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W 1883 roku Bau mann i Schot ten opra co wa li for mu łę związ ku siar ko we -
go na zwa ne go ich tio lem. Je go za sto so wa nie kli nicz ne ja ko pierw szy opi -
sał nie miec ki der ma to log P.G. Unna, który re ko men do wał ich tiol głów -
nie w le cze niu der ma toz, ale tak że w te ra pii ogól nej cho rób reu ma tycz -
nych. W później szym okre sie Ne is ser i Ja das shn za le ca li sto so wa nie
ich tio lu rów nież w le cze niu rze żącz ki[1]. W okre sie przed wpro wa dze -
niem do le cze nia der ma to lo gicz ne go miej sco wych an ty bio ty ków, gli ko -
kor ty ko ste ro i dów i re ti no i dów sto so wa ny był sze ro ko ze wzglę du na
swo ją sku tecz ność. Rów nież dzi siaj mo że sta no wić do brą opcję te ra peu -
tycz ną, gdyż cha rak te ry zu ją go ni ska to ksycz ność oraz wzglę dnie nie wiel -
kie ko szty sto so wa nia[2]. Obie frak cje ich tio lu (ja sna i ciem na) po sia da ją
wła sno ści: prze ciw za pal ne, prze ciw bak te ryj ne, prze ciw grzy bi cze, prze -
ciw ło jo to ko we oraz lo kal nie wpły wa ją sty mu lu ją co na mi kro krą że nie[3].
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Miejsce ichtiolu jasnego w dermatologii

Wła ści wo ści pre pa ra tu

Sul fo bi tu mi nian amo no wy to in ne okre -
śle nie ich tio lu spo ty ka ne w pi śmien nic twie
i zwią za ne z ak tu al nie wy ko rzy sty wa ną me -
to dą je go po zy ski wa nia. Związ ki orga nicz ne
po wsta ją ce w pro ce sach bez tle no wej bak te -
ryj nej de gra da cji fi to plank to nu w okre sie ju ry
ery me zo zo icz nej da ły po czą tek bo ga tym
w siar kę łup kom bi tu micz nym[2]. Ich su cha
de sty la cja pro wa dzi do po wsta nia ole ju łup -
ko we go, a dal sze oczy szcze nie do uzy ska nia
dwóch frak cji. Z frak cji ni skie go punk tu wrze -
nia pro du ko wa ny jest ich tiol ja sny, a z frak cji
śre dnie go i wy so kie go punk tu wrze nia ich tiol
ciem ny[3, 4]. Ten ostat ni jest roz pu szczal nym
w wo dzie związ kiem o wła ści wo ściach de -
ter gen tu. Okre śla ny li te ra tu ro wo ja ko ich -
tham mol lub DS SO (dark sul fo na ted sha le oil)
jest gę stym pły nem bar wy czer wo no brą zo -
wej, mie sza ją cym się z gli ce ry ną. Na to miast

ich tiol ja sny (PS SO, pa le sul fo na ted sha le oil),
w za leż no ści od związ ku za sto so wa ne go do
neu tra li za cji, mo że wy stę po wać w po sta ci so li
amo no wej, wap nio wej lub so do wej i wy róż -
nia się lep szy mi wła ści wo ścia mi ko sme tycz ny -
mi. Obie sub stan cje cha rak te ry zu je wy so ka za -
war tość wo do ru wzglę dem wę gla i ni ska za -
war tość azo tu. Skła da ją się głów nie z siar ki
(10%), siar cza nów amo no wych (5-7%), wo -
do ro wę gla nów i za sad azo to wych[2, 5].

Dzia ła nie

Ba da nia nad ru mie niem wy wo ła nym
pro mie nio wa niem UVB wy ko rzy stu je się
w oce nie in vi vo dzia ła nia prze ciw za pal ne go
pre pa ra tów miej sco wych w mo de lach ludz -
kich. W jed nym z ba dań po rów naw czych,
w którym oce nia no dzia ła nie prze ciwru mie -
nio we po eks po zy cji na pro mie nio wa nie
UVB, stwier dzo no brak istot nej róż ni cy
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w sku tecz no ści 0,5% hy dro kor ty zo nu
w kre mie i 4% PS SO. Na to miast 2% PS SO
nie wy ka zy wał róż ni cy w dzia ła niu prze ciw -
za pal nym w po rów na niu do podło ża. Jed -
nym z czyn ni ków wy wo łu ją cych uszko dze -
nie tka nek w przy pad ku ru mie nio twór cze go
pro mie nio wa nia UVB jest po wsta wa nie re -
ak tyw nych form tle nu (RFT). PS SO, praw -
do po dob nie przez ha mo wa nie stre su oksy -
da cyj ne go, mo że ogra ni czać wy stą pie nie ru -
mie nia. Moż li wy me cha nizm dzia ła nia
prze ciw za pal ne go PS SO zba da no tak że in
vi tro i na mo de lach zwie rzę cych. Su ge ro -
wa ny jest m.in. je go wpływ na me ta bo lizm
kwa su ara chi do no we go w leu ko cy tach.
Stwier dzo no za ha mo wa nie uwal nia nia
che mo tak tycz nych me ta bo li tów kwa su
ara chi do no we go (LTB4) z ludz kich leu ko -
cy tów oraz za ha mo wa nie re gu lo wa nej
che mo tak tycz nie mi gra cji neu tro fi lów[3].
Po za wpły wem na me dio wa ną che mo tak -
tycz nie mi gra cję neu tro fi lów mo że od dzia -
ły wać na ca łe spek trum ich funk cji za leż ne
od cy to kin, jak przy le ga nie, uwal nia nia en -
zy mów i pro duk cję RFT. Ich tiol wy ka zu je
zdol ność wpły wa nia na mi gra cję ludz kich
neu tro fi lów w ba da niach pro wa dzo nych
w ko mo rze Bo y den’a przez czyn ni ki che -
mo tak tycz ne jak C5a, LTB4 i trój pep tyd 
f-Met-Leu-Phe. Podob nie do in nych czyn -
ni ków che mo tak tycz nych ich tiol zwięk sza
przy le ga nie neu tro fi lów do włókien ny lo -
no wych, jed no cze śnie jed nak nie sty mu lu -
jąc pro duk cji RFT[6]. 

W pro spek tyw nym, wie lo o środ ko wym
ba da niu po rów naw czym, prze pro wa dzo -
nym na gru pie pa cjen tów pe dia trycz nych
z ła god nym i śre dnio na si lo nym ato po wym
za pa le niem skóry, stwier dzo no istot nie wy -
ższą sku tecz ność PS SO w 4% kre mie w po -
rów na niu do podło ża, z za cho wa niem bar -
dzo do brej to le ran cji le cze nia. Róż ni cę
w sku tecz no ści stwier dzo no już po pierw -
szym ty go dniu le cze nia. Wy ni ki te wy da ją się
zbież ne z ba da na mi in vi tro po twier dza ją cy -

mi dzia ła nie prze ciw za pal ne PS SO. Jak su ge -
ru ją au to rzy ba da nia, mo że do cho dzić do za -
ha mo wa nia uwal nia nia wspo mi na nych czyn -
ni ków che mo tak tycz nych i po śre dnio ha mo -
wa nia ludz kich leu ko cy tów. Po nad to za leż ne
od daw ki ha mo wa nie ak tyw no ści 
5-li po o ksy ge a zy przez PS SO zo sta ło wy ka za -
ne na ludz kich ko mór kach po li mor fo nu kle ar -
nych. Mo że to skut ko wać zmniej sze niem
uwal nia nia LTB4 i wy wie rać dzia ła nie prze -
ciw za pal ne[4].

W ba da niach na zwie rzę tach stwier dzo -
no, że PS SO ha mu je en zym AT Pa zę na po -
wierzch ni epi der mal nych ko mórek Lan ge -
rhan sa u my szy BALB/c, co pro wa dzi do czę -
ścio we go upo śle dze nia funk cji tych ko mórek.
Dzia ła nie to mo że tłu ma czyć ustą pie nie kon -
tak to we go aler gicz ne go za pa le nia skóry po
apli ka cji ich tio lu[4]. W in nym mo de lu eks pe ry -
men tal nym aler gicz ne go kon tak to we go za -
pa le nia skóry wy wo ła ne go cynkiem, wy pry -
sku z podraż nie nia wy wo ła ne go chlor kiem
ben zal ko nium i na tych mia sto wej re ak cji aler -
gicz nej in du ko wa nej hi sta mi ną i kwa sem
ben zo e so wym oce nia no sku tecz ność pre pa -
ra tów po cho dze nia na tu ral ne go w po rów -
na niu do 0,05% ma śla nu klo be ta zo nu. Re -
ak cje opóźnio ne oce nia no z wy ko rzy sta niem
ska li kli nicz nej, a re ak cje na tych mia sto we
tech ni ką pla ni me trycz ną. W ba da niu tym
wy ka za no ko rzy st ny wpływ ich tio lu na re -
duk cję ob ja wów po krzyw ko wa tych (zmian
ru mie nio wo-obrzę ko wych). Re duk cję ru -
mie nia wy wo ła ne go hi sta mi ną o 19,2%
(p = 0,02) i 44,1% (p = 0,02) osią gnię to
po apli ka cji od po wie dnio 10% ich tio lu
i 0,5% ma śla nu klo be ta zo nu. Na to miast nie
wy ka za no sku tecz no ści w re duk cji świą du
dla żad ne go ze sto so wa nych pre pa ra tów
miej sco wych po cho dze nia na tu ral ne go[7].

Dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne ich tio lu zo -
sta ło po twier dzo no mię dzy in ny mi w ba da -
niach ho dow la nych pa to ge nów izo lo wa nych
w po sie wach z prze wo du słu cho we go u pa -
cjen tów z za pa le niem ucha ze wnę trz ne go.
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Świe że izo la ty in ku bo wa ne na aga rze z gli ce -
ro lem, ich tio lem i po łą cze niem dwóch po -
prze dnich wy ka zy wa ły zróż ni co wa ne stre fy
za ha mo wa nia wzro stu. Spo śród naj czę st -
szych pa to ge nów, spo ty ka nych rów nież
z prak ty ce der ma to lo gicz nej, stwier dza no
Pseu do mo nas ae ru gi no sa, Sta phy lo coc cus au -
reus, Pro teus mi ra bi lis, Strep to coc cus py o ge -
nes. Sam gli ce rol nie za pew niał żad ne go za -
ha mo wa nia wzro stu ko lo nii bak te ryj nych.
Istot nie sta ty stycz nie (p < 0,001) wy ższą
sku tecz ność in hi bi cji wzro stu ob ser wo wa no
dla czy ste go ich tio lu w po rów na niu do ich -
tio lu łą czo ne go z gli ce ro lem. Stwier dzo ne
dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne do ty czy ło bak te -
rii Gram-do dat nich, jak Sta phy lo coc cus au -
reus i Strep to coc cus py o ge nes. Nie wy ka za no
wpły wu na ho dow le Pro teus mi ra bi lis i Pseu -
do mo nas ae ru gi no sa[8]. Ze wzglę du na wąt pli -
we dzia ła nie ich tio lu prze ciw ko pa to ge nom
Gram-ujem nym su ge ro wa ne jest łą cze nie
ich tio lu z an ty bio ty ka mi ak tyw ny mi wo bec
flo ry Gram-ujem nej. Ta kie po stę po wa nie
po win no istot nie zwięk szyć spek trum dzia ła -
nia prze ciw bak te ryj ne go le cze nia opar te go
na miej sco wym sto so wa niu ich tio lu[9].

Ba da nia nad za sto so wa niem ich tio lu
w la ryn go lo gii przy czy ni ły się w istot ny spo -
sób do po sze rze nia wie dzy rów nież na te -
mat je go dzia ła nia prze ciw za pal ne go. W ba -
da niu na gru pie pa cjen tów z cięż kim za pa le -
niem ucha ze wnę trz ne go po rów na no
sku tecz ność le cze nia 10% za wie si ną ich tio -
lo wo-gli ce ry no wą oraz ma ścią łą czo ną z gra -
mi cy dy ną, ne o my cy ną, ny sta ty ną i triam cy -
no lo nem (TAC). Oba pre pa ra ty wy ka za ły
ko rzy st ne dzia ła nie przy bra ku istot nej róż ni -
cy ogól nej sku tecz no ści kli nicz nej po mię dzy
gru pa mi. Jed nak w gru pie le czo nej TAC
stwier dzo no istot nie wy ższą sku tecz ność
w re duk cji bólu[10]. Podob ny wy nik uzy ska no
w ba da niu kli nicz nym na gru pie pe dia trycz -
nych pa cjen tów la ryn go lo gicz nych z ostrym
za pa le niem ucha ze wnę trz ne go. W ba da niu
tym rów nież stwier dzo no wy ższą sku tecz -

ność miej sco we go le cze nia pre pa ra tem zło -
żo nym (wa le ria nia nem be ta me ta zo nu 0,1%
z ne o my cy ną 0,5%) w po rów na niu do 10%
za wie si ny ich tio lo wo-gli ce ry no wej w od nie -
sie niu do re duk cji bólu (wy ko rzy sta no ska lę
Wong and Ba ker FA CES pa in Sca le)[11].

Dzia ła nia ubocz ne

W prze ci wień stwie do pre pa ra tów
dzieg cio wych, które wy ka zu ją dzia ła nie kar ci -
no gen ne, mu ta gen ne i fo touwraż li wia ją ce,
ich tiol ciem ny oraz  ja sny uzna wa ne są za
bez piecz ne w dłu go ter mi no wym sto so wa -
nia, rów nież przy re gu lar nej apli ka cji[2]. Ich tiol
my lo ny jest czę sto z dzieg ciem ze wzglę du
na podob ne po cho dze nie oraz podob ne
wska za nia lecz ni cze. Jed nak w odróż nie niu
od dzieg ciu nie mal nie za wie ra po li cy klicz -
nych wę glo wo do rów aro ma tycz nych (PAH).
Za war tość PAH w ich tio lu jest 50 mln ra zy
niż sza w po rów na niu do dzieg ciu (od po wie -
dnio <0,1 vs. 5 000 000 ppb)[4].

W ba da niu na zwie rzę tach oce nia ją cym
kar ci no gen ność le ków miej sco wych za wie -
ra ją cych po chod ne smo ły stwier dzo no wy -
stę po wa nie bro daw cza ków skóry u my szy
od po wie dnio w 9% przy pad ków po apli ka cji
ich tio lu, a dla po zo sta łych pre pa ra tów w za -
kre sie 23-71% przy pad ków. Je dy nie w gru -
pie my szy po apli ka cji ich tio lu nie stwier dzo -
no wy stę po wa nia ra ków kol czy sto ko mór ko -
wych skóry (SCC). Na to miast kar ci no ge ne zę
(SCC) wy ka za no od po wie dnio w gru pie,
w której sto so wa no Pi ty rol (36%), Gly te er
(40%), smo łę so sno wą (6%) i Me ta shal
(22%). W przy pad ku wy stą pie nia ra ka
stwier dza no tak że wy so ki od se tek prze rzu -
tów do ota cza ją cych i od le głych tka nek.
W ana li zie che micz nej związ ków wy łącz nie
w przy pad ku ich tio lu nie stwier dzo no obe -
cno ści po li cy klicz nych aro ma tycz nych wę glo -
wo do rów (0 mcg/10 g). 

W po zo sta łych gru pach le ków zwła szcza
obe cność ben zo pi re nu, bę dą ce go naj sil niej -



szym kar ci no ge nem, mo że być pa to ge ne -
tycz nym uza sa dnie niem wy ni ków uzy ska -
nych w ba da niach na zwie rzę tach. W przy -
pad ku czło wie ka eks po zy cja na ewen tu al ne
kar ci no ge ny bę dzie istot nie róż ni ła się ze
wzglę du na niż sze daw ki i krót szy czas sto so -
wa nia w wa run kach kli nicz nych przy uwzglę -
dnie niu ma sy cia ła i prze wi dy wa nej dłu go ści
ży cia. In nym pro ble mem w okre śle niu
związ ku pa to ge ne tycz ne go mię dzy sto so wa -
niem po chod nych smo ły i ra ków skóry po -
zo sta je dłu gi okres la ten cji pod czas roz wo ju
tych no wo two rów. Jed nak nie którzy pa cjen -
ci mo gą sto so wać pre pa ra ty tak że bez
nadzo ru le kar skie go, co po ten cjal nie pro wa -
dzi do wy dłu że nia okre su ich apli ka cji[12]. 

W in nym ba da niu oce nia ją cym ostrą,
podo strą i prze wle kłą to ksycz ność, miej sco wą
to le ran cję oraz te ra to gen ność, mu ta gen ność
i zdol ność do kar ci no ge ne zy przez ich tiol
ciem ny, w oce nie krót ko- i dłu go ter mi no wej
po twier dzo no bez pie czeń stwo je go sto so wa -
nia. In deks te ra peu tycz ny (daw ka to ksycz na
u zwie rząt w po rów na niu do daw ki te ra peu -
tycz nej u czło wie ka) przy miej sco wej apli ka cji
wy no si > 7 w za leż no ści od ga tun ku zwie rzę -
cia, czę sto ści apli ka cji i za sto so wa nej daw ki, co
prze kła da się na do brą to le ran cję le cze nia ob -
ser wo wa ną kli nicz nie u czło wie ka[13].

W prze ci wień stwie do pre pa ra tów
dzieg cio wych nie opi sy wa no przy pad ków
fo toto ksycz no ści po za sto so wa niu ich tio lu
u czło wie ka. W ba da niach in vi tro obie frak -
cje ich tio lu wy ka zu ją ab sorp cję pro mie nio -
wa nia UV, wy ższą jed nak dla DS SO. Wa li -
do wa ny test po ten cjal nej fo toto ksycz no ści
3T3 NRU (Neu tral Red Upta ke Pho to to xi ci ty
Test) z wy ko rzy sta niem jed no war stwo wej
ho dow li ko mór ko wej wy padł do dat nio dla
obu sub stan cji. Na to miast w te ście in vi tro
z wy ko rzy sta niem mo de lu 3D skóry ludz kiej
(Epi Derm) fo to to ksycz ność wy ka za no wy -
łącz nie dla DS SO. Ze wzglę du na roz bież -
no ści w wy ni kach ba dań do ko na no tak że
oce ny in vi vo z wy ko rzy sta niem świe tl nych

te stów płat ko wych. Po 4-go dzin nej eks po -
zy cji na 5% i 10% wod ne za wie si ny PS SO
i DS SO wy ko na no na świe tla nia pro mie nio -
wa niem UVA w daw ce 5 J/cm2. Wcze sna fo -
toto ksycz ność w cią gu 4-6 go dzin wy stą pi ła
je dy nie w przy pad ku DS SO, co jest wy ni -
kiem zbież nym z ba da niem wy ko rzy stu ją -
cym mo del 3D skóry ludz kiej[5].

Za sto so wa nie

PS SO mo że być al ter na ty wą te ra peu -
tycz ną dla pa cjen tów z wy pry skiem ato po -
wym, a je go wła ści wo ści far ma ko lo gicz ne
po zwa la ją osią gnąć po pra wę rów nież przy
za sto so wa niu w mo no te ra pii[3]. W ba da niu
po rów nu ją cym sku tecz ność 4% PS SO
w kre mie do sa me go podło ża, sto so wa -
nych przez 4 ty go dnie w le cze niu od ła god -
ne go do śre dnio na si lo ne go ato po we go za -
pa la nia skóry u dzie ci, stwier dzo no już po
pierw szym ty go dniu le cze nia istot nie wy ż -
szą sku tecz ność w gru pie sto su ją cej sub -
stan cję czyn ną. Jed no cze śnie na za koń cze -
nie ba da nia stwier dzo no lep szą to le ran cję
w gru pie sto su ją cej PS SO w po rów na niu
do gru py kon trol nej[4]. 

Zdol ność re duk cji obrzę ku u pa cjen tów
z ostrym za pa le niem ucha ze wnę trz ne go do -
ty czy ła 60% przy pad ków le czo nych miej sco -
wo 10% za wie si ną ich tio lo wo-gli ce ry no wą
w po rów na niu do 86% pa cjen tów le czo nych
1% de ksa me ta zo nem z 3% cyprofloksacyną,
co moż na nadal uznać za bar dzo do bry wy -
nik. Jed no cze śnie ob ser wo wa no wy ższą sku -
tecz ność re duk cji bólu dla dru giej gru py pa -
cjen tów, od po wie dnio 38% i 76%[14].

W ba da niu na gru pie pa cjen tów z za -
krze po wym za pa le niem żył po wierz chow -
nych wy wo ła nym cew ni ko wa niem ży ły ob -
wo do wej po rów ny wa no sku tecz ność miej -
sco wej za wie si ny ich tio lo wo-gli ce ry no wej
z miej sco wy mi he pa ry na mi. W oce nie do ko -
na nej przy wy ko rzy sta niu vi su al in fu sion ph le -
bi stis sca le (VIPS) oraz nu me rycz nej ska li
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bólu (nu me ric pa in in ten si ty sca le) stwier dzo -
no wy ższą sku tecz ność ich tio lu w 12. i 24.
go dzi nie ob ser wa cji (p = 0,001). W obu
gru pach ba da nych wy ka za no podob ną sku -
tecz ność w 48. go dzi nie ba da nia. Wy nik ba -
da nia był zbież ny z in ny mi do nie sie nia mi
o sku tecz no ści ich tio lu, tzn. efek tyw no ści le -
cze nia po rów ny wal nej do na świe tlań pro -
mie nio wa niem pod czer wo nym (IR) u pa cjen -
tów z po wierz chow nym za pa le niem na czyń. 

Ob ser wo wa ne w po cząt ko wej czę ści
ba da nia róż ni ce mo gą być tłu ma czo ne,
w przy pad ku ich tio lu, je go miej sco wym
dzia ła niem prze ciw za pal nym, znie czu la ją -
cym i prze ciw bak te ryj nym. He pa ry na na to -
miast ha mu je two rze nie trom bi ny, in du ku je
fi bry no li zę i ab sorp cję po wierz chow nych
mikroza krze pów. Jed no cze śnie po przez
ha mo wa nie P- i L-se lek tyn ucze st ni czą cych
w pierw szej fa zie na cie ku ko mór ko we go
wy ka zu je je dy nie nie znacz ne dzia ła nie
prze ciw za pal ne[15].

PS SO po za le cze niem der ma toz za pal -
nych wy ko rzy sty wa ny jest w te ra pii miej sco -
wej ran. Jak stwier dzo no w ba da niach in vi -
tro, PS SO mo że wpły wać na eks pre sję czyn -
ni ków wzro sto wych ke ra ty no cy tów, co
kli nicz nie mo że prze kła dać się na wcze śniej -
sze na skór ko wa nie pod czas le cze nia ran.
W ba da niu na pa cjen tach z owrzo dze nia mi
żyl ny mi koń czyn dol nych oce nia no wpływ
PS SO na po pra wę efek tów le cze nia kom -
pre so te ra pią. Wy ka za no, że kom pre so te ra -
pia z apli ka cją 10% PS SO pod opa tru nek uci -
sko wy przy no si ła sta ty stycz nie istot nie lep sze
wy ni ki w re duk cji po wierzch ni owrzo dze nia
już w 6. ty go dniu ba da nia w po rów na niu do
gru py kon trol nej (p = 0,0005). Nie ob ser -
wo wa no jed no cze śnie istot nej sta ty stycz nie
róż ni cy w od nie sie niu do peł nej epi te lia li za cji
(od po wie dnio 33,9% dla PS SO i 22,8% dla
podło ża) oraz ziar ni no wa nia. Jed no cze śnie
to le ran cja le cze nia ich tio lem by ła po rów ny -
wal na z za sto so wa niem sa me go podło ża
(dzia ła nia nie po żą da ne dla PS SO 12,2%;

podło że 11,1%). Prze wle kłe owrzo dze nia
żyl ne cha rak te ry zu je śro do wi sko z na cie ka mi
ko mórek za pal nych i podwyż szo ny mi po zio -
ma mi cy to kin pro za pal nych. Do dat ko wym
ogra ni cze niem w go je niu po zo sta je ko lo ni za -
cja bak te ryj na w po sta ci po kry wa ją ce go
owrzo dze nie bio fil mu. W tym aspek cie wie -
lo kie run ko we dzia ła nie PS SO przy do brej
to le ran cji mo że od po wia dać za po pra wę sta -
nu kli nicz ne go pa cjen tów[16]. 

Pod su mo wa nie

Po chod ne smo ły wę glo wej (pre pa ra ty
dzieg cio we) wy ka zu ją mu ta gen ne, kar ci no -
gen ne i te ra to gen ne dzia ła nie. W za sto so -
wa niu kli nicz nym istot nym ogra ni cza niem
jest rów nież ich fo toto ksycz ność. W tej sy -
tu a cji ich tiol wy da je się bez piecz ną al ter na -
ty wą z podob nym spek trum ak tyw no ści
far ma ko lo gicz nej[5]. Do bra to le ran cja le cze -
nia PS SO zo sta ła po twier dzo na na zwie -
rzę cych mo de lach ba daw czych dla dłu go-
i krót ko trwa łe go sto so wa nia przy jed no -
cze snym bra ku te ra to gen no ści, mu ta gen -
no ści i dzia ła nia kar ci no gen ne go. Wie lo let -
nie do świad cze nia w sto so wa niu pre pa ra -
tów na lu dziach są rów nież te go
po twier dze niem[4].

W od nie sie niu do ko sztów le cze nia, po -
ten cjal nej opor no ści pa to gen nych szcze -
pów bak te ryj nych i to ksycz no ści za sto so wa -
nie ich tio lu wy da je się ko rzy st ną opcją te ra -
peu tycz ną tak że dla wie lu pre pa ra tów
gli ko kor ty ko ste ro i do wych i an ty bio ty ków
miej sco wych[10]. PS SO nadal zwy cza jo wo
sto so wa ny jest w le cze niu po wierz chow -
nych der ma toz za pal nych, jak trą dzik po -
spo li ty, trą dzik różo wa ty i ato po we za pa le -
nie skóry[3]. Uzna ny jest też za sku tecz ną
me to dę le cze nia w łu szczy cy po spo li tej i ło -
jo to ko wym za pa le niu skóry, po nad to
w sko ja rze niu z kom pre so te ra pią przy no si
po pra wę efek tów le cze nia owrzo dzeń żyl -
nych koń czyn dol nych[4].
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