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Rola kwasu azelainowego w leczeniu
skojarzonym trądziku pospolitego
Trądzik pospolity (łac. acne vulgaris – AV) jest jedną z najczęściej
występujących chorób w codziennej praktyce dermatologicznej, która
mimo swojej powszechności bywa dużym wyzwaniem klinicznym. Ze
względu na fakt, że trądzik jest chorobą przewlekłą i może utrzymywać
się przez lata, paradygmatem terapeutycznym jest stosowanie
bezpiecznego i skutecznego długotrwałego leczenia.
Biorąc pod uwagę coraz częstsze występowanie bakterii opornych na antybiotyki oraz wagę konsekwencji tegoż trendu,
preferowaną formą terapii miejscowej trądziku jest kojarzenie leków o różnych mechanizmach działania. Istnieje wiele różnych
opcji leczenia miejscowego, które można
stosować w zależności od ciężkości choroby i odpowiedzi terapeutycznej pacjentów.
Chociaż antybiotyki odgrywają istotną rolę
w leczeniu trądziku, nie powinny być stosowane w monoterapii, a długie cykle stosowania antybiotyków są odradzane[1].

Brak wprowadzania do obrotu nowych
antybiotyków i ich powszechne nadużywanie przez lekarzy wszystkich specjalności,
prowadzące w rezultacie do rozwoju bakterii opornych na antybiotyki powoduje, że
mamy do czynienia z zagrożeniem na poziomie globalnym. Niedawne dane opublikowane przez Centre of Diseases Control
wskazują, że tylko w samych Stanach Zjednoczonych około 23000 zgonów jest wynikiem infekcji wielolekoopornymi szczepami bakterii. Trend ten przybiera na sile,
o czym świad czyć mo że po wsta wa nie
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oporności na antybiotyki tzw. ostatniej
szansy, m.in. kolistynę[2].
W świetle powyższych danych, pozycja
le ka rzy der ma to lo gów wy da je się być
szczególna. Według danych amerykańskich
dermatolodzy stanowiąc zaledwie 1% całej
populacji lekarzy, odpowiadają za wystawianie ok. 4,9% wszystkich recept na antybiotyki, z czego większość stanowią te stosowane w leczeniu trądziku pospolitego.
Dlatego też coraz częściej podkreśla się
wagę leczenia trądziku opartą o terapie
skojarzone, sugerując także odchodzenie
od monoterapii antybiotykowych[3].
Trądzik jest chorobą o etiologii wieloczynnikowej, na której obraz kliniczny składa się powstawanie zarówno wykwitów
niezapalnych (otwartych i zamkniętych zaskórników, mikrozaskórników i czopów
w mieszkach włosowych) i zapalnych (grudek, krost, ropni i stwardniałych guzków).
W jego etiopatogenzie wyróżnia się kilka
procesów, m.in. kolonizację skóry bakteriami Propionibacterium acnes, nasiloną odpowiedź zapalną, nadmierne wydzielanie sebum i nieprawidłowe rogowacenie. Proces
zapalny jest szczególnie ważny w przypadku zespołów chorobowych, z ciężkim ogólnoustrojowym stanem zapalnym współistniejącym z opornym na leczenie trądzikiem,
m.in rzadkiego genetycznego zespołu PAPA
(piodermii zgorzelinowej, jałowego zapalenia stawów, trądziku) czy też zespołu SAPHO (zapalenie błony maziowej stawów,
trądzik, krostkowica dłoni i podeszew, hyperostoza i zapalenie kości)[1].
Jak wykazują najnowsze badania, trądzik może być z powodzeniem leczony
przy użyciu podejścia wielolekowego, z naciskiem na jego mechanizmy patogenetyczne. Chociaż trądzik nie jest spowodowany
nadmierną kolonizacją przez Propionibacterium acnes, antybiotyki od dawna odgrywały główną rolę w terapii trądziku i często
były stosowane w monoterapii. Do najczę-

stszych antybiotyków ogólnoustrojowych
stosowanych w leczeniu trądziku należą tetracykliny (tetracyklina, doksycyklina, minocyklina, limecyklina) i makrolidy (erytromycyna), rzadziej linkozamidy (klindamycyna).
Uważa się, że działanie terapeutyczne antybiotyków podawanych układowo wynika
przede wszystkim z ich właściwości przeciwzapalnych, co w szczególności tyczy się
tetracyklin. Spośród miejscowych antybiotyków zastosowanie znajdują klindamycyna
i erytromycyna[4].
Ogólnoustrojowe i miejscowe nadużywanie antybiotyków w leczeniu trądziku doprowadziło do zmiany wzorców oporności
Propionibacterium acnes. Podczas gdy w latach 70. ok. 20% szczepów Propionibacterium acnes wykazywało oporność na antybiotyki, obecnie mówi się, że jest to około
2/3 szczepów. Biorąc pod uwagę ryzyko
związane z używaniem antybiotyków, należy zachować szczególną ostrożność w stosowanie tej klasy leków podczas leczenia
trądziku i w miarę możliwości rozważyć ich
wykorzystanie w terapii skojarzonej. Jednym
z lepszych i mającym uzasadnienie kliniczne
leków, które mogą być stosowane w leczeniu skojarzonym, również wespół z antybiotykami jest kwas azelainowy. Kwas azelainowy, będący produktem ubocznym metabolizmu grzybni Malasezzia, po raz pierwszy
zwrócił uwagę dermatologów jako czynnik
hipopigmentacyjny, co zainspirowało naukowców do badań nad jego zastosowaniem
w leczeniu przebarwień. Mechanizm działania kwasu azelainowego obejmuje zmniejszenie namnażania Propionibacterium acnes,
normalizację rogowacenia i bezpośrednie
działanie przeciwzapalne poprzez hamowanie wytwarzania rodników ponadtlenkowych przez neutrofile, co sprawia, że jest
dobrym wyborem w przypadku leczenia
trądziku pospolitego.
Dotychczasowe badania wykazały, że
20% kwas azelainowy w kremie jest sku-
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teczny w redukcji wykwitów zapalnych
i niezapalnych w trądziku, a jego działanie
jest porównywalne do innych miejscowych
spo so bów te ra pii – 0,05% tre ty no i ny
w kremie, 10% nadtlenku benzoilu w żelu
i 2% erytromycyny w maści. W badaniu
z udziałem 289 pacjentów z trądzikiem zaskórnikowym kwas azelainowy okazał się tak
samo skuteczny jak tretynoina w 0,05% kremie w zmniejszaniu liczby zaskórników[5].
Podobne wyniki odnotowano w badaniu na
306 pacjentach z trądzikiem grudkowo-krostkowym porównującym skuteczność kwasu
azelainowego i erytromycyny[6] – w tym wypadku istotną poprawę kliniczną zaobserwowano u 72% pacjentów leczonych kwasem
azelainowym, a tylko u 67% pacjentów leczonych erytromycyną. Oprócz swojej skuteczności, kwas azelainowy ma wysoki profil
bezpieczeństwa i cechuje się niewielką ilością
działań niepożądanych, przebiegających najczęściej pod postacią rumienia oraz łuszczenia się skóry[6].
Chociaż kwas azelainowy jest skuteczny w monoterapii, wielu dermatologów
preferuje łączenie go z innymi substancjami. W 12-tygodniowym, randomizowanym badaniu klinicznym oceniającym skuteczność monoterapii kwasem azelainowym prze ciw ko po łą cze niom kwa su
azelainowego z 4% nadtlenkiem benzoilu,
1% klindamycyną w żelu, 0,025% tretynoiną w kremie i 3% erytromycyną/5%
nadtlenkiem benzoilu w żelu wykazano, że
stosowanie którejkolwiek z tych terapii
związane jest z istotną poprawą stanu
skóry, jed nak sku tecz ność mo no te ra pii
kwasem azelainowym jest mniejsza, niż
w przypadku stosowania terapii skojarzonych[7]. Połączeniem najbardziej skutecznym, redukującym nasilenie zmian zapalnych (grudek, krost) już w 4. tygodniu
terapii okazało się wykorzystanie kwasu
aze la i no we go ra zem z ery tro my cy ną
i nadtlenkiem benzoilu. W 12 tygodniu ba-
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dania klindamycyna i erytromycyna/nadtlenek benzoilu wykazywały podobną skuteczność. Chociaż pozostałe metody lecze nia rów nież re du ko wa ły na si le nie
zmian skórnych, różnice między nimi okazały się nieistotne statystycznie. W przypadku redukcji nasilenia zmian niezapalnych (zaskórniki), największą skutecznością
charakteryzowało się połączenie kwasu
azelainowego z samym nadtlenkiem benzoilu[7]. W innym badaniu na 58 pacjentach
porównano skuteczność dwóch terapii skojarzonych – AZA z 4% nadtlenkiem benzoilu oraz AZA z 3% erytromycyną/5% nadtlenkiem benzoilu. Połączenie AZA z nadtlenkiem benzoilu okazało się być wysoce
skuteczne w redukcji zarówno zmian zapalnych, jak i niezapalnych. Dodatkowo ten
sposób terapii związany był z mniejszą ilością
działań niepożądanych (świądu, pieczenia,
suchości skóry)[8]. Chociaż terapia skojarzona
trądziku najczęściej stosowana jest miejscowo, istnieje także możliwość miejscowego
zastosowania AZA z doustnie podawaną minocykliną, która chociaż mniej skuteczna niż
doustna izotretynoina, jest lepiej tolerowana
przez pacjentów. W badaniu przeprowadzonym przez Gollnicka i wsp. wykazano, że
ten sposób leczenia jest szczególnie wskazany w terapii trądziku pospolitego o dużym
nasileniu u osób niemogących przyjmować
izotretynoiny, w szczególności kobiet w wieku rozrodczym[9].
Podsumowując, kojarzenie leków działających na różne mechanizmy uczestniczące w powstawaniu trądziku pospolitego
wydaje się być jedną z najlepszych metod
leczenia miejscowego. Kwas azelainowy,
stosowany zarówno w monoterapii, jak
i w skojarzeniu, ma kilka zalet, do których
należą: brak powstawania oporności bakterii, skuteczność w leczeniu wykwitów zapalnych i niezapalnych i niewielka ilość
działań niepożądanych, co potwierdzają
badania kliniczne i doświadczenie lekarskie.
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