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Trą dzik zwy czaj ny jest jed ną z naj czę st szych cho rób skóry, która
w istot ny spo sób mo że ob ni żać ja kość ży cia pa cjen tów[1,2]. Cha rak te ry -
zu je się wy stę po wa niem za skór ni ków, gru dek, krost oraz na cie ków
za pal nych zlo ka li zo wa nych głów nie na twa rzy, ple cach czy klat ce
pier sio wej[2]. 
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Ob ja wy cho ro bo we po ja wia ją się
u mło dzie ży i mło dych do ro słych. Oce nia
się, że na wet 80-100% osób w wie ku 11-30
lat ma trą dzik[2]. Mi mo że szczyt za cho ro wań
wy stę pu je w wie ku mło dzień czym, w ostat -
nich la tach ob ser wu je się wzrost czę sto ści
wy stę po wa nia trą dzi ku u osób do ro słych[3,4].
Wy ka za no wy stę po wa nie trą dzi ku u 35,2%
ko biet i 20,1% męż czyzn w wie ku 30-39
lat, na to miast w gru pie osób w wie ku 40-49
trą dzik do ty czył od po wie dnio 26,3% ko biet
i 12% męż czyzn[4]. U dzie ci prze waż nie
pierw sze ob ja wy trą dzi ku po ja wia ją się ok.
12. ro ku ży cia, na to miast u 7% mo gą wy stą -
pić wcze śniej[2]. 

W prak ty ce kli nicz nej, w ce lu od po wie -
dnie go do bra nia le cze nia, czę sto sto su je się
podział w za leż no ści od na si le nia zmian. Za
ła god ny uzna je się trą dzik za skór ni ko wy,
który cha rak te ry zu je się wy stę po wa niem za -
skór ni ków za mknię tych oraz otwar tych,

prze waż nie zlo ka li zo wa nych na twa rzy,
a tak że ła god ne po sta cie trą dzi ku grud ko -
wo-kro st ko we go. Trą dzik śre dnio na si lo ny
roz po zna je się w przy pad ku wy stę po wa nia
cięż sze go trą dzi ku grud ko wo-kro st ko we go,
a tak że trą dzi ku ro po wi cze go z po je dyn czy -
mi wy kwi ta mi. Za trą dzik cięż ki uwa ża się
na to miast na si lo ny trą dzik ro po wi czy (czę sto
wy kwi ty zlo ka li zo wa ne są nie tyl ko na twa -
rzy, ale rów nież na ple cach i klat ce pier sio -
wej i mo gą ustę po wać z bli zno wa ce niem)[2].
War to w tym miej scu pod kre ślić, że u więk -
szo ści cho rych cho ro ba ma prze bieg ła god -
ny, a tyl ko u 15% ob ser wu je się trą dzik
cięż ki[2]. 

Trą dzik zwy czaj ny jest prze wle kłą cho -
ro bą za pal ną, o zło żo nej i wie lo czyn ni ko wej
etio pa to ge ne zie. Uwa ża się, że pro ces cho -
ro bo wy do ty czy jed no st ki wło so wo-ło jo -
wej, w obrę bie której do cho dzi do
nadmier nej ak tyw no ści gru czo łów ło jo -
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wych, za bu rzeń ro go wa ce nia, ko lo ni za cji
Pro pio ni bac te rium ac nes (P. ac nes) oraz roz -
wo ju sta nu za pal ne go[2,5]. P. ac nes jest
Gram-do dat nią bak te rią, nie wy twa rza ją cą
form prze trwal ni ko wych oraz za sie dla ją cą
mie szki wło so we[5-7]. Ostat nio zwra ca się
uwa gę na ro lę P. ac nes nie tyl ko w za po cząt -
ko wa niu, ale rów nież w pod trzy ma niu pro -
ce sów za pal nych w trą dzi ku[8]. War to rów -
nież pod kre ślić, że w świe tle obo wią zu ją -
cych po glą dów do ty czą cych pa to ge ne zy trą -
dzi ku to wła śnie pro ce sy za pal ne po prze -
dza ją wy stą pie nie za bu rzeń ke ra ty ni za cji[9].

We dług wy tycz nych Pol skie go To wa rzy -
stwa Der ma to lo gicz ne go z 2012 ro ku an ty -
bio ty ki sto so wa ne miej sco wo znaj du ją za -
sto so wa nie w ła god nym i umiar ko wa nym
trą dzi ku grud ko wo-kro st ko wym, na to miast
an ty bio ty ki sto so wa ne ogól nie re ko men du je
się w cięż szych po sta ciach[2].

Wy ka za no, że miej sco wo sto so wa ne
an ty bio ty ki nie tyl ko zmniej sza ją lo kal ny stan
za pal ny, ale tak że re du ku ją licz bę P. ac nes
w obrę bie gru czo łów ło jo wych. Kli nicz nie
ob ser wu je się wów czas ustę po wa nie za -
rów no krost, jak i gru dek. W mniej szym
stop niu pre pa ra ty od dzia łu ją na zmia ny nie -
za pal ne[2,10-12]. 

Do naj czę ściej sto so wa nych an ty bio ty -
ków miej sco wych na le żą ery tro my cy na, cy -
klicz ny wę glan ery tro my cy ny i klin da my cy -
na[2,10,11]. Obe cnie nie re ko men du je się w te -
ra pii miej sco wej de tre o my cy ny, te tra cy kli ny,
ne o my cy ny oraz oksy ter ra cy ny[2]. 

Ery tro my cy na jest an ty bio ty kiem ma kro -
li do wym wy ka zu ją cym ak tyw ność głów nie
prze ciw bak te riom Gram-do dat nim, w tym
P. ac nes, a tak że nie którym bak te riom
Gram-ujem nym. Dzia ła nie to tłu ma czy się
za ha mo wa niem syn te zy bia łek bak te ryj nych
na sku tek wią za nia tRNA[1,5]. Ery tro my cy na
mo że być sto so wa na przez ko bie ty w cią ży
(po sia da ka te go rię B), na to miast brak jest
da nych na te mat jej prze ni ka nia do mle ka
ko bie ce go po miej sco wej apli ka cji[13].

Cy klicz ny wę glan ery tro my cy ny – jest
po chod ną ery tro my cy ny o lep szych wła ści -
wo ściach far ma ko ki ne tycz nych. Cy klicz ny
wę glan ery tro my cy ny wy wie ra 2-3 krot nie
sil niej sze dzia ła nie w po rów na niu do ery tro -
my cy ny. Do dat ko wo cha rak te ry zu je się
mniej szym mi ni mal nym stę że niem ha mu ją -
cym i 3-krot nie dłuż szym okre sem pół tr wa -
nia. Zwra ca się rów nież uwa gę na więk szą
trwa łość tej po sta ci w śro do wi sku kwa -
śnym[2,5,14,15].

Miej sco we pre pa ra ty ery tro my cy ny
oraz po chod ne za wie ra ją ce cy klicz ny wę -
glan ery tro my cy ny są do brze to le ro wa ne,
a dzia ła nia nie po żą da ne (ta kie jak: pie cze -
nie, świąd, ru mień prze su sze nie czy
podraż nie nie skóry w miej scu apli ka cji) ob -
ser wo wa ne są sto sun ko wo rzad ko[1,2,5].
W Pol sce do stęp ne są pre pa ra ty ery tro my -
cy ny w po sta ci ma ści i roz two ru 2-4% oraz
cy klicz ne go wę gla nu ery tro my cy ny w po -
sta ci 2,5% że lu i roz two ru do sto so wa nia
na skórę. W pre pa ra tach zło żo nych za re je -
stro wa nych w Pol sce 4% ery tro my cy na
wy stę pu je w po łą cze niu z 0,025% tre ty no -
i ną lub 1,2% octa nem cyn ku, na to miast 2%
ery tro my cy na w po łą cze niu z 0,05% izo -
tre ty no i ną[2].

Klin da my cy na – na le ży do an ty bio ty -
ków z gru py lin ko za mi dów. Wy ka zu je dzia -
ła nie bak te rio sta tycz ne, a w wy so kich stę -
że niach rów nież bak te rio bój cze. Me cha -
nizm jej dzia ła nia jest podob ny do an ty bio -
ty ków ma kro li do wych. Wy ka zu je ak tyw -
ność prze ciw bak te riom Gram-do dat nim
w tym P. ac nes oraz Gram-ujem nym bak -
te riom bez tle no wym[1,2,5]. Pre pa ra ty miej -
sco we są do brze to le ro wa ne, jed nak cza -
sa mi mo gą po ja wić się świąd, prze su sze nie
lub prze tłu szcza nie skóry, miej sco we
podraż nie nie, wy prysk kon tak to wy oraz
za pa le nie mie szków wło so wych. Klin da my -
cy na mo że być sto so wa na przez ko bie ty
w cią ży (ka te go ria B), nie za le ca się sto so -
wa nia w cza sie kar mie nia ze wzglę du na
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brak da nych o jej prze ni ka niu do mle ka ko -
bie ce go[13]. W Pol sce pre pa ra ty klin da my -
cy ny do stęp ne są w po sta ci 1% roz two ru,
emul sji, że lu oraz w po sta ci pre pa ra tów łą -
czo nych za wie ra ją cych 1% klin da my cy nę
i 5% nad tle nek ben zo i lu lub 0,025% tre ty -
no i nę[2]. W ba da niu prze pro wa dzo nym
przez Kel lett i wsp., w którym oce nia no
pre fe ren cje pa cjen tów do ty czą ce sto so wa -
nia miej sco wych pre pa ra tów za wie ra ją cych
an ty bio ty ki, więk szość ba da nych wska za ła
na 1% fo sfo ran klin da my cy ny w że lu ja ko
pre pa rat naj bar dziej speł nia ją cy ich ocze ki -
wa nia[16].

Z uwa gi na prze wle kły cha rak ter trą dzi -
ku, a tak że do brą to le ran cję le cze nia i sto -
sun ko wo nie wie le dzia łań ubocz nych miej -
sco we pre pa ra ty an ty bio ty ko we są chęt nie,
czę sto i dłu go trwa le sto so wa ne przez pa -
cjen tów[17]. Ta kie po stę po wa nie mo że pro -
wa dzić do roz wo ju le ko o por no ści, która
po wo du je zmniej sze nie od po wie dzi kli -
nicz nej na sto so wa ne le cze nie, wy dłu że nie
le cze nia, a na wet na wrót cho ro by[11].
Z uwa gi na ob ser wo wa ny wzrost an ty bio -
ty ko o por no ści oprócz sto so wa nej te ra pii
zwra ca się uwa gę na moż li wość sze rze nia
się le ko o por no ści na P. ac nes rów nież dro -
gą kon tak to wą[18]. Istot nym z punk tu wi dze -
nia kli nicz ne go za ga dnie niem jest zja wi sko
opor no ści krzy żo wej po mię dzy ery tro my -
cy ną a klin da my cy ną[17]. Nie wszy st kie ba -
da nia po twier dza ją wy stę po wa nie te go zja -
wi ska. Ana li za licz nych ba dań, w których
sto so wa no miej sco wą ery tro my cy nę lub
klin da my cy nę, wy ka za ła zmniej sze nie sku -
tecz no ści miej sco wej ery tro my cy ny, pod -
czas gdy sku tecz ność te ra pii z miej sco wą
klin da my cy ną by ła za cho wa na[11]. Ordy nu -
jąc pa cjen to wi miej sco we an ty bio ty ki na le -
ży rów nież uwzglę dnić moż li wość prze nie -
sie nia le ko o por no ści na in ne bak te rie znaj -
du ją ce się na skórze[2,5].

W ce lu unik nię cia roz wo ju le ko o por no -
ści u pa cjen tów z trą dzi kiem po spo li tym Pol -

skie To wa rzy stwo Der ma to lo gicz ne nie za -
le ca sto so wa nia miej sco wych an ty bio ty ków
ja ko mo no te ra pii, a tak że w po łą cze niu z an -
ty bio ty ka mi do u st ny mi – zwła szcza w przy -
pad ku sto so wa nia an ty bio ty ków o róż nym
me cha ni zmie dzia ła nia. Zwra ca się uwa gę,
że czas te ra pii pre pa ra ta mi za wie ra ją cy mi
miej sco we an ty bio ty ki nie po wi nien prze -
kra czać 12 ty go dni, a ich apli ka cję na le ży za -
koń czyć w przy pad ku ustą pie nia zmian za -
pal nych[2].

Obe cnie re ko men do wa nym sche ma -
tem po stę po wa nia jest miej sco wa te ra pia
sko ja rzo na. Uwa ża się, że ta ka te ra pia nie
tyl ko zwięk sza sku tecz ność le cze nia i skra -
ca czas je go trwa nia, ale rów nież mo że
przy czy nić się do ogra ni cze nia dzia łań
ubocz nych. Uwzglę dnia jąc zło żo ną i wie lo -
czyn ni ko wą etio pa to ge ne zę trą dzi ku za sto -
so wa nie te ra pii sko ja rzo nej wy da je się
szcze gól nie waż ne. W licz nych ba da niach
wy ka za no lep szą sku tecz ność te ra pii
w przy pad ku te ra pii sko ja rzo nej[13]. Te ra pia
sko ja rzo na mo że być pro wa dzo na w spo -
sób na prze mien ny lub z za sto so wa niem
róż nych pre pa ra tów apli ko wa nych w róż -
nych po rach dnia oraz z za sto so wa niem
pre pa ra tów zło żo nych. Te ra pia sko ja rzo na
pre pa ra ta mi jed no skła dni ko wy mi umoż li -
wia łą cze nie an ty bio ty ków miej sco wych
z pre pa ra ta mi wy ka zu ją cy mi róż ne dzia ła -
nie (np. re ti no id, nad tle nek ben zo i lu), a do
te go ma ją cych róż ne stę że nia i po sta ci.
W przy pad ku te ra pii na prze mien nej z za -
sto so wa niem miej sco wych an ty bio ty ków
na le ży wpro wa dzać 5-7 dnio we prze rwy,
w cza sie których na skórę apli ku je się nad -
tle nek ben zo i lu. Do łą cze nie nad tlen ku
ben zo i lu zmniej sza ry zy ko roz wo ju le ko o -
por no ści oraz wpły wa na zmniej sze nie licz -
by ist nie ją cych już szcze pów opor nych[2,5].
In ną for mą te ra pii jest apli ka cja an ty bio ty ku
miej sco we go 2 ra zy dzien nie z do dat ko -
wym za sto so wa niem nad tlen ku ben zo i lu
lub miej sco we go re ti no i du wie czo rem. Po -
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łą cze nie miej sco wych an ty bio ty ków z re ti -
no i da mi jest wska za ne w przy pad ku współ -
wy stę po wa nia zmian za pal nych oraz licz -
nych za skór ni ków[2,5]. Pro wa dzi to tak że do
na si le nia dzia ła nia prze ciw za pal ne go, wpły -
wa na do brą to le ran cję oraz skróce nie cza -
su le cze nia. Wy da je się, że dzię ki sto so wa -
niu te ra pii na prze mien nej ist nie je moż li -
wość do sto so wa nia le cze nia do ak tu al ne go
sta nu  skóry pa cjen ta (w tak cie te ra pii), co
jest nie moż li we w przy pad ku sto so wa nia
pre pa ra tów zło żo nych[2,5].

Pod su mo wa nie

Pod su mo wu jąc, na le ży pod kre ślić, że
miej sco we an ty bio ty ki od gry wa ją istot ną ro -
lę w te ra pii trą dzi ku. Istot ne jest prze strze -
ga nie za sad pra wi dło we go sto so wa nia miej -
sco wych an ty bio ty ków. Po le ga ją one m.in.
na uni ka niu mo no te ra pii an ty bio ty ka mi
miej sco wy mi, nie łą cze niu ich z an ty bio ty -
ka mi sto so wa ny mi ogól nie oraz prze strze -
ga niu cza su trwa nia te ra pii. Za sto so wa nie
tych za sad wpły wa na po pra wę efek tów le -
cze nia oraz po zwa la ogra ni czać dzia ła nia
nie po żą da ne.
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