
5

Miejscowe antybiotyki w codziennej praktyce lekarskiej używane są
przede wszystkim do leczenia pierwotnych stanów zapalnych wywołanych
infekcją bakteryjną oraz do zapobiegania impetiginizacji zmian o innej
etiologii. Odpowiednim wskazaniem wydają się być powierzchowne
zakażenia, obejmujące niewielki obszar skóry. Jest to istotne, ponieważ
dobór odpowiedniego leku i znajomość patogenów najczęściej
powodujących stany zapalne skóry znacznie skracają czas trwania leczenia
oraz zmniejszają ryzyko miejscowej lekooporności, a także ewentualnego
wystąpienia alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. 
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Zastosowanie miejscowych antybiotyków
po zabiegach z zakresu dermatologii
estetycznej i dermatochirurgii

Kwas pseu do mo no wy A, czy li mu pi ro cy -
na, jest miej sco wym an ty bio ty kiem o uni kal nej
struk tu rze che micz nej, która wy róż nia ją spo -
śród in nych zna nych an ty bio ty ków. Jej dzia ła -
nie po le ga na wy biór czym i od wra cal nym ha -
mo wa niu pro ce su syn te zy bia łek bak te ryj nych
po przez ha mo wa nie syn ta zy izo leu cy no wej t-
RNA. Ze wzglę du na ma łe po wi no wac two le -
ku do syn te ta zy RNA jest nie to ksycz na dla
czło wie ka, po nad to nie wy ka zu je opor no ści
krzy żo wej z in ny mi an ty bio ty ka mi. Na le ży za -
zna czyć rów nież, że nie za bu rza fi zjo lo gicz nej
rów no wa gi flo ry bak te ryj nej skóry. Za le tą mu -
pi ro cy ny jest to, że nie pe ne tru je do głę bo kich
warstw skóry wła ści wej, co wpły wa na pro fil

bez pie czeń stwa le ku, po nie waż nie wy ka zu je
działa nia ogól no u stro jo we go. Sto so wa na miej -
sco wo na skórę prak tycz nie nie prze ni ka do
krą że nia. Wchła nia nie mo że ulec zwięk sze niu
w przy pad ku sto so wa nia na uszko dzo ną
skórę. Wchło nię ta jest szyb ko me ta bo li zo wa -
na do nie ak tyw ne go me ta bo li tu, który w 90%
jest wy da la ny z mo czem[1]. Jej dzia ła nie obej -
mu je sze ro kie spek trum bak te rii tle no wych
Gram-do dat nich, w tym ak tyw ność prze ciw ko
gron kow com (tak że me ty cy li no o por nym MR -
SA) oraz pa cior kow com. Mu pi ro cy na sła bo
dzia ła na nie które pa łecz ki En te ro bac te ria cea,
jest nie sku tecz na wo bec bak te rii bez tle no -
wych, chla my dii i grzy bów. Dzia ła nie bak te rio -

dermatologia



6

bój cze pre pa ra tu na si la się przy kwa śnym pH
skóry[2]. Po twier dze niem wy so kiej sku tecz no -
ści i bez pie czeń stwa sto so wa nia le ku jest fakt,
że mu pi ro cy na jest je dy nym an ty bio ty kiem do
sto so wa nia miej sco we go w der ma to lo gii
umie szczo nym na Li ście Le ków Pod sta wo -
wych WHO (WHO Mo del List of Es sen tial Me -
di ci nes). Lek za li cza ny jest do ka te go rii B, co
w ra zie po trzeb umoż li wia je go uży cie u ko -
biet w cią ży. W der ma to lo gii mu pi ro cy na zna -
la zła swo je za sto so wa nie w le cze niu pier wot -
nych (li sza jec, za pa le nie mie szków wło so -
wych, czy racz ność) oraz wtór nych za ka żeń
skóry, a tak że no si ciel stwa gron kow ca w ja mie
no so wej. Lek sto so wać moż na za rów no u do -
ro słych, jak i u dzie ci z okre sem no wo rod ko -
wym włącz nie[13]. Opi sy wa ne są po zy tyw ne
ko rzy ści ze sto so wa nia mu pi ro cy ny po za bie -
gach z der ma to lo gii este tycz nej oraz der ma to -
chi rur gii. Miej sco we dzia ła nia nie po żą da ne po
wy ko rzy sta niu pre pa ra tu zda rza ją się rzad ko
i obej mu ją świąd, pie cze nie oraz ru mień skóry. 

Mu pi ro cy na po za bie gach z za kre su
der ma to lo gii este tycz nej

Wy peł nia cze czy za bie gi z za kre su la se -
ro te ra pii są sze ro ko sto so wa ne w wie lu
wska za niach este tycz nych. Ostat nio du żą ro -
lę w po wsta wa niu po za bie go wych po wi kłań
od gry wa bio film skóry, co udo wo dni li
w swo jej pra cy Kra vvas i wsp.[3]. Bio film to
zbiór róż nych mi kro or ga ni zmów, mię dzy in -
ny mi bak te rii, pier wot nia ków lub grzy bów.
Bio film bak te ryj ny de fi nio wa ny jest ja ko
ustruk tu ry zo wa na spo łecz ność ko mórek
bak te ryj nych unie ru cho mio nych w bio po li -
me ro wej ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej
wy twa rza nej przez te ko mór ki[4]. Jest on za -
an ga żo wa ny w pro ce sy in fek cyj ne, mię dzy
in ny mi na skórze, co ma prak tycz ne zna cze -
nie w go je niu się lub le cze niu za ka żo nej
skóry po za bie gach este tycz nych. Co raz
więk szą ro lę przy pi su je się mu w przy pad ku
po wi kłań in fek cyj nych, ta kich jak guz ki, ziar ni -

nia ki czy rop nie po po da niu wy peł nia czy.
Dla te go tak du że zna cze nie ma od po wie dnie
za po bie ga nie oraz szyb kie le cze nie ewen tu -
al nych po wi kłań po sto so wa nych pro ce du -
rach, w szcze gól no ści je śli za bieg wy ko ny wa -
ny jest w obrę bie ust al bo u oso by z trą dzi -
kiem. Sa da shi va iah i wsp. w swo jej pra cy
za le ca ją, aby pro fi lak tycz nie sto so wać miej -
sco wo mu pi ro cy nę po wy ko rzy sta niu wy -
peł nia czy, mi mo że ta kie po stę po wa nie mo -
że bu dzić kon tro wer sje[5]. 

Mu pi ro cy na nie jed no krot nie jest za le ca na
po za bie gach la se ro te ra pii w ce lu pre wen cji
wtór nych za ka żeń. Po za bie gu usu wa nia
prze bar wień la se rem Q-Swit ched Nd:Yag Pai
i in ni za le ca ją mu pi ro cy nę w ma ści, dwa ra zy
na do bę na le czo nych ob sza rach la se rem, aż
do mo men tu, gdy od pa dnie strup[6]. Au to rzy
nie są osa mot nie ni w tym po glą dzie, w licz -
nych pra cach od naj dzie my wie lu zwo len ni -
ków ta kie go po stę po wa nia, szcze gól nie gdy
za bie gi wy ko ny wa ne są w obrę bie twa rzy. 

Na zdję ciach przed sta wio no pa cjen tów,
z ar chi wum wła sne go, u których naj lep sze
efek ty przy nio sło za sto so wa nie mu pi ro cy ny
w ma ści w ce lu za po bie ga nia wtór nym in fek -
cjom miejsc pod da wa nych za bie gom. 

Mu pi ro cy na po za bie gach z za kre su
der ma to chi rur gii

Przy czy ną oko ło 25% za ka żeń szpi tal nych
jest gron ko wiec zło ci sty (Sta phy lo coc cus au reus),
który by tu je w no zdrzach prze d nich u 25-30%
osób z ogól nej po pu la cji (no si cie le). No si ciel -
stwo S. au reus wią że się z 2-krot nie więk szym
ry zy kiem za ka że nia ra ny chi rur gicz nej. 

Po wszech nie wia do mo, że in fek cje po o -
pe ra cyj ne w ope ra cjach der ma to lo gicz nych
i chi rur gii Mohs są rzad kie, w za kre sie od 1%
do 2%[7,8]. Nie mniej ry zy ko gor sze go efek tu
ko sme tycz ne go, wy dłu że nie okre su re kon -
wa le scen cji oraz zwią za ne z tym do dat ko we
ko szty wy mu sza ją po szu ki wa nie bar dziej efek -
tyw nych me tod ob ni ża ją cych wska źnik za ka -
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Ryc. 1. Pacjentka po zabiegu zamykania naczyń na kończynach dolnych laserem diodowym, dobę
po zabiegu z widocznymi pęcherzami wypełnionymi treścią ropną (A) oraz kontrola 
po leczeniu miejscowym mupirocyną (B).

Ryc. 2. Pacjent przed zabiegiem usuwania
tatuażu. Mupirocyna zastosowana po zabiegu,
profilaktyka infekcji bakteryjnej.

Ryc. 3. Pacjentka 62-letnia, konsultowana 
i następnie leczona miejscowo mupirocyną po
nieprawidłowo wykonanym zabiegu IPL. 

żeń. W du żym ran do mi zo wa nym ba da niu
MARS z 2002 ro ku do wie dzio no, że sto so -
wa nie 2% mu pi ro cy ny do no so wo przed in -
ter wen cją chi rur gicz ną u no si cie li S. au reus
zna mien nie zmniej sza ry zy ko wy stą pie nia ja -
kie go kol wiek za ka że nia szpi tal ne go wy wo ła -
ne go przez ten szczep w po rów na niu z gru pą
pla ce bo[9]. Eks tra po lu jąc da ne z pi śmien nic twa
z dzie dzi ny chi rur gii ogól nej, za sad ne wy da je
się do no so we sto so wa nie mu pi ro cy ny przed
za bie ga mi der ma to chi rur gicz ny mi w obrę bie
twa rzy z uwa gi na bli skie są siedz two ana to -
micz ne naj czę ściej ko lo ni zo wa ne go ob sza ru.

Do świad cze nia wła sne Kli ni ki Der ma to -
lo gii w Olszty nie po twier dza ją sku tecz ność

ze wnę trz ne go sto so wa nia mu pi ro cy ny
szcze gól nie po chi rur gicz nym le cze niu rhi no -
phy ma. Po ścię ciu prze ro słych tka nek przy
po mo cy elek tro ko a gu la cji ra nę po zo sta wia
się do go je nia per se cun dam. W pierw szych
dniach po za bie gu za sto so wa nie pre pa ra tu
an ty bak te ryj ne go w for mie kre mu lub ma ści
nie tyl ko ogra ni cza roz wój za ka że nia, ale tak -
że uła twia co dzien ną zmia nę opa trun ków.
Po wol ny roz wój le ko o por no ści oraz znacz -
nie niż szy od se tek od czy nów kon tak to wych
w po rów na niu z in ny mi miej sco wy mi le ka mi
prze ciw gron kow co wy mi wy róż nia ją mu pi -
ro cy nę[10]. Co wię cej, w pi śmien nic twie po ja -
wia ją się jej ko lej ne za sto so wa nia. W mar cu
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2017 ro ku Lee i wsp. opu bli ko wa li opis przy -
pad ku sku tecz ne go le cze nia pla zma tycz no -
ko mór ko we go za pa le nia żo łę dzi prą cia (Zo -
on ba la ni tis) przy za sto so wa niu 2% mu pi ro -
cy ny dwa ra zy dzien nie przez trzy
mie sią ce[11]. We dług au to rów za sto so wa nie
mu pi ro cy ny na le ży trak to wać ja ko rów no -
waż ną me to dę le cze nia pierw sze go rzu tu,
którym do tych czas by ła głów nie in ter wen cja
chi rur gicz na w po sta ci obrze za nia.

Pod su mo wa nie

Mu pi ro cy na to lek sze ro ko roz po -
wszech nio ny w lecz nic twie der ma to lo gicz -

nym. Jej za sto so wa nie na le ży brać pod uwa gę
za wsze, gdy wy ko ny wa ny jest za bieg w oko li -
cy twa rzy – za rów no der ma to chi rur gicz ny, jak
i este tycz ny. Aby nie do pro wa dzić do se lek cji
szcze pów opor nych oraz ewen tu al nych dzia -
łań nie po żą da nych przy sto so wa niu mu pi ro -
cy ny, na le ży bez wzglę dnie prze strze gać daw -
ko wa nia i cza su trwa nia ku ra cji[12].
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Ryc. 4. Pacjentka w trakcie chirurgicznego
leczenia rhinophyma.
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