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Trą dzik jest jed ną z naj czę ściej wy stę pu ją cych cho rób skóry o etio lo gii
wie lo czyn ni ko wej. Wy stę pu je u 80-100% osób po mię dzy 11. a 30. ro -
kiem ży cia i w 85% przy pad ków ma prze bieg ła god ny. Wy kwi ty skór ne
w 95% zlo ka li zo wa ne są na twa rzy i gór nych oko li cach tu ło wia. Etio lo -
gia scho rze nia jest wie lo czyn ni ko wa i za li cza my do niej: nad pro duk cję
ło ju oraz zmia ny w skła dzie se bum, za bu rze nia ro go wa ce nia ujść jed no -
stek wło so wo-ło jo wych, ko lo ni za cję gru czo łów ło jo wych przez Pro pio ni -
bac te rium ac ne oraz roz wój sta nu za pal ne go. 
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Na roz wój trą dzi ku wpły wa ją zło żo ne
me cha ni zmy od po wie dzi im mu no lo gicz nej,
za rów no wro dzo nej, jak i na by tej. Obe cnie
roz wój zmian za pal nych przy pi su je się mię -
dzy in ny mi udzia ło wi lim fo cy tów T CD4+
i ma kro fa gów oraz pro za pal nym cy to ki nom
(Il1 i Il 6), które ma ją zdol ność sty mu la cji
pro li fe ra cji ke ra ty no cy tów i dzia ła nia pro ko -
me do gen ne go[1]. W pro ce sie po wsta wa nia
sta nu za pal ne go pod sta wo wą ro lę od gry wa
in te rak cja mię dzy jed no st ką wło so wo-ło jo -
wą a za sie dla ją cy mi ją mi kro or ga ni zma mi,
w tym P. ac nes oraz se bo cy ty i pro du ko wa -
ny przez nie łój[1]. Trą dzik jest po wszech ną
cho ro bą wie ku mło dzień cze go, ale co raz
czę ściej wy stę pu je też w wie ku do ro słym.
Głów nym ce lem te ra pii trą dzi ku jest zła go -
dze nie ob ja wów skór nych lub ich usu nię cie
oraz za po bie ga nie ich na stęp stwom – bli -

zno wa ce niu i prze bar wie niom po za pal nym.
Te ra pia miej sco wa jest pod sta wo wym
postępowaniem w przy pad ku zmian trą dzi -
ko wych i zwy kle jest sku tecz na u oko ło 60%
pa cjen tów, na to miast w umiar ko wa nych
i cięż kich po sta ciach trą dzi ku za le ca ne jest do -
łą cze nie le cze nia ogól ne go. W le cze niu miej -
sco wym zwal cza ne jest nadmier ne ro go wa -
ce nie ujść jed no stek wło so wo-ło jo wych, ha -
mo wa ne na mna ża nie P. ac ne oraz ło jo tok.

W le cze niu miej sco wym trą dzi ku wy ko -
rzy stu je się re ti no i dy, an ty bio ty ki miej sco we,
nad tle nek ben zo i lu oraz kwas aza le i no wy.

Miej sco we re ti no i dy

W te ra pii miej sco wej sto su je my re ti no i -
dy I i III ge ne ra cji – tre ti no i nę, ta za ro ten
i ada pa len[2]. Związ ki te nor ma li zu ją ke ra ty ni -
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za cję oraz za po bie ga ją po wsta wa niu mi kro -
za skór ni ków[3]. Wy ka zu ją rów nież bez po -
śre dnie dzia ła nie prze ciw za pal ne po przez
su pre sję re cep to ra TLR oraz ha mo wa nie
pro duk cji in ter leu kin i che mo ta ksji neu tro fi -
lów. Naj czę ściej są sto so wa ne raz dzien nie
(na noc), na ca łym ob sza rze skóry za ję tej
przez trą dzik. Po cząt ko wo mo gą po wo do -
wać za o strze nie sta nu der ma to lo gicz ne go,
zwy kle jed nak pod ko niec 2 mie sią ca te ra pii
ob ser wu je my istot ną po pra wę sta nu kli nicz -
ne go oraz ustą pie nie podraż nień. 

Nad tle nek ben zo i lu

Nad tle nek ben zo i lu jest li po fil nym le kiem
do sto so wa nia ze wnę trz ne go. Wy ka zu je za -
rów no wła ści wo ści prze ciw bak te ryj ne, jak
i ko me do- i ke ra to li tycz ne. Ce chu je go brak
po wsta wa nia le ko o por no ści po mi mo dłu go -
trwa łej te ra pii. W Pol sce do stęp ny jest w stę -
że niach od 4-10% w po sta ci kre mów, że li
oraz roz two rów do sto so wa nia 1-2 ra zy
dzien nie. Lek jest za le ca ny w mo no te ra pii
w przy pad ku ła god nych i umiar ko wa nych
zmian trą dzi ko wych[4]. Zna lazł też sze ro kie
za sto so wa nie w le cze niu sko ja rzo nym np.
z an ty bio ty ka mi miej sco wy mi. Udo wo dnio -
no, że je go dzia ła nie w re duk cji wy kwi tów
trą dzi ko wych mo że my ob ser wo wać wcze -
śniej niż to ma miej sce w przy pad ku za sto so -
wa nia tre ti no i ny[5]. 

Kwas aze la i no wy

Wy ka zu je dzia ła nie prze ciw za pal nie,
ke ra to li tycz nie oraz zmniej sza ło jo tok. Ma
wła ści wo ści an ty bak te ryj ne za rów no w od -
nie sie niu do P. ac ne, jak i Sta phy lo coc cus
epi der mi dis[6]. Ha mu je me la no ge ne zę
i zmniej sza praw do po do bień stwo po wsta -
nia prze bar wień po za pal nych. Za le ca ny jest
w mo no te ra pii za rów no zmian za pal nych,
jak i nie za pal nych w ła god nych i umiar ko -
wa nych odmia nach trą dzi ku. Wy stę pu je

w stę że niach 15-20% w po sta ci kre mów
i że li. Sto so wa ny jest naj czę ściej 2 ra zy na
do bę w okre sie do 6 mie się cy. Mo że być
sto so wa ny u ko biet w cią ży i nie ma wła ści -
wo ści fo to to ksycz nych.

An ty bio ty ko te ra pia miej sco wa

An ty bio ty ki miej sco we po wo du ją szyb kie
ustę po wa nie gru dek, krost oraz sta nu za pal -
ne go. Zna la zły one za sto so wa nie w le cze niu
ła god nych po sta ci trą dzi ku grud ko wo-kro st -
ko we go. Re ko men do wa ny mi an ty bio ty ka mi
do sto so wa nia ze wnę trz ne go, zgo dnie z za -
le ce nia mi Pol skie go To wa rzy stwa Der ma to -
lo gicz ne go, są: klin da my cy na, ery tro my cy na
oraz cy klicz ny wę glan ery tro my cy ny. An ty -
bio ty ki te są bar dzo do brze to le ro wa ne
przez pa cjen tów[7]. Do stęp ne są pre pa ra ty
klin da my cy ny w po sta ci pły nu (1%), emul sji
i że lu, ery tro my cy ny w roz two rze (2-4%)
i ma ści oraz cy klicz ne go wę gla nu ery tro my -
cy ny w po sta ci że lu (2,5%), pły nu i ma ści
(1%). Pre pa ra ty miej sco we klin da my cy ny
i ery tro my cy ny mo gą być bez piecz nie sto so -
wa ne w cią ży[6]. Klin da my cy na to an ty bio tyk
z gru py lin ko za mi dów, pół syn te tycz na po -
chod na na tu ral ne go an ty bio ty ku – lin ko my -
cy ny sto so wa na miej sco wo dzia ła prze ciw -
bak te ryj nie, re du ku je licz bę P. ac nes, ogra ni -
cza stan za pal ny przez ha mo wa nie
che mo ta ksji gra nu lo cy tów wie lo ją drza stych,
zmniej sza licz bę po wierzch nio wych wol nych
kwa sów tłu szczo wych oraz wy ka zu je sła be
dzia ła nie ko me do li tycz nie. Ku ra cja klin da my -
cy ną rzad ko po wo du je dzia ła nia nie po żą da -
ne, re ak cje aler gicz ne i fo to to ksycz ne.  
Ery tro my cy na na le ży do an ty bio ty ków ma -
kro li do wych, wy ka zu ją cych dzia ła nie bak te -
rio sta tycz ne wsku tek wią za nia się z pod jed -
no st ką 50 S ry bo so mu. Dzia ła na nie które
bak te rie gram-ujem ne i gram–do dat nie,
w tym P. ac nes. Sto so wa na miej sco wo prak -
tycz nie nie prze ni ka do krwi. Bar dzo rzad ko
po wo du je dzia ła nia ubocz ne w po sta ci
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nadwraż li wo ści, pie cze nia, za czer wie nie nia
i wy su sze nia na skór ka. Jest do brze to le ro wa -
na przez pa cjen tów. 

An ty bio ty ki miej sco we nie po win ny być
po wszech nie sto so wa ne w mo no te ra pii trą -
dzi ku ze wzglę du na na ra sta ją cą le ko o por -
ność. W przy pad ku an ty bio ty ków miej sco -
wych wy ko rzy sty wa nych w le cze niu trą dzi ku,
mo że my za sto so wać kil ka ro dza jów te ra pii,
do sto so wu jąc je do po trzeb oraz moż li wo ści
apli ko wa nia pre pa ra tów przez da ne go pa -
cjen ta. W te ra pii na prze mien nej pod czas
prze wle kłe go le cze nia an ty bio ty kiem ro bi my
5-7 dni prze rwy, w cza sie których pa cjent le -
czo ny jest nad tlen kiem ben zo i lu. 

Miej sco we le cze nie sko ja rzo ne 

Te ra pia sko ja rzo na re du ku je ry zy ko roz -
wi nię cia się an ty bio ty ko o por no ści oraz pro -
wa dzi do era dy ka cji uod por nio nych szcze -
pów P. ac nes.

Moż na apli ko wać róż ne pre pa ra ty w róż -
nych po rach dnia, w po łącze niach: an ty bio -
tyk i nad tle nek ben zo i lu lub an ty bio tyk miej -
sco wy i re ti no id. Bar dzo wy god ne dla pa -
cjen ta jest sto so wa nie pre pa ra tów
łą czo nych. W Pol sce do stęp ne są pre pa ra ty
zwie ra ją ce po łą cze nie tre ti no i ny 0,025%
i ery tro my cy ny 4%, izo tre ti no i ny 0,05%
i ery tro my cy ny 2%, ery tro my cy ny 4%
i octa nu cyn ku 1,2%, klin da my cy ny 1%
i nad tlen ku ben zo i lu 5%, oraz klin da my cy ny
1% i tre ti no i ny 0,025%[1]. Dzię ki ta kie mu
po łą cze niu ist nie je moż li wość in dy wi du a li za -
cji le cze nia trą dzi ku, czy li do bo ru od po wie -
dniej dla pa cjen ta daw ki obu le ków.
Synergistyczne działanie pre pa ra tów łą czo -
nych zwięk sza sku tecz ność te ra pii, po zwa la
na lep szą współ pra cę z pa cjen tem a tym
samym istotnie wpływa na osiągnięcie
lepszych wyników leczenia w krótszym
czasie. Szcze gól nym pre pa ratem łą czo nym
jest ery tro my cy na 4% i octan cyn ku 1,2%
sto so wa nym w pro fi lak ty ce le ko o por no ści[1].

Lek na le ży na kła dać na skórę ca łej twa rzy lub
in ne zmie nio ne miej sca (nie tyl ko sa mą zmia -
nę cho ro bo wą) dwa ra zy na do bę. W ba da -
niach pre pa rat ten oka zał się bar dziej sku -
tecz ny niż ery tro my cy na czy miej sco wo apli -
ko wa na klin da my cy na[1,8,9], a tak że
od dzia ły wał na P. ac nes opor ne na ery tro -
my cy nę[10]. Lan gner i wsp.[11] w swo im ba da -
niu wy ka za li ta ką sa mą sku tecz ność po łą cze -
nia ery tro my cy ny z cyn kiem, jak klin da my cy -
ny z nad tlen kiem ben zo i lu. Na to miast
w przy pad ku po łą cze nia ery tro my cy ny
z cyn kiem pierw sze efek ty le cze nia trą dzi ku
by ły wi docz ne zde cy do wa nie szyb ciej[11].
Pre pa ra ty cyn ku sto so wa ne miej sco wo w po -
łą cze niu z an ty bio ty ka mi dzia ła ją prze ciw za -
pal nie i re du ku ją licz bę bak te rii P. ac nes po -
przez ha mo wa nie li pa zy i zmniej sza nie licz by
wol nych kwa sów tłu szczo wych[12,13]. Do dat -
ko wo cynk zmniej sza pro duk cję se bum po -
przez dzia ła nie an ty an dro ge no we[13,14]. Udo -
wo dnio no, że cynk blo ku je ak tyw ność 5-�-
re duk ta zy[15,16] oraz ha mu je eks pre sję TLR-2
na ke ra ty no cy tach i pro duk cję IL-6[14]. Cynk
jest pier wia st kiem śla do wym, który od gry wa
bar dzo waż ną ro lę w me ta bo li zmie ko mór -
ko wym i sta bi li za cji błon ko mór ko wych. Jest
skła dni kiem wie lu ukła dów en zy ma tycz nych,
w których al bo jest ko en zy mem, al bo sta no -
wi in te gral ną część sa me go en zy mu. Po nad to
wa run ku je pra wi dło wą czyn ność ukła du od -
por no ścio we go. Miej sco wo cynk jest sto so -
wa ny w der ma to lo gii na trud no go ją ce się ra -
ny, prze wle kłe sta ny za pal ne skóry, wy kwi ty
skór ne z nad ka że niem bak te ryj nym oraz
w przy pad ku świą du. Pre pa ra ty z cyn kiem
po nad to za po bie ga ją prze bar wie niom po za -
pal nym skóry, roz ja śnia ją skórę oraz wy rów -
nu ją jej ko lo ryt.

Pod su mo wa nie

Le cze nie trą dzi ku wy ma ga sta ran nej se -
lek cji le ków prze ciw trą dzi ko wych zgo dnie ze
sta nem kli nicz nym,  uwzglę dnie niem in dy wi -
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du al nych po trzeb pa cjen ta oraz wy tycz nych
Pol skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go.
Miej sco we le cze nie sko ja rzo ne zwięk sza
sku tecz ność te ra pii, skra ca czas le cze nia oraz
zmniej sza za rów no czę stość wy stę po wa nia
dzia łań nie po żą da nych jak i ry zy ko wy stą pie -
nia le ko o por no ści. Le cze nie miej sco we mo -
że być sto so wa ne w mo no te ra pii lub w po -
łą cze niu z le ka mi ogól ny mi. 
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