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dermatologia

Trą dzik zwy kły (ac ne vul ga ris) jest za pal ną cho ro bą skóry, obej mu ją cą
jed no st kę wło so wo-ło jo wą. Na le ży do naj czę st szych der ma toz, zwła -
szcza w okre sie po kwi ta nia. Etio pa to ge ne za trą dzi ku jest zło żo na
i obej mu je za rów no uwa run ko wa nia ge ne tycz ne, jak i za bu rze nia ro -
go wa ce nia, ło jo tok, wpływ bak te rii Pro pio ni bac te rium ac nes, za bu rze -
nia hor mo nal ne i od po wiedź ukła du od por no ścio we go. U więk szo ści
cho rych wy star cza ją ca jest te ra pia ze wnę trz na, w której zna czą cą ro -
lę od gry wa ją pre pa ra ty jed no skła dni ko we. W ni niej szym ar ty ku le
omówio no naj czę ściej sto so wa ne pre pa ra ty jed no skła dni ko we, ich
spek trum dzia ła nia i skut ki ubocz ne w le cze niu trą dzi ku zwy kłe go.
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Trą dzik zwy kły (ac ne vul ga ris) jest prze -
wle kłą za pal ną cho ro bą skóry, obej mu ją cą
mie szki wło so we wraz z gru czo ła mi ło jo wy -
mi (jed no st ka wło so wo-ło jo wa) wy stę pu ją cy
pod po sta cią za skór ni ków, gru dek, krost, gu -
zów za pal nych, prze tok, mo gą cy ustę po wać
z po zo sta wie niem prze bar wień i blizn. 

Trą dzik zwy kły na le ży do naj czę st szych
cho rób skóry i naj czę st szych przy czyn kon -
sul ta cji der ma to lo gicz nych na świe cie. Cho -

ro ba do ty czy przede wszy st kim mło dzie ży.
Czę stość wy stę po wa nia trą dzi ku w okre sie
po kwi ta nia wy no si 80-85%. W ostat nich de -
ka dach ob ser wu je się rów nież wzrost za -
cho ro wań na trą dzik w star szych gru pach
wie ko wych. Wśród ko biet po wy żej 25 r.ż.
trą dzik wy stę pu je u 12%, natomiast mie dzy
35 a 44 r.ż. cho ro ba wciąż je szcze do ty ka
3% osób. Co raz czę ściej trą dzik ob ser wu je
się tak że u dzie ci po ni żej 12 r.ż.
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Etio pa to ge ne za trą dzi ku jest zło żo na,
a na roz wój cho ro by ma wpływ wie le czyn -
ni ków, ta kich jak pre dy spo zy cje ge ne tycz ne,
ło jo tok, za bu rze nia ro go wa ce nia, go spo dar -
ka hor mo nal na, ko lo ni za cja bak te ria mi Pro -
pio ni bac te rium ac nes, układ od por no ścio wy.
Pew ne zna cze nie przy pi su je się tak że ro li
stre su i die ty w za o strze niach cho ro by.
W prze bie gu trą dzi ku po cząt ko wo do cho dzi
do nadmier ne go ro go wa ce nia ujść mie szka
wło so we go i wy two rze nia za skór ni ka za -
mknię te go. Na stęp nie do łą cza się nadmier na
pro duk cja ło ju sty mu lo wa na przez an dro ge -
ny. Za skór nik po więk sza się, na mno że niu
ule ga po pu la cja P. ac nes, do cho dzi do pęk -
nię cia ścian i wy do sta nia się im mu no gen nych
sub stan cji do ota cza ją cej skóry i mi gra cji ko -
mórek za pal nych. Two rzy się stan za pal ny,
wi docz ny na skórze pod po sta cią gru dek,
krost, guz ków i tor bie li.

Obraz kli nicz ny trą dzi ku jest zróż ni co wa -
ny. Naj ła go dniej sza for ma cho ro by, trą dzik
za skór ni ko wy cha rak te ry zu je się wy stę po -
wa niem za skór ni ków za mknię tych i otwar -
tych, głów nie na twa rzy u mło dych osób
w okre sie po kwi ta nia. W prze bie gu trą dzi ku
grud ko wo-kro st ko we go do cho dzi do roz -
wo ju zmian grud ko wych i krost na podło żu
na si lo ne go sta nu za pal ne go. Wy kwi ty lo ka li -
zu ją się za rów no na twa rzy, jak i na klat ce
pier sio wej i ple cach. Naj cięż szą po sta cią trą -
dzi ku zwy kłe go jest trą dzik sku pio ny, ce chu -
ją cy się licz ny mi zmia na mi o cha rak te rze za -
pal nym, ta kimi jak kro sty, guz ki, gu zy, a tak że
obe cno ścią tor bie li, prze tok, blizn i bli znow -
ców na twa rzy, klat ce pier sio wej i ple cach. 

Bio rąc pod uwa gę zło żo ną pa to ge ne zę
i róż no rod ny obraz kli nicz ny trą dzi ku, le cze -
nie tej cho ro by po win no być wie lo kie run ko -
we i zin dy wi du a li zo wa ne. Ce lem te ra pii jest
zła go dze nie ob ja wów i za po bie ga nie roz wo -
jo wi po wi kłań, przede wszy st kim blizn, za -
rów no za ni ko wych, jak i prze ro sto wych.
W za leż no ści od do mi nu ją cych ob ja wów ce -
lem te ra pii jest:

• złu szcze nie i dzia ła nie ko me do li tycz ne
(trą dzik za skór ni ko wy),

• re duk cja sta nu za pal ne go i zwią za nej
z nim ko lo ni za cji P. ac nes (grud ki, kro st ki
i gu zy za pal ne),

• ha mo wa nie ło jo to ku (na si lo ny ło jo tok),
• dzia ła nie an ty an dro gen ne (trą dzik i wi -

docz ny hir su tyzm, wy wiad wska zu ją cy
na za bu rze nia hor mo nal ne). 

U oko ło 60% pa cjen tów wy star cza ją ca
jest te ra pia pre pa ra ta mi ze wnę trz ny mi.
Środ ki te mo gą być sto so wa ne w mo no te ra -
pii, le cze niu zło żo nym lub na prze mien nym,
a tak że pod trzy mu ją cym, po uzy ska niu re mi -
sji zmian. W kon sen su sie Pol skie go To wa -
rzy stwa Der ma to lo gicz ne go do ty czą cym pa -
to ge ne zy i le cze nia trą dzi ku zwy kłe go wśród
sku tecz nych le ków do sto so wa nia miej sco -
we go wy mie nia się:
• re ti no i dy (izo tre ty no i na, tre ty no i na, ada -

pa len),
• an ty bio ty ki (ery tro my cy na, klin da my cy na),
• nad tle nek ben zo i lu,
• kwas aze la i no wy.

Wy mie nio ne le ki cha rak te ry zu ją się róż -
no rod nym spek trum dzia ła nia prze ciw trą dzi -
ko we go (ko me do li tycz ne, prze ciw za pal ne,
prze ciw bak te ryj ne) i nie jed na ko wą si łą. 

Re ti no i dy (po chod ne wi ta mi ny A)

W le cze niu ze wnę trz nym trą dzi ku zwy -
kłe go znaj du ją za sto so wa nie re ti no i dy I i III
ge ne ra cji: tre ty no i na, izo tre ty no i na, re ti nal -
de hyd i ada pa len, wy stę pu ją ce pod po sta cią
kre mów, że li i pły nów na skórę. Le ki te cha -
rak te ry zu ją się sil nym dzia ła niem ko me do li -
tycz nym i nor ma li zu ją cym pro ces ro go wa ce -
nia, prze ciw za pal nym, a po przez zmia nę mi -
kro śro do wi ska tak że – w pew nym stop niu –
prze ciw bak te ryj nym. W odróż nie niu od re ti -
no i dów sto so wa nych sy ste mo wo, pre pa ra ty
ze wnę trz ne wy ka zu ją sła be dzia ła nie prze -



ciw ło jo to ko we. Głów nym pro ble mem sto -
so wa nia tych le ków jest czę sto wy stę pu ją ce
podraż nie nie skóry (tzw. ro-der ma ti tis), ma -
ni fe stu ją ce się ru mie niem, pie cze niem i złu -
szcza niem. Ob ja wy te są szcze gól nie wi -
docz ne u osób z su chą, wraż li wą skórą lub
ato po wym za pa le niem skóry. Zła to le ran cja
le ku mo że skut ko wać nie prze strze ga niem
za le ceń le kar skich i za prze sta niem le cze nia.
W ła go dze niu podraż nie nia skóry po moc na
jest apli ka cja emo lien tów nie ko me do gen -
nych, rzad sze sto so wa nie le ku (2-3 ra zy
w ty go dniu) i le cze nie na prze mien ne.

W cią ży i w okre sie lak ta cji ada pa len i tre -
ty no i na mo gą być sto so wa ne tyl ko, je śli
prze wi dy wa ne ko rzy ści dla mat ki prze wyż -
sza ją po ten cjal ne ry zy ko dla pło du (ka te go ria
C we dług FDA – Fo od and Drug Ad mi ni stra -
tion). Izo tre ty no i na jest bez wzglę dnie prze -
ciw ska za na (ka te go ria X wg FDA).

An ty bio ty ki

Pre pa ra ty an ty bio ty ko we w le cze niu ze -
wnę trz nym są apli ko wa ne na ca łym świe cie
od wie lu de kad. W trą dzi ku sto su je się
przede wszy st kim ma kro li dy (np. ery tro my -
cy na) i lin ko za mi dy (klin da my cy na). Ery tro -
my cy na wy stę pu je w for mie za sa do wej oraz
pod po sta cią cy klicz ne go wę gla nu ery tro my -
cy ny. Ten ostat ni róż ni się od for my za sa do -
wej sil niej szym dzia ła niem (2-3-krot nie), 4-
krot nie dłuż szym okre sem pół tr wa nia, niż -
szym mi ni mal nym stę że niem ha mu ją cym
oraz wy ższą ak tyw no ścią w śro do wi sku kwa -
śnym. Ery tro my cy na  wy stę pu je pod po sta -
cią że lu (2,5%), pły nu i ma ści (1%) (po stać
za sa do wa), lub w for mie że lu i roz two ru
(2,5%) (cy klicz ny wę glan ery tro my cy ny).

Klin da my cy na, je dy ny przed sta wi ciel gru -
py lin ko za mi dów, do stęp na jest pod po sta cią
że lu (1%). An ty bio ty ki cha rak te ry zu ją się
przede wszy st kim ak tyw no ścią prze ciw bak -
te ryj ną i prze ciw za pal ną w trą dzi ku grud ko -
wo-kro st ko wym z kom po nen tą za pal ną.

Pre pa ra ty an ty bio ty ko we ce chu ją się do brą
to le ran cją. Podraż nie nia skóry, re ak cje fo to -
to ksycz ne i fo to a ler gicz ne wy stę pu ją rzad ko.
Do dat ko wo ery tro my cy na i cy klicz ny wę glan
ery tro my cy ny mo gą być sto so wa ne w cią ży
i w okre sie lak ta cji (ka te go ria B wg FDA).
Ciem ną stro ną an ty bio ty ko te ra pii jest na ra -
sta ją ca od lat an ty bio ty ko o por ność P.ac nes,
się ga ją ca w róż nych kra jach eu ro pej skich –
51-95%. Do dat ko wo za ob ser wo wa no prze-
no sze nie się szcze pów opor nych mię dzy
ludź mi, jak rów nież prze no sze nie cech le ko -
o por no ści mię dzy róż ny mi ga tun ka mi bak te -
rii by tu ją cy mi na skórze. Z te go wzglę du we
współ cze snych kon sen su sach te ra peu tycz -
nych re ko men du je się sto so wa nie an ty bio ty -
ków miej sco wych w trą dzi ku zwy kłym
w krót kich kur sach, naj chęt niej w le cze niu
sko ja rzo nym lub na prze mien nym. Szcze gól -
nie ko rzy st ne jest le cze nie na prze mien ne
z wy ko rzy sta niem an ty bio ty ku 2 ra zy dzien -
nie (np. ra no i wie czo rem) i nad tlen ku ben -
zo i lu (na noc). Po zwa la ono z jed nej stro ny
na ogra ni cze nie le ko o por no ści, z dru giej na
zwięk sze nie to le ran cji le cze nia (rzad sze sto -
so wa nie draż nią ce go nad tlen ku ben zo i lu).
Podob nie ko rzy st na jest te ra pia na prze mien -
na z uży ciem an ty bio ty ku i re ti no i du, który
do dat ko wo dzia ła na zmia ny nie za pal ne
w trą dzi ku. Za le tą te ra pii na prze mien nej jest
tak że moż li wość do sto so wa nia od po wie -
dnie go stę że nia nad tlen ku ben zo i lu bądź re ti -
no i du in dy wi du al nie do po trzeb pa cjen ta.
W przy pad ku pre pa ra tów zło żo nych z nad -
tlen kiem ben zo i lu bądź re ti no i dem, wy stę pu -
ją one w kon kret nym stę że niu, które mo że
oka zać się zbyt sil ne (podraż nie nie skóry) lub
też zbyt sła be (brak efek tów te ra peu tycz -
nych) u da ne go cho re go.

Nad tle nek ben zo i lu

Głów na ak tyw ność nad tlen ku ben zo i lu
po le ga na dzia ła niu prze ciw bak te ryj nym
w me cha ni zmie uwal nia nia wol nych ro dni -
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ków tle no wych. Me cha nizm ten nie wią że
się z wy two rze niem le ko o por no ści. Do dat -
ko wo oma wia ny lek wy wie ra efekt prze ciw -
za pal ny i ke ra ty no li tycz ny. Nad tle nek ben zo -
i lu wy stę pu je pod po sta cią że li i kre mów 
(5-10%), a tak że ja ko do da tek do ko sme ty -
ków (pre pa ra ty my ją ce).

Apli ka cja pre pa ra tów z nad tlen kiem ben -
zo i lu czę sto wią że się z podraż nie niem
skóry, ob ja wia ją cym się ru mie niem, pie cze -
niem, nadmier nym wy su sze niem skóry i złu -
szcza niem. Ob ja wy te mo gą zna czą co ogra -
ni czać sto so wa nie le ku. Ni we lo wa nie nie po -
żą da nych skut ków ubocz nych nad tlen ku
ben zo i lu po le ga na na wil ża niu skóry emo -
lien ta mi nie ko me do gen ny mi oraz le cze niu
na prze mien nym. Pre pa rat ma tak że dzia ła nie
odbar wia ją ce, co do ty czy za rów no wło sów,
jak i ubrań, o czym na le ży uprze dzić pa cjen -
ta przed roz po czę ciem te ra pii. 

Kwas aze la i no wy 

Kwas aze la i no wy jest kwa sem dwu kar -
bo ksy lo wym, do stęp nym pod po sta cią kre -
mów i że li (15-20%), a tak że pe e lin gów ko -
sme tycz nych. Lek ce chu je się sła bym dzia ła -
niem bak te rio sta tycz nym, ko me do li tycz nym
oraz prze ciw ło jo to ko wym. W le cze niu prze -
bar wień po za pal nych wy ko rzy sty wa na jest
tak że zdol ność kwa su aze la i no we go do ha -
mo wa nia me la no ge ne zy. Pre pa rat jest do -
brze to le ro wa ny i mo że być sto so wa ny na -
wet u osób z wraż li wą lub su chą skórą oraz
z ato po wym za pa le niem skóry. Ze wzglę du
na wie lo kie run ko we dzia ła nie zwy kle sto so -
wa ny jest w mo no te ra pii.

Pod su mo wa nie

Obe cnie dys po nu je my wie lo ma środ ka -
mi prze zna czo ny mi do le cze nia ze wnę trz ne -
go w trą dzi ku zwy kłym. Odmien ne me cha ni -
zmy dzia ła nia i róż ne skut ki ubocz ne oma -
wia nych le ków uła twia ją in dy wi du al ny do bór

le cze nia i po zo sta wia ją miej sce dla wszy st kich
pre pa ra tów w te ra pii prze ciw trą dzi ko wej.
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