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1 Wstęp 

Nieskazitelna cera należy do rzadkości. U kobiet oraz u mężczyzn 

występują różne problemy związane z cerą. Jedną z najczęstszych chorób skóry 

jest trądzik zwyczajny, który dotyka prawie wszystkie osoby w wieku 

dojrzewania, jak również osoby w wieku dojrzałym. Szacuje się, że trądzik 

dotyka około 650 milinów ludzi na świecie [4,5]. Jest przewlekłą chorobą 

zapalną gruczołów łojowych, która dotyczy zarówno mieszka włosowego, 

trzonu włosa jak i gruczołu łojowego. Charakteryzuje się łojotokiem obszarów 

skóry bogatych w gruczoły łojowe, powstawaniem zaskórników, krost 

zapalnych, grudek i w konsekwencji blizn.  Rozpoznanie choroby jest zazwyczaj 

proste. Pacjenci zgłaszający się do apteki są już zdiagnozowani przez  

dermatologów, kupują na ogół konkretne preparaty zalecone przez lekarza 

prowadzącego lub proszą o poradę w wyborze środka dostępnego bez recepty.  

Ważne jest odpowiednie podejście do pacjenta oraz skuteczność leczenia. 

Obciążenie psychiczne pacjentów chorych na trądzik z powodu niskiej 

samooceny porównywalne jest z obciążeniem wynikającym z cukrzycy, astmy 

czy padaczki.  

Celem pracy jest omówienie przyczyn występowania trądziku 

pospolitego, oraz sposobów leczenia preparatami miejscowymi dostępnymi bez 

recepty, wydawanymi z przepisu lekarza oraz nowych perspektyw w 

farmakoterapii schorzenia. 
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2 Część ogólna 

W tej części pracy przedstawię krótką historię leczenia trądziku 

pospolitego. 

Omówię również epidemiologię choroby oraz przedstawię proces 

powstawania wykwitów skórnych prowadzących do jej choroby. Wymienię i 

krótko scharakteryzuję najważniejsze typy trądziku opisane w literaturze 

naukowej. 

2.1 Rys historyczny 

Już w starożytności chorowano na trądzik pospolity [2]. W XIV w. 

Montaigne’a leczył trądzik złuszczając skórę substancjami chemicznymi. 

Natomiast w XIX w. badacz Unna odkrył, że roztwór, w którego skład 

wchodziły: naftol, kwas salicylowy, kwas trójchlorooctowy, fenol i rezorcyna 

posiada właściwości złuszczające skórę. Roztwór ten wykorzystano później do 

leczniczego, chemicznego złuszczenia naskórka. Na wiek XX przypada 

największy rozwój badań nad etiologią, diagnostyką i farmakologią trądziku. Na 

początku XIX w. uważano, że czynnikami powodującymi trądzik są: 

zakwaszenie organizmu, podwyższony poziom lipidów surowicy krwi czy też 

zaburzenia tarczycy i grasicy oraz przemian wapnia w organizmie. W tym wieku 

czynnikiem etiologicznym były również prątki gruźlicze, oraz gronkowca 

złocistego które występowały w płucach chorych. W I połowie XX w. wiązano 

trądzik z zaburzeniami hormonów płciowych, tarczycy oraz trzustki, wśród 

których szczególne znaczenie przypisywano testosteronowi. W tym wieku 

stosowano również profilaktykę, która opierała się na higienie skóry, unikaniu 

wyciskania zmian ropnych czy eliminacji z diety kawy oraz ostrych przypraw. 

Próbowano leczyć chorych przez podawanie hormonów żeńskich kobietom i 

mężczyznom. Przełomem w leczeniu było wprowadzenie do niego w 1961 r. 

antybiotyków przez badacza Wansker’a i stosowanie terapii przy ich użyciu 

ponad 4 tygodnie, co zainicjował Cornbleet w 1964 r. Stosowano również 
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leczenie miejscowe. Wykorzystywano metody: chirurgiczne, fizykalne, 

mechaniczne oraz stosowano leki o działaniu miejscowym. Przykładowo w 

jednej z metod fizykalnych do opróżniania ropnych zmian stosowano igły typu 

Vidala oraz bańki Biera. Po zabiegu stosowano rentgenoterapię. Leczono 

również ciepłem – stosowano ciepłe okłady, światłem ultrafioletowym i prądem 

o dużej częstotliwości. Do metod mechanicznych należał masaż  palcowy i 

wibracyjny, zazwyczaj stosowany po ustąpieniu wykwitów skórnych. 

Miejscowo stosowano środki keratolityczne, łuszczące, odtłuszczające, 

przeciwbakteryjne: maści ichtiolową, rtęciową, siarkową [1]. Kolejnym 

przełomem w terapii trądziku było okrycie w 1946 r. przez Arens’a i van Dorp’a  

retinoidu tretinoiny oraz oficjalne jej zatwierdzenie w 1982 r. do stosowania w 

leczeniu trądziku w  przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. 

Food and Drug Administration – FDA) [3, 6]. 

 

2.2 Epidemiologia 

Choroba rozpoczyna się w okresie dojrzewania. Według Czerniewskiego 

występuje on częściej u chłopców niż u dziewcząt [2]. Według badaczy 

pierwsze objawy występują wcześniej o 1-2 lata u płci żeńskiej niż męskiej [7]. 

Na tą dermatozę choruje 95-100% 16-17 letnich chłopców oraz 83-85% 

dziewcząt [8]. W 85% obserwuje się łagodną postać trądziku [Tab.1], natomiast 

ciężka postać dotyczy 15% przypadków [9]. W literaturze naukowej podaje się 

szczyt zachorowań na wiek 16-19 r.ż w przypadku mężczyzn  oraz 14-17 r.ż w 

przypadku kobiet [9,10]. Wg. Dzieci w wieku 6-8 lat już wymagają terapii 

antytrądzikowej [11]. W ciągu ostatnich 10 lat zaobserwowano wzrost średniego 

wieku osób zgłaszających się do lekarza z powodu dermatozy z 20,5 do 26,5 r.ż 

[12-16]. Jest to związane z utrzymywaniem się zmian zapalnych w wieku 

dorosłym. Powyżej 25 r.ż choruje 54% kobiet oraz 40% mężczyzn [13]. 

Natomiast powyżej 40 r.ż u 5% kobiet i 1% mężczyzn nadal występują zmiany o 
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istotnym znaczeniu klinicznym . Czas trwania choroby jest niemożliwy do 

określenia. U niektórych pacjentów, zmiany ustępują po 5-8 latach, część 

choruje do 10 lat [17, 18].  

Tendencja do trądziku jest wrodzona, jednak sposób dziedziczenia nie 

został określony. Sugeruje to dziedziczenie wieloczynnikowe. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia schorzenia u dziecka, którego oboje rodziców 

chorowało na trądzik, wynosi > 50% . Wykazano, że schorzenie było obecne u 

jednego lub obojga rodziców 45% chłopców, którzy cierpieli na trądzik i tylko u 

8% chłopców, u których rodziców nie występowały kliniczne cechy trądziku 

[26]. 

Tabela 1 Klasyfikacja klinicznych postaci trądziku, na podstawie Touchai S.M. et al. 2015. [11]. 

Zaostrzenie 

trądziku 

Typ kliniczny Obecność 

zaskórników 

Obecność 

grudek 

Obecność 

guzków 

Obecność 

cyst 

Łagodne Zaskórnikowy <20* <10* Brak Brak 

Umiarkowane Grudkowy 10-40 10-40 0-10* Brak 

Cięzkie Guzkowaty, 

cystowy 

40-100 >40 >10 Wiele 

*liczba zmian 

 

2.3 Mechanizm, patofizjologia 

Etiologia trądziku jest wieloczynnikowa. Rozwija się on w jednostkach 

włosowo-łojowych (Fig.1). Do podstawowych procesów obserwowanych w 

przebiegu trądziku zalicza się: 

 Łojotok 

 Zaburzenie rogowacenia ujść jednostek włoswo-łojowych 

 Kolonizację gruczołów łojowych przez Propionibacterium acnes 

(P.acnes) 

 Rozwój stanu zapalnego 
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Rycina 1 Powstawanie trądziku: a) schemat zdrowego mieszka włosowego z gruczołem 

łojowym, b) Tworzenie zaskórnia c) Tworzenie grudki zapalnej d) Tworzenie cysty, na 

podstawie Touchai S.M. et al. 2015 [11]. 

                             

 

                                   

Obecnie uważa się, iż za powstawanie stanu zapalnego są odpowiedzialne 

dwa głowne czynniki: Propionibacterium acnes oraz produkowany przez 

sebocyty łój [19]. Bakteria stymuluje odpowiedź immunologiczną wrodzoną i 

sowistą. Dochodzi do ekspresji receptorów wzorca PRRs (pattern recognation 

receptors) oraz receptorów z rodziny TLRs (toll-like receptors) [20]. Spośród 

których kluczową rolę odgrywają receptory TLR-2 i TLR-4. Następnie poprzez 

receptor TLR-2 dochodzi do aktywacji szklaku NF-B i produkcji cytokin: IL-1, 

IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF [21]. Cytokiny IL-1 i IL-6 stymulują proliferacją 

keratynocytów. IL-1 jest prozapalna, powoduje zwiększenie produkcji sebum 

oraz zmniejszenie zawartości kwasu linolowego [21]. Czynniki prozapalne 

aktywują czynnik transkrypcyjny AP-1 (Activator Protein) indukujący gen 

metaloproteinazy macierzy wewnątrzkomórkowej (MMP) po czym dochodzi do 

syntezy metaloprotein biorących udział w destrukcji tkanki łącznej. Aktywacja 

 

Włos 

Powierzchnia 

Skóry 

 

Gruczoł łojowy 

Mieszek 

włosowy 

 

Ujście 

mieszka 

włosowego 

Zaskórnik 

a b 

d c 
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receptorów TLR stymuluje wytwarzanie defensyw h_D1 oraz h_D2. P. acne 

dzięki obecności lipazy hydrolizuje dwu i trój glicerydy, które wchodzą w skład 

łoju do wolnych kwasów tłuszczowych (free fatty acids – FFA). Posiadają one 

działanie drażniące, prozapalne oraz nasilają rogowanie przymieszkowe. 

Dodatkowo P.acnes  produkują hialuronidazę, proteazy oraz neuraminidazy, 

które również wykazują działanie prozapalne [11]. W patogenezie trądziku ma 

również znaczenie pobudzający produkcję sebum IGF-1 (insuline growth 

factor)[22]. U kobiet IGF-1 nasila wykwity skórne, natomiast u mężczyzn 

łojotok. P.acnes i dieta hiperglikemicza pobudzają proliferację keratynocytów 

oraz powstawanie zaskórników. Sebocyty produkują androgeny z cholesterolu 

poprzez układ enyzmatyczny cytochromu P-450 [11]. Najnowsze badania 

podkreślają rolę  deficytowego czynnika transkrypcyjnego Fox01, który jest 

supresorem receptora androgenów [23]. Łączy on elementy patogenezy 

choroby: androgeny, produkcję łoju, proliferację keratynocytów, stan zapalny 

oraz wpływ diety [24]. 

Pierwszym wykrywalnym objawem trądziku jest nadmierne wytwarzanie 

i gromadzenie się korneocytów w dalszej części kanalika włosa. Komórki nie 

złuszczają się lecz gromadzą, co prowadzi do zatkania mieszka włosowego i 

powstania zaskórnika [Ryc. 1 ]. Dodatkowo łój rozpuszcza płaszcz lipidowy w 

mieszku, co obniża poziom cholesterolu, ceramidów i kwasu linolowego co 

prowadzi do zaburzeń rogowacenia [10]. Dalsze nagromadzenie łoju oraz 

namnażanie bakterii prowadzą do przejścia zaskórnika w grudkę zapalną a 

następnie w cystę [Ryc. 1].   

W literaturze fachowej wymienia się również czynniki zaostrzające 

trądzik. Jednym z nich są zmiany hormonalne. W okresie przedmiesiączkowym 

obserwuje się pogarszanie się zmian trądzikowych u około 60–70% kobiet [25]. 

Kolejnym wspomnianym oraz często dyskutowanym w literaturze czynnikiem 

jest dieta. Zaostrzenia z nią związane są rzadkie i dotyczą niewielkiego odsetka 
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chorych. Właściwym zaleceniem jest modyfikacja diety mająca na celu 

substytucję jedzenia o wysokim indeksie glikemicznym pożywieniem 

bogatszym w proteiny (chude mięso, drób, ryby) oraz o niższym indeksie 

glikemicznym (chleb pełnoziarnisty, makaron, warzywa) [25]. Podobne 

kontrowersje dotyczą wpływu promieniowania słonecznego na stan skóry 

chorujących na trądzik. Nie ma dowodów na to, że promieniowanie słoneczne 

wywiera korzystny bądź negatywny wpływ na zmiany trądzikowe [25]. 

Potwierdzono badaniami, że leki oraz substancje mogą nasilać trądzik. Są to m. 

inleki hormonalne, neurologiczne,  przeciwgruźlicze, halogenki, witaminy z 

grupy B  [Tab. 2], [27].  

 

Tabela 2 Przykłady leków nasilających trądzik, na podstawie Tan A.U. 2018 et al., 2018 [32]. 

Grupa leków Przykłady 

Hormony Kortykosteroidy, kortykotropina 

Androgeny 

Środki antykoncepcyjne 

Leki neurologiczne Przeciwdepresanty trójcykliczne 

Lit 

Leki przeciwpadaczkowe 

Aripirazol 

Inhibitory wychwytu zwrotnego 

serotoniny 

Witaminy B1, B6, B12 

Leki cytostatyczne Daktynomycyna 

Leki immunomodulujące Cyklosporyna 

Sirolimus 

Leki przeciwgruźlicze Ryfampicyna 

Izoniazyd 

Etionamid 

Chlorowce Jodki 

Bromki 

Chlorki 

 

Zmiany chorobowe mogą się zaostrzać przez ekspozycję na chlor, dlatego 

zaleca się korzystanie z basenów z wodą ozonowaną. W niektórych 

przypadkach zmiany trądzikowe mogą być zaostrzane przez stres [28]. Może się 
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to wiązać ze zwiększeniem surowiczego stężenia kortyzolu (działającego 

podobnie do androgenów) w sytuacjach stresowych [28].  

2.4 Obraz kliniczny, rodzaje trądziku 

Trądzik najczęściej jest zlokalizowany na twarzy (99%), później na 

plecach (90%), a nastęnie na klatce piersiowej (78%). Wykwity chorobowe 

można również obserwować na na ramionach oraz na pośladkach [29]. 

Klasyfikacja trądziku zależna jest od wielu czynników, dlatego trudną ja 

jednoznacznie zdefiniować. W literaturze istnieje wiele jego podziałów. 

Kliniczne postacie trądziku można podzielić w zależności np. od nasilenia 

zmian czy od czynników je wywołujących  [2]. Braun‑Falco et. al. [25] 

rozróżniają trądzik zaskórnikowy, grudkowo‑krostkowy i skupiony. Wg autorki 

Wolskiej można  zdefiniować również trądzik bliznowaty, trądzik piorunujący 

oraz trądzik noworodków [26]. Krasowska  dzieli trądzik na: zwyczajny, 

guzkowo‑torbielowy, trądzik niemowlęcy oraz trądzik prowokowany [30]. 

występujący po okresie pokwitania [7]. Wg literatury fachowej najtrafniejszym 

wydaje się być podział zaproponowany przez Adamskiego i Kaszubę [11]. 

Autorzy podzielili trądzik na: łagodny (zaskórnikowy, grudkowy i krostkowy), 

umiarkowany (guzkowy i grudkowo‑krostkowy), ciężki (guzkowy, ropowiczy, 

skupiony, bliznowaty, piorunujący)  [Tab.1]. 

Trądzik zaskórnikowy dotyczy okolicy twarzy, obejmuje nos, czoło i 

brodę. W obrazie występują liczne zaskórniki otwarte lub zamknięte o 

rozmiarach 1–3 mm. Zaskórniki otwarte charakteryzują się otwartymi ujściami 

gruczołów mieszków łojowych, są ciemno zabarwione i wypełnione na 

powierzchni utlenioną keratyną [10]. Drugim rodzajem są zaskórniki zamknie, 

gdzie ujścia gruczołów mieszków łojowych są niewidoczne. Pacjenci cierpią 

również na łojotok. Zaskórniki pojawiają się na skutek nadmiernego 

wydzielania łoju, a także pod wpływem obecności bakterii. Ten typ pojawia się 

w okresie dojrzewania i zwykle zanika samoistnie po kilku latach. Należy do 
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łagodniejszych, łatwych do leczenia i nie pozostawiających blizn odmian 

trądziku [31]. 

Trądzik krostkowy charakteryzuje się występowaniem krost. Mogą się 

one przekształcać w ropne wypryski, na skutek czego pojawią się stany zapalne 

skóry, a w efekcie blizny i przebarwienia [10]. 

W trądziku grudkowo‑krostkowym dominuje proces zapalny. Poza 

zaskórnikami pojawiają się wykwity o charakterze czerwonych grudek oraz 

krostki. W przeciwieństwie do krost, grudki ustępują bez pozostawienia blizn na 

skórze. Wykwitami może być zajęta twarz, klatka piersiowa i plecy [10]. 

W trądziku ropowiczym na twarzy występują zaskórniki, krosty i grudki oraz 

zmiany ropne w postaci torbieli, które są następstwem stanu zapalnego 

i ucisku. Jest to ciężka odmiana trądziku, po wygojeniu pozostają blizny [31]. 

3 Część szczegółowa 

W tej części omówię terapię trądziku lekami miejscowymi. Wymienię i 

krótko scharakteryzuję substancje lecznicze dostępne w sprzedaży aptecznej bez 

recepty jak również dostępne z przepisu lekarza. Podam też przykłady 

najczęściej stosowanych preparatów w zwykle stosowanych dawkach 

terapeutycznych. 

3.1 Charakterystyka substancji o dostępności Rx, przykłady 

leków 

Celem leczenia miejscowego łagodnych zmian trądzikowych preparatami 

OTC dostępnymi w aptece jest złagodzenie wykwitów skórnych i zapobieżenie 

powstawaniu blizn.  Pacjenta przychodzącemu do apteki po poradę warto spytać 

o środki wcześniej stosowne, ich skuteczność oraz w zależności od stopnia 

zaostrzenia zmian zaproponować kontakt z dermatologiem. Preparaty OTC 

stosowane w leczeniu trądziku zawierają nadtlenek benzoilu, kwas azelainowy, 

kwas salicylowy, tlenek cynku, siarkę, ichtiol, rezorcynę. 



13 

 

3.1.1 Nadtlenek benzoilu 

 

Rycina 2 Cząsteczka nadtlenku benzoilu, źródło [35]. 

 

Nadtlenek benzoilu jest często stosowanym lekiem w miejscowej terapii 

Acne vulgaris. Posiada właściwości przeciwbakteryjne, komedo  

i keratolitycznymi. Najistotniejsze z trzech wcześniej wymienionych, działanie 

przeciwbakteryjne polega na uwolnieniu z cząsteczki nadtlenku 

aktywnego tlenu atomowego [Ryc.2], który hamuje rozwój bakterii 

beztlenowych. Działa przeciwbakteryjne przez redukcję liczby bakterii  

o około 90% [26]. Działanie przeciwbakteryjne utrzymuje się do 48 h po 

nałożeniu leku [33].  Cechuje się brakiem powstawania lekooporności przy 

długotrwałej terapii. Dodatkowo zapobiega powstawaniu zaskórników. W 

spektrum działania związku, obok P. acnes, znajdują się także Staphylococcus 

sp. Dzięki temu lek, jest bardzo użyteczny i można go stosować zarówno w 

monoterapii, jak również w leczeniu skojarzonym np. z retinoidem miejscowym 

lub antybiotykiem. Substancja posiada kategorie dostępności C według FDA, co 

oznacza, że leki z tej grupy można zastosować w przebiegu ciąży jedynie wtedy, 

gdy według lekarza spodziewana korzyść dla matki przewyższa potencjalne 

ryzyko dla płodu [32]. Nadtlenek benzoilu ma właściwości drażniące, dlatego 

jego stosowanie powinno się rozpoczynać od mniejszych stężeń i rzadszych 

aplikacji [16,17]. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych zaleca się 

pacjentowi odstawienie leku na jeden lub dwa dni i powrót do kuracji [34].  

W Polsce w preparatach OTC substancja jest dostępna w stężeniach 5% i 10% w 

postaci żelów do stosowania 1 lub 2 razy dziennie. Zwykle w ciągu 2 do 3 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakterie_beztlenowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakterie_beztlenowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakterie_beztlenowe
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pierwszych tygodni leczenia stosuje się produkt leczniczy o zawartości 50 mg/g 

benzoilu nadtlenku i w razie konieczności kontynuuje leczenie produktem 

leczniczym o zawartości 100 mg/g benzoilu nadtlenku [37]. Poprawa powinna 

nastąpić po 8-12 tygodniach leczenia, jeśli pacjent nie zareaguje na leczenie 

należy skierować go do lekarza. Substancja ta jest również stosowana w 

preparatach miejscowych wieloskładnikowych dostępnych na receptę. Podczas 

kuracji żelami mogą wystąpić działania niepożądane w postaci przesuszenia lub 

nadmiernego łuszczenie się skóry, zaczerwienienie skóry, uczucie ciepła lub 

delikatnego kłucia w miejscu nałożenia leku [37]. Przykładami preparatów są 

Akneroxid żel 5% i 10%, Benzacne żel 5% i 10%.  

3.1.2 Kwas azelainowy 

Rycina 3 Cząsteczka kwasu azelainowego, źródło [37]. 

        

Kwas azelainowy jest naturalnie występującym w przyrodzie np. w ryżu 

czy jęczmieniu kwasem dikarboksylowym [Ryc. 3, 32]. Działa na wszystkie 

elementy patogenetyczne trądziku – wywiera działanie przeciwzapalne, 

antybakteryjne wobec P. acnes, jak i S. epidermidis,  keratolityczne oraz 

zmniejsza produkcję łoju przez hamowanie 5α-reduktazy ogranicza konwersję 

testosteronu do dihydrotestosteronu. Ponadto ma działanie odbarwiające poprzez 

hamowanie melanogenezy dlatego jest stosowany w leczeniu przebarwień. Nie 

wywołuje zjawiska antybiotykooporności co ma zastosowanie w monoterapii 

[25].W sprzedaży dostępne są preparaty w postaci żelu 15% i kremu 20%. 

Stosuje się je dwa razy na dobę rano i wieczorem.  W leczeniu trądziku 

pospolitego poprawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego 
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stosowania produktu. Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, należy regularnie 

stosować produkt przez kilka miesięcy - nawet do 12 miesięcy. W leczeniu 

przebarwień zaleca się stosowanie produktu dwa razy dziennie co najmniej 

przez 3 miesiące. Najlepsze wyniki osiąga się stosując produkt systematycznie. 

Przy leczeniu przebarwień należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę skóry 

przed promieniowaniem UVB, UVA i stosować kremy z filtrem. Ponieważ 

promieniowanie słoneczne zaostrza zmiany chorobowe i powoduje ponowną 

pigmentację skóry, co obniża skuteczność leczenia. Najczęściej obserwowane 

działania niepożądane w miejscu podania to świąd, pieczenie, rumień [37]. 

Należy do kategorii B wg FDA (badania w grupie kobiet ciężarnych nie 

potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu). Przykładami preparatów są  

Skinoren żel 15%, Skinoren krem 20%, ACNE-DERM 20%. 

3.1.3 Pozostałe substancje stosowane pomocniczo: kwas 

salicylowy, siarka, tlenek cynku, niacynamid, 

rezorcynol 

Omówione w tym rozdziale substancje są stosowane pomocniczo w 

terapii trądziku. Najczęściej wchodzą w skład złożonych preparatów 

wieloskładnikowych, w których pełnią funkcję promotorów wchłaniania, 

komedolityczne czy wysuszające. 

Ważniejszą substancją wykorzystywaną w terapii trądziku jest kwas 

salicylowy. Posiada właściwości głównie keratolityczne, lekko przeciwzapalne. 

W niskich stężeniach działa bakterio i grzybostatycznie. Dodatkowo zwiększa 

penetrację innych substancji przeciwtrądzikowych. Jest często stosowany w 

preparatach złożonych wraz z siarką. Należy do kategorii C wg FDA 

dostępności w ciąży. Jest stosowany w postaci roztworu alkoholowego w 

stężeniach 1-3% [39].   

W preparatach wieloskładnikowych stosowana jest też siarka.  Posiada 

ona  właściwości komedolityczne i przeciwbakteryjne. Wadą siarki jest 
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nieprzyjemny zapach. Jest stosowana w preparatach złożonych z tlenkiem 

benzoilu i rezorcynolem w stężeniach 1-5% [39].  

W preparatach przeciwtrądzikowych OTC producenci stosują również 

należący do grupy witamin B nikotynamid posiadający właściwości 

przeciwzapalne [38]. 

Przykładem preparatu zawierającego siarkę w stężeniu 0,5%, kwas 

salicylowy oraz nikotynamid w stężeniu 1% w stężeniu jest Glamid żel. 

Pomocniczo w leczeniu trądziku ma zastosowanie tlenek cynku. Jest on 

stosowany w postaci maści cynkowej o stężeniu 20%. Preparat ma działanie 

wysuszające [37]. 

Ostatnią substancją, stosowaną miejscowo dostępną bez recepty jest 

rezorcyna. Jej aktywność antybakteryjna i przeciwgrzybicza jest wynikiem 

zdolności do wytrącania białka. Ponadto działa złuszczająco, hamuje 

wydzielanie łoju oraz udrażnia ujścia mieszków włosowych i gruczołów 

łojowych. Dodatkowo rozjaśnia przebarwienia dzięki temu pomaga w leczeniu 

niewielkich blizny. Według Farmakopei Polskiej XI rezorcynę powinno 

stosować się zewnętrznie w postaci maści i past w stężeniu 5% – 10% oraz w 

postaci roztworu w stężeniu 1% – 5% jako lek keratolityczny, grzybobójczy i 

bakteriobójczy [40]. 

3.2 Charakterystyka substancji  o dostępności Rx, przykłady 

leków 

Celami leczenia trądziku lekami miejscowymi o dostępności Rx  są 

likwidacja lub złagodzenie objawów oraz zapobieganie ich następstwom –

procesowi bliznowacenia. Podstawą skutecznej terapii jest dobra komunikacja z 

pacjentem oraz jego stosowanie się do zaleconej metody leczenia. Poprawa 

stanu miejscowego skóry po zastosowanej kuracji może nie mieć charakteru 

ostatecznego – nie gwarantuje całkowitego wyleczenia. Po zaprzestaniu 

stosowania terapii można się spodziewać stopniowego nawrotu zmian 
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chorobowych. Dlatego tak istotne znaczenie w całym procesie terapeutycznym 

ma stosowanie leczenia podtrzymującego. Kuracja zmian trądzikowych wymaga 

systematyczności, jest przewlekła, trwa niejednokrotnie wiele lat, wymaga 

stosowania preparatów miejscowych oraz w cięższych postaciach leczenia 

doustnego. 

Leczenie miejscowe preparatami Rx jest podstawowym postępowaniem w 

terapii zmian trądzikowych. W przypadku leków do stosowania miejscowego 

istotne jest stosowanie tych preparatów na całą powierzchnię zmienionej 

chorobowo skóry, a nie tylko punktowo. Punktowe nakładanie leku na już 

istniejące wykwity jest niewystarczające z uwagi na obecność mikro 

zaskórników, które nie są widoczne gołym okiem, a stanowią punkt wyjścia dla 

wszystkich zmian w trądziku [41, 42]. W leczeniu miejscowym stosuje się 

preparaty ukierunkowane na usunięcie podstawowych zjawisk zachodzących w 

patogenezie zmian trądzikowych, czyli nadmiernego rogowacenia ujść jednostek 

włosowo- łojowych (działanie keratolityczne i przeciwzaskórnikowe), 

namnażania P. acnes (działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne) oraz 

łojotoku (działanie przeciwłojotokowe, antyandrogenne). Leczenie miejscowe w 

lżejszych postaciach trądziku może być stosowane w monoterapii lub terapii 

skojarzonej. Może także stanowić uzupełnienie leczenia ogólnego oraz terapię 

podtrzymującą po leczeniu ogólnym. W monoterapii stosowane są retinoidy, 

nadtlenek benzoilu oraz kwas azelainowy[43, 44]. Natomiast w monoterapii nie 

powinno się stosować antybiotyków z powodu lekooporności [44, 44]. 

3.2.1 Retinoidy 

Retinoidy to pochodne kwasu witaminy A. Dzieli się je na trzy generacje 

 (Tab.3 ). 
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Tabela 3 Podział retinoidów, na podstawie Szpietowski J. et al., 2012 [24]. 

Generacja retinoidu Przykłady 

I retinoidy naturalne, działające 

nieselektywnie : 

retinol (witamina A) i jej metabolit 

retinal, tretynoina, izotretynoina 

II retinoidy monoaromatyczne: syntetyczne 

analogi witaminy A- etretynat, acytretyna 

III retinoidy poliaromatyczne, 

charakteryzujące się selektywnym 

działaniem receptorowym: alitretynoina, 

adapalen, 

tazaroten, beksaroten 

 

W leczeniu miejscowym stosuje się retinoidy należące do pierwszej i 

trzeciej generacji. Retinoidy reagują z receptorami RXR (Retinoid X Receptor) i 

RAR (Retinoic Acid Receptor), przy czym największe powinowactwo, do  tych 

receptorów ma tretynoina. Tazaroten i adapalen mają największe powinowactwo 

do receptora RAR-β/γ (Retinoic Acid Receptor β/γ), który obficie występuje w 

naskórku. Retinoidy zewnętrzne wywierają niewielki wpływ supresyjny na 

funkcję gruczołów łojowych, natomiast normalizując keratynizację i działając 

keratolitycznie oraz zapobiegają powstawaniu mikrozaskórników. Likwidują 

barierę w przewodzie wyprowadzającym jednostki włosowo-łojowej dzięki 

czemu ułatwiają ewakuację łoju. Tretynoina, tazaroten oraz adapalen wykazują 

właściwości przeciwzapalne. [46]. Działanie przeciwzapalne spowodowane jest 

supresją ekspresji TLR (Toll-Like Receptors), hamowaniem produkcji 

niektórych interleukin oraz modulacją migracji limfocytów. Retinoidy 

zwiększają penetrację innych leków stosowanych w terapii trądziku np. 

nadtlenku benzoilu lub aplikowanych miejscowo antybiotyków [24]. 

Do działań nieporządanych retinoidów należą : określane jako ro-dermatitis, 

podrażnienie skóry objawiające się w postaci rumienia, złuszczania, suchości, 

pieczenia, świądu oraz nadwrażliwości na promieniowanie słoneczne.  
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Do rzadszych działań niepożądanych należą hipo- i hiperpigmentacja, oraz 

zmiany o typie contact dermatitis [46]. 

Retinoidy miejscowe stosuje się  poprzez aplikację raz dziennie, 

zazwyczaj wieczorem ze względu na fotonadwrażliwość na cały obszar skóry 

zajęty przez zmiany trądzikowe. Preparaty należy nakładać po 15–20 minutach 

po umyciu skóry, aby umożliwić jej wyschnięcie przed nałożeniem leku [46]. 

Rozpoczęcie leczenia miejscowymi retinoidami, powinno się odbywać 

według poniższego schematu: 

• raz wieczorem co trzeci dzień, w pierwszym tygodniu leczenia 

• raz wieczorem co drugi dzień, w drugim tygodniu leczenia, 

• raz wieczorem codziennie, w kolejnych tygodniach leczenia 

W leczeniu podtrzymującym, trwającym kilka miesięcy lub lat stosuje się 

dwie lub trzy aplikacje na tydzień [46].  

Przy terapii retinoidami miejscowymi warto poinformować pacjenta o 

konieczności stosowania środków nawilżających, o ochronie oczu, ust i błon 

śluzowych oraz o  fotoprotekcji.  Zwykle pod koniec 2 miesiąca terapii 

obserwuje się istotną poprawę kliniczną oraz ustąpienie podrażnień [24]. Z tego 

względu pacjent musi zostać poinformowany o takim rozwoju wydarzeń, aby 

utrzymać odpowiednie stosowanie się do zaleconej terapii.  

         Kolejna istotna kwestia związana ze stosowaniem tych preparatów to 

teratogenność. Tretynoina i adapalen ze względu na bardziej lipofilny charakter 

i niskie wchłanianie systemowe należą do kategorii C wg FDA. Izotretynoina 

oraz tazaroten są bezwzględnie niedopuszczone do stosowania podczas ciąży, 

należą do kategorii X wg FDA [24]. Jeżeli retinoidy miejscowe nie przynoszą 

oczekiwanego efektu w monoterapii, należy skojarzyć je z nadtlenkiem benzoilu 

lub miejscowym antybiotykiem np.: 

• adapalen + nadtlenek benzoilu 

• adapalen + klindamycyna 

• adapalen + erytromycyna [47]. 



20 

 

 

Przykładami preparatów z adapalenem w stężeniu 0,1% w postaci żelu i 

kremu są Differin i Acnelec. Żel Izotziaja zawiera izotretynoinę w stężeniu 

0,05%. Preparat Atrederm zawiera tretynoine w postaci roztworu w  dwóch 

stężeniach 0,025%  i 0,05%. Preparatami dwuskładnikowymi są Acnatac, 

zawierający tretynoinę w stężeniu 0,025% oraz klindamycynę w stęzeniu 10%, 

oraz Epiduo zawierający 0,1 % adapalenu i 2,5% tlenku benzoilu. 

3.2.2 Antybiotyki 

Antybiotyki są stosowane w terapii miejscowej na różnych etapach 

zaawansowania klinicznego – w trądziku o łagodnym, umiarkowanym oraz 

ciężkim. Pod wpływem preparatów antybiotykowych obserwuje się szybkie 

ustępowanie grudek i krost. Oprócz oczywistego działania przeciwbakteryjnego 

antybiotyki kumulują się w mieszkach włosowych i wykazują właściwości 

przeciwzapalne. Hamują rozwój P.acnes poprzez  ograniczenie produkcji lipaz 

bakteryjnych. Dzięki czemu dochodzi do zmniejszenia poziomu wolnych 

kwasów tłuszczowych, które powodują podrażnienie jednostki  

włosowo-łojowej. Ze względu na lekooporność antybiotyki w terapii miejscowej 

należy stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach, nie dłużej niż przez 12 

tygodni. Istotne jest stosowanie nadtlenku benzoilu  przez 5-7 dni po między 

antybiotykiem lub jednocześnie, co zmniejsza lekooporność [24]. 

Najczęściej rekomendowanymi antybiotykami do stosowania 

miejscowego są klindamycyna, erytromycyna i cykliczny węglan erytromycyny, 

który działa 2–3-krotnie silniej niż erytromycyna, ma 3-krotnie dłuższy okres 

półtrwania, mniejsze minimalne stężenie hamujące (ang. minimal inhibitory 

concentration – MIC) oraz wykazuje większą trwałość w kwaśnym środowisku 

[24]. Klindamycyna należy do półsyntetycznych antybiotyków z grupy 

linkozamidów, która w preparatach miejscowych występuje pod postacią 

fosforanu klidamycny i w skórze metabolizowana jest do postaci aktywnej. 
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Blokuje biosyntezę białka przez odwracalne wiązanie z podjednostką 50S 

rybosomu i zaburzenia procesu elongacji łańcucha polipeptydowego oraz 

wykazuje właściwości przeciwzapalne. Wywiera działanie bakteriostatyczne 

oraz bakteriobójcze [48].  

Miejscowo stosowa na erytromycyna zaliczana jest również do 

podstawowych leków w terapii trądziku. Wytwarzana przez Streptomyces 

erythreus należy do naturalnych antybiotyków makrolidowych. Hamuje syntezę 

białek poprzez odwracalne wiązanie się z pod jednostką 50S rybosomów, 

wywierając działanie bakteriostatyczne i przeciwzapalne. Syntetyczna pochodna 

– cykliczny węglan erytromycyny, wykazuje dwukrotnie silniejsze działanie 

przeciwbakteryjne w stosunku do substancji macierzystej, dłuższy biologiczny 

okres półtrwania oraz większe powinowactwo do receptorów w podjednostce 

50S rybosomów. Ponad to charakteryzuje się mniejszą toksycznością oraz 

mniejszym minimalnym stężeniem hamującym [49] 

Antybiotyki bardzo często stosuje się w terapiach łączonych z retinoidem 

miejscowym lub nadtlenkiem benzoilu oraz cynkiem. W tym celu dobiera się 

dwa osobne preparaty lub stosuje preparat łączony zawierający 2 substancje 

czynne. Zasadność wprowadzenia preparatów łączonych wynika nie tylko z 

synergistycznego działania poszczególnych składników, co zwiększa 

skuteczność terapii, lecz również z możliwości osiągnięcia lepszej współpracy 

pacjenta. Najczęściej stosowane połączenia aktywnych leków dostępne w Polsce 

przedstawiono w Tab. 4 [24]. 

Tabela 4 Łączone preparaty przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowego dostępne w Polsce, 

na podstawie Szpietowski J. et al., 2012 [24]. 

Substancje czynne w stosowanych stężenia 

nadtlenek benzoilu 5% + klindamycyna 1% 

nadtlenek benzoilu 2,5% + adapalen 0,01% 

tretynoina 0,025% + erytromycyna 4% 

izotretynoina 0,05% + erytromycyna 2% 

erytromycyna 4% + octan cynku 1,2% 
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W Polsce dostępne są na rynku preparaty klindamycyny o stężeniu 1% w 

postaciach:  płynu  Dalacin T,  emulsji: Dalacin T , żeli: Clindacne , Normaclin,  

Dalacin T, Klindacin T. Natomiast preparaty erytromycyny występują w 

stężeniu 2% w maści Aknemycin a cykliczny węglan erytromycyny w postaci 

2,5% żelu oraz płynu Davercin. Do preparatów złożonych erytromycyny należą: 

roztwór Zinneryt o stężeniu 4% erytromycyny oraz 1,2% octanu cynku, który 

znalazł szczególne zastosowanie w lekooporności oraz Aknemycin Plus o 

stężeniu 4% erytromycyny i 0,025% tretynoiny. 

4 Podsumowanie i wnioski 

Trądzik pospolity stanowi problem medyczny oraz społeczny. Dotyczy 

coraz większej liczby osób, nie tylko w okresie dojrzewania. Znajomość 

przyczyn jego powstawania, czynników zaostrzających, oraz świadomość 

właściwej pielęgnacji skóry mogą przyczynić się do zmniejszenia skali 

problemu związanego z występowaniem schorzenia. 

Leczenie trądziku preparatami miejscowymi w postaci żelu, kremu lub 

roztworu jest procesem długotrwałym, wymaga systematyczności i może trwać 

wiele lat. Dobór odpowiedniego preparatu powinien być dostosowany do 

danego pacjenta. Powinien  uwzględniać stopień nasilenia zmian oraz stopień 

współpracy pacjenta w trakcie terapii. Co więcej, powinien opierać się na 

aktualnie obowiązujących zaleceniach terapii trądziku. Obecnie uważa się, że 

prawidłowe postępowanie  w leczeniu omawianego schorzenia polega przede 

wszystkim na zapobieganiu procesom bliznowacenia. Można to osiągnąć 

jedynie przez jak najwcześniejsze wprowadzenie skutecznego leczenia. Na tym 

etapie ważne jest odpowiednie podejście i fachowa wiedza farmaceuty do 

pacjenta, gdyż na początku schorzenia kierują się oni najczęściej do apteki w 

poszukiwaniu środków dostępnych bez recepty. Rola farmaceuty w procesie 

leczenia pacjenta chorego na trądzik polega na udzieleniu rzetelnej informacji na 

temat prawidłowego sposobu nakładania jak również częstości stosowania 
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preparatów w żelu, kremie lub roztworze na zmienioną chorobowa skórę. 

Pacjenta należy również poinformować o możliwych działaniach niepożądanych 

leków miejscowych tj. rumień, zaczerwienie, suchość czy łuszczenie skóry oraz 

zachęcić do kontynuowania terapii, mimo ich wystąpienia. Farmaceuta powinien 

również udzielić informacji na temat właściwej pielęgnacji skóry trądzikowej i 

zalecić stosowanie kosmetyków aptecznych, które są przeznaczone do skóry 

tłustej lub trądzikowej, co pomoże w złagodzeniu działań niepożądanych często 

trudnej dla pacjenta farmakoterapii miejscowej. 
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