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Miejscowa antybiotykoterapia
trądziku pospolitego
Trądzik pospolity (acne vulgaris) jest w praktyce dermatologicznej
jedną z najczęściej spotykanych chorób. W populacji ogólnej częstość
występowania tej jednostki chorobowej ocenia się nawet na 80%,
chociaż może to być wynik nieco zawyżony. Schorzenie objawia się
występowaniem zaskórników, grudek, krost i torbieli ropnych, które
pojawiają się w okolicach łojotokowych. Niemal w 90% przypadków
trądzik lokalizuje się na twarzy, ale może zajmować także kark oraz
górną cześć tułowia. Jest chorobą dotykającą najczęściej osoby
w młodym wieku (10-30 lat), choć pewne odmiany trądziku spotykane
są u noworodków, niemowląt, a także w okresie przedpokwitaniowym.
U około 10% chorych zmiany utrzymują się także po 30. roku życia[1,2].
Etiopatogeneza trądziku jest złożona, a na
rozwój choroby ma wpływ wiele czynników,
choć główną rolę odgrywają predyspozycje
genetyczne oraz zmiany hormonalne zachodzące fizjologicznie w okresie dojrzewania.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zmian
u dziecka, którego oboje rodzice chorowali na
trądzik, wynosi ok. 50%. Sugeruje się także, że
trądzik jest dziedziczony autosomalnie dominująco, z różną penetracją genów. Dużą rolę
w powstawaniu trądziku odgrywają nadprodukcja łoju oraz zwiększone rogowacenie ujść
mieszków włosowych, co prowadzi do zablokowania gruczołów łojowych[1]. W obrębie za-

czopowanych gruczołów dochodzi do niekontrolowanego namnażania się Propionibacterium
acnes – bakterii uważanej za winowajcę trądziku. Bakteria ta jest składnikiem fizjologicznej
flory skóry twarzy, jednak namnażając się
w niekontrolowanych warunkach, prowadzi
do powstawania zmian trądzikowych – zaskórników, grudek, krost i guzków. Również inne
bakterie z rodzaju Propionibacterium – Propionibacterium granulosum oraz Propionibacterium
parvum – mogą sprzyjać rozwojowi trądziku.
Bakterie z rodzaju Propionibacterium wytwarzają porfiryny. Jeśli gromadzą się one w dużej
ilości w ujściu mieszków włosowych, wykazu-
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ją koralowoczerwoną fluorescencję w lampie
Wooda, co może być wykorzystywane
w praktyce klinicznej. Duża rolę w postawaniu
trądziku odgrywają także hormony, głównie
androgeny. Okres dojrzewania wiąże się ze
wzrostem ich wydzielania. Androgeny silnie
pobudzają gruczoły łojowe – powoduje to nasilenie łojotoku. Kluczową rolę odgrywa tutaj
testosteron i jego metabolit dihydrotestosteron (DHT), który powstaje pod wpływem enzymu 5-a reduktazy. Ze względu na to, że receptory androgenowe znajdują się w obrębie
gruczołów łojowych, mieszkach włosowych
i skórze, ich up-regulacja może powodować
zmiany typowe dla trądziku. Estrogeny w stężeniu fizjologicznym nie wpływają na aktywność gruczołów łojowych, a wzrost ich stężenia działa na nie hamująco[1-3].
W leczeniu trądziku pospolitego należy
uwzględnić jego postać oraz nasilenie zmian
chorobowych. Cała terapia powinna być ukierunkowana na zmniejszenie łojotoku, hamowanie rozwoju bakterii Propionibacterium oraz
zapobieganie nadmiernemu rogowaceniu ujść
mieszków włosowych. Gdy nasilenie trądziku
jest niewielkie, wystarczającym postępowaniem jest leczenie miejscowe. Jest ono również wykorzystywane jako uzupełnienie leczenia ogólnego, znacząco poprawiając jego skuteczność. Wśród produktów stosowanych do
miejscowej terapii trądziku znajdują się antybiotyki, nadtlenek benzoilu, kwas azaleinowy
oraz pochodne witaminy A. Nadtlenek benzoilu działa przeciwbakteryjne, keratolitycznie,
ogranicza stan zapalny i hamuje wydzielanie
łoju. Ponadto dużą jego zaletą jest brak powstawania antybiotykooporności bakterii. Kolejną opcją terapeutyczną jest kwas azelainowy. Wykazuje on działanie bakteriostatyczne
poprzez zahamowanie wzrostu bakterii wokół mieszków włosowych i w ujściach gruczołów łojowych. Ogranicza także sekrecję łoju
i przerost gruczołów łojowych. Dużą zaletą
kwasu azelainowego jest jego działanie komedolityczne, hamowanie tendencji do tworze-

nia się blizn, a także redukcja przebarwień pozapalnych. Następną grupą leków wykorzystywanych w terapii trądziku są pochodne witaminy A (najczęściej stosowane są tretinoina,
izotretinoina, adapalen i tazaroten). Leki te
normalizują procesy rogowacenia w ujściach
mieszków włosowych, hamują tworzenie zaskórników i zmniejszają stan zapalny. Częstymi działaniami niepożądanymi miejscowych
retinoidów są zaczerwienienie, nadmierne
złuszczanie, uczucie pieczenia skóry[1,4].
W leczeniu ogólnym stosuje się antybiotyki (tetracykliny), retinoidy oraz antyandrogeny[1].
Miejscowa antybiotykoterapia jest szczególnie zalecana w trądziku łagodnym do
umiarkowanego. Antybiotyki te działają poprzez miejscowe ograniczenie stanu zapalnego
– zmniejszają ilość zasiedlających mieszki bakterii Propionibacterium acne, hamują także chemotaksję neutrofili. Do obecnie stosowanych
antybiotyków należą erytromycyna w stężeniu
2-2,5% i klindamycyna w stężeniu 1%. Istnieje wiele form tych leków: od klasycznych kremów czy żeli, po roztwory i zawiesiny. Ponadto pozytywne wyniki kliniczne przynosi łączenie antybiotyków np. z cynkiem, nadtlenkiem
benzoilu lub pochodnymi witaminy A.
Erytromycyna to antybiotyk z grupy makrolidów. W Polsce dostępny jest w stężeniach 2-2,5%. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono znaczących różnic
w skuteczności pomiędzy 2 a 4% stężeniem
tego leku. Erytromycyna przez wiele lat wydawała się być najskuteczniejszym antybiotykiem miejscowym (94% poprawy z erytromycyną przy 82% dla klindamycyny)[5].
Kolejnym antybiotykiem stosowanym
w miejscowym leczeniu trądziku jest klindamycyna. Stosowana w leczeniu miejscowym jest
równie skuteczna, co doustne przyjmowanie
tetracyklin. Aplikacja 1% klindamycyny na
zmiany trądzikowe dwa razy dziennie prowadzi do podobnej skuteczności klinicznej, co
doustne stosowanie 50 mg minocykliny.
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Efektywność miejscowej klindamycyny (mimo
wzrostu liczby opornych szczepów P. acnes)
od 10 lat pozostaje niezmieniona. Wynika to
z przeciwzapalnego działania leku, które jest
niezależne od działania przeciwbakteryjnego[6].
Te antybiotyki miejscowe są bardzo dobrze tolerowane, rzadko powodują alergię
czy podrażnienie skóry (w przeciwieństwie do
innych leków stosowanych w miejscowej terapii)[7]. Miejscowe stosowanie antybiotyków
w monoterapii było podstawą leczenia trądziku przez wiele lat, chociaż pierwsze doniesienia o występowaniu oporności pojawiły się już
40 lat temu[8]. Aktualnie ponad 50% szczepów Propionibacterium acnes jest oporna na
makrolidy[9]. Co więcej, obserwuje się zjawisko oporności krzyżowej pomiędzy erytromycyną i klindamycyną. Szczepy oporne mogą pojawić się już po 2 tygodniach stosowania
antybiotyku, a po 4 tygodniach flora bakteryjna jest zdominowana przez oporne na erytromycynę koagulazoujemne gronkowce. Około
12. tygodnia leczenia w mikroflorze skóry
twarzy zaczyna dominować oporny na erytromycynę Staphylococcus epidermidis[10,11].
Narastająca oporność i spadek skuteczności
miejscowych antybiotyków skłaniają do ograniczenia ich stosowania i stworzenia nowych
schematów leczenia. Obserwowany wzorzec
wzrostu oporności Propionibacterium odpowiada tendencjom w stosowaniu antybiotyków[3]. Liczne randomizowane badania
z podwójnie ślepą próbą udowodniły, że dodanie do antybiotyku retinoidu lub nadtlenku
benzoilu znacznie poprawia skuteczność leczenia[12]. Retinoidy podwyższają efektywność
stosowanych antybiotyków poprzez poprawę
ich wchłaniania oraz wspomaganie procesu
leczenia swoim działaniem komedolitycznym
i przeciwzapalnym. Nadtlenek benzoilu posiada natomiast właściwości bakteriobójcze, minimalizując oporność na antybiotyki[13]. W celu
zmniejszenia ryzyka rozwinięcia antybiotykooporności leki te nie powinny być stosowane
dłużej niż 12 tygodni[14].
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Wykorzystywanie leków o różnym mechanizmie działania znacząco wpływa na skuteczność terapii trądziku, szczególnie u pacjentów,
którzy nie odpowiadają na pierwotnie stosowane leczenie. Kolejną zaletą takiego postępowania jest zniwelowanie skutków ubocznych stosowanych leków, np. retinoidy wykorzystywane samodzielnie często podrażniają skórę.
Występuje kilka modelów leczenia. Można np. wykorzystywać 5-7-dniowe okresy,
kiedy do terapii antybiotykiem dodawany jest
np. retinoid lub nadtlenek benzoilu. Po tym
okresie powraca się do monoterapii antybiotykiem. Zaleca się także zestawienie antybiotyku z nadtlenkiem beznoilu stosowanym rano, natomiast wieczorem aplikację retinoidu.
Przykładowy schemat leczenia:
• klindamycyna rano + adapalen wieczorem;
• erytromycyna rano + adapalen wieczorem;
• klindamycyna rano + nadtlenek benzoilu
na noc.
Problem z występowaniem zjawiska
oporności jest szerszy – antybiotyki zmieniają
skład normalnej flory bakteryjnej występującej
na skórze twarzy. W konsekwencji zmiany te
mogę zwiększać ryzyko kolonizacją patogennymi bakteriami[15]. Pacjenci, którzy stosowali
miejscowe antybiotyki w terapii trądziku, są
ponadto częściej skolonizowani przez występujące w części ustnej gardła Streptococcus
pyogenes oporne na stosowaną doustnie tetracyklinę w porównaniu do pacjentów niestosujących miejscowych antybiotyków[8].
W dodatku ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych jest dwa razy większe u stosujących terapię antybiotykami w porównaniu do
nieleczonych w ten sposób[16].
Podsumowanie
Głównym mechanizmem działania miejscowych antybiotyków w leczeniu trądziku

jest hamowanie stanu zapalnego spowodowanego przez bakterie. Ostatnie badania sugerują, że chociaż Propionibacterium acnes
jest jednym z głównych czynników etiologicznych trądziku, sam proces zapalny odgrywa znacznie większą rolę niż wcześniej uważano. Z tego powodu leczenie trądziku powinno być nastawione na redukcję stanu
zapalnego, a nie na samo hamowanie wzrostu bakterii Propionibacterium. W związku
z tym w leczeniu trądziku bardzo ważna jest
racjonalna antybiotykoterapia. Prawidłowo
stosowana pomaga możliwie jak najszybciej
zredukować stan zapalny. Korzystanie z antybiotyków miejscowych okazuje się być
podstawowym elementem terapii trądziku.
Nie powinny być one jednak stosowane
w monoterapii, a w terapii skojarzonej lub
naprzemiennej. Każda decyzja wprowadzenia ich do leczenia powinna być również dokładnie uzasadniona sytuacją kliniczną.
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