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Mupirocyna jest antybiotykiem wytwarzanym przez bakterie
Pseudomonas fluorescens o dobrze poznanym i skutecznym działaniu
miejscowym. Wykazuje właściwości bakteriostatyczne wobec bakterii
Gram-dodatnich, głównie paciorkowców i gronkowców (w tym
gronkowca złocistego), a także niektórych szczepów bakterii Gram-
-ujemnych, jak Neisseria gonnorhoae czy Hemophilus influenzae[1].
Właściwości te w minimalnych stężeniach są hamujące oraz w większych
stężeniach bakteriobójcze.
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Miejscowe leczenie zakażeń skóry 
– zastosowanie mupirocyny

Z punk tu wi dze nia der ma to lo gii waż ne
jest dzia ła nie mu pi ro cy ny wo bec naj czę st -
szych wi no waj ców za ka żeń skór nych – pa -
cior kow ców i gron kow ców: np. li szaj ca za -
ka źne go, za pa le nia mie szków wło so wych,
nie szto wi cy.

Pra ce nad syn te zą sub stan cji zdol ną do
ha mo wa nia wzro stu ko lo nii Sta phy lo coc cus
au reus trwa ły już od 1887 ro ku, kie dy to Gar -
re opi sał czą stecz kę wy twa rza ną w wy ni ku
pro ce su fer men ta cji przez ho do wa ną na
podło żu że la ty no wym bak te rię z ga tun ku
Pseu do mo nas flu o re scens. Jed nak do pie ro
w 1968 ro ku ze spół Cha i na, lau re a ta Na gro -
dy No bla, zi den ty fi ko wał czte ry związ ki
o podob nej bu do wie czą stecz ko wej. Otrzy -
ma ły one na zwę kwa sów pseu do mo no -
wych, z wy róż nia ją cy mi ko lej ne ty py li te ra mi
A, B, C i D. Kwas pseu do mo no wy A zo stał
później na zwa ny mu pi ro cy ną. Mu pi ro cy na
nie jest zwią za na bu do wą che micz ną i spo so -
bem dzia ła nia z żad ną z po zna nych do tych -
czas grup środ ków prze ciw bak te ryj nych. Jest

to an ty bio tyk o zu peł nie wy jąt ko wej struk tu -
rze, me cha ni zmie dzia ła nia i wła ści wo ściach
far ma ko ki ne tycz nych. Me cha nizm dzia ła nia
mu pi ro cy ny po le ga na ha mo wa niu bak te ryj -
nej izo leu cy no wej syn te ta zy RNA, co skut ku -
je bra kiem moż li wo ści wbu do wa nia te go
ami no kwa su do błon ko mór ko wych bak te rii,
w kon se kwen cji pro wa dząc do śmier ci bak te -
rii. Mu pi ro cy na za li cza na jest do le ków dzia ła -
ją cych miej sco wo, wchła nia się w ok. 1%, jej
stę że nie na po zio mie skóry utrzy mu je się do
72 go dzin, dość szyb ko roz kła da na jest do
nie czyn nych me ta bo li tów[2]. 

Za sto so wa nie

Mu pi ro cy na jest wy ko rzy sty wa na w le -
cze niu miej sco wych za ka żeń skóry o etio lo -
gii gron kow co wej i gron kow co wo-pa cior -
kow co wej, ta kich jak m.in. li sza jec za ka źny,
czy racz ność, za pa le nia mie szków wło so -
wych, za nok ci ca, nie szto wi ca, a tak że wtór -
ne nad ka że nia pier wot nie zmie nio nej cho ro -
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bo wo skóry, np. w prze bie gu ato po we go
za pa le nia skóry, nie wy dol no ści żyl nej, trą dzi -
ku zwy kłe go i różo wa te go czy nad ka że nia
ran po o pe ra cyj nych[3]. Sztan da ro wym za sto -
so wa niem mu pi ro cy ny jest eli mi na cja no si -
ciel stwa me ty li cy no o por ne go gron kow ca
zło ci ste go (MR SA) u pa cjen tów przed za bie -
ga mi chi rur gicz ny mi oraz wśród per so ne lu
me dycz ne go. 

W li szaj cu za ka źnym, który jest przy kła -
dem cho ro by za ka źnej o etio lo gii gron kow -
co wo-pa cior kow co wej i jed ną z czę ściej
wy stę pu ją cych za ka źnych cho rób skóry
u dzie ci, mu pi ro cy na po zo sta je le kiem
pierw sze go rzu tu. Li sza jec za ka źny wy stę -
pu je w odmia nie pę che rzo wej i nie pę che -
rzo wej na dro dze za ka że nia we wnątrz- i ze -
wną trz po chod ne go. W więk szo ści przy pad -
ków prze bie ga ła go dnie. Ist nie ją jed nak
przy pad ki, w których li sza jec za ka źny mo że
być na wro to wy i prze bie gać z ob ja wa mi
ogól ny mi, ta ki mi jak go rącz ka czy po więk -
sze nie wę złów chłon nych. W ta kich sta nach
kli nicz nych istot ne jest szyb kie roz po zna nie
i le cze nie zmian ogra ni czo nych miej sco wo
ma ścią lub kre mem z 2% mu pi ro cy ną, sto -
so wa ną 2-3 ra zy dzien nie przez 10 dni. Ko -
ning wraz z ze spo łem prze pro wa dził me ta -
a na li zę 57 ba dań z ran do mi za cją na te mat
le cze nia li szaj ca za ka źne go u 3533 cho rych.
Le cze nie an ty bio ty ka mi o dzia ła niu miej sco -
wym oka za ło się być sku tecz niej sze od in -
nych form te ra pii u pa cjen tów z bez pę che -
rzo wą po sta cią cho ro by. Wy ka za no du żą
i po rów ny wal ną sku tecz ność pre pa ra tów
sto so wa nych miej sco wo za wie ra ją cych mu -
pi ro cy nę i kwas fu sy do wy. Miej sco wo apli -
ko wa na ba cy tra cy na sta no wi lek dal sze go
wy bo ru. Istot ne jest rów nież wy ka za nie, że
miej sco we pre pa ra ty z mu pi ro cy ną i kwa -
sem fu sy do wym są co naj mniej tak sa mo
sku tecz ne lub sku tecz niej sze niż ogól nie po -
da wa ne an ty bio ty ki. Po nad to ogól ne po da -
wa nie an ty bio ty ków zwią za ne jest z wy stę -
po wa niem w róż nym od set ku dzia łań nie -

po żą da nych, głów nie ze stro ny prze wo du
po kar mo we go. W me ta a na li zie wy ka za no
tak że, że sto so wa nie miej sco we ne o my cy -
ny, ba cy tra cy ny, po li my ksy ny B i gen ta my -
cy ny przy no si znacz nie mniej sze ko rzy ści
te ra peu tycz ne. Waż ne jest rów nież stwier -
dze nie, że miej sco we sto so wa nie pre pa ra -
tów de zyn fe ku ją cych nie przy no si istot nych
ko rzy ści[4]. 

In ne jed no st ki cho ro bo we 
i no si ciel stwo

Mu pi ro cy na ja ko śro dek dzia ła ją cy miej -
sco wo mo że być sto so wa na w le cze niu i za -
po bie ga niu za ka żeń skóry róż ne go po cho -
dze nia. W naj now szej ana li zie 15-let nich
do świad czeń od dzia łu le cze nia opa rzeń
w Szpi ta lu Uni wer sy tec kim w Po łu dnio wej
Ka li for nii w te ra pii ze spo łu Ste ven sa John so -
na i To ksycz nej Ne kro li zie Na skór ka (TEN,
ze spół Ly el la) ja ko sku tecz ne po da je się sto -
so wa nie opa trun ków z ma ścią z mu pi ro cy ną
w le cze niu zmian cho ro bo wych skóry twa -
rzy[5]. Po nad to w sko ja rze niu z opa trun ka mi
po liu re ta no wy mi mu pi ro cy na wy ka zu je sku -
tecz ność w le cze niu ran po o pa rze nio -
wych[6]. Co wię cej, mu pi ro cy na znaj du je
swo je za sto so wa nie w za po bie ga niu za ka że -
niom ran po o pe ra cyj nych bądź też ob sza -
rów skóry, które są moż li wy mi wro ta mi in -
fek cji pa cior kow co wych i gron kow co wych,
jak na przy kład miej sca wkłu cia. W ba da niu
Htay wraz z ze spo łem, po rów nu ją cym
miej sco we dzia ła nie chlo rhe ksy dy ny i mu pi -
ro cy ny w za po bie ga niu in fek cji miej sca
wkłu cia (exit-si te in fec tion, ESI) u pa cjen tów
dia li zo wa nych otrzew no wo, mu pi ro cy na
oka za ła się być środ kiem sku tecz niej szym
w za po bie ga niu tym za ka że niom[7]. 

No si ciel stwo Sta phy lo coc cus au reus sta -
no wi w szpi ta lach głów ną przy czy nę za ka -
żeń, które prze bie ga ją w po sta ci epi de mii.
Szcze gól nym pro ble mem sta ją się epi de mie
spo wo do wa ne przez me ty cy li no o por ne
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szcze py gron kow ca zło ci ste go (MR SA). Sku -
tecz ność mu pi ro cy ny w zwal cza niu no si ciel -
stwa no so we go szcze pów gron kow ców zło -
ci stych wraż li wych na me ty cy li nę i me ty cy li -
no o por nych (MR SA) zo sta ła udo ku men to -
wa na za rów no u pa cjen tów, jak i u per so ne -
lu. Eli mi na cja no si ciel stwa no so we go jest sta -
bil na, a re ko lo ni za cja za zwy czaj od su nię ta
w cza sie. Od se tek osób, u których utrzy mu -
je się efekt usu nię cia szcze pu pier wot ne go,
jest przez pierw sze trzy mie sią ce wzglę dnie
sta bil ny i wy no si oko ło 80%, na to miast od -
se tek re ko lo ni za cji ogółem (bez wzglę du na
ro dzaj szcze pu bak te ryj ne go) jest zmien ny
i wy no si 10-43%. Na le ży jed nak pa mię tać,
że per so nel me dycz ny jest szcze gól nie na ra -
żo ny na re ko lo ni za cję. Eli mi na cja no si ciel -
stwa za po bie ga wtór ne mu nad ka ża niu ran
po o pe ra cyj nych, a tak że znacz nie po waż -
niej szym po wi kła niom, z po socz ni cą gron -
kow co wą włącz nie[8].

Po rów na nie sku tecz no ści kwa su 
fu sy do we go i mu pi ro cy ny

Kwas fu sy do wy to an ty bio tyk o struk tu -
rze podob nej do ste ro i dów, wy twa rza ny
przez szczep Fu si dium coc ci neum. Na le ży
do an ty bio ty ków o dzia ła niu bak te rio sta -
tycz nym, a me cha nizm dzia ła nia po le ga na
blo ko wa niu bio syn te zy biał ka. Spek trum
prze ciw bak te ryj ne: Sta phy lo coc cus au reus
i Sta phy lo coc cus epi der mi dis, w tym szcze py
pe ni cy li na zo do dat nie, me ty cy li no o por ny
Sta phy lo coc cus au reus (MR SA), nie wy ka zu -
je dzia ła nia wo bec bak te rii Gram-ujem -
nych[9]. Lek wy stę pu je w po sta ci ma ści lub
kre mu, podob nie jak mu pi ro cy na, w stę że -
niu 2%. 

W le cze niu za ka żeń bak te ryj nych skóry
za sto so wa nie ma ją oba związ ki che micz ne,
jed nak wie le ana liz wska zu je prze wa gę po -
zy tyw nych efek tów te ra peu tycz nych mu pi -
ro cy ny nad kwa sem fu sy do wym. W ba da niu
prze pro wa dzo nym przez Whi te wraz z ze -

spo łem prze ba da no 413 pa cjen tów z miej -
sco wym za ka że niem skóry flo rą mie sza ną.
Pa cjen ci zo sta li podzie le ni na dwie gru py ba -
da nych, z których jed na 2 ra zy dzien nie apli -
ko wa ła na zmie nio ne cho ro bo wo par tie
skóry maść z mu pi ro cy ną, na to miast dru ga
gru pa sto so wa ła kwas fu sy do wy. Pa cjen ci
utrzy my wa li ku ra cję przez 7 dni. Po pra wę
sta nu kli nicz ne go uzy ska no u 97% pa cjen -
tów le czo nych mu pi ro cy ną i u 93% le czo -
nych kwa sem fu sy do wym. Po po bra niu wy -
ma zów bak te rio lo gicz nych po le cze niu i po -
rów na niu z wy ni ka mi sprzed le cze nia wy ka -
za no eli mi na cję bak te rii u 93% le czo nych
mu pi ro cy ną i 89% le czo nych kwa sem fu sy -
do wym[10]. Gis by i Bry ant, prze pro wa dza jąc
ba da nia po rów naw cze obu sub stan cji, do -
wie dli lep szej od po wie dzi kli nicz nej u pa -
cjen tów le czo nych mu pi ro cy ną, w tym sta -
ty stycz nie zna czą cy wy ższy od se tek eli mi na -
cji szcze pów Strep to coc cus py o ge nes w gru -
pie sto su ją cej mu pi ro cy nę[11]. W przy pad ku
wtór nych nad ka żeń bak te ryj nych, w ran do -
mi zo wa nym ba da niu prze pro wa dzo nym
przez Gil ber ta wraz z ze spo łem, do wie -
dzio no sku tecz no ści obu związ ków che -
micz nych, z prze wa gą na ko rzyść mu pi ro cy -
ny – w po sie wach z ran cał ko wi tą era dy ka -
cję cho ro bo twór czych szcze pów uda ło się
uzy skać aż u 97%, zaś u sto su ją cych kwas
fu sy do wy od se tek ja ło wych po sie wów wy -
niósł 87%[12]. 

Dzia ła nia nie po żą da ne mu pi ro cy ny
i kwa su fu sy do we go

Mu pi ro cy na uzna wa na jest za lek sku -
tecz ny i bez piecz ny. Cha rak te ry zu je się po -
wol nym roz wo jem opor no ści, co wy róż nia
ją spo śród in nych miej sco wych le ków prze -
ciw gron kow co wych. Przez nie uszko dzo ną
skórę wchła nia się je dy nie w 1%, nie po wo -
du je ogól no u stro jo wych dzia łań nie po żą da -
nych. Na pod sta wie pra cy Bork wraz z ze -
spo łem moż na oce nić czę stość wy stę po wa -
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nia dzia łań nie po żą da nych. Ana li zą ob ję to
1357 osób le czo nych miej sco wo ma ścią
z mu pi ro cy ną przez okres 7 dni. Wśród
miej sco wych efek tów ubocz nych ob ser wo -
wa no świąd, pie cze nie i za czer wie nie nie
u za le dwie 39 pa cjen tów, co sta no wi ło
2,9%. Nie ob ser wo wa no ogól no u stro jo -
wych dzia łań nie po żą da nych i od chy leń
w ba da niach la bo ra to ryj nych[13]. Kwas fu sy -
do wy rów nież cha rak te ry zu je się dość du -
żym bez pie czeń stwem sto so wa nia, jed nak
wy ka zu je nie znacz nie wy ższy po ten cjał aler -
gi zu ją cy niż mu pi ro cy na. W li te ra tu rze opi sy -
wa no je den przy pa dek po krzyw ki i obrzę ku
Qu inc ke go po za sto so wa niu kwa su fu sy do -
we go. Re ak cja ta wy stą pi ła po za sto so wa niu
pre pa ra tu na uszko dzo ny na skórek[14]. W ba -
da niach opi sy wa nych przy po rów na niu obu
sub stan cji rów nież dą żo no do oce ny ewen -
tu al nych ob ja wów nie po żą da nych, w ana li zie
wy ko na nej przez Whi te i wsp. nie wy ka za no
zna czą cych róż nic w tym aspek cie mię dzy
mu pi ro cy ną i kwa sem fu sy do wym[15]. 

Wnio ski

Mu pi ro cy na jest le kiem bez piecz nym
w le cze niu za ka żeń skóry wy wo ła nych
przez gron kow ce i pa cior kow ce, w tym nie -
zwy kle po moc nym w eli mi na cji no si ciel stwa
gron kow ca me ty cy li no o por ne go wśród pa -
cjen tów i per so ne lu me dycz ne go. W po -
rów na niu z kwa sem fu sy do wym mu pi ro cy -
na cha rak te ry zu je się wy ższą sku tecz no ścią
wo bec pa cior kow ców, mniej szą licz bą dzia -
łań nie po żą da nych, a więc tak że wy ższym
bez pie czeń stwem sto so wa nia i wy ższym
współ czyn ni kiem com plian ce oraz mniej szą
czę sto tli wo ścią sto so wa nia w sto sun ku do
pre pa ra tów za wie ra ją cych kwas fu sy do wy.
Rów nież z te go wzglę du uza sa dnio ne jest
miej sco we sto so wa nie mu pi ro cy ny ja ko le -
ku pierw sze go rzu tu w po wierz chow nych
za ka że niach skóry o etio lo gii pa cior kow co -
wej i gron kow co wej.
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