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Miejsce ichtiolu jasnego w dermatologii
W 1883 roku Baumann i Schotten opracowali formułę związku siarkowego nazwanego ichtiolem. Jego zastosowanie kliniczne jako pierwszy opisał niemiecki dermatolog P.G. Unna, który rekomendował ichtiol głównie w leczeniu dermatoz, ale także w terapii ogólnej chorób reumatycznych. W późniejszym okresie Neisser i Jadasshn zalecali stosowanie
ichtiolu również w leczeniu rzeżączki[1]. W okresie przed wprowadzeniem do leczenia dermatologicznego miejscowych antybiotyków, glikokortykosteroidów i retinoidów stosowany był szeroko ze względu na
swoją skuteczność. Również dzisiaj może stanowić dobrą opcję terapeutyczną, gdyż charakteryzują go niska toksyczność oraz względnie niewielkie koszty stosowania[2]. Obie frakcje ichtiolu (jasna i ciemna) posiadają
własności: przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwłojotokowe oraz lokalnie wpływają stymulująco na mikrokrążenie[3].
Właściwości preparatu
Sulfobituminian amonowy to inne określenie ichtiolu spotykane w piśmiennictwie
i związane z aktualnie wykorzystywaną metodą jego pozyskiwania. Związki organiczne
powstające w procesach beztlenowej bakteryjnej degradacji fitoplanktonu w okresie jury
ery mezozoicznej dały początek bogatym
w siarkę łupkom bitumicznym[2]. Ich sucha
destylacja prowadzi do powstania oleju łupkowego, a dalsze oczyszczenie do uzyskania
dwóch frakcji. Z frakcji niskiego punktu wrzenia produkowany jest ichtiol jasny, a z frakcji
średniego i wysokiego punktu wrzenia ichtiol
ciemny[3, 4]. Ten ostatni jest rozpuszczalnym
w wodzie związkiem o właściwościach detergentu. Określany literaturowo jako ichthammol lub DSSO (dark sulfonated shale oil)
jest gęstym płynem barwy czerwonobrązowej, mieszającym się z gliceryną. Natomiast
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ichtiol jasny (PSSO, pale sulfonated shale oil),
w zależności od związku zastosowanego do
neutralizacji, może występować w postaci soli
amonowej, wapniowej lub sodowej i wyróżnia się lepszymi właściwościami kosmetycznymi. Obie substancje charakteryzuje wysoka zawartość wodoru względem węgla i niska zawartość azotu. Składają się głównie z siarki
(10%), siarczanów amonowych (5-7%), wodorowęglanów i zasad azotowych[2, 5].
Działanie
Badania nad rumieniem wywołanym
promieniowaniem UVB wykorzystuje się
w ocenie in vivo działania przeciwzapalnego
preparatów miejscowych w modelach ludzkich. W jednym z badań porównawczych,
w którym oceniano działanie przeciwrumieniowe po ekspozycji na promieniowanie
UVB, stwierdzono brak istotnej różnicy

w skuteczności 0,5% hydrokortyzonu
w kremie i 4% PSSO. Natomiast 2% PSSO
nie wykazywał różnicy w działaniu przeciwzapalnym w porównaniu do podłoża. Jednym z czynników wywołujących uszkodzenie tkanek w przypadku rumieniotwórczego
promieniowania UVB jest powstawanie reaktywnych form tlenu (RFT). PSSO, prawdopodobnie przez hamowanie stresu oksydacyjnego, może ograniczać wystąpienie rumienia. Moż li wy me cha nizm dzia ła nia
przeciwzapalnego PSSO zbadano także in
vitro i na modelach zwierzęcych. Sugerowany jest m.in. jego wpływ na metabolizm
kwasu arachidonowego w leukocytach.
Stwier dzo no za ha mo wa nie uwal nia nia
che mo tak tycz nych me ta bo li tów kwa su
arachidonowego (LTB4) z ludzkich leukocy tów oraz za ha mo wa nie re gu lo wa nej
che mo tak tycz nie mi gra cji neu tro fi lów [3].
Poza wpływem na mediowaną chemotaktycznie migrację neutrofilów może oddziaływać na całe spektrum ich funkcji zależne
od cytokin, jak przyleganie, uwalniania enzymów i produkcję RFT. Ichtiol wykazuje
zdolność wpływania na migrację ludzkich
neutrofilów w badaniach prowadzonych
w komorze Boyden’a przez czynniki chemotaktyczne jak C5a, LTB4 i trójpeptyd
f-Met-Leu-Phe. Podobnie do innych czynników chemotaktycznych ichtiol zwiększa
przyleganie neutrofilów do włókien nylonowych, jednocześnie jednak nie stymulując produkcji RFT[6].
W prospektywnym, wieloośrodkowym
badaniu porównawczym, przeprowadzonym na grupie pacjentów pediatrycznych
z łagodnym i średnio nasilonym atopowym
zapaleniem skóry, stwierdzono istotnie wyższą skuteczność PSSO w 4% kremie w porównaniu do podłoża, z zachowaniem bardzo dobrej tolerancji leczenia. Różnicę
w skuteczności stwierdzono już po pierwszym tygodniu leczenia. Wyniki te wydają się
zbieżne z badanami in vitro potwierdzający-

mi działanie przeciwzapalne PSSO. Jak sugerują autorzy badania, może dochodzić do zahamowania uwalniania wspominanych czynników chemotaktycznych i pośrednio hamowania ludzkich leukocytów. Ponadto zależne
od
dawki
hamowanie
aktywności
5-lipooksygeazy przez PSSO zostało wykazane na ludzkich komórkach polimorfonuklearnych. Może to skutkować zmniejszeniem
uwalniania LTB4 i wywierać działanie przeciwzapalne[4].
W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że PSSO hamuje enzym ATPazę na powierzchni epidermalnych komórek Langerhansa u myszy BALB/c, co prowadzi do częściowego upośledzenia funkcji tych komórek.
Działanie to może tłumaczyć ustąpienie kontaktowego alergicznego zapalenia skóry po
aplikacji ichtiolu[4]. W innym modelu eksperymentalnym alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego cynkiem, wyprysku z podrażnienia wywołanego chlorkiem
benzalkonium i natychmiastowej reakcji alergicznej indukowanej histaminą i kwasem
benzoesowym oceniano skuteczność preparatów pochodzenia naturalnego w porównaniu do 0,05% maślanu klobetazonu. Reakcje opóźnione oceniano z wykorzystaniem
skali klinicznej, a reakcje natychmiastowe
techniką planimetryczną. W badaniu tym
wykazano korzystny wpływ ichtiolu na redukcję objawów pokrzywkowatych (zmian
rumieniowo-obrzękowych). Redukcję rumienia wywołanego histaminą o 19,2%
(p = 0,02) i 44,1% (p = 0,02) osiągnięto
po aplikacji odpowiednio 10% ichtiolu
i 0,5% maślanu klobetazonu. Natomiast nie
wykazano skuteczności w redukcji świądu
dla żadnego ze stosowanych preparatów
miejscowych pochodzenia naturalnego[7].
Działanie przeciwbakteryjne ichtiolu zostało potwierdzono między innymi w badaniach hodowlanych patogenów izolowanych
w posiewach z przewodu słuchowego u pacjentów z zapaleniem ucha zewnętrznego.
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Świeże izolaty inkubowane na agarze z glicerolem, ichtiolem i połączeniem dwóch poprzednich wykazywały zróżnicowane strefy
zahamowania wzrostu. Spośród najczęstszych patogenów, spotykanych również
z praktyce dermatologicznej, stwierdzano
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Streptococcus pyogenes. Sam glicerol nie zapewniał żadnego zahamowania wzrostu kolonii bakteryjnych.
Istotnie statystycznie (p < 0,001) wyższą
skuteczność inhibicji wzrostu obserwowano
dla czystego ichtiolu w porównaniu do ichtiolu łączonego z glicerolem. Stwierdzone
działanie przeciwbakteryjne dotyczyło bakterii Gram-dodatnich, jak Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes. Nie wykazano
wpływu na hodowle Proteus mirabilis i Pseudomonas aeruginosa[8]. Ze względu na wątpliwe działanie ichtiolu przeciwko patogenom
Gram-ujemnym sugerowane jest łączenie
ichtiolu z antybiotykami aktywnymi wobec
flory Gram-ujemnej. Takie postępowanie
powinno istotnie zwiększyć spektrum działania przeciwbakteryjnego leczenia opartego
na miejscowym stosowaniu ichtiolu[9].
Badania nad zastosowaniem ichtiolu
w laryngologii przyczyniły się w istotny sposób do poszerzenia wiedzy również na temat jego działania przeciwzapalnego. W badaniu na grupie pacjentów z ciężkim zapaleniem ucha zewnętrznego porównano
skuteczność leczenia 10% zawiesiną ichtiolowo-glicerynową oraz maścią łączoną z gramicydyną, neomycyną, nystatyną i triamcynolonem (TAC). Oba preparaty wykazały
korzystne działanie przy braku istotnej różnicy ogólnej skuteczności klinicznej pomiędzy
grupami. Jednak w grupie leczonej TAC
stwierdzono istotnie wyższą skuteczność
w redukcji bólu[10]. Podobny wynik uzyskano
w badaniu klinicznym na grupie pediatrycznych pacjentów laryngologicznych z ostrym
zapaleniem ucha zewnętrznego. W badaniu
tym również stwierdzono wyższą skutecz-

ność miejscowego leczenia preparatem złożonym (walerianianem betametazonu 0,1%
z neomycyną 0,5%) w porównaniu do 10%
zawiesiny ichtiolowo-glicerynowej w odniesieniu do redukcji bólu (wykorzystano skalę
Wong and Baker FACES pain Scale)[11].
Działania uboczne
W przeciwieństwie do preparatów
dziegciowych, które wykazują działanie karcinogenne, mutagenne i fotouwrażliwiające,
ichtiol ciemny oraz jasny uznawane są za
bezpieczne w długoterminowym stosowania, również przy regularnej aplikacji[2]. Ichtiol
mylony jest często z dziegciem ze względu
na podobne pochodzenie oraz podobne
wskazania lecznicze. Jednak w odróżnieniu
od dziegciu niemal nie zawiera policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH).
Zawartość PAH w ichtiolu jest 50 mln razy
niższa w porównaniu do dziegciu (odpowiednio <0,1 vs. 5 000 000 ppb)[4].
W badaniu na zwierzętach oceniającym
karcinogenność leków miejscowych zawierających pochodne smoły stwierdzono występowanie brodawczaków skóry u myszy
odpowiednio w 9% przypadków po aplikacji
ichtiolu, a dla pozostałych preparatów w zakresie 23-71% przypadków. Jedynie w grupie myszy po aplikacji ichtiolu nie stwierdzono występowania raków kolczystokomórkowych skóry (SCC). Natomiast karcinogenezę
(SCC) wykazano odpowiednio w grupie,
w której stosowano Pityrol (36%), Glyteer
(40%), smołę sosnową (6%) i Metashal
(22%). W przypadku wystąpienia raka
stwierdzano także wysoki odsetek przerzutów do otaczających i odległych tkanek.
W analizie chemicznej związków wyłącznie
w przypadku ichtiolu nie stwierdzono obecności policyklicznych aromatycznych węglowodorów (0 mcg/10 g).
W pozostałych grupach leków zwłaszcza
obecność benzopirenu, będącego najsilniej-

8

szym karcinogenem, może być patogenetycznym uzasadnieniem wyników uzyskanych w badaniach na zwierzętach. W przypadku człowieka ekspozycja na ewentualne
karcinogeny będzie istotnie różniła się ze
względu na niższe dawki i krótszy czas stosowania w warunkach klinicznych przy uwzględnieniu masy ciała i przewidywanej długości
życia. Innym problemem w określeniu
związku patogenetycznego między stosowaniem pochodnych smoły i raków skóry pozostaje długi okres latencji podczas rozwoju
tych nowotworów. Jednak niektórzy pacjenci mogą stosować preparaty także bez
nadzoru lekarskiego, co potencjalnie prowadzi do wydłużenia okresu ich aplikacji[12].
W innym badaniu oceniającym ostrą,
podostrą i przewlekłą toksyczność, miejscową
tolerancję oraz teratogenność, mutagenność
i zdolność do karcinogenezy przez ichtiol
ciemny, w ocenie krótko- i długoterminowej
potwierdzono bezpieczeństwo jego stosowania. Indeks terapeutyczny (dawka toksyczna
u zwierząt w porównaniu do dawki terapeutycznej u człowieka) przy miejscowej aplikacji
wynosi > 7 w zależności od gatunku zwierzęcia, częstości aplikacji i zastosowanej dawki, co
przekłada się na dobrą tolerancję leczenia obserwowaną klinicznie u człowieka[13].
W przeciwieństwie do preparatów
dziegciowych nie opisywano przypadków
fototoksyczności po zastosowaniu ichtiolu
u człowieka. W badaniach in vitro obie frakcje ichtiolu wykazują absorpcję promieniowania UV, wyższą jednak dla DSSO. Walidowany test potencjalnej fototoksyczności
3T3 NRU (Neutral Red Uptake Phototoxicity
Test) z wykorzystaniem jednowarstwowej
hodowli komórkowej wypadł dodatnio dla
obu substancji. Natomiast w teście in vitro
z wykorzystaniem modelu 3D skóry ludzkiej
(EpiDerm) fototoksyczność wykazano wyłącznie dla DSSO. Ze względu na rozbieżności w wynikach badań dokonano także
oceny in vivo z wykorzystaniem świetlnych
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testów płatkowych. Po 4-godzinnej ekspozycji na 5% i 10% wodne zawiesiny PSSO
i DSSO wykonano naświetlania promieniowaniem UVA w dawce 5 J/cm2. Wczesna fototoksyczność w ciągu 4-6 godzin wystąpiła
jedynie w przypadku DSSO, co jest wynikiem zbieżnym z badaniem wykorzystującym model 3D skóry ludzkiej[5].
Zastosowanie
PSSO może być alternatywą terapeutyczną dla pacjentów z wypryskiem atopowym, a jego właściwości farmakologiczne
pozwalają osiągnąć poprawę również przy
zastosowaniu w monoterapii[3]. W badaniu
po rów nu ją cym sku tecz ność 4% PS SO
w kremie do samego podłoża, stosowanych przez 4 tygodnie w leczeniu od łagodnego do średnio nasilonego atopowego zapalania skóry u dzieci, stwierdzono już po
pierwszym tygodniu leczenia istotnie wyższą skuteczność w grupie stosującej substancję czynną. Jednocześnie na zakończenie badania stwierdzono lepszą tolerancję
w grupie stosującej PSSO w porównaniu
do grupy kontrolnej[4].
Zdolność redukcji obrzęku u pacjentów
z ostrym zapaleniem ucha zewnętrznego dotyczyła 60% przypadków leczonych miejscowo 10% zawiesiną ichtiolowo-glicerynową
w porównaniu do 86% pacjentów leczonych
1% deksametazonem z 3% cyprofloksacyną,
co można nadal uznać za bardzo dobry wynik. Jednocześnie obserwowano wyższą skuteczność redukcji bólu dla drugiej grupy pacjentów, odpowiednio 38% i 76%[14].
W badaniu na grupie pacjentów z zakrzepowym zapaleniem żył powierzchownych wywołanym cewnikowaniem żyły obwodowej porównywano skuteczność miejscowej zawiesiny ichtiolowo-glicerynowej
z miejscowymi heparynami. W ocenie dokonanej przy wykorzystaniu visual infusion phlebistis scale (VIPS) oraz numerycznej skali

bólu (numeric pain intensity scale) stwierdzono wyższą skuteczność ichtiolu w 12. i 24.
godzinie obserwacji (p = 0,001). W obu
grupach badanych wykazano podobną skuteczność w 48. godzinie badania. Wynik badania był zbieżny z innymi doniesieniami
o skuteczności ichtiolu, tzn. efektywności leczenia porównywalnej do naświetlań promieniowaniem podczerwonym (IR) u pacjentów z powierzchownym zapaleniem naczyń.
Obserwowane w początkowej części
badania różnice mogą być tłumaczone,
w przypadku ichtiolu, jego miejscowym
działaniem przeciwzapalnym, znieczulającym i przeciwbakteryjnym. Heparyna natomiast hamuje tworzenie trombiny, indukuje
fibrynolizę i absorpcję powierzchownych
mikroza krze pów. Jed no cześnie po przez
hamowanie P- i L-selektyn uczestniczących
w pierwszej fazie nacieku komórkowego
wy ka zu je je dy nie nie znacz ne dzia ła nie
przeciwzapalne[15].
PSSO poza leczeniem dermatoz zapalnych wykorzystywany jest w terapii miejscowej ran. Jak stwierdzono w badaniach in vitro, PSSO może wpływać na ekspresję czynników wzrostowych keratynocytów, co
klinicznie może przekładać się na wcześniejsze naskórkowanie podczas leczenia ran.
W badaniu na pacjentach z owrzodzeniami
żylnymi kończyn dolnych oceniano wpływ
PSSO na poprawę efektów leczenia kompresoterapią. Wykazano, że kompresoterapia z aplikacją 10% PSSO pod opatrunek uciskowy przynosiła statystycznie istotnie lepsze
wyniki w redukcji powierzchni owrzodzenia
już w 6. tygodniu badania w porównaniu do
grupy kontrolnej (p = 0,0005). Nie obserwowano jednocześnie istotnej statystycznie
różnicy w odniesieniu do pełnej epitelializacji
(odpowiednio 33,9% dla PSSO i 22,8% dla
podłoża) oraz ziarninowania. Jednocześnie
tolerancja leczenia ichtiolem była porównywalna z zastosowaniem samego podłoża
(działania niepożądane dla PSSO 12,2%;

podłoże 11,1%). Przewlekłe owrzodzenia
żylne charakteryzuje środowisko z naciekami
komórek zapalnych i podwyższonymi poziomami cytokin prozapalnych. Dodatkowym
ograniczeniem w gojeniu pozostaje kolonizacja bakteryjna w postaci pokrywającego
owrzodzenie biofilmu. W tym aspekcie wielokierunkowe działanie PSSO przy dobrej
tolerancji może odpowiadać za poprawę stanu klinicznego pacjentów[16].
Podsumowanie
Pochodne smoły węglowej (preparaty
dziegciowe) wykazują mutagenne, karcinogenne i teratogenne działanie. W zastosowaniu klinicznym istotnym ograniczaniem
jest również ich fototoksyczność. W tej sytuacji ichtiol wydaje się bezpieczną alternatywą z podobnym spektrum aktywności
farmakologicznej[5]. Dobra tolerancja leczenia PSSO została potwierdzona na zwierzęcych modelach badawczych dla długoi krótkotrwałego stosowania przy jednoczesnym braku teratogenności, mutagenności i działania karcinogennego. Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu preparatów na lu dziach są rów nież te go
potwierdzeniem[4].
W odniesieniu do kosztów leczenia, potencjalnej oporności patogennych szczepów bakteryjnych i toksyczności zastosowanie ichtiolu wydaje się korzystną opcją terapeu tycz ną tak że dla wie lu pre pa ra tów
glikokortykosteroidowych i antybiotyków
miejscowych[10]. PSSO nadal zwyczajowo
stosowany jest w leczeniu powierzchownych dermatoz zapalnych, jak trądzik pospolity, trądzik różowaty i atopowe zapalenie skóry[3]. Uznany jest też za skuteczną
metodę leczenia w łuszczycy pospolitej i łojo to ko wym za pa le niu skóry, po nad to
w skojarzeniu z kompresoterapią przynosi
poprawę efektów leczenia owrzodzeń żylnych kończyn dolnych[4].
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