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Trą dzik po spo li ty jest prze wle kłą cho ro bą za pal ną jed no st ki wło so -
wo-ło jo wej, wy wo ła ną zwięk szo ną pro duk cją ło ju, nie pra wi dło wym
ro go wa ce niem, za pa le niem i ko lo ni za cją mie szków wło so wych twa -
rzy, szyi i klat ki pier sio wej przez Pro pio ni bac te rium ac nes. Po ja wia się
w okre sie po kwi ta nia, jed nak że mo że utrzy my wać się tak że w wie ku
doj rza łym, przy czy nia jąc się do ob ni żo nej sa mo o ce ny, bra ku pew no -
ści sie bie, izo la cji od oto cze nia, de pre sji, a na wet my śli sa mo bój czych[1].
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Izotretynoina w leczeniu trądziku

Cho ro ba ta do ty czy oko ło 85% osób
w wie ku od 12 do 24 lat, 35% ko biet i 20%
męż czyzn w wie ku 30-39 lat oraz 26% ko -
biet i 12% męż czyzn w wie ku 40-49 lat[2].
Na po wsta nie trą dzi ku wpły wa wie le czyn -
ni ków, m.in.: pre dy spo zy cja ge ne tycz na
(do dat ni wy wiad ro dzin ny), wcze sna ko lo -
ni za cja mie szków wło so wych przez Pro pio -
ni bac te rium ac ne, nadmier ny ło jo tok (cho -
rzy ma ją więk sze gru czo ły ło jo we), wpływ
hor mo nów an dro ge no wych, zwięk szo na
re ak tyw ność mie szków. Ro la die ty nie zo -
sta ła udo wo dnio na. Istot nym po wi kła niem
trą dzi ku jest bli zno wa ce nie – wy stę pu je
u 20% na sto lat ków i mo że być na stęp -
stwem na wet nie zbyt na si lo nych zmian.

Ce lem róż nych stra te gii le cze nia trą dzi -
ku jest skróce nie cza su trwa nia cho ro by,
zmniej sze nie na si le nia ob ja wów oraz zmi ni -
ma li zo wa nie bli zno wa ce nia. Bli zny po trą -
dzi ko we czę sto są istot nym pro ble mem nie

tyl ko na tu ry este tycz nej, ale tak że psy chicz -
nej – ry zy ko ich po wsta nia jest nie jed no -
krot nie zwią za ne z za le co nym spo so bem
le cze nia. W za leż no ści od na si le nia zmian,
w ku ra cji sto su je się za rów no pre pa ra ty
miej sco we, jak i le ki ogól ne. Le cze nie miej -
sco we jest zwy kle wy star cza ją ce u oko ło
60% pa cjen tów. Istot ne jest sto so wa nie
pre pa ra tów na ca łą po wierzch nię za ję tej
skóry, a nie punk to wo na po szcze gól ne
zmia ny. Le ki te ma ją dzia ła nie ke ra to li tycz ne
i prze ciw za skór ni ko we (wpływ na nadmier -
ne ro go wa ce nie ujść jed no stek wło so wo-
ło jo wych), prze ciw za pal ne i an ty bak te ryj ne
(ha mo wa nie na mna ża nia P. ac ne) oraz
prze ciw ło jo to ko we i an ty an dro gen ne (ha -
mo wa nie ło jo to ku)[3]. W ła god nych po sta -
ciach trą dzi ku le cze nie miej sco we mo że
być sto so wa ne w mo no te ra pii lub w le cze -
niu sko ja rzo nym, w cięż szych przy pad kach
sta no wi uzu peł nie nie le ków sto so wa nych
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ogól nie oraz jest te ra pią pod trzy mu ją cą po
za sto so wa niu le ków ogól nie. W mo no te ra -
pii po win no się sto so wać tyl ko re ti no i dy (tre -
ty no i nę, izo tre ty no i nę, ada pa len), nad tle nek
ben zo i lu lub kwas aze la i no wy. W przy pad -
kach trą dzi ku za skór ni ko we go i za skór ni ko -
wo-grud ko we go nie moż na na to miast uży -
wać sa mych an ty bio ty ków, gdyż pro wa dzi to
do roz wo ju le ko o por no ści.

Le cze nie ogól ne wska za ne jest
w umiar ko wa nej i cięż kiej po sta ci trą dzi ku
oraz u pa cjen tów, u których zmia ny ustę pu -
ją z po zo sta wie niem blizn, ke lo i dów
i znacz nych prze bar wień po za pal nych.
Istot ny jest tak że aspekt psy cho spo łecz ny
oraz po strze ga nie cho ro by przez da ne go
pa cjen ta. W le cze niu ogól nym sto so wa ne
są: an ty bio ty ki (głów nie li me cy kli na i do ksy -
cy li na), re ti no i dy oraz le ki hor mo nal ne[4].

Izo tre ty nio na używa na do u st nie jest
wska za na w le cze niu naj cięż szych przy pad -
ków trą dzi ku. Jest le kiem naj sku tecz niej -
szym. Zwy kle jed no ra zo wa daw ka do bo wa
wy no si 0,2-0,5 mg na ki lo gram ma sy cia ła
i po win na być przyj mo wa na wraz z tłu stym
po sił kiem, z uwa gi na lep sze wchła nia nie le -
ku. Nie po win no się prze kra czać 1 mg na
ki lo gram ma sy cia ła na do bę z po wo du zbyt
na si lo nych dzia łań nie po żą da nych. Te ra pię
na le ży kon ty nu o wać do mo men tu pra wie
cał ko wi te go ustą pie nia zmian (zwy kle 3-5
mie się cy). Czę sto w li te ra tu rze jest po da -
wa na daw ka ku mu la cyj na – 120 mg na ki lo -

gram ma sy cia ła, która nie ma żad nych pod -
staw far ma ko lo gicz nych. W przy pad ku pa -
cjen tów z trą dzi kiem opor nym na le cze nie,
moż na ją prze kro czyć. Do pu szcza się tak że
po now ne za sto so wa nie le ku. Przed roz po -
czę ciem ku ra cji za le ca się wy ko na nie na stę -
pu ją cych ba dań: mor fo lo gii krwi, ami no -
tran sfe raz, li pi do gra mu, kre a ty ni ny, bi li ru bi -
ny oraz glu ko zy (u cho rych na cu krzy cę lub
z nie to le ran cją glu ko zy)[5]. Spo sób kon tro li
jest róż ny, w za leż no ści od au to rów: od
mo ni to ro wa nia ami no tran sfe raz i li pi do gra -
mu co mie siąc, aż do usta bi li zo wa nia się
wy ni ków lub za koń cze nia le cze nia[5] do wy -
ko na nia je dy nie po je dyn cze go ba da nia tych
pa ra me trów po 4-6 ty go dniach (u osób bez
hi per li pi de mii i cu krzy cy). Za kła da się, że
w przy pad ku wy stą pie nia od chy leń w obrę -
bie tych wska źni ków, unor mu ją się one po
za koń cze niu le cze nia[6].

Na le ży bez wzglę dnie pa mię tać o dzia ła -
niu te ra to gen nym le ku (po waż ne ry zy ko
po ro nie nia lub em brio pa tii izo tre ty no i no -
wej – znie kształ ce nie twa rzy, wa dy ser ca,
ośrod ko we go ukła du ner wo we go oraz
opóźnie nie umy sło we). Przed roz po czę -
ciem te ra pii u pa cjen tek na le ży dwu krot nie
zro bić test cią żo wy oraz roz po cząć le cze nie
w 3. dniu mie siącz ki. Pa cjent ki mu szą sto so -
wać sku tecz ną an ty kon cep cję przez 1 mie -
siąc przed roz po czę ciem le cze nia, pod czas
le cze nia i 1 mie siąc po je go za koń cze niu[7].
U męż czyzn izo tre ty no i na nie ma wpły wu

Ryc. 1. Pacjent przed leczeniem keloidów 
– przednia część klatki piersiowej.

Ryc. 2. Pacjent po 10 miesiącach leczenia zabie -
gowego (kriochirurgia, laseroterapia, ostrzyknięcia
GKS) – przednia część klatki piersiowej.
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na ser ma to ge ne zę[8]. To le ran cja le cze nia za -
le ży od daw ki, a więk szość ob ja wów nie po -
żą da nych ustę pu je w trak cie te ra pii lub po
je go za koń cze niu. Do naj czę st szych na le żą
ob ja wy zwią za ne z hi per wi ta mi no zą A: za -
pa le nie czer wie ni war go wej, su chość skóry,
wy sy cha nie błon ślu zo wych no sa i gar dła, su -
chość oczu z za pa le niem spo jówek, od wra -
cal ne zmęt nie nie ro gówek i nie to le ran cja so -
cze wek kon tak to wych oraz ból mię śni[9].

Cel pra cy

Przed sta wie nie cho re go z cięż ką po sta -
cią trą dzi ku oraz zi lu stro wa nie zło żo no ści
pro ble mów te ra peu tycz nych, zwią za nych
z le cze niem pa cjen tów z trą dzi kiem po spo -
li tym o cięż kim prze bie gu, a tak że je go po -
wi kłań.

Opis przy pad ku

16-let ni chło piec zgło sił się do Po ra dni
Der ma to lo gicz nej CSK MSW w War sza wie
z po wo du bar dzo roz le głych i mno gich bli -
znow ców, które znaj do wa ły się w obrę bie
skóry prze d niej po wierzch ni klat ki pier sio -
wej, ple ców oraz twa rzy (w oko li cy li nii żu -
chwy). W wy wia dzie trą dzik po spo li ty roz -
po zna ny w 12. ro ku ży cia oraz oste o pe nia
w obrę bie sta wu ko la no we go le we go. Wy -
wiad ro dzin ny w kie run ku cho rób skóry był
ne ga tyw ny.

Pa cjent w wy wia dzie po cząt ko wo le -
czo ny miej sco wo pre pa ra ta mi: ery tro my cy -
ny, klin da my cy ny w mo no te ra pii oraz
w po łą cze niu z ada pa le nem, tre ty no i ną
oraz nad tlen kiem ben zo i lu. Z uwa gi na brak
po pra wy, po oko ło 6 mie sią cach włą czo no
pre pa rat li me cy kli ny do u st nie w daw ce 408
mg na do bę przez 3 mie sią ce, z przej ścio -
wą po pra wą i po now nym na si le niem zmian
trą dzi ko wych po od sta wie niu. Z uwa gi na
ów cze sny wiek pa cjen ta (13. rok ży cia),
zmia ny w obrę bie sta wu ko la no we go le we -
go oraz koszt te ra pii, pro wa dzą cy le karz
der ma to log odmówił włą cze nia pre pa ra tu
izo tre ty no i ny, za le ca jąc kon ty nu a cję le cze -
nia miej sco we go pre pa ra tem ery tro my cy ny
z tre ty no i ną. Pre pa rat izo tre ty no i ny pa cjent
otrzy mał od in ne go le ka rza w wie ku lat 14,
w daw ce 20 mg na do bę (0,25 mg na ki lo -
gram ma sy cia ła na do bę) przez oko ło 17
mie się cy (daw ka su ma rycz na: 127,5 mg na
ki lo gram ma sy cia ła) pod kon tro lą ba dań la -
bo ra to ryj nych (mor fo lo gia, glu ko za, ami no -
tran sfe ra zy, li pi do gram, ki na za ke ra ty no wa)
z uzy ska niem ustą pie nia zmian za pal nych
(krost, guz ków, rop ni), jed nak że z po zo sta -
wia niem roz le głych bli znow ców. W trak cie
le cze nia nie na stą pi ło na si le nie do le gli wo ści
bólo wych w obrę bie sta wu ko la no we go le -
we go. Z dzia łań nie po żą da nych pa cjent
zgła szał su chość skóry oraz za pa le nie czer -
wie ni war go wej.

Ryc. 3. Pacjent przed leczeniem keloidów 
– plecy.

Ryc. 4. Pacjent po 10 miesiącach leczenia
zabiegowego (kriochirurgia, laseroterapia,
ostrzyknięcia GKS) – plecy.
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Przy przy ję ciu w Po ra dni Der ma to lo -
gicz ne CSK MSW w War sza wie stwier dzo -
no licz ne bli zny prze ro słe w obrę bie skóry
ple ców, prze d niej po wierzch ni klat ki pier -
sio wej i twa rzy w oko li cy li nii żu chwy. Pa -
cjent, z uwa gi na wy żej wy mie nio ne zmia -
ny, nie chciał ucze st ni czyć w za ję ciach spo -
rto wych w szko le oraz ogra ni czał swo je
kon tak ty to wa rzy skie. Ke lo i dy sta no wią dla
nie go istot ny pro blem ży cia co dzien ne go,
wpły wa ją na na strój, ubiór, re la cje z rówie -
śni ka mi, wy ja zdy wy po czyn ko we. Le cze nie
izo tre ty no i ną za koń czył w czerw cu 2014
ro ku.

Pa cjent od stycz nia 2015 ro ku jest le -
czo ny in iek cja mi gli ko kor ty ko ste ro i dów,
krio chi rur gią oraz la se ro te ra pią – la se rem
CO2. Ko lej ne za bie gi są wy ko ny wa nie
w od stę pach oko ło 3 ty go dni, w róż nych
oko li cach z uwa gi na roz le głość zmian i do -
le gli wo ści oko ło- i po za bie go we (ból, są -
cze nie, krwa wie nie, stru py). W lip cu 2015
ro ku, z uwa gi na na wrót zmian za pal nych
(roz sia ne kro sty, po je dyn cze guz ki), po -
now nie włą czo no pre pa rat li me cy kli ny
w daw ce 408 mg na do bę na okres 2 mie -
się cy, z po pra wą. Le cze nie ke lo i dów u pa -
cjen ta wią że się z licz ny mi nie obec no ścia mi
w szko le, ogra ni cze niem kon tak tów
z rówie śni ka mi oraz izo la cją pa cjen ta w śro -
do wi sku ro dzin nym.

Po 10 mie sią cach uzy ska no czę ścio wą
po pra wę w za kre sie zmian skór nych: re -
duk cję gru bo ści blizn prze ro słych, zmniej -
sze nie ich spo i sto ści oraz wi docz no ści. Pa -
cjent nadal wy ma ga kon ty nu a cji le cze nia za -
bie go we go.

Omówie nie

Przy pa dek obra zu je zło żo ność pro ble -
mu le cze nia pa cjen ta z trą dzi kiem po spo li -
tym o cięż kim prze bie gu. Scho rze nie o tak
du żym na si le niu po wo du je wie lo mie sięcz -
ne, a w przy pad ku oma wia ne go pa cjen ta –

wie lo let nie utrzy my wa nie się zmian o cha -
rak te rze krost, guz ków, cyst w obrę bie
istot nych ob sza rów este tycz nych (twarz,
prze d nia część klat ki pier sio wej). Wy wo łu je
to sze reg nie ko rzy st nych zja wisk: upo śle dza
co dzien ne funk cjo no wa nie (ból, krwa wie -
nie, są cze nie), pro wa dzi do stop nio wej izo -
la cji pa cjen ta od oto cze nia, w znacz nym
stop niu za bu rza sa mo o ce nę oraz je go re la -
cje z rówie śni ka mi. 

Zna cze nie ma wy so ki koszt pro wa dze -
nia te ra pii (le ki sto so wa ne ze wnę trz nie, le ki
ogól ne, der mo ko sme ty ki), który sta no wi
istot ne ob cią że nie bu dże tu ro dzi ny.
U oma wia ne go pa cjen ta waż ną ro lę ode -
gra ły rów nież: uciąż li wość sto so wa nia za le -
co nych le ków miej sco wych (ko niecz ność
sto so wa nia na du że ob sza ry) oraz to wa rzy -
szą ce uczu cie fru stra cji przy bra ku wi docz -
nych efek tów le cze nia i po ja wia ją cych się
po wi kła niach w po sta ci szpe cą cych ke lo i -
dów.

Zbyt późne za sto so wa nie u pa cjen ta
pre pa ra tu izo tre ty no i ny, mi mo oczy wi stych
wska zań, skut ko wa ło po ja wie niem się licz -
nych, bar dzo roz le głych ke lo i dów, co zna -
czą co wpły nę ło na funk cjo no wa nie spo łecz -
ne chłop ca. Pa cjent izo lu je się od rówie śni -
ków, uni ka sy tu a cji, w których ko niecz ne
by ło by ro ze bra nie się przy oso bach trze cich
(za ję cia spo rto we w szko le, ba sen, pla ża)
oraz ma ob ni żo ną sa mo o ce nę. Le cze nie
blizn prze ro słych wią że się obe cnie z do le -
gli wo ścia mi, zwią za ny mi ze sto so wa nym le -
cze niem (ból, są cze nie, przej ścio we po gor -
sze nie wy glą du zmian), licz ny mi nie obec no -
ścia mi na za ję ciach lek cyj nych i ko szta mi po -
no szo ny mi przez ro dzi ców chłop ca. Efek ty
wie lo mie sięcz nej te ra pii (na prze mien ne
ostrzy ki wa nie gli ko kor ty ko ste ro i da mi, krio -
chi rur gia, la se ro te ra pia – la ser abla cyj ny
CO2), mi mo wi docz nej po pra wy w za kre -
sie zmian (spła szcze nie, wy rów na nie ko lo -
ry tu, zmniej sze nie spo i sto ści blizn), nie są
sa ty sfak cjo nu ją ce dla chłop ca. Nie da ją rów -
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nież per spek ty wy cał ko wi te go czy na wet
zna czą ce go usu nię cia wi docz no ści blizn.

We dług ak tu al nych (2013) za le ceń
Ame ri can Aca de my of Pe dia trics[10] izo tre ty -
no i nę po win no się sto so wać w cięż kim, bli -
zno wa cie ją cym i/lub opor nym na le cze nie
trą dzi ku u mło dzie ży. Moż na ją też po da -
wać młod szym pa cjen tom (si ła za le ce nia:
u mło dzie ży A, u dzie ci C). Wska za ne są:
szcze góło wa edu ka cja pa cjen ta, przede
wszy st kim w za kre sie an ty kon cep cji, jak
rów nież sta ran ne mo ni to ro wa nie pod ką -
tem dzia łań nie po żą da nych i to ksycz nych. 

Le cze nie do u st ną izo tre ty no i ną zwy kle
przy no si zna ko mi te efek ty. Przez pierw sze
4 ty go dnie te ra pii za le ca się daw kę 0,5 mg
na ki lo gram ma sy cia ła na do bę, którą na -
stęp nie moż na zwięk szać ma ksy mal nie do
daw ki 1 mg na ki lo gram ma sy cia ła na do bę. 

Wnio ski

Przy pa dek pa cjen ta po ka zu je, że pod -
czas le cze nia osób z trą dzi kiem po spo li tym
na le ży do bie rać je w za leż no ści od na si le nia
cięż ko ści zmian. Trze ba dą żyć do jak naj -
szyb sze go włą cze nia le cze nia ogól ne go
pre pa ra tem izo te re ty no i ny w ra zie nie sku -
tecz no ści le cze nia miej sco we go, a tak że le -
cze nia ogól ne go an ty bio ty ka mi w ce lu unik -
nię cia po wi kłań – w tym bli zno wa ce nia.
Bar dzo waż ną ro lę od gry wa opie ka psy cho -
lo gicz na i wspar cie osób naj bliż szych.
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