
CAT bespreking 
 

(Samenvatting) 
Willemijn Hovius, 15 september 2011 

 
Casus: kindje van 4 jaar, dat sinds geboorte bekend is met eczeemklachten, die slecht 
reageren op lokale corticosteroiden. Na biopt diagnose gewijzigd PRP 
 
Vraag: 
Is Neotigason effectief bij kinderen met pityriasis rubra pilaris (PRP) ? 

 
PICO: 
Patient  = Kinderen met PRP 
Intervention  = Neotigason(=Acitretin) of etretinate 
Comparison  = geen Neotigason/ andere behandeling 
Outcome  = Effectiviteit 
 
Zoekstrategie en selectie: 
Trefwoorden: Pityriasis Rubra Pilaris, Acitretin, Children, Juvenile 
 
Gezocht in: NVDV richtlijnen, National Guideline Clearinghouse, National Library of 
Guidelines, British association of Dermatology, Best Clinical evidence, Cochrane Library, Trip 
database Pubmed, Embase, Cinahl en tekstboeken 
 
Level of evidence: Slechts enkele case reports, D 
 
Bespreking van de resultaten: 
De literatuur beschrijft beperkte casuïstiek over kinderen met PRP en acitretin gebruik. 
In een artikel uit Taiwan worden 28 gevallen van juveniele PRP besproken. 6 kinderen werden 
hier behandeld met acitretin variërend van 1 tot 36 weken met een respons van moderate to 
excellent. De dosis varieert van 10-25 mg/dag. (1) 
Een retrospectieve studie van 14 patiënten met PRP beschrijft 2 kinderen, die met acitretin 
behandeld zijn en gedeeltelijke of complete remissie bereiken. Duur van behandeling wordt 
echter niet beschreven. (2) 
In een artikel waar geen full tekst van beschikbaar was, slechts een abstract, wordt gesproken 
over 2 kinderen met PRP, waarbij goede resultaten verkregen zijn met etretinate. (3) 
Tenslotte is er nog een case report over een kind met down syndroom en PRP, waarbij goed 
effect beschreven wordt van etretinate. Startdosis 0.5mg/kg/dag, na 2 maanden 0.3mg/kg/dag. Na 
2 jaar onderhoudsdosis 0.15 mg/kg met goed resultaat. (4) 
 
 
Antwoord op de vraag: 

Er zijn slechts enkele case reports, waarbij kinderen met PRP effectief behandeld zijn met 
Acitretin (Neotigason). Terughoudendheid is geboden om kinderen met PRP te behandelen met 
Neotigason. Zeker gezien juveniele PRP vaak een korte duur kent met een spontane remissie 
binnen enkele maanden, lijken mogelijk schadelijke medicijnen niet noodzakelijk. Neotigason 
zou overwogen kunnen worden bij persisterende en zeer invaliderende juveniele PRP. 
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Pityriasis Rubra Pilaris: 
Zeldzame afwijking gekarakteriseerd door rode soms oranje schilferende plaques en keratotische 
folliculaire papels. Begint vaak met roodheid en schilfering van gelaat en hoofdhuid, gevolgd 
door erytheem en verdikking van het stratum corneum van handpalmen en voetzolen. Vooral op 
de extremiteiten (dorsum van proximale phalangen, polsen, ellebogen,knieën), maar ook op de 
romp (zelden in het gelaat) ontstaan folliculaire papels, keratotische pluggen omgeven door 
erytheem, discreet en soms confluerend. Generalisatie komt voor waarbij de hele romp bedekt 
kan zijn met confluerende oranje/erythematosquameuze plaques. Gaat soms gepaard met op 
psoriasis lijkende nagelafwijkingen, fissuren in handpalmen of voetzolen, slijmvlies beslag, witte 
plaques, of erosies. Geen systemische afwijkingen. 
 
3 typen juvenile PRP: acute, localized, atypical 
 
 

Wat is Neotigason(Acitretin) en Etretinate? 
Synthetisch aromatisch analogon van retinoïnezuur en de voornaamste werkzame metaboliet van 
etretinaat. Het therapeutisch effect bestaat uit normalisatie van de epidermale celproliferatie, 
differentiatie en verhoorning 



Evidence 
 
 

 
 
 

1e trede: evidence based richtlijnen 
• NVDV richtlijn:      [0 hits] 
• National Guideline Clearinghouse:     [0 hits] 
• National Library of Guidelines:     [2 hits] 

PRP komt voor bij kinderen niks over acitretin , 1 hit acitretin in dermatologie ook bij 
PRP niks over kinderen 

• NHG standaarden:       [0 hits] 
• Oncoline:        [0 hits] 

 

2e trede: syntheses/synopses 
• Best Clinical Evidence:      [0 hits] 

 

3e trede: systematische reviews 
• Cochrane Library:       [0 hits] 

 

Schuine trede:  

• TRIP database: gezocht op Pityriasis rubra pilaris   [20 hits] 
 3hits mogelijk relevant zal ik bespreken bij oorspronkelijke studies 

 



4e trede: oorspronkelijke studies 
 

Embase: Gezocht op: acitretin and prp limits children  [9 hits, 4 mgl relevant] 

 
1.  Treatment of pityriasis rubra pilaris: A retrospective study of 14 patients.  

Chapalain V., Beylot-Barry M., Doutre M.S., Beylot C.  
Journal of Dermatological Treatment 

 
Retrospective study of 14 patients with pityriasis rubra pilaris (PRP) 
9 were treated with retinoids(etretinate or acitretin), 2 children. 
7 patientspartial or complete clearing without major side-effects. 

  
 2.  Juvenile pityriasis rubra pilaris: Report of 28 cases in Taiwan  

Chao-Chun Yang MDa, b, I-Hsin Shih MDc, Wan-Lung Lin MDc, Yi-Sheng Yu MDd, 
Hsien-Ching Chiu MDe, Po-Han Huang MDd, Yu-Wen Cheng MDd, Julia Yu-Yun Lee 
MDa and WenChieh Chen  
Journal of the American Academy of dermatology 

 
13 patients with type IV PRP observed for longer than 3 years. Systemic retinoids 
(etretinate or acitretin) were prescribed in 6 patients. 

 
Table IV. Efficacy of systemic retinoids in 6 patients with juvenile pityriasis rubra pilaris  
PRP 
type* 

Age, 
y Sex Retinoids Dose, 

mg/d 
Treatment 
duration, wk Response Follow-up 

period, y 

III 7 M Acitretin 25 36 Moderate 9 

III 12 F Acitretin 20 11 Moderate 6 

IV 5 F Acitretin 10 1 Moderate 9 

IV 10 F Acitretin 20 5 Excellent 1 

IV 14 F Acitretin 25 24 Moderate 4 

IV 7 F Etretinate 10 1 Excellent 7 

F, Female; M, male; PRP, pityriasis rubra pilaris. * Griffiths' classification of PRP. 
  

3.  Juvenil Pityriasis Rubra pilaris: A case report. <Juvenil Pitriyazis Rubra pilaris: Vaka 
sunumu., Gurlevik Z., Albayrak H., Yanik M.E., Guvenc S.C., Sahin A.F.  
Duzce Medical Journal. 12 (1) (pp 91-93), 2010. Date of Publication: 2010.  

 
Abstract: 
One child (8years) old was diagnosed as Juvenile PRP. Acititretin was initiated for 
therapy. artikel in turks dus effectiviteit acitretin niet na te gaan 

 



4.  Pityriasis Rubra Pilaris in Childhood: A Long-term Study of 29 Cases 
Carlo Gelmetti M.D., Aldo Antonio Schiuma M.D., Danilo Cerri M.D., Ferdinando 
Gianotti M.D.  

Abstract: (full article niet aanwezig) 

Since juvenile PRP has a relatively rapid course and a spontaneous resolution (a few 
months), it seems unnecessary to use potentially harmful drugs. Synthetic retinoids may 
be employed in patients whose disease is both persistent and disabling. 

 
Pubmed: "Pityriasis Rubra Pilaris"[Mesh] AND "Acitretin"[Mesh]  [18 hits] 
 
Child* or Juvenil* 5 hits, 3 mgl relevant, 1x overlap embase (28 cases in Taiwan zie boven)  2 
hits, zie hieronder 
 
1. Pityriasis rubra pilaris treated with acitretin and narrow-band ultraviolet B Re-TL-01) 

 
Kirby B, Watson R. Br J Dermatol. 2000 Feb;142(2):376-7. No abstract available. 
PMID: 10730782 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

 
12 jarig meisje behandeld met Acitretin 25 mg/dag(0.75mg/kg). Verbetering aanvankelijk, 
onderhoudsdosering 10 mg/dag (0.3mg/kg), later verslechtering dosis verhoging 25 mg/dag 
combi met UVB TL01. Tijdsduur van acitretin gebruik is onduidelijk. Onvoldoende effect, over 
op MTX.  
 
The use of retinoids in the treatment of PRP is well established.  Concerns remain about their 
long-term side-effects, mainly lipid alterations and skeletal abnormalities, especially in 
prepubertal patients. 
 

2.  Classical juvenile pityriasis rubra pilaris in a patient with Down syndrome 

K. Terasaki, T. Kanekura, H. Saruwatari, T. Kanzaki 

Clin Exp Dermatol. 2004 Jan;29(1):49-51. 

 

Case report over zeldzaamheid van kind met Down en tevens PRP. Goed effect van Etretinate. 
Startdosis 0.5mg/kg/dag, na 2 maanden 0.3mg/kg/dag. Na 2 jaar onderhoudsdosis 0.15 mg/kg 
met goed resultaat. 

---------------------------------------------- 

Gezocht: Juvenile pityriasis rubra pilaris[tiab] AND treatment 
 
Etretinate in the treatment of juvenile pityriasis rubra pilaris 
Fleissner en Happle 1981 Arch dermatology, alleen abstract 
2 children with prp favourable results obtained with etretinate 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14723722##


 
CINAHL 
 
Gezocht op: pityriasis rubra pilaris   [25 hits geen relevantie] 
 
Google scholar:      [geen aanvullende artikelen] 
 

Tesktboeken 
 
Bolognia:  
Acitretin=Neotigason also beneficial in patients with PRP 
 
ROOK: retinoiden effectief bij PRP, kinderen specifiek niet genoemd 
 
Pediatric dematology: 
Harper Retinoids: acitretin is the drug of choice. Longterm retinoids therapy 
in children  require lipids, liver function test, radiographs to monitor bony changes 
 
verwijzing naar 3 artikelen, geen relevantie 

1. Artikel 1 frans artikel, geen abstract of full text beschikbaar 
[Acute pityriasis rubra pilaris in children. Treatment with etretinate (Tigason)] Larrege 
M, Ann Derm Venereol 1990 

2. Artikel 2 alleen over volwassenen 
(Pityriasis rubra pilaris. Further observations of systemic retinoid therapy.M.BOROK 
American Association of Dermatology 

3. Artikel 3 over isotretinoine 

Farmacotherapeutisch kompas: neotigason contra-indicaties: kinderen 

Level of evidence: slechts enkele case reports, D 

 

ANTWOORD OP DE VRAAG: 
Er zijn slechts enkele case reports, waarbij kinderen met PRP effectief behandeld zijn met 
Acitretin (Neotigason).  

Terughoudendheid is geboden om kinderen met PRP te behandelen met Neotigason. Zeker 
gezien juveniele PRP vaak een korte duur kent met een spontane remissie binnen enkele 
maanden, lijken mogelijk schadelijke medicijnen niet noodzakelijk.  

Neotigason zou overwogen kunnen worden bij persisterende en zeer invaliderende juveniele 
PRP. 
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