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Trądzik zwykły, zwany również pospolitym (acne vulgaris), jest jedną 
z najczęstszych chorób skóry, dotyczącą nie tylko młodzieży w okresie
dojrzewania płciowego, ale również osób dorosłych (trądzik osób
dorosłych). Szczyt zachorowania to okres między 14. a 19. rokiem
życia, aczkolwiek coraz częściej pierwsze wykwity trądzikowe pojawiają
się przed okresem pokwitania. Ponad 85% przypadków trądziku
zwykłego to trądzik zaskórnikowy i grudkowo-krostkowy. W pozo -
stałym odsetku to trądzik ropowiczy, skupiony, torbielowaty,
piorunujący, bliznowaciejący i z wydrapania. 
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Tolerancja miejscowych
leków przeciwbakteryjnych 
w leczeniu trądziku pospolitego

Naj czę st szą lo ka li za cją trą dzi ku zwy kłe go
są miej sca bo ga te w gru czo ły ło jo we, czy li
twarz, oko li ca mo st ka (ryn na ło jo to ko wa
prze d nia) i ple cy, głów nie w oko li cy mię dzy -
ło pat ko wej (ryn na ło jo to ko wa tyl na). Wy -
kwi tem pier wot nym jest mi kro za skór nik, po -
nad to mo gą wy stę po wać wy kwi ty nie za pal -
ne (za skór ni ki otwar te i za mknię te) oraz wy -
kwi ty za pal ne (grud ki, kro st ki).

W le cze niu trą dzi ku zwy kłe go waż ne jest
je go wcze sne roz po czę cie, co zwięk sza
praw do po do bień stwo unik nię cia pro gre sji
cho ro by oraz mo że za po biec po wi kła niom,
ta kim jak bli zny za ni ko we, bli zny prze ro słe,
bli znow ce, prze bar wie nia oraz pro ble my
psy cho-spo łecz ne (w tym izo lo wa nie się

osób cho rych od oto cze nia i de pre sja).
W te ra pii moż na za sto so wać le ki ze wnę trz -
ne (miej sco we) i do u st ne, a ich wy bór wy -
ma ga in dy wi du al ne go podej ścia do pa cjen ta.
Obej mu je ono m.in. wiek, płeć, po stać cho -
ro by, do tych cza so we le cze nie, pla ny pro kre -
a cyj ne, aler gię kon tak to wą na skła dni ki pre -
pa ra tów w wy wia dzie, stan emo cjo nal ny
i po rę ro ku zwią za ną z eks po zy cją na pro -
mie nio wa nie sło necz ne. 

Te ra pia wy łącz nie miej sco wa znaj du je
za sto so wa nie w trą dzi ku za skór ni ko wym
i grud ko wo-kro st ko wym o ła god nym i śre -
dnim na si le niu. Le cze nie miej sco we mo że
być rów nież uzu peł nie niem le cze nia ogól ne -
go w cięż szych po sta ciach trą dzi ku oraz sta -
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no wić te ra pię pod trzy mu ją cą po za koń cze -
niu le cze nia ogól ne go (an ty bio ty ko te ra pia,
le cze nie do u st ną izo tre ty no i ną) i uzy ska niu
sta nu bez o bja wo we go[1]. W le cze niu pod -
trzy mu ją cym, we dług do stęp nych kon sen su -
sów, nie jest za le ca na mo no te ra pia miej sco -
wy mi an ty bio ty ka mi czy nad tlen kiem ben zo -
i lu. Je dy ną sy tu a cją, w której nie ma wska zań
do le cze nia miej sco we go, jest te ra pia do u st -
ną izo tre ty no i ną.

W te ra pii miej sco wej trą dzi ku zwy kłe go
za sto so wa nie znaj du ją pre pa ra ty, których
dzia ła nie ukie run ko wa ne jest na usu nię cie
pod sta wo wych zja wisk etio pa to ge ne tycz -
nych cho ro by, w tym: na mna ża nia bak te rii
Pro pio ni bac te rium ac nes (dzia ła nie prze ciw -
bak te ryj ne i prze ciw za pal ne), nadmier ne go
ro go wa ce nia ujść jed no stek wło so wo-ło jo -
wych (dzia ła nie ke ra to li tycz ne i prze ciw za -
skór ni ko we), ło jo to ku (dzia ła nie prze ciw ło -
jo to ko we, an ty an dro gen ne) i to wa rzy szą ce -
go sta nu za pal ne go. 

Jed ną z grup le ków ze wnę trz nych sto so -
wa nych w le cze niu trą dzi ku zwy kłe go są pre -
pa ra ty o wła ści wo ściach prze ciw bak te ryj -
nych, czy li nad tle nek ben zo i lu, kwas aze la i -
no wy i an ty bio ty ki: ery tro my cy na, cy klicz ny
wę glan ery tro my cy ny oraz fo sfo ran klin da -
my cy ny. Sła be dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne
(±) ma ją rów nież re ti no i dy: tre ty no i na, ada -
pa len i ta za ro ten. 

Nad tle nek ben zo i lu po wo du je re duk cję
licz by bak te rii Pro pio ni bac te rium ac nes w wy -
ni ku po wsta nia wol nych ro dni ków tle no -
wych (sil ne dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne), ma
nie wiel kie dzia ła nie ko me do li tycz ne, prze -
ciw za pal ne i ke ra to li tycz ne[1]. Dzia ła rów nież
na bak te rie Sta phy lo coc cus sp. Nie za ob ser -
wo wa no wy stę po wa nia le ko o por no ści przy
je go sto so wa niu. Z dzia łań nie po żą da nych
opi sa no: nadmier ne złu szcza nie, wy su sze -
nie, ru mień, obrzęk skóry, pie cze nie, spo ra -
dycz nie aler gicz ne kon tak to we za pa le nie
skóry i odbar wia nie odzie ży oraz wło sów,

dla te go za le ca ne jest roz po czy na nie le cze nia
od niż szych stę żeń oraz suk ce syw ne zwięk -
sza nie stę że nia sub stan cji ak tyw nej i czę sto ści
jej apli ka cji przy jed no cze snym na wil ża niu
skóry emo lien ta mi, aby unik nąć dzia łań nie -
po żą da nych.

Kwas aze la i no wy, po za wła ści wo ścia mi
prze ciw bak te ryj ny mi, wy ka zu je rów nież sła -
be dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw ło jo to -
ko we, ke ra to li tycz ne i ko me do li tycz ne[1]. Je -
go uni kal na ce chą jest ha mo wa nie me la no -
ge ne zy, dla te go sto so wa ny jest w te ra pii
prze bar wień po za pal nych (hi per pig men ta cji).
Mo że być sto so wa ny w okre sie na sło necz -
nie nia. 

An ty bio ty ki (ery tro my cy na, cy klicz ny wę -
glan ery tro my cy ny, klin da my cy na) ma ją dzia -
ła nie prze ciw bak te ryj ne, prze ciw za pal ne
i sła be ko me do li tycz ne. Są zwy kle bar dzo
do brze to le ro wa ne. Ery tro my cy na jest an ty -
bio ty kiem ma kro li do wym wy ka zu ją cym
opor ność krzy żo wą z lin ko my cy ną i klin da -
my cy ną. Jej po łą cze nie z cyn kiem lub nad -
tlen kiem ben zo i lu zmniej sza ry zy ko po wsta -
nia le ko o por no ści. Po nad to ery tro my cy na
i cy klicz ny wę glan ery tro my cy ny mo gą być
sto so wa ne w okre sie cią ży i lak ta cji (ka te go -
ria B we dług FDA). Klin da my cy na, lin ko za -
mid – flu o ro po chod na lin ko my cy ny, na le ży
do lin ko za mi dów. Mo że wy ka zy wać opor -
ność krzy żo wą z ma kro li da mi. Sko ja rze nie
klin da my cy ny z nad tlen kiem ben zo i lu
zmniej sza praw do po do bień stwo roz wo ju le -
ko o por no ści. 

Mo no te ra pia miej sco wy mi an ty bio ty ka mi
nie jest re ko men do wa na[2], po nie waż zwięk -
sza ry zy ko roz wo ju le ko o por no ści[3], która
wzra sta na prze strze ni ostat nich lat i do ty czy
za rów no ery tro my cy ny, jak i klin da my cy ny[4, 5].
Mię dzy in ny mi z te go po wo du za le ca ne jest
sto so wa nie tej gru py le ków nie dłu żej niż
przez okres 12 ty go dni i nie łą cze nie ich z do u -
st ny mi an ty bio ty ka mi. Re ko men do wa na jest
na to miast te ra pia sko ja rzo na lub na prze mien -
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na. Le cze nie na prze mien ne po zwa la na ela -
stycz ny do bór stę że nia sub stan cji ak tyw nych
oraz czę sto ści ich apli ka cji i po le ga na sto so wa -
niu np. an ty bio ty ku 2 ra zy dzien nie wraz
z nad tlen kiem ben zo i lu raz dzien nie, co ma
z jed nej stro ny za po bie gać po wsta niu le ko o -
por no ści, a z dru giej zwięk szyć to le ran cję le -
cze nia. W kon sen su sie Pol skie go To wa rzy -
stwa Der ma to lo gicz ne go na te mat pa to ge ne -
zy i le cze nia trą dzi ku zwy kłe go, opu bli ko wa -
nym w 2012 ro ku na ła mach „Prze glą du Der -
ma to lo gicz ne go”, w ła god nym i śre dnio na si lo -
nym trą dzi ku grud ko wo-kro st ko wym uwzglę -
dnia się rów nież moż li wość na prze mien ne go
sto so wa nia miej sco we go an ty bio ty ku i re ti no i -
du, który zmniej sza ilość mi kro za skór ni ków[1].
Po nad to ob ser wo wa ne jest prze no sze nie
cech le ko o por no ści mię dzy róż ny mi ga tun ka -
mi bak te rii obe cny mi na skórze.

Bio rąc pod uwa gę to le ran cję miej sco -
wych pre pa ra tów prze ciw bak te ryj nych, naj -
mniej sze dzia ła nie draż nią ce (po wo du ją ce
m.in. złu szcza nie spo wo do wa ne nadmier -
nym wy su sze niem skóry, ru mień i pie cze nie
skóry) wy ka zu ją an ty bio ty ki ery tro my cy na
i klin da my cy na, dając jednocześnie ryzyko
rozwoju antybiotykooporności[1]. Ist nie je ry -
zy ko podraż nie nia spo jówek przy miej sco -
wym sto so wa niu ery tro my cy ny na skórę
twa rzy. Na to miast w przy pad ku klin da my cy -
ny moż li we są po krzyw ki, wzmo żo ny ło jo -
tok, kon tak to we za pa le nie skóry i za pa le nie
mie szków wło so wych wy wo ła ne przez bak -
te rie Gram-ujem ne. Z ko lei nad tle nek ben -
zo i lu i kwas aze la i no wy mo gą spo wo do wać
ru mień, złu szcza nie i pie cze nie skóry, przy
czym ten dru gi rza dziej niż nad tle nek ben zo -
i lu, na to miast nie stwier dzo no roz wo ju le ko -
o por no ści przy ich sto so wa niu[1]. Z opi sy wa -
nych ob ja wów ubocz nych po za sto so wa niu
kwa su aze la i no we go mo gą po ja wić się rów -
nież: świąd, ból lub pa re ste zje w miej scu
apli ka cji, ru mień, uczu cie cie pła, odbar wie nie
skóry i kon tak to we za pa le nie skóry. 

Przy do ko ny wa niu wy bo ru pre pa ra tu te -
ra peu tycz ne go na le ży wziąć pod uwa gę: ro -
dzaj wy kwi tów, lo ka li za cję zmian skór nych
(uwzglę dnia ją cą gru bość skóry), po wierzch -
nię skóry ob ję tej pro ce sem cho ro bo wym,
sto pień na wil że nia i wiek pa cjen ta. Na efek -
tyw ność le cze nia ma ją rów nież wpływ wy -
bór ro dza ju i stę że nia sub stan cji czyn nej oraz
ro dzaj podło ża, czy li po sta ci far ma ko pe al nej
(maść, krem, żel, roz twór).

Pod czas roz mo wy z cho rym war to pod -
kre ślić, że le ki po win ny być sto so wa ne na
ca łą po wierzch nię skóry, na której wy stę pu -
ją wy kwi ty trą dzi ko we i po jej uprze dnim
oczy szcze niu, a w przy pad ku nie których
pro duk tów (np. za wie ra ją cych nad tle nek
ben zo i lu) – od cze ka niu ok. 15-20 mi nut,
aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko podraż nie nia.
Bar dzo istot ne w wy bo rze le ku są je go wła -
ści wo ści fo to a ler gicz ne lub fo to to ksycz ne
oraz dzia ła nie te ra to gen ne. 

W le cze niu miej sco wym w ma ło na si lo -
nych po sta ciach trą dzi ku zwy kłe go moż na
sto so wać mo no te ra pię lub te ra pię sko ja rzo ną.
Wy róż nia się trzy ty py le cze nia sko ja rzo ne go: 

1. te ra pia na prze mien na – aplikacja
wybranych substancji aktywnych w
różnych dniach np. podczas leczenia
antybiotykami miejscowymi robienie
kilkudniowych przerw, w których
stosowany jest przykładowo nadtlenek
benzoilu, aby zapobiec rozwojowi
lekooporności, 

2. sto so wa nie róż nych sub stan cji ak tyw -
nych o róż nych po rach dnia, 

3. pre pa ra ty łą czo ne, czy li 2 w 1, tzn. dwie
sub stan cje ak tyw ne w jed nym pre pa ra -
cie, np. klin da my cy na i nad tle nek ben zo -
i lu (3 lub 5%), ada pa len (0,1 lub 0,3%)
i nad tle nek ben zo i lu, tre ty no i na i ery tro -
my cy na, tre ty no i na i klin da my cy na, izo -
tre ty no i na i ery tro my cy na, ery tro my cy na
i octan cyn ku. 
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W przy pad ku pre pa ra tów łą czo nych 2
w 1 zwięk sza się z jed nej stro ny com plian ce,
na to miast z dru giej ist nie je moż li wość ogra -
ni cze nia in dy wi du a li za cji te ra pii i ela stycz ne -
go sto so wa nia wy bra nej sub stan cji czyn nej
oraz nie kie dy zmniej sze nie to le ran cji le cze -
nia, co rza dziej ob ser wo wa ne jest w te ra pii
na prze mien nej. Pre pa ra ty łą czo ne są szcze -
gól nie wska za ne u tych pa cjen tów, którzy
nie chęt nie pod da ją się zbyt skom pli ko wa -
nym pro ce du rom te ra peu tycz nym i choć re -
la tyw nie da ją ma ło dzia łań nie po żą da nych, to
nie są ich po zba wio ne. Z tej sa mej przy czy -
ny u osób zdy scy pli no wa nych moż na za sto -
so wać dwa od dziel ne pre pa ra ty w te ra pii
sko ja rzo nej (patrz wy żej punkty 1 i 2), co po -
zwa la na roz po czę cie te ra pii niż szy mi stę że -
nia mi sub stan cji ak tyw nej (stop nio wo je
zwięk sza jąc) oraz do sto so wa nie czę sto ści
apli ka cji le ku do in dy wi du al nej wraż li wo ści
skóry pa cjen ta. War to pod kre ślić, że ma ła
ilość dzia łań nie po żą da nych prze kła da się na
lep szą współ pra cę z pa cjen tem, a tym sa -
mym na sku tecz ność te ra pii. Wa run kiem si ne
qua non jest współ pra ca cho re go.

We dług au to rów Kon sen su su PTD do ty -
czą ce go pa to ge ne zy i le cze nia trą dzi ku zwy -
kłe go[1] w mo no te ra pii moż na za sto so wać:
re ti no i dy, nad tle nek ben zo i lu i kwas aze la i -
no wy w trą dzi ku za skór ni ko wym i za skór ni -
ko wo-grud ko wym[3, 6], na to miast antybiotyki
zaleca się stosować w terapii skojarzonej.

Pod su mo wa nie

Le cze nie trą dzi ku zwy kłe go war to roz -
po cząć jak naj wcze śniej, aby tym sa mym
unik nąć po wi kłań w po sta ci bli zno wa ce nia
i prze bar wień oraz za bu rzeń psy cho spo łecz -
nych. W le cze niu miej sco wym moż na sto so -
wać mo no te ra pię lub te ra pię sko ja rzo ną: na -
prze mien ną, po je dyn cze pre pa ra ty o róż -
nych po rach dnia lub pre pa ra ty łą czo ne 2
w 1. To le ran cja le cze nia za le ży od sub stan cji

ak tyw nej, podło ża far ma ko pe al ne go, czę sto -
ści apli ka cji, za sto so wa nia pre pa ra tów jed no-
lub dwu skła dni ko wych, po sta ci i stop nia za a -
wan so wa nia cho ro by oraz pre fe ren cji pa -
cjen ta. Z jed nej stro ny le cze nie pre pa ra ta mi
zło żo ny mi (2 w 1) zmniej sza ry zy ko roz wo -
ju le ko o por no ści oraz zwięk sza com plian ce,
z dru giej zmniej sza moż li wość sto so wa nia
te ra pii na prze mien nej oraz in dy wi du a li za cji
le cze nia. 
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