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Miejscowa antybiotykoterapia
trądziku pospolitego
Trądzik pospolity (trądzik zwyczajny, acne vulgaris [AV]) jest powszechną chorobą zapalną skóry, której częstotliwość występowania wśród
populacji od 11. do 30. roku życia ocenia się na 85%. U kobiet i mężczyzn powyżej 25. roku życia obserwuje się trądzik odpowiednio u 54%
i 40% badanych, a u części z nich istotne klinicznie zmiany utrzymują
się nawet do 40. roku życia. W przebiegu AV nierzadko powstają powikłania pod postacią przebarwień i blizn, co może powodować zwiększone poczucie stygmatyzacji, a czasami nawet objawiać się zaburzeniami
depresyjno-lękowymi[1-4].

Etiopatogeneza AV jest wieloczynnikowa
i nadal nie do końca poznana. Za istotne
w rozwoju schorzenia przyjmuje się procesy
związane z zaburzeniami rogowacenia ujść
jednostek włosowo-łojowych, nadprodukcją
łoju, kolonizacją gruczołów łojowych przez
Propionibacterium acnes (P. acnes) oraz złożone mechanizmy odpowiedzi immunologicznej, zarówno wrodzonej, jak i nabytej. Podkreśla się także ważną rolę układu neuroendokrynnego, czynników genetycznych, hormonalnych oraz dietetycznych w patogenezie
trądziku. Obecnie wśród procesów inicjujących rozwój zmian w AV uznaje się między innymi udział limfocytów T CD4+ i makrofagów (pojawiają się w jednostce włosowo-łojowej przed wystąpieniem zaburzeń rogowacenia) oraz prozaplanych cytokin (Il-1 i Il-6),
które mają zdolność stymulacji proliferacji keratynoców i działania prokomedogennego[5-6].

Antybiotyki w leczeniu miejscowym
Amerykańska Akademia Dermatologii
(AAD – American Academy of Dermatology)
w najnowszych wytycznych dotyczących leczenia AV wskazuje na możliwość zastosowania antybiotyków w terapii miejscowej na
różnych etapach zaawansowania klinicznego
choroby – w trądziku o łagodnym, umiarkowanym oraz ciężkim nasileniu[7]. Leki te,
obok działania antybakteryjnego, kumulując
się w mieszkach włosowych, wykazują także
bezpośrednie działanie przeciwzapalne
(m.in. hamują chemotaksję neutrofilów, produkcję niektórych cytokin i aktywność makrofagów). Ponadto poprzez wpływ na P.
acnes ograniczają produkcję lipaz bakteryjnych, zmniejszając poziom wolnych kwasów
tłuszczowych wywołujących podrażnienie
i stan zapalny jednostki włosowo-łojowej[8].
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Antybiotyki w terapii miejscowej należy
stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach, a leczenie zakończyć, gdy zmiany
zapalne ustąpią, jednak nie dłużej niż przez
12 tygodni. Z powodu alarmujących danych dotyczących wzrastającej lekooporności patogenów na powszechnie używane
w terapii AV antybiotyki, stosowanie ich
w mo no te ra pii jest prze ciw wska za ne.
W przypadku braku obserwowanej poprawy klinicznej zaleca się zmianę antybiotyku
miejscowego na inny lek zewnętrzny lub
preparat doustny. Istotne jest również stosowanie nadtlenku benzoilu (BPO) przez
co najmniej 5-7 dni pomiędzy okresami lecze nia an ty bio ty kiem lub jed no cze śnie
z nim, co zmniejsza rozwój opornych
szczepów bakteryjnych oraz zwiększa skuteczność terapii. Ponadto należy unikać łącze nia an ty bio ty ko te ra pii miej sco wej
z ogólną, także ze względu na zwiększone
prawdopodobieństwo wystąpienia lekooporności, przy jednoczesnym braku działania synergistycznego[10,11]. Warto podkreślić,
że zgodnie z ostatnimi opracowaniami dotyczącymi postępowania diagnostycznego
w AV nadal nie zaleca się rutynowego
prze pro wa dza nia badań mi kro bio lo gicz nych w tej gru pie pa cjen tów. Je dy nie
w przypadku występowania trądzikopodobnych zmian skórnych, mogących odpowiadać klinicznie Gram-ujemnemu zapaleniu mieszków włosowych, korzystne dla

dalszych decyzji terapeutycznych wydaje
się być wykonanie posiewu ze zmian chorobowych[7].
Antybiotykami rekomendowanymi w leczeniu miejscowym AV są klindamycyna,
erytromycyna oraz cykliczny węglan erytromycyny[8]. W Polsce dostępne są obecnie na
rynku preparaty klindamycyny w postaci płynu (1%), emulsji (1%) i żelu (1%), erytromycyny w roztworze (2-4%) i maści (2%)
oraz cyklicznego węglanu erytromycyny
w postaci żelu (2,5%) i płynu (2,5%).
Klindamycyna należy do półsyntetycznych antybiotyków z grupy linkozamidów,
która w preparatach miejscowych występuje
pod postacią fosforanu klidamycny i w skórze
metabolizowana jest do postaci aktywnej.
Blokuje biosyntezę białka przez odwracalne
wiązanie z podjednostką 50S rybosomu i zaburzenia procesu elongacji łańcucha polipeptydowego oraz wykazuje właściwości przeciwzapalne i aktywność przeciwutleniającą.
Wywiera działanie bakteriostatyczne oraz
bakteriobójcze w stopniu zależnym od stężenia w miejscu zakażenia i od wrażliwości
drobnoustrojów[12].
Miej sco wo sto so wa na ery tro my cy na
zaliczana jest również do podstawowych
leków w terapii AV. Wytwarzana przez
Streptomyces erythreus należy do naturalnych antybiotyków makrolidowych. Hamuje syntezę białek poprzez odwracalne wiązanie się z podjednostką 50S rybosomów,

Tab. 1. Algorytm postępowania terapeutycznego w trądziku zwyczajnym według Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
Trądzik zaskórnikowy

Łagodny i umiarkowany
trądzik grudkowo-krostkowy

Ciężki trądzik grudkowokrostkowy

Trądzik ropowiczy
Trądzik skupiony
doustna
izotretynoina

Lek z wyboru

retinoid
miejscowy

antybiotyk miejscowy + BPO (preparat łączony) lub retinoid miejscowy + BPO (preparat łączony)

antybiotyk doustny + retinoid miejscowy +/- BPO lub
antybiotyk doustny + kwas
azelainowy

Leki
alternatywne

kwas azelainowy
lub BPO lub kwas
salicylowy

kwas azelainowy lub BPO lub retinoid miejscowy lub retinoid miejscowy + antybiotyk miejscowy (preparat łączony) lub
PDT lub antybiotyk doustny* (+ retinoid miejscowy +/BPO lub + kw. azelainowy)

doustna
izotretynoina

antybiotyk doustny + kwas
azelaiowy lub antbiotyk doustny + retinoid miejscowy
+/- BPO

Leki
alternatywne
dla kobiet

patrz: lek z wyboru

patrz: lek z wyboru

antyandrogen doustny +
leczenie miejscowe**

antyandrogen doustny +
antybiotyk doustny +/- BPO

Leczenie
podtrzymujące

retinoid miejscowy +/- BPO lub kwas azelainowy
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wy wie ra jąc dzia ła nie bak te rio sta tycz ne
i przeciwzapalne. Syntetyczna pochodna
erytromcycyny – cykliczny węglan erytromycyny, czyli fluoroerytromycyna, wykazuje dwukrotnie silniejsze działanie przeciwbakteryjne w stosunku do substancji macierzy stej, trzykrot nie dłuż szy bio lo gicz ny
okres półtrwania oraz większe powinowactwo do receptorów w podjednostce
50S rybosomów. Ponadto charakteryzuje
się mniejszą toksycznością oraz mniejszym
minimalnym stężeniem hamującym (MIC –
Minimal Inhibitory Concentration), a także
wykazuje większą trwałość w kwaśnym
środowisku[13,14].
Miejscowe leczenie skojarzone
W terapii miejscowej trądziku pospolitego oprócz antybiotyków, zastosowanie
znajdują również preparaty zawierające
nadtlenek benzoilu (BPO), kwas salicylowy,
retinoidy, kwas azelainowy, dapson (w Polsce niedostępny) oraz kombinacje powyższych substancji, które działają ze sobą synergistycznie. Leczenie skojarzone w AV
ogranicza rozwój lekooporności, co ma zasadnicze znaczenie w miejscowej terapii antybiotykami oraz, uwzględniając złożony
patomechanizm AV, umożliwia jednoczesne oddziaływanie na poszczególne elementy etiopatogenezy tego schorzenia.
Obecnie leczenie skojarzone uznawane jest
za podstawową strategię postępowania
w przypadku miejscowej antybiotykoterapii.
Zaleca się równoczesne stosowanie antybiotyków z BPO, ewentualnie z retinoidami. O zasadności dodawania BPO do miejscowych antybiotyków pisano już wcześniej, natomiast oceniając korzyści ze stosowania retinoidów z antybiotykiem, podkreśla się przede wszystkim zwiększenie skuteczności (lek keratolityczny + lek przeciwbakteryjny), zwiększenie penetracji antybiotyku i zmniejszenie działania drażniącego
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retinoidów[10,11]. W terapii skojarzonej możemy stosować kurację naprzemienną lekami z poszczególnych grup, aplikację różnych preparatów w różnych porach dnia
(na noc, na dzień) lub zalecać użycie preparatów łączonych („dwa w jednym”). Zaletami leczenia skojarzonego w AV są ograniczenie lekooporności bakterii, zwiększone
działanie przeciwzapalne, poprawa tolerancji i skrócenie czasu leczenia, co pozytywnie
wpływa na skuteczność zalecanej terapii,
a także na współpracę z pacjentem. Obok
wyżej wymienionych, niewątpliwą zaletą
sto so wa nia pre pa ra tów łą czo nych jest
zwiększony compliance pacjentów. Natomiast korzyścią związaną z naprzemiennym
użytkowaniem preparatów należących do
grup leków o różnych mechanizmach działania jest indywidualizacja terapii, umożliwiająca dostosowanie leczenia w zależności
od zaawansowania choroby, tolerancji stosowanych leków, przeciwwskazań oraz
preferencji pacjenta.
Tolerancja antybiotyków miejscowych
jest bardzo dobra, a w piśmiennictwie opisywano wyjątkowo rzadko występujące przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita
grubego w wyniku stosowania miejscowej
klindamycyny[15]. Działania niepożądane,
zwykle o niewielkim nasileniu, występują
u jedynie 0-5% pacjentów, a do najczęstszych z nich zaliczamy: rumień, świąd, pieczenie oraz suchość skóry. Warto podkreślić, że u kobiet ciężarnych dopuszczalne jest
stosowanie erytromycyny oraz klindamycyny, które według FDA zaliczane są do kategorii B (BPO, adapalen oraz tretynoina należą do kategorii C)[8].
Podsumowanie
Antybiotyki w leczeniu miejscowym AV
stanowią ważny element w algorytmie postępowania terapeutycznego według wytycznych dotyczących leczenia AV (zalece-

nia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego umieszczono w tabeli I)[8]. Najbardziej
za sad ne jest sto so wa nie an ty bio ty ków
w terapii skojarzonej, obejmującej preparaty zawierające obok antybiotyków nadtlenek benzoilu lub/i retinoid, co nie tylko
zwiększa skuteczność i tolerancję leczenia,
ale także zmniejsza ryzyko wystąpienia lekooporności.
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