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Der ma to za ta wy stę pu je z róż ną czę sto -
ścią w po pu la cji – w gra ni cach 1-10%, do ty -
czy osób do ro słych, a w szcze gól no ści ko -
biet. Po czą tek cho ro by przy pa da zwy kle na
okres mię dzy 25-35 oraz 45-55 ro kiem ży -
cia. Ob ser wu je się czę ste wy stę po wa nie ro -
dzin ne te go scho rze nia. Naj czę ściej do ty ka
oso by o ja snej kar na cji, z fo to ty pem skóry
I i II.

Etio pa to ge ne za te go scho rze nia jest zło -
żo na i nie w peł ni wy ja śnio na do tej po ry.
Po cząt ko wo opi sy wa no je ja ko za bu rze nie
czyn no ści gru czo łów ło jo wych, jed nak nie
sta no wi ono isto ty cho ro by. W pa to me cha -
ni zmie bie rze udział za bu rze nie ho me o sta zy
na czy nio wej skóry, uszko dze nie pod ście li ska
łącz not kan ko we go, czyn ni ki im mu no lo gicz -
ne, hor mo nal ne, ge ne tycz ne, in fek cyj ne (tu
pod kre śla się ro lę in fek cji bak te rią He li co bac -
ter py lo ri czy po spo li tym sa pro fi tem skóry
De mo dex fol li cu lo rum), czyn ni ki po kar mo we,
aler gicz ne, che micz ne czy psy cho gen ne. 
Obraz cho ro bo wy jest nie jed no rod ny i za le -

ży od fa zy roz wo ju ro sa cea. Wy róż nia my
na stę pu ją ce po sta cie:
● po stać pre ro sa cea z na pa do wym czer wie -

nie niem się tzw. flu shing – skóra wraż li -
wa, skłon na do podraż nień, wi docz ny
jest na pa do wy ru mień środ ko wej czę ści
twa rzy, wy stę pu ją cy pod wpły wem róż -
nych czyn ni ków:

• słoń ca,
• wy so kiej tem pe ra tu ry,
• na głej zmia ny tem pe ra tu ry,
• kli ma ty za cji,
• zbyt go rą cych lub zbyt zim nych po kar -

mów,
• al ko ho li,
• moc nej ka wy i her ba ty,
• pi kant nych po traw,
• wy sił ku fi zycz ne go,
• sau ny,
• ba se nu,
• ko sme ty ków,
• środ ków che micz nych,
• le ków (ob ni ża ją ce ci śnie nie krwi, hi po li -
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pe mi zu ją ce, hi po gli ke mi zu ją ce),
• za bu rzeń hor mo nal nych (cho ro by tar -

czy cy, za bu rze nia mie siącz ko wa nia)
• stre su;
● po stać utrwa lo nych zmian ru mie nio wych

z obe cny mi te le an giek ta zja mi – czę sto
to wa rzy szą cy obrzęk twa rzy, zwią za ny
ze zwięk szo ną prze pu szczal no ścią na -
czyń i za bu rzo nym od pły wem chłon ki
z twa rzy, uczu ciem pie cze nia, pa le nia
skóry twa rzy;

● po stać grud ko wo-kro st ko wa – zmia ny
o tym cha rak te rze wy stę pu ją ce na
utrwa lo nym podło żu ru mie nio wym,
po ja wia ją ce się okre so wo, mo gą mieć
ten den cje do zle wa nia się, two rze nia
ognisk na cie ko wych, przez nie których
au to rów ta ki obraz opi sy wa ny jest ja ko
py o der mia fa cia le, z to wa rzy szą cy mi ob -
ja wa mi ogól ny mi, ta ki mi jak złe sa mo po -
czu cie, sta ny pod go rącz ko we; brak za -
skór ni ków, obrzęk twa rzy, złu szcza nie
na skór ka;

● po stać prze ro sła – wy stę pu je przede
wszy st kim u męż czyzn, do cho dzi tu do
prze ro stu gru czo łów ło jo wych, zwłók -
nie nia pod ście li ska, two rze nia się nie re -
gu lar nych zmian gu zo wa tych, po gru bie -
nia skóry. Do ty czy to głów nie oko li cy
no sa (rhi no phy ma), po licz ków, bro dy

● po stać oczna – mo że wy stą pić w każ dej
wy żej wy mie nio nej po sta ci/okre sie cho -
ro by, u 20% pa cjen tów zmia ny oczne
po prze dza ją ob ja wy skór ne, u 50% wy -
stę pu ją wtór nie do zmian na skórze,
a w oko ło 30% po ja wia ją się jed no cza -
so wo, do naj czę st szych ob ja wów na le -
żą: łza wie nie, swę dze nie, pie cze nie
oczu, zwięk szo na męcz li wość,
nadwraż li wość na świa tło; wy stę pu je
za czer wie nie nie spo jówek, te le an giek -
ta zje, obe cność rop nej wy dzie li ny. Mo -
że rów nież wy stą pić pod po sta cią za pa -
le nia po wiek, rza dziej ro gów ki, tę czów -

ki, ciał ka rzę sko we go. Po wi kła niem jest
per fo ra cja ro gów ki;

● odmia na ziar ni nia ko wa – cha rak te ry zu je
się wy stę po wa niem żół tych, czer wo -
nych, bru nat nych gru dek, guz ków,
z ten den cją do roz pa du, bli zno wa ce nia,
czę sto umiej sco wio ne na bocz nych po -
wierzch niach twa rzy, zwy kle nie na
podło żu utrwa lo ne go ru mie nia, bez na -
pa do we go czer wie nie nia się twa rzy,
czę sto to wa rzy szy nie swo i st nym za pa -
le niom je lit, w prze bie gu in fek cji HIV.

Rza dziej wy stę pu ją ce:
● za pa le nie oko ło u st ne – ja ko zmia ny po

dłu go trwa łym sto so wa niu pre pa ra tów
flu o ro wa ne go kor ty ko ste ro i du, ale też
ob ser wo wa ne po le cze niu słab szy mi
ste ro i da mi, np. ma śla nem hy dro kor ty -
zo nu; zmia ny zlo ka li zo wa ne w oko li cy
warg, fał dów no so wo-war go wych, bro -
dy, z roz sia ny mi lub sku pio ny mi grud ka -
mi, kro sta mi, bez te le an giek ta cji czy na -
pa do we go ru mie nie nia się.

Le cze nie trą dzi ku różo wa te go jest wie -
lo let nie i wie lo czyn ni ko we. Pa cjent po wi nien
być po in for mo wa ny o swo im scho rze niu,
czyn ni kach na si la ją cych zmia ny skór ne,
których po wi nien uni kać, o spo so bach pie lę -
gna cji, le cze nia czy te ra pii wspo ma ga ją cej.

Pod sta wę sta no wi uni ka nie czyn ni ków
na si la ją cych ob ja wy cho ro bo we, a przede
wszy st kim fo to pro tek cja z za sto so wa niem
kre mów z od po wie dnio wy so ki mi fil tra mi
UVA i UVB przez ca ły rok, nie tyl ko w okre -
sie wio sen no-let nim. Zna cze nie ma tak że
uni ka nie stre su ją cych sy tu a cji, gwał tow nych
zmian tem pe ra tur, nie których po kar mów,
al ko ho lu, nie których le ków czy in nych czyn -
ni ków bądź sy tu a cji, które pro wa dzą do za -
o strze nia zmian cho ro bo wych.

Nie zwy kle waż nym aspek tem jest pra -
wi dło wa pie lę gna cja skóry, z za sto so wa niem
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der mo ko sme ty ków prze zna czo nych dla
osób z ro sa cea bądź też skórą wraż li wą
z pre dy spo zy cją do roz wo ju te go scho rze -
nia. Pa cjen ta na le ży uczu lić na ko niecz ność
na wil ża nia skóry, sto so wa nia od po wie dnich
pre pa ra tów do my cia i pie lę gna cji, bez do -
dat ku al ko ho lu. Prze ciw wska za ne są wszel -
kie go ro dza ju pe e lin gi me cha nicz ne, moc ne
po cie ra nie skóry, pe e lin gi che micz ne z za -
sto so wa niem moc nych kwa sów, go rą ce ką -
pie le, ma ski roz grze wa ją ce, ko sme ty ki po -
wo du ją ce prze krwie nie skóry, mi kro der ma -
bra zja.

Do pod sta wo wych me tod le cze nia ro sa -
cea za li cza my te ra pię miej sco wą i ogól ną.
Na ryn ku do stęp na jest sze ro ka ga ma pre pa -
ra tów moż li wych do za sto so wa nia. Jed ny mi
z naj sku tecz niej szych le ków miej sco wych są
te z me tro ni da zo lem. Za sto so wa nie znaj du -
ją też pre pa ra ty z ery tro my cy ną, klin da my cy -
ną, kwa sem aze la i no wym. Do bre efek ty wi -
docz ne są rów nież po za sto so wa niu re ti no -
lu, wi ta mi ny C, al fa-hy dro ksy kwa sów, sub -
stan cji imi da zo lo wych. W przy pad ku ist nie nia
kom po nen ty ło jo to ko wej ko rzy st nie dzia ła ją
le ki prze ciw grzy bi cze. Naj więk sze za gro że -
nie sta no wi miej sco we sto so wa nie kor ty ko -
ste ro i dów, które co praw da do ra źnie po wo -
du ją po pra wę, zmniej sza jąc ru mień, ilość
gru dek, jed nak dzia ła nie to jest krót ko trwa łe,
a na stęp nie po wo du je znacz ne po gor sze nie
i utru dnia te ra pię.

W le cze niu ogól nym sto su je się an ty bio -
ty ko te ra pię. Naj sku tecz niej sze są te tra cy kli -
na, li me cy kli na, ery tro my cy na. Daw ko wa nie
ana lo gicz ne jak w przy pad ku trą dzi ku zwy -
czaj ne go. Te ra pia jest zwy kle wie lo mie sięcz -
na. Ko lej nym pre pa ra tem jest me tro ni da zol,
rów nież wy ma ga ją cy kil ku ty go dnio we go
okre su za sto so wa nia. Po za tym do bre efek -
ty wi docz ne są po uzu peł nia ją cym le cze niu
wi ta mi na mi PP i B2. W naj cięż szych przy pad -
kach sto su je się izo tre ti no i nę, w daw kach ta -
kich jak w trą dzi ku zwy kłym, z tym, że czę -

sto sku tecz ne są daw ki po ni żej 0,5 mg/kg
m.c. 
Za sto so wa nie w le cze niu do dat ko wym trą -
dzi ku różo wa te go ma ją nie które za bie gi ta kie
jak pe e ling Ye e low Pe el, z uży ciem kwa su
aze la i no we go, fi to we go i ko jo we go. Po wo -
du je on do tle nie nie i do ży wie nie skóry po -
przez na si lo ną an gio ge ne zę, a tak że po bu dza
syn te zę ko la ge nu i ela sty ny. 

Z me tod za bie go wych du żą po pu lar no -
ścią cie szą się rów nież za bie gi jo no so no fo re -
zy na czy nio wej, prze ciw dzia ła ją ce nadmier -
ne mu czer wie nie niu się twa rzy. Tak że la se -
ro te ra pia oraz IPL da ją podob ny efekt, do -
dat ko wo umoż li wia ją za my ka nie po sze rzo -
nych i po pę ka nych na czyń na skórze po licz -
ków, no sa czy bro dy, podob nie jak elek tro -
te ra pia czy krio te ra pia. W nie których przy -
pad kach (rhi no phy ma) ko niecz ne jest le cze -
nie chi rur gicz ne.

Cał ko wi te wy le cze nie w prze bie gu trą -
dzi ku różo wa te go jest trud ne. Nie ste ty nie
ma pre pa ra tów cał ko wi cie zwal cza ją cych
cho ro bę. Moż li we jest jej okre so we wy ci -
sze nie, a tak że za po bie ga nie na wro tom. 

Pi śmien nic two:

1. Burgdorf W.H.C., Plewig G., Wolff H.H., Landthaler

M.: Dermatologia Braun-Falco.

2. Wolska H., Błaszczyk-Kostanecka M.: Dermatologia w

praktyce.

3. Tanghetti E, Del Rosso JQ1, Thiboutot D, Gallo R,

Webster G, Eichenfield LF, Stein-Gold L, Berson D,

Zaenglein A.: Consensus recommendations from the

American Acne & Rosacea Society on the management

of rosacea, part 4: a status report on physical modalities

and devices. Cutis. 2014 Feb;93(2):71-6.

4. Bhate K1, Williams HC.: What's new in acne? An analysis

of systematic reviews published in 2011-2012. Clinical

and Experimental Dermatology, Volume 39, Issue 3,

pages 273-278, April 2014.

5. Dosal J, Rodriguez G, Pezon C, Li H, Keri J.: Effect of

Tetracyclines on the Development of Vascular Disease

in Veterans with Acne or Rosacea-A Retrospective

Cohort Study. The Journal of Investigative Dermatology.

2014 Mar 21. doi: 10.1038/jid.2014.148.




