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Trą dzik różo wa ty jest prze wle kłą i na wra ca ją cą der ma to zą za pal ną,
czę ściej wy stę pu ją cą u ko biet. Cho ro ba cha rak te ry zu je się wy stę po wa -
niem przej ścio we go lub utrwa lo ne go ru mie nia, te le an giek ta zji, gru dek,
kro stek, a nie kie dy rów nież zmian prze ro sto wych. Zmia nom skór nym
czę sto to wa rzy szy uczu cie pie cze nia skóry. Ob ja wy trą dzi ku różo wa te -
go, jak i prze bieg cho ro by w zna czą cy spo sób przy czy nia ją się do ob ni -
że nia ja ko ści ży cia pa cjen tów. Pre pa ra ty miej sco we sta no wią pod sta wo -
wą me to dę le cze nia w za o strze niu zmian skór nych oraz w te ra pii pod -
trzy mu ją cej. Me tro ni da zol jest jed nym z naj dłu żej sto so wa nych le ków
miej sco wych w trą dzi ku różo wa tym.
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Me cha nizm dzia ła nia me tro ni da zo lu

Me tro ni da zol jest che mio te ra peu ty kiem
z gru py ni tro i mi da zo li, bę dą cym syn te tycz ną
po chod ną azo my cy ny, która wy twa rza na jest
na tu ral nie przez mi kro or ga ni zmy z ro dza ju
Ac ti no bac te ria i Pro te o bac te ria[1]. Po mi mo
wie lo let nich do świad czeń kli nicz nych z me -
tro ni da zo lem, je go do kład ny me cha nizm
dzia ła nia w cho ro bach skóry po zo sta je nie -
wy ja śnio ny.

W zło żo nej pa to ge ne zie trą dzi ku różo -
wa te go znacz ną ro lę przy pi su je się czyn ni -
kom za pal nym oraz na czy nio wym[2]. Po nad -
to dla roz wo ju cho ro by klu czo we mo gą być:
pre dy spo zy cja ge ne tycz na, czyn ni ki śro do wi -
sko we (w tym w szcze gól no ści eks po zy cja na
pro mie nio wa nie UV) oraz czyn ni ki in fek cyj ne
(De mo dex fol li cu lo rum, Ba cil lus ole ro nius)[3].

Wy da je się, że me tro ni da zol swo ją sku tecz -
ność w trą dzi ku różo wa tym za wdzię cza
wpły wo wi na róż ne pro ce sy pa to fi zjo lo gicz -
ne cho ro by.

Me tro ni da zol a stan za pal ny

Naj więk sza sku tecz ność me tro ni da zo lu
w po sta ci grud ko wo-kro st ko wej trą dzi ku
różo wa te go su ge ru je do mi nu ją ce prze ciw za -
pal ne dzia ła nie le ku[4]. W zło żo nej pa to ge ne -
zie trą dzi ku różo wa te go szcze gól ną ro lę
przy pi su je się za bu rze niom me cha ni zmów
wro dzo nej od por no ści[2-3]. Uwal nia ne przez
gra nu lo cy ty obo jęt no chłon ne wol ne ro dni ki
tle no we, jak rów nież re ak tyw ne for my tle nu
wy twa rza ne pod wpły wem pro mie nio wa nia
UV, pro wa dzą do uszko dze nia skóry i roz -
wo ju sta nu za pal ne go[5].
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Me tro ni da zol dzia ła prze ciw za pal nie, na
dro dze bez po śre dniej, przez neu tra li za cję
wol nych ro dni ków tle no wych, a tak że po -
śre dnio przez za ha mo wa nie neu tro fi lów,
zmniej sze nie wy twa rza nia no wych re ak tyw -
nych form tle nu oraz pro za pal nych cy to kin[6].

Me tro ni da zol a zmia ny na czy nio we

Cha rak te ry stycz ną ce chą trą dzi ku różo wa -
te go jest ru mień, po cząt ko wo przej ścio wy,
a utrwa la ny wraz z cza sem trwa nia cho ro by[7].
Nie pra wi dło wy roz rost na czyń oraz po wsta -
wa nie te le an giek ta zji zwią za ne jest ze zwięk sze -
niem stę że nia czyn ni ków pro an gio gen nych[8]. 

W ba da niach eks pe ry men tal nych me tro -
ni da zol ha mu je nie pra wi dło wy pro ces an gio -
ge ne zy[9], naj praw do po dob niej w me cha ni -
zmie zmniej sze nia stę że nia czyn ni ków wzro -
stu, które sty mu lu ją po wsta wa nie no wych
na czyń[10]. Mo że to sta no wić ko lej ny me cha -
nizm dzia ła nia le ku w trą dzi ku różo wa tym,
choć wy ma ga je szcze bez po śre dnie go po -
twier dze nia.

Me tro ni da zol a czyn ni ki in fek cyj ne

Co raz wię cej da nych wska zu je na udział
czyn ni ków in fek cyj nych w roz wo ju trą dzi ku
różo wa te go[11]. Nu że niec ludz ki (łac. De mo -
dex fo li cul lo rum) po wo du je sze reg zmian
w skórze, m. in. sty mu lu je układ od por no -
ścio wy, wy wo łu jąc miej sco wy stan za pal ny
i pro wa dzi do roz sze rze nia się na czyń krwio -
no śnych. Do dat ko wy czyn nik pa to gen ny,
sta no wić mo gą Gram-ujem ne bak te rie Ba cil -
lus ole ro nius by tu ją ce w prze wo dzie po kar -
mo wym nu żeń ca. An ty ge ny Ba cil lus ole ro nius
mo gą ak ty wo wać gra nu lo cy ty obo jęt no -
chłon ne i skut ko wać oko ło mie szko wym sta -
nem za pal nym[12].

Po ja wia ją się do nie sie nia, wska zu ją ce na
re duk cję licz by nu żeń ców u pa cjen tów z trą -
dzi kiem różo wa tym le czo nych miej sco wo
me tro ni da zo lem z do u st ny mi te tra cy kli na mi[13].

Do dat ko wo, me tro ni da zol mo że rów nież
wpły wać bak trio bój czo na la secz ki Ba cil lus
ole ro nius[14].

Za sto so wa nie me tro ni da zo lu 
w trą dzi ku różo wa tym

Zgo dnie z naj now szy mi wy tycz ny mi
miej sco wa po stać me tro ni da zo lu, wraz z de -
li kat ną pie lę gna cją skóry oraz fo to pro tek cją,
sta no wi le cze nie pierw sze go wy bo ru
w grud ko wo-kro st ko wej po sta ci trą dzi ku
różo wa te go[15-16]. Zwią za ne jest to z naj więk -
szą sku tecz no ścią le ku w re duk cji zmian za -
pal nych. Me tro ni da zol w for mie miej sco wej
mo że być sto so wa ny w mo no te ra pii, w po -
łą cze niu z in ny mi pre pa ra ta mi miej sco wy mi
oraz z le ka mi do u st ny mi.

Lek do stęp ny jest w dwóch stę że niach:
0,75% oraz 1%. Stę że nie 0,75% prze zna -
czo ne jest do sto so wa nia 2 ra zy dzien nie,
na to miast stę że nie 1% raz dzien nie. W Pol -
sce wszy st kie pre pa ra ty są za re je stro wa ne
do sto so wa nia dwa ra zy w cią gu do by.

Sku tecz ność me tro ni da zo lu wy ka za na
zo sta ła rów nież w oko ło u st nym za pa le niu
skóry (łac. pe rio ral der ma ti tis)[17], a tak że
w przy pad ku współ wy stę po wa nia zmian ty -
po wych dla trą dzi ku różo wa te go i trą dzi ku
zwy kłe go (pro ble mu na kła da nia się dwóch
cho rób, co raz czę ściej spo ty ka ne go w prak -
ty ce kli nicz nej)[18]. 

Sku tecz ność me tro ni da zo lu

Sze reg kon tro lo wa nych ba dań kli nicz -
nych wy ka zał sku tecz ność miej sco we go me -
tro ni da zo lu w le cze niu trą dzi ku różo wa te go,
głów nie w re duk cji zmian za pal nych – gru dek
i kro stek, a w mniej szym stop niu na si le nia ru -
mie nia[19]. Po twier dzi ły to rów nież wy ni ki
me taana liz, które do dat ko wo nie wy ka za ły
róż ni cy efek tyw no ści te ra pii w za leż no ści od
stę że nia (0,75% i 1%) oraz za sto so wa nej
for mu ły (żel, krem, emul sja)[20].
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Bez po śre dnie po rów na nie me tro ni da zo lu
z kwa sem aze la i no wym wy ka za ło zbli żo ną
sku tecz ność obu le ków, przy lep szej to le ran cji
miej sco wej pre pa ra tu me tro ni da zo lu[21]. Po je -
dyn cze ba da nia wska zu ją na zbli żo ną sku tecz -
ność me tro ni da zo lu w po rów na niu do do u st -
nej te tra cy kli ny[22], miej sco wej per me try ny
(krem 5%)[23] i łą czo ne go pre pa ra tu nad tlen ku
ben zo i lu (5%) z ery tro my cy ną (3%)[24]. 

Po uzy ska niu re mi sji zmian skór nych,
me tro ni da zol mo że być da lej bez piecz nie
kon ty nu o wa ny ja ko te ra pia pod trzy mu ją ca[25].

Me tro ni da zol w te ra pii sko ja rzo nej

Po mi mo bra ku ba dań kli nicz nych oce nia -
ją cych sku tecz ność me tro ni da zo lu w te ra pii
sko ja rzo nej, zgo dnie z ra por tem do ty czą cym
le cze nia trą dzi ku różo wa te go, na wet 1/3 pa -
cjen tów otrzy mu je lek w po łą cze niu z in nym
pre pa ra tem np. kwa sem aze la i no wym[26].

Rów nież po łą cze nie miej sco we go me -
tro ni da zo lu z do u st ny mi  an ty bio ty ka mi wy -
ka zu je znacz nie więk szą sku tecz ność w re -
duk cji zmian za pal nych, niż za sto so wa nie
każ de go z le ków w mo no te ra pii[25].

Dzia ła nia nie po żą da ne

Miej sco wy me tro ni da zol jest za zwy czaj
do brze to le ro wa ny. Po ja wia ją ce się dzia ła nia
nie po żą da ne są za zwy czaj ła god ne i umiar -
ko wa ne. Na le żą do nich: uczu cie świą du,
podraż nie nie i su chość skóry. W ba da niach
po rów nu ją cych z in ny mi miej sco wy mi le ka -
mi w trą dzi ku różo wa tym np. iwer mek ty ną,
nie stwier dzo no istot nych róż nic w za kre sie
to le ran cji i czę sto ści ra por to wa nych dzia łań
nie po żą da nych[27].

Lek prak tycz nie nie wchła nia się ze skóry
do krwio bie gu. Ma ksy mal na stwier dzo na we
krwi ilość me tro ni da zo lu po ty go dnio wej
apli ka cji 1% że lu nie prze kra cza war to ści
osią ga nych po po je dyn czej 250 mg do u st nej
daw ce me tro ni da zo lu[28].

Pod su mo wa nie

Me tro ni da zol sta no wi sku tecz ną i po -
twier dzo ną w wie lo let niej prak ty ce kli nicz nej
me to dę le cze nia trą dzi ku różo wa te go. Zgo -
dnie z mię dzy na ro do wy mi wy tycz ny mi znaj -
du je się wśród le ków pierw sze go wy bo ru
w po sta ci grud ko wo-kro st ko wej trą dzi ku
różo wa te go. Me tro ni da zol mo że być sto so -
wa ny za rów no w mo no te ra pii, jak i w po łą -
cze niu z in ny mi le ka mi miej sco wy mi lub do -
u st ny mi. Sta no wi też opty mal ny wy bór w le -
cze niu pod trzy mu ją cym. 
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