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Trą dzik po spo li ty to jed na z naj czę st szych cho rób skóry u osób
w wie ku na sto let nim, ale co raz czę ściej wy stę pu je rów nież u mło -
dych do ro słych i lu dzi po 40 r.ż. W pa to ge ne zie trą dzi ku du żą ro lę
od gry wa  nad pro duk cja ło ju, za bu rze nia ro go wa ce nia ujść jed no stek
wło so wo-ło jo wych, ko lo ni za cja gru czo łów ło jo wych przez Pro pio ni -
bac te rium ac nes (P. ac nes) oraz roz wój sta nu za pal ne go. 
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Miejscowe leczenie trądziku
pospolitego – leczenie skojarzone
kontra monoterapia

Le cze nie trą dzi ku po win no opie rać się na
in dy wi du al nym podej ściu do pa cjen ta, co
wią że się z ko niecz no ścią wy bo ru od po wie -
dniej me to dy te ra pii oraz wy ja śnie niem, nie -
jed no krot nie bar dzo mło dej oso bie, za sad
le cze nia i isto ty cho ro by, która cza sa mi mo -
że trwać przez wie le lat z okre sa mi po pra wy
i za o strze nia zmian skór nych. Nie za leż nie od
wy bo ru me to dy le cze nia jej sku tecz ność
uza leż nio na jest od zro zu mie nia i prze strze -
ga nia przez cho re go usta lo nych za sad, co
wy ma ga na wią za nia do brej ko mu ni ka cji mię -
dzy le ka rzem a pa cjen tem. W za leż no ści od
po sta ci kli nicz nej i na si le nia trą dzi ku za le ca się
po stę po wa nie te ra peu tycz ne zgod ne z wy -
tycz ny mi eu ro pej ski mi oraz z kon sen su sem
Pol skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go.
Na wią zu jąc do wy tycz nych, le cze nie miej -

sco we de dy ko wa ne jest po sta ci ła god nej do
umiar ko wa nej oraz mo że być sto so wa ne
po moc ni czo do te ra pii ogól nej. Waż ne jest
po in for mo wa nie pa cjen ta o ko niecz no ści na -
kła da nia pre pa ra tów lecz ni czych na ca łą po -
wierzch nię zmie nio nej cho ro bo wo  skóry,
a nie tyl ko na ist nie ją ce już wy kwi ty. 

W trą dzi ku ła god nym le cze nie miej sco -
we mo że być sto so wa ne w mo no te ra pii lub
w te ra pii sko ja rzo nej. Wy bie ra jąc me to dę
mo no te ra pii, le karz ma do dys po zy cji re ti no -
i dy, nad tle nek ben zo i lu oraz kwas aze la i no -
wy, które są sku tecz ne głów nie w trą dzi ku
za skór ni ko wym i za skór ni ko wo-grud ko wym.
W mo no te ra pii nie po win no się sto so wać
an ty bio ty ków, gdyż mo że to pro wa dzić do
zja wi ska na ra sta ją cej w ostat nich la tach le ko -
o por no ści P. ac nes. W le cze niu miej sco wym
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trą dzi ku ma ją za sto so wa nie: an ty bio ty ki,
nad tle nek ben zo i lu, re ti no i dy (I ge ne ra cja:
tre ty no i na, izo tre ty no i na, re ti nal de hyd, 
III ge ne ra cja: ada pa len, ta za ro ten) oraz kwas
aze la i no wy/sa li cy lo wy.

An ty bio ty ki miej sco we

Ze wzglę du na du że ry zy ko roz wo ju an -
ty bio ty ko o por no ści za rów no w okre sie le -
cze nia ak tyw ne go, jak i pod trzy mu ją ce go,
nie na le ży sto so wać an ty bio ty ków w mo no -
te ra pii trą dzi ku. Pre pa ra ty o dzia ła niu miej -
sco wym za wie ra ją ce an ty bio ty ki ma ją dzia ła -
nie prze ciw za pal ne i prze ciw bak te ryj ne, są
do brze to le ro wa ne i rzad ko po wo du ją re ak -
cje aler gicz ne oraz podraż nie nie skóry. 
Są szcze gól nie za le ca ne w po sta ci ła god nej
do umiar ko wa nej trą dzi ku, gdzie ogra ni cza ją
stan za pal ny, ha mu ją roz wój P. ac nes oraz
po wo du ją szyb kie ustę po wa nie gru dek
i krost. Do łą cze nie do an ty bio ty ku nad tlen ku
ben zo i lu znacz nie zwięk sza sku tecz ność le -
cze nia i zmniej sza ry zy ko roz wo ju an ty bio ty -
ko o por no ści. Z ko lei re ti no id po pra wia dzia -
ła nie an ty bio ty ku oraz wy wie ra efekt ko me -
do li tycz ny i prze ciw za pal ny, wspo ma ga jąc
le cze nie. Do obe cnie sto so wa nych ze wnę -
trz nie an ty bio ty ków na le żą klin da my cy na
1%, ery tro my cy na 2-2,5% oraz cy klicz ny
wę glan ery to my cy ny 1-2,5% (dzia ła ją cy 2-3-

krot nie sil niej niż ery to my cy na). Dzię ki du żej
róż no rod no ści form tych le ków (roz two ry,
kre my, że le, za wie si ny) moż li wy jest in dy wi -
du al ny do bór pre pa ra tu dla każ de go pa cjen -
ta, a ła twość apli ka cji spra wia, że są chęt nie
sto so wa ne przez cho rych. Zgo dnie ze sta -
no wi skiem przed sta wio nym przez eks per -
tów Pol skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz -
ne go szcze gól nie istot ne jest, aby nad tle nek
ben zo i lu sto so wać przez przy naj mniej 
5-7 dni w prze rwach po mię dzy okre sa mi le -
cze nia an ty bio ty kiem lub jed no cze śnie z nim.
Zgo dnie z kon sen su sem PTD nie na le ży za -
le cać te ra pii łą czo nej an ty bio ty ka mi ogól ny mi
i miej sco wy mi bez jed no cze sne go sto so wa -
nia nad tlen ku ben zo i lu, ze wzglę du na
zwięk sza nie praw do po do bień stwa roz wo ju
an ty bio ty ko o por no ści.

Nad tle nek ben zo i lu (BPO)

Li po fil ny lek wy ka zu ją cy wła ści wo ści
prze ciw bak te ryj ne oraz ko me do- i ke ra to -
li tycz ne. Dzię ki li po fil ne mu cha rak te ro wi
do brze prze ni ka do miejsc by to wa nia 
P. ac nes w mie szku wło so wo-ło jo wym,
sku tecz nie ha mu je na mna ża nie bak te rii,
jed no cze śnie ogra ni cza ry zy ko roz wo ju
opor no ści na an ty bio ty ki (do tych czas nie
opi sa no opor no ści bak te rii P. ac nes na
nad tle nek ben zo i lu).
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Ta b. 1. Właściwości i działanie leków miejscowych stosowanych w trądziku (wg Konsensusu Polskiego
Towarzystwa Dermatologicznego. Przegl. Dermatol 2012, 99:649-673).
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Sto so wa nie pre pa ra tów z nad tlen kiem
ben zo i lu nie rzad ko po wo du je podraż nie nie
skóry, o czym na le ży po in for mo wać pa cjen -
ta, a na stęp nie za le cić po stę po wa nie ła go -
dzą ce ob ja wy. W te ra pii za po bie ga nia wy stą -
pie niu ob ja wów su cho ści, ru mie nia i złu -
szcza nia skóry le cze nie na le ży roz po cząć od
pre pa ra tu za wie ra ją ce go mniej sze stę że nia
le ku. Waż ne jest tak że sto so wa nie nie ko me -
do gen nych pre pa ra tów pie lę gna cyj nych,
które istot nie zmniej sza ją ce chy podraż nie -
nia. Nad tle nek ben zo i lu w te ra pii sko ja rzo nej
zna lazł za sto so wa nie w po łą cze niu z re ti no i -
da mi lub an ty bio ty ka mi miej sco wy mi i ja ko
je den z nie wie lu skła dni ków ak tyw nych, ze
wzglę du na swo je sze ro kie spek trum dzia ła -
nia (re duk cja bak te rii o ok. 90%), moż e być
bez piecz nie sto so wa ny w mo no te ra pii trą -
dzi ku. W Pol sce jest do stęp ny pod po sta cią
kre mów, że li oraz roz two rów. Pre pa ra ty
z nad tlen kiem ben zo i lu ma ją dzia ła nie odbar -
wia ją ce, co do ty czy za rów no wło sów, jak
i ubrań, o czym war to po in for mo wać pa cjen ta.

Re ti no i dy

W le cze niu miej sco wym trą dzi ku sto su je
się re ti no i dy I oraz III ge ne ra cji. Dzię ki wła -
ści wo ściom nor ma li zu ją cym ro go wa ce nie
i dzia ła niu ke ra to li tycz ne mu po wo du ją uwal -
nia nie mas ro go wo-ło jo wych oraz ewa ku a -
cję ło ju z mie szków wło so wych. Po nad to,
spo śród wszy st kich re ti no i dów, ada pa len
wy ka zu je naj sil niej sze dzia ła nie prze ciw za pal -
ne. Na le ży pod kre ślić, że re ti no i dy zwięk sza -
ją pe ne tra cję in nych le ków sto so wa nych
w le cze niu trą dzi ku, np. miej sco wych an ty -
bio ty ków czy nad tlen ku ben zo i lu. Wspól nym
efek tem ubocz nym zwią za nym ze sto so wa -
niem wszy st kich re ti no i dów jest zja wi sko
okre śla ne ja ko ro-der ma ti tis, czy li podraż nie -
nie skóry ma ni fe stu ją ce się pie cze niem, złu -
szcza niem, świą dem, ru mie niem oraz
zwięk szo ną wraż li wo ścią na pro mie nio wa nie
sło necz ne. Dla te go war to sto so wać je na

wie czór, a apli ka cja po win na być po prze dzo -
na miej sco wym sto so wa niem nie ko me do -
gen ne go pre pa ra tu na wil ża ją ce go. Ob ja wy
te, je śli pa cjent nie zo sta nie wcze śniej po in -
for mo wa ny przez le ka rza o moż li wo ści ich
wy stą pie nia, mo gą spo wo do wać nie chęć do
kon ty nu o wa nia te ra pii. Aby te go unik nąć,
de cy du jąc się na wy bór miej sco wych re ti no -
i dów, na le ży szcze góło wo omówić za sa dy
le cze nia i jed no cze śnie za le cić pa cjen to wi
sto so wa nie nie ko me do gen nych emo lien -
tów, ochro nę oczu, czer wie ni war go wej
i bło ny ślu zo wej, a tak że fo to pro tek cję. Pod -
czas le cze nia, w pierw szych 2-4 ty go dniach,
mo że wy stą pić za o strze nie trą dzi ku, co jest
zwią za ne z prze kształ ca niem się form nie za -
pal nych w za pal ne. Naj czę ściej pod ko niec 
2. mie sią ca le cze nia ob ser wu je się znacz ną
po pra wę zmian trą dzi ko wych oraz ustę po -
wa nie podraż nień.

Kwas aze la i no wy/kwas sa li cy lo wy

Ma dzia ła nie ke ra to li tycz ne, prze ciw za -
pal ne, an ty bak te ryj ne oraz zmniej sza ją ce ło -
jo tok, co wpły wa na ogra ni cze nie two rze nia
się mas ro go wo-ło jo wych, ko lo ni za cji 
P. ac nes oraz wy twa rza nia kwa sów tłu szczo -
wych ma ją cych zna cze nie w po wsta wa niu
zmian trą dzi ko wych. Wła ści wo ści kwa su
aze la i no we go, po le ga ją ce na ha mo wa niu
me la no ge ne zy po przez wpływ na syn te zę
DNA i od dy cha nie ko mór ko we me la no cy -
tów, wy ko rzy stu je się w le cze niu prze bar -
wień po za pal nych, w tym po trą dzi ko wych.
Po za sto so wa niu miej sco wym kwas aze la i -
no wy prze ni ka do wszy st kich warstw skóry,
a je go do stęp ność bio lo gicz na po miej sco -
wym po da niu 1 g le ku w po sta ci kre mu lub
że lu wy no si ok. 3,6%. Podob nie jak nad tle -
nek ben zo i lu nie po wo du je an ty bio ty ko o por -
no ści, co spra wia, że z po wo dze niem mo że
być sto so wa ny w mo no te ra pii trą dzi ku. Wy -
stę pu je pod po sta cią kre mów i że li (15-20%)
za zwy czaj sto so wa nych 2 ra zy na do bę.



Miej sco we le cze nie sko ja rzo ne

Miej sco we le cze nie sko ja rzo ne zwięk sza
sku tecz ność te ra pii, skra ca czas le cze nia
i zmniej sza czę stość wy stę po wa nia dzia łań
nie po żą da nych. Z uwa gi na zło żo ny pa to me -
cha nizm trą dzi ku waż ne jest, aby pla nu jąc
sche mat le cze nia, od dzia ły wać na róż ne ele -
men ty etio pa to ge ne zy cho ro by. Te ra pia
sko ja rzo na jest je dy ną me to dą le cze nia,
która re du ku je ry zy ko roz wi nię cia się an ty -
bio ty ko o por no ści oraz pro wa dzi do era dy -
ka cji już uod por nio nych szcze pów. W le cze -
niu sko ja rzo nym trą dzi ku moż li we są trzy
for my te ra pii: ku ra cja na prze mien na le ka mi
z róż nych grup, apli ka cja róż nych pre pa ra -
tów w okre ślo nych po rach dnia lub sto so wa -
nie pre pa ra tów łą czo nych dwa w jed nym.
Ku ra cja na prze mien na do ty czy głów nie dłu -
go fa lo we go le cze nia pre pa ra ta mi za wie ra ją -
cy mi an ty bio ty ki z prze rwa mi trwa ją cy mi co
naj mniej 5-7 dni, w trak cie których sto su je
się lek o in nym me cha ni zmie dzia ła nia. Przy -
kła do we sche ma ty le cze nia sto so wa ne w te -
ra pii sko ja rzo nej: an ty bio tyk (np. ery tro my -
cy na lub cy klicz ny wę glan ery tro my cy ny) ra -
no i wie czo rem + nad tle nek ben zo i lu na
noc lub an ty bio tyk (np. klin da my cy na) ra no
i wie czo rem + re ti no id na noc lub nad tle nek
ben zo i lu przez mi ni mum 5-7 dni w prze -
rwach apli ka cji an ty bio ty ku.

Wy bie ra jąc te ra pię miej sco wą pre pa ra ta mi
dwu skła dni ko wy mi, moż na li czyć na ogra ni -
cze nie roz wo ju le ko o por no ści bak te rii P. ac -
nes, do brą to le ran cję, skróce nie cza su le cze nia
oraz zmniej sze nie licz by dzia łań nie po żą da -
nych i zwięk sze nie dzia ła nia prze ciw za pal ne go. 

Sy ner gi stycz ne dzia ła nie pre pa ra tów łą -
czo nych nie wąt pli wie po zwa la na osią gnię cie
lep szych wy ni ków te ra pii w krót szym cza sie.
Sto so wa nie raz dzien nie jed ne go pre pa ra tu
lecz ni cze go w po łą cze niu z pra wi dło wą pie -
lę gna cją skóry znacz nie upra szcza za sa dy te -
ra pii i spra wia, że na wet naj młod si pa cjen ci,
czę sto sta no wią cy naj licz niej szą gru pę cho -
rych z trą dzi kiem, sto su ją się do za le ceń.  

Zmniej sze nie na si le nia trą dzi ku oraz
efek tyw ność te ra pii sko ja rzo nej moż na okre -
ślić przy po mo cy m.in. ska li Le eds, w której
zmia ny na twa rzy oce nia się 12-punk to wo,
a na tu ło wiu 8-punk to wo. In ną ska lą, rów -
nież re ko men do wa ną przez Ame ry kań ską
Agen cję ds. Żyw no ści i Le ków (Fo od and
Drug Ad mi ni stra tion, FDA) ze wzglę du na jej
przy dat ność w co dzien nej prak ty ce kli nicz nej
(nie wy ma ga zli cza nia zmian skór nych i do -
ku men ta cji fo to gra ficz nej), jest ska la ogól nej
oce ny trą dzi ku przez ba da cza IGA (In ve sti ga -
tor’s Glo bal As ses sment), której in ter pre ta cję
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Ta b. 2. Przykłady gotowych preparatów
łączonych w leczeniu trądziku dwa w jednym.

Klindamycyna + nadtlenek benzoilu

Tretynoina + klindamycyna

Adapalen + nadtlenek benzoilu

zaskórniki, grudki,
krosty i nie więcej niż
jeden guzek

trądzik umiarkowany
(ang. moderate)

zaskórniki i nie więcej
niż kilka grudek/krosttrądzik lekki (ang. mild) 

brak wykwitów
trądzikowychbez zmian (ang. clear) 

Rodzaj wykwitówSkala nasilenia

zaskórniki, krosty,
guzki i cysty

trądzik bardzo ciężki
(ang. very severe)

zaskórniki, grudki,
krosty i kilka guzków

trądzik ciężki (ang.
severe) 

nieliczne zaskórniki 
i nie więcej niż jedna
grudka/krosta

zmiany minimalne
(ang. almost clear)

Ta b. 3. Skala ogólnej oceny trądziku przez
badacza (Investigators’ Global Assessment
Scale, IGA) Tabela stworzona na podstawie
pracy doktorskiej „Badanie zależności między
stresem emocjonalnym a przebiegiem trądziku
pospolitego” Anity Rokowskiej-Waluch (Poznań
2014)  oraz Guidance for Industry Acne Vulgaris:
Developing Drugs for Treatment (2005).



przed sta wio no w Ta be li 3. Ska la ta kla sy fi ku -
je trą dzik w czte rech ka te go riach, za leż nie
od wy stę pu ją cych zmian skór nych. 

Pod su mo wu jąc, w te ra pii miej sco wej
naj więk szą sku tecz ność moż na osią gnąć le -
cze niem sko ja rzo nym in dy wi du al nie do bra -
nym do stop nia na si le nia cho ro by. 
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