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 Słowa kluczowe: trądzik, antybiotyki, Propionibacterium acnes. Streszczenie: Antybiotyki stanowią ważny 
element w terapii trądziku zwyczajnego poprzez oddziaływanie na jedno z podstawowych zjawisk zachodzących 
w patogenezie zmian trądzikowych – ograniczenie namnażania Propionibacterium acnes. Poza działaniem prze-
ciwbakteryjnym istotne jest również ich działanie hamujące stan zapalny. W terapii miejscowej rekomendowa-
ne są: klindamycyna, erytromycyna oraz cykliczny węglan erytromycyny, które na ogół są bardzo dobrze tolero-
wane przez pacjentów. W cięższych postaciach trądziku znajdują zastosowanie antybiotyki doustne. Leki pierw-
szego wyboru stanowią tetracykliny (limecyklina, doksycyklina i rzadziej stosowany chlorowodorek tetracykliny),  
w przypadku ich nietolerancji lub przeciwwskazań zalecane są makrolidy. Towarzystwa dermatologiczne podkre-
ślają znaczenie terapii skojarzonych w leczeniu trądziku. W celu zapobiegania rozwoju lekooporności zaleca się 
łączenie zarówno miejscowych, jak i ogólnych antybiotyków z nadtlenkiem benzoilu, retinoidami lub kwasem 
azelainowym. Takie postępowanie daje szansę na szybkie ustępowanie zmian trądzikowych. 
  
  Keywords: acne, antibiotics, Propionibacterium acnes. Abstract: Antibiotics are an important element in 

acne therapy by affecting one of the basic phenomena occurring in the pathogenesis of acne lesions – limiting 
the multiplication of Propionibacterium acnes. In addition antibiotics have an anti-inflammatory effect. Clinda-
mycin, erythromycin and cyclic erythromycin carbonate are recommended for topical therapy of acne and they 
are generally very well tolerated by patients. In more severe forms of acne, oral antibiotics are used. The first 
choice drugs are tetracyclines (limecycline, doxycycline and less commonly used tetracycline hydrochloride), in 
case of intolerance or contraindications macrolides are recommended. Dermatological societies emphasize the 
importance of combination therapies in the treatment of acne. In order to prevent the development of drug resis-
tance, it is recommended to combine antibiotics (topical or oral) with benzoyl peroxide, retinoids or azelaic acid. 

 Wprowadzenie
Trądzik zwyczajny jest najczęściej występującą 
chorobą skóry. Szacuje się, że dotyczy  ponad 
80% osób, przy czym cięższe postacie zapalne 
obserwowane są u 20-35%. Szczyt zapadalno-
ści u kobiet przypada na 14.-17. r.ż., a u męż-
czyzn na 16.-19. r.ż. Coraz częściej obserwo-
wany jest początek choroby przed okresem doj-
rzewania oraz utrzymywanie się zmian trądzi-

kowych u osób po okresie dojrzewania, szcze-
gólnie u kobiet. Trądzik może negatywnie wpły-
wać na jakość życia i samoocenę chorych, a tak-
że zwiększa u nich ryzyko wystąpienia depre-
sji i lęku.

Rozwój zmian trądzikowych jest wyni-
kiem wieloaspektowych procesów zachodzą-
cych w jednostkach włosowo-łojowych. Składa-
ją się na to: zaburzenia rogowacenia ujść jed-
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nostek włosowo-łojowych, nadmierna produk-
cja łoju, nadmierna kolonizacja gruczołów łojo-
wych przez Propionibacterium acnes (P. acnes) 
oraz rozwój stanu zapalnego. Obecne rozumie-
nie sekwencji zmian prowadzących do rozwoju 
zmian trądzikowych stale ewoluuje. Uważa się, 
że P. acnes wraz z sebocytami mają kluczowe 
znaczenie w rozwoju nieprawidłowego stanu za-
palnego.

P. acnes jest beztlenową bakterią wystę-
pującą na skórze większości zdrowej popula-
cji. U pacjentów z trądzikiem 
obserwowana jest nadmierna 
kolonizacja jednostek włoso-
wo-łojowych przez tę bakte-
rię. P. acnes wchodzi w licz-
ne interakcje pomiędzy kera-
tynocytami, sebocytami oraz 
komórkami układu immunolo-
gicznego. Stymulując receptory wzorca (głów-
nie TLR-2, TLR-4, CD-14), zwiększa produkcję 
cytokin prozapalnych, m.in. IL-6 i IL-1B, pro-
wadzących do rozwoju nadmiernej keratyniza-
cji, ale także aktywuje metaloproteinazy ma-
cierzy, odpowiedzialne za destrukcję skóry 
i rozwój blizn potrądzikowych. Badania ostat-
nich lat pokazują, że odmienne filotypy P. ac-
nes kolonizują skórę populacji zdrowej i cho-
rej, a także w różny sposób wpływają na rozwój 
stanu zapalnego [1,2,3].

 Leczenie trądziku
Odpowiednia terapia zawsze musi być dobrana 
indywidualnie w zależności od ciężkości oraz po-
staci trądziku. Istotne jest wczesne wdrożenie le-
czenia celem prewencji późnych powikłań trądzi-
ku – blizn i przebarwień. Sukces terapeutyczny 
w dużej mierze uzależniony jest od dobrej współ-
pracy na linii lekarz-pacjent. Trądzik, będąc cho-
robą przewlekłą, wymaga często długotrwałej 
i systematycznej kuracji, czego pacjent musi być 
świadomy. Zgodnie z wytycznymi konsensusu 
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) 
w łagodnej i umiarkowanej postaci trądziku za-

lecane są preparaty miejscowe, najkorzystniej 
w terapii skojarzonej. W cięższych postaciach re-
komendowane jest leczenie doustne.

Antybiotyki miejscowe
Leczenie miejscowe jest podstawową i wystar-
czającą formą terapii u 60-80% pacjentów. An-
tybiotyki miejscowe ograniczają namnażanie  
P. acnes oraz redukują miejscowy stan zapalny. 
Obecnie na polskim rynku dostępne są 3 miej-
scowe antybiotyki: klindamycyna, erytromycy-

na oraz cykliczny węglan ery-
tromycyny. Inne antybiotyki 
nie są zalecane w terapii trą-
dziku. PTD rekomenduje sto-
sowanie zewnętrznych anty-
biotyków w grudkowo-krostko-
wej postaci trądziku bez obec-
nych cyst i przetok. Ze wzglę-

du na obserwowany w ostatnich latach gwałtow-
ny wzrost oporności P. acnes na stosowane ze-
wnętrzne antybiotyki, nie powinny być one sto-
sowane w monoterapii trądziku. Maksymalna 
zalecana długość terapii wynosi 12 tygodni. Je-
żeli po tym czasie nie uzyskano poprawy, wska-
zana jest modyfikacja leczenia zewnętrznego 
lub wdrożenie leków doustnych. 

Podstawowymi zaletami miejscowej antybio-
tykoterapii jest szybkie ustępowanie zmian za-
palnych, dobra tolerancja leczenia oraz bezpie-
czeństwo stosowania. Skutki uboczne są rzad-
ko obserwowane i o niewielkim nasileniu (za-
czerwienienie, świąd, pieczenie, suchość skóry); 
zwykle nie wymagają przerwania terapii i mają 
tendencję do samoistnego ustępowania w trak-
cie terapii. 

Klindamycyna i erytromycyna charaktery-
zują się porównywalną skutecznością. Klinda-
mycyna jest linkozamidem o działaniu przede 
wszystkim bakteriostatycznym oraz bakte-
riobójczym w stopniu zależnym od stężenia 
w miejscu zakażenia i od wrażliwości drobno-
ustrojów. Preparaty klindamycyny dostępne 
są w postaci płynu (1%), emulsji i żelu oraz 

 Istotne jest wczesne wdroże-
nie leczenia celem prewencji 
późnych powikłań trądziku  

– blizn i przebarwień.
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jako preparaty łączone z nadtlenkiem benzoilu 
(BPO) i retionoidami [4]. 

Erytromycyna należy do antybiotyków 
z grupy makrolidów. Wykazuje działanie bak-
teriostatyczne. Działanie przeciwbakteryj-
ne cyklicznego węglanu erytromycyny jest 
2-3 razy silniejsze niż działanie erytromycy-
ny w postaci zasadowej. Okres półtrwania cy-
klicznego węglanu erytromycyny jest trzy razy 
dłuższy od erytromycyny, a także wykazu-
je większą trwałość w środowisku kwaśnym. 
W Polsce dostępne są preparaty erytromycyny 
w roztworze i maści 2%, cyklicznego węglanu 
erytromycyny w postaci żelu i  płynu (2,5%) 
oraz preparaty łączone z octanem cynku i re-
tinoidami. 

Skuteczność miejscowej antybiotykoterapii 
ogranicza nierzadko spotykana częściowa opor-
ność krzyżowa pomiędzy erytromycyną a klin-
damycyną. W trakcie terapii miejscowej nie ob-
serwuje się istotnych działań ogólnoustrojowych 
– zarówno klindamycynę, jak i erytromycynę 
można stosować w ciąży (kategoria B według 
FDA). Oba antybiotyki są również bezpieczne do 
stosowania w okresie nasłonecznienia – nie wy-
wołują one reakcji fototoksycznych i fotoaler-
gicznych [1,5,6]. 

Miejscowe leczenie skojarzone
PTD silnie rekomenduje stosowanie miejsco-
wych antybiotyków w skojarzeniu z innymi sub-
stancjami. Takie postępowanie zwiększa sku-
teczność leczenia dzięki oddziaływaniu na róż-
ne elementy złożonej patogenezy trądziku oraz 
zmniejsza liczbę objawów niepożądanych. 

Stosuje się trzy formy terapii skojarzonej: 
• kuracja naprzemienna lekami z poszczegól-

nych grup;
• aplikacja preparatów o odmiennych mecha-

nizmach działania w różnych porach dnia; 
• stosowanie preparatów łączonych.

Szczególnie zalecane jest równoczesne 
(w różnych porach dnia lub jako preparatów łą-

czonych) stosowanie antybiotyku z BPO lub re-
tionoidami. 

W terapii skojarzonej najczęściej wykorzy-
stuje się schemat podawania: preparat klinda-
mycyny bądź erytromycyny 1 lub 2 x na dobę 
w połączeniu z BPO lub retinoidem 1 x dzien-
nie (w związku z ich możliwym działaniem draż-
niącym na skórę). U pacjentów z przeważającą 
komponentą zaskórnikową preferencyjnie zale-
cany jest miejscowy retinoid, natomiast w przy-
padku gdy dominują zmiany zapalne – BPO. Ze 
względu na potencjalne działanie fotouczulają-
ce, retinoidy powinny być stosowane w godzi-
nach wieczornych.

Rekomendowane jest, aby ponowne zasto-
sowanie miejscowej antybiotykoterapii było po-
przedzone minimum 5-7-dniową terapią BPO. 
BPO wykazuje silnie działanie przeciwbakteryj-
ne, nie prowadząc do rozwoju lekooporności. 

Terapia łączona z BPO często powoduje wy-
eliminowanie już istniejących szczepów anty-
biotykoopornych. Retinoidy działają keratoli-
tycznie i normalizują rogowacenie, wywołując 
efekt przeciwzaskórnikowy. Należy poinformo-
wać pacjenta o ryzyku wystąpienia podrażnie-
nia, szczególnie po BPO. Leczenie skojarzone 
daje większe możliwości indywidualizacji lecze-
nia i podnosi compliance [7,8].

Miejscowa antybiotykoterapia powinna być 
stosowana systematycznie do czasu ustąpienia 
zmian zapalnych, jednak nie dłużej niż 8 tygodni 
w przypadku erytromycyny i 12 tygodni w przy-
padku klindamycyny. W sytuacji braku remisji 
zmian po tym okresie wskazana jest zamiana 
leku zewnętrznego na inny bądź wdrożenie le-
czenia doustnego. 

Antybiotyki doustne 
W cięższych postaciach trądziku stosowane 
są antybiotyki doustne, spośród których reko-
mendowane są tetracykliny i makrolidy. Tetra-
cykliny są uznawane za leki z wyboru w lecze-
niu trądziku zwykłego, makrolidy stosuje się 
w przypadku nietolerancji tetracyklin, u ciężar-
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nych, matek karmiących i dzieci w wieku do 12 
lat. Ze względu na stale rosnącą antybiotyko-
oporność nie zalecane jest stosowanie antybio-
tyków w monoterapii ani w połączeniu z anty-
biotykoterapią miejscową [9,10].

 Podsumowanie
Antybiotykoterapia miejscowa zajmuje ważną 
pozycję w terapii trądziku zwyczajnego. Zarów-
no zewnętrznie aplikowana klindamycyna, jak 
i erytromycyna powodują szybką redukcję zmian 
zapalnych i są dobrze tolerowane przez pacjen-
tów. Szczególnie korzystne wyniki obserwuje się 
w terapii łączonej z BPO lub retinoidami.  Terapia 
skojarzona nie tylko umożliwia szybszą remisję 
zmian trądzikowych, ale i zmniejsza ryzyko roz-
woju lekooporności, stanowiącej istotny problem 
w leczeniu trądziku.    
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