
STRESZCZENIE

Trądzik późny to dermatoza skórna występującą u osób do-
rosłych, po skończeniu 25. roku życia. Może mieć charakter 
pierwotny, nawracający lub przetrwały, czyli być kontynuacją 
trądziku młodzieńczego. 

W jego etiopatogenezie istotną rolę odgrywa stres, zmiany 
hormonalne organizmu oraz środowisko. Celem pracy było 
omówienie czynników wpływających na występowanie oraz 
przebieg trądziku późnego.

Dla skutecznego prowadzenia terapii kosmetologicznych nie-
zbędna jest wszechstronna wiedza, nie tylko w zakresie budowy 
skóry, ale również procesów w niej zachodzących pod wpływem 
różnych czynników wewnątrz i zewnątrzpochodnych. 

Słowa kluczowe: trądzik późny, trądzik osób dorosłych, stres, 
hormony, androgeny

ABSTRACT

Acne tarda is a skin dermatosis that affects adults after the 
age of 25. It may be primary, recurrent or persistent, that is a 
continuation of juvenile acne. 

Stress, hormonal changes in the body and the environ-
ment play a crucial role in its etiopatho genesis. The aim of the 
study was to describe the factors influencing the occurrence 
and course of the acne tarda.

Comprehensive knowledge is necessary for the effective 
conduct of cosmetology therapies, not only in the field of skin 
structure, but also in the processes occurring under the in-
fluence of various internal and external factors.
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Rola stresu, rytmu okołodobowego 
oraz zmian hormonalnych 

w trądziku późnym
The role of stress, circadian rhythm and hormonal changes  

in acne tarda

WPROWADZENIE
Patofizjologia trądziku dorosłego, nazywanego również trądzi-
kiem późnym, zbliżona jest do trądziku pospolitego, natomiast 
występują istotne różnice między nimi. Składają się na nie 
kształtowanie i dojrzewanie gospodarki hormonalnej, a wystą-
pienie tej dermatozy zapalnej u osób po 25. roku życia najczę-
ściej odnajduje swe źródło w  czynnikach środowiskowych lub 
hormonalnych. Trądzik u osób dorosłych postrzegany jest jako 
choroba cywilizacyjna, która dotyka przede wszystkim społecz-
ność zamieszkującą dobrze rozwinięte rejony świata. W trądzi-

ku pospolitym zmiany skórne głównie pojawiają się w tak zwa-
nej strefie T (czoło, nos i broda), zaś w trądziku dorosłych zmiany 
występują w strefie U, obejmującej policzki, brodę i żuchwę [1].

CEL PRACY
Celem pracy było omówienie wpływu stresu, zmian rytmu 
okołodobowego oraz zaburzeń hormonalnych na występo-
wanie oraz przebieg trądziku późnego. Analizę przeprowa-
dzono na podstawie dostępnych źródeł literaturowych.
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ROLA GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH  
W PATOGENEZIE CHOROBY
Praca gruczołów łojowych jest kontrolowana przez szereg re-
ceptorów, które się na nich znajdują. Rolą receptora jest roz-
poznanie hormonu i związanie go, tworząc kompleks recep-
tor-hormon. 

Wyróżniane są następujące receptory znajdujące się na 
gruczole łojowym dla:
• hormonów płciowych takich jak: estrogeny, progesteron 

i androgeny (testosteron, dihydrotestosteron), 
• insuliny, 
• insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1, insulin-like 

growth factor 1), 
• hormonu kortykoliberyny (CRH, corticotropin-releasing 

hormone), 
• substancji P, 
• melanokortyny: MCR-1 (MCR-1 melanocortin receptors 1) 

i MCR-5 (MCR-5 - melanocortin receptors 5),
• melanokortyn: hormon alpha-melanotropowy (α-MSH, 

α-melanotropina), adrenokortykotropina (ACTH, adreno-
corticotropic hormone), 

• receptorów toll podobnych: TLR2 (Toll-like receptor 2), TLR4 
(Toll-like receptor 4), TLR6 (Toll-like receptor 6), CD14 (cluster 
of differentiation 14), 

• neuropeptydów, 
• witaminy D, 
• histaminy, 
• endokannabinoidów, 
• czynnika wzrostu fibroblastów, 
• receptorów opioidowych, 
• hormonu wzrostu, 
• epidermalnego czynnika wzrostu, 
• endotelialnego czynnika wzrostu (VEGF, vascular endothe-

lial growth factor), 
• leptyny (LEPR, leptin receptor), 
• wątroby X, 
• receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksyso-

mów (PPAR, peroxisome proliferator-activated) - regulują 
ekspresję genów związanych z metabolizmem węglowoda-
nów, tłuszczów i białek, 

• kwasu retinowego. 
Ilość tych receptorów obrazuje złożoność choroby jaką jest 

trądzik. Gdy którejś z wymienionych substancji jest zbyt dużo 
lub czynniki które kontrolują ich pracę zawodzą, następuje 
rozregulowanie pracy gruczołów łojowych i  powstanie łojo-
toku, który jest jedną ze składowych wystąpienia zmian trą-
dzikowych. Pierwszym istotnym aspektem regulacji funkcjo-
nowania gruczołów łojowych jest metaboliczny czynnik tran-
skrypcyjny – FoXO1. Pełni on rolę supresora, czyli nie pozwala 
na nadreaktywność receptorów: receptorów aktywowanych 
przez proliferatory peroksysomów-γ (PRAR-γ, peroxisome 
proliferators-activated receptors-γ), receptorów androge-
nowych (AR, androgen receptor), białka wiążącego sekwen-

cję odpowiedzi na sterole (SREBP-1c, sterol response elemen-
t-binding protein-1c), wątrobowego receptora X α (LXRα). Pod-
wyższony poziom insuliny lub insulinopodobnego czynnika 
wzrostu, w obecności enzymów jakimi są kinazy fosfoinozy-
tolu-3 i kinazy Akt, doprowadza do fosforylacji FoXO1. W wy-
niku tej reakcji, cząsteczki stają się rozpuszczalne i  opusz-
czają jądro, co zwiększa aktywność wymienionych wcześniej 
receptorów. Zwiększa się synteza łoju, w tym kwasu palmity-
nowego, który nadaje idealne warunki do rozwoju Cutibacte-
rium acnes. Drobnoustroje te doprowadzają do syntezy egzo-
gennej lipazy, która wzmaga uwalnianie drażniącego kwasu 
palmitynowego. Następuje aktywacja inflamasomu NLRP3 
(NLRP3, The inflammasome NLR family pyrin domain-con-
taining protein 3) za pomocą TLR2, zapewniając prozapalną 
IL-1β, która z  późniejszą aktywacją Th17 i  sygnalizacją IL-17 
wzmaga proces tworzenia się zaskórników (komedogeneza) 
i proces zapalny [2-4].

ROLA GOSPODARKI HORMONALNEJ
Skóra posiada zdolność syntetyzowania różnorodnych hor-
monów, jest narządem dokrewnym. Obszarem syntezy ste-
roidów w  skórze są gruczoły łojowe. Posiadają komplet en-
zymów potrzebnych do syntezy i  metabolizmu androgenów 
z cholesterolu. Zaburzenia hormonalne są bardzo powszech-
ną przyczyną choroby dermatologicznej jaką jest trądzik. Brak 
równowagi hormonalnej może doprowadzać do zbyt dużej 
aktywności gruczołów łojowych, co prowadzi do pobudze-
nia szeregu przemian, które towarzyszą zapaleniu aparatu 
mieszkowo-łojowego [2-4].

Androgeny
Testosteron, siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S, de-
hydroepiandrosterone sulfate) i  dihydrotestosteron (DHT, di-
hydrotestosteron) oddziałują na sebocyty poprzez wzmożenie 
produkcji sebum oraz stymulację ich wzrostu. Ich negatywne 
skutki stają się widoczne na skórze w momencie, gdy ich stę-
żenie w organizmie wzrasta lub następuje poprzez domina-
cję androgenów nad gestagenami i estrogenami. Kluczowym 
aspektem w  zdrowiu hormonalnym jest równowaga. Grupa 
hormonów androgennych może dwojako wpływać na rozwój 
zmian skórnych. W  pierwszej sytuacji obserwuje się zwięk-
szoną wrażliwość receptorów na sebocytach i  keratynocy-
tach na krążące hormony. Natomiast druga sytuacja dotyczy 
układu enzymatycznego jaki tworzą sebocyty i  keratynocy-
ty, który posiada zdolność do lokalnego wytwarzania hormo-
nów. Zwiększa się wówczas aktywność enzymów takich jak: 
5α-reduktaza, dehydrogenaza 3β-hydroksysteroidowa i  de-
hydrogenaza 17-hydroksysteroidowa. Taka sytuacja dopro-
wadza do przekształcenia DHEA-S, androstendionu i  testo-
steronu w dihydroksytestosteron. Jest to forma, która jest od 
5 do 10 razy aktywniejsza niż testosteron. Gdy nastąpi prze-
kształcenie do DHT, zmniejszona zostaje szansa na przepro-
wadzenie przez aromatazę reakcji, która przekształci go do 
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du nerwowego. Konsekwencją będzie zwiększony poziom 
kortyzolu, co zostanie zauważone przez receptory neurohor-
monu CRH i hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), któ-
re zlokalizowane są na sebocycie. Hormonem stymulującym 
produkcję androgenów w nadnerczach jest prolaktyna – biał-
kowy hormon, który odpowiada za stymulację gruczołu pier-
siowego do produkcji mleka. Miejscem jego produkcji jest 
przysadka mózgowa. Hiperprolaktynemia, czyli zbyt wysokie 
stężenie prolaktyny we krwi, powoduje zaburzenie w wydzie-
laniu hormonów płciowych, co doprowadza do rozregulowa-
nia pracy gruczołu łojowego [5-7].

Insulina
Hormonem, który wpływa na powstawanie zmian zapalnych 
jest insulina [8]. Miejscem wytwarzania insuliny są komór-
ki beta trzustki. Trzustka reaguje na podwyższony poziom 
glukozy we krwi, uwalniając insulinę. Jej zadaniem jest wy-
chwycenie i przetransportowanie do komórki substancji od-
żywczych, zawartych we wcześniej spożytej żywności. Częste 
i wielokrotne przyjmowanie posiłków obfitujących w węglo-
wodany proste może przyczyniać się do zaburzenia gospo-
darki insulinowo-glukozowej. Gdy do organizmu dostarczo-
ne zostają zbyt duże ilości cukru, ciągnie to za sobą również 
zwiększenie poziomu insuliny. Konsekwencją takiej sytu-
acji może być hipoglikemia reaktywna. Jest to spowodowane 
dążeniem trzustki do zbicia poziomu glukozy we krwi. Jeże-
li sytuacja będzie często powtarzana, komórki mogą utracić 
wrażliwość na insulinę, co prowadzi do wystąpienia insuli-
nooporności. Wówczas uzyskuje się podwyższony poziom 
glukozy we krwi, która nie jest transportowana do komó-
rek. W konsekwencji komórki beta trzustki wydzielają insuli-
nę, uzyskując permanentne podwyższenie insuliny i glukozy. 
Nie podejmując odpowiedniej profilaktyki na przestrzeni lat, 
można spowodować wystąpienie cukrzycy typu 2 [8].

Podniesiony poziom insuliny będzie wzmagał wrażliwość 
receptorów dla hormonów wzrostu (GH) na sebocycie. Skut-
kiem nadprodukcji hormonu wydzielanego przez komórki 
beta trzustki będzie spadek produkcji globuliny SHGB, któ-
ra odpowiada za wiązanie hormonów płciowych – androge-
nów i estrogenów. Doprowadza to do nadprodukcji androge-
nów w nadnerczach oraz jajnikach [8].

Hormony tarczycy
Istotną dla fizjologii skóry dysfunkcją na tle hormonalnym 
jest niedoczynność tarczycy. Jest to zbyt mała ilość hormo-
nów tarczycy albo odporność na ich działanie. W kontekście 
skóry dochodzi do zwolnienia tempa zróżnicowania komór-
kowego, osłabienia bariery naskórkowej i  spowolnienie go-
jenia się ran. Nadczynność tarczycy, inaczej nazywana hi-
pertyreozą, to zwiększenie wydzielania trójjodotyroniny i ty-
roksyny. Na poziomie skóry doprowadza do rozwoju stanu 
zapalnego [9].

estrogenu. Rozregulowanie gospodarki androgenowej może 
ściśle wiązać się z miejscem ich wydzielania. Są one wydzie-
lane w  nadnerczach, jajnikach oraz powstają w  przemia-
nach obwodowych. Osoby, u których trądzik wystąpił z powo-
du androgenów, mogą również zauważać nadmierne owło-
sienie lub silne przetłuszczanie się włosów. Niektóre kobiety 
mogą u siebie dostrzec objawy hirsutyzmu, czyli występowa-
nia owłosienia w  okolicy androgenozależnej [5-7]. Przemia-
ny androgenów istotne dla patogenezy trądziku pospolitego 
oraz trądziku późnego zostały przedstawione na rys. 1.

Rys.	1 Przemiany androgenów Źródło: Opracowanie własne

Estrogen
Hormonem równoważącym androgeny jest estrogen. Po-
przez regulację wydzielania się androgenów doprowadza do 
zrównoważenia wzrostu gruczołów łojowych. Zbyt niski po-
ziom estrogenów może doprowadzić do rozwoju zmian obec-
nych w trądziku dojrzałym [5].

Progesteron, prolaktyna
Przedstawicielem grupy hormonów płciowych jest progeste-
ron. Tak samo jak w przypadku estrogenu, jego zbyt mała ilość 
może doprowadzić do rozwoju zmian trądzikowych. Przyczy-
ną takiej sytuacji jest fakt, że progesteron stanowi inhibitor 
5-alfa-reduktazy – enzymu, który bierze udział w przekształ-
caniu testosteronu w DHT. Znaczącym argumentem przema-
wiającym o udziale w przyczynach wywołujących Acne tarda 
progesteronu jest fakt, że równoważy estrogen. Gdy występu-
je zbyt dużo estrogenu, zostaje aktywowana oś podwzgórze-
-przysadka-nadnercze, co powoduje wystąpienie reakcji jak 
w stresie psychologicznym. Jeżeli zaś organizm będzie w sy-
tuacji, gdy progesteron będzie na zbyt wysokim poziomie, to 
wpłynie on na oś HPA, co spowoduje wydzielenie się więk-
szej ilości noradrenaliny oraz aktywację współczulnego ukła-
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ROLA STRESU W ROZWOJU TRĄDZIKU PÓŹNEGO
Stres jest nieswoistą reakcją organizmu w  odpowiedzi na 
trudną, wyczerpującą sytuację. Organizm rozgrywa reakcję 
stresu na trzech poziomach. Pierwszy, to etap alarmu, który 
obejmuje modyfikację fizjologii organizmu w  odpowiedzi na 
bodźce. Potem następuje etap odporności – sytuacja streso-
wa ciągnie się przez dłuższy czas, a organizm zaczyna budo-
wać odporność na sytuację stresową, co powoduje ustąpienie 
zmian fizjologicznych. Etap wyczerpania stanowi ostatni ele-
ment odpowiedzi organizmu. Długotrwała obecność streso-
rów prowadzi do jego wyczerpania. Odpowiedź odpornościo-
wa przestaje być skuteczna, co powoduje nawrót ze strony fi-
zjologicznej. W przebiegu reakcji stresowej zaangażowany jest 
układ współczulny i  oś podwzgórze-przysadka-nadnercze 
tzw. HPA (hypothalamic-pituitary adrenal axis). W  momen-
cie nastąpienia reakcji stresowej, zostaje pobudzony układ 
współczulny, który wywołuje wpływ na nadnercza, co dopro-
wadza do wydzielania adrenaliny i  noradrenaliny. Pobudze-
nie osi HPA następuje po upływie czasu. Skutkiem jest wy-
dzielenie kortykoliberyny CRH (corcotropin-releasing hormo-
ne), która stymuluje przysadkę do produkcji kortykotropiny 
ACTH (adrenocorticotropic hormone). Kortykotropina wyka-
zuje wpływ na nadnercza, co doprowadza do uwalniania kor-
tyzolu. Stres jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego, 
a jego naturalną funkcją, która wykształciła się w trakcie ewo-
lucji, jest ochrona przed czynnikami zagrażającymi [10, 11].

Powodem uruchomienia tej reakcji są stresory, czyli bodź-
ce, które uznawane są za niebezpieczne. Grupę tych bodźców 
można podzielić na trzy różne podłoża: społeczne, środowi-
skowe i  psychologiczne. Czynniki społeczne są skupione na 
zachowaniach powszechnie krytykowanych przez społeczeń-
stwo, czyli np. przestępczość, alkoholizm, uzależnienie od nar-
kotyków. Czynniki środowiskowe związane są z negatywnymi 
nieprzewidywalnymi zdarzeniami, na które często człowiek 
nie ma wpływu. Czynniki psychologiczne występują w  mo-
mencie planowanych lub nieplanowanych modyfikacji życio-
wych np. poród, ciąża, rozwód, zmiana pracy czy też zmiana 
miejsca zamieszkania. Zmieniający się tryb życia zmienia licz-
bę stresorów na niekorzyść. W obecnych czasach, gdzie ciągle 
występuje pogoń za dobrem materialnym, wygórowanymi wy-
maganiami wobec siebie oraz przerostem ambicji, ludzie do-
świadczają zdecydowanie większej ilości bodźców, które mogą 
doprowadzić do zaburzenia homeostazy organizmu [10].

Ważnym elementem dobrego stanu psychicznego jest wy-
gląd. Często obraz skóry warunkuje pewność siebie oraz po-
czucie własnej wartości. Zmiany skórne, które zlokalizowane 
są na widocznych częściach ciała, takich jak twarz czy ramio-
na, mogą prowadzić do zwiększonej autokrytyki, lęków spo-
łecznych, braku chęci budowania relacji z  drugim człowie-
kiem, rozwoju symptomów depresyjnych oraz niekiedy do 
pojawienia się myśli samobójczych [11-13].

Reakcję stresową można obserwować na trzech płaszczy-
znach: behawioralnym, psychologicznym i  fizjologicznym. 

Zmiany behawioralne mogą uwidocznić się pod postacią 
zmian zachowania, apatii, niechęci do spożywania posiłków, 
problemów z  zasypianiem oraz zaburzeniem ciągłości snu. 
Aspektem psychologicznym jest rozdrażnienie, drażliwość, 
niestabilność emocjonalna, strach, przygnębienie oraz nie-
pewność. Ze strony zmian fizjologicznych można zauważyć 
podwyższone tętno, zaczerwienienie skóry, drżenie rąk oraz 
niepewność w głosie [11].

Wpływ stresu na skórę
Stres posiada silne korelację ze skórą. Spowodowane jest to 
faktem, że podczas życia płodowego skóra, mózg i układ ner-
wowy powstały z tego samego lista zarodkowego – ektodermy. 
Skóra jest narządem posiadającym swój własny układ neuro-
endokrynny. Komórki skóry posiadają zdolność do wytwarza-
nia hormonów, neuroprzekaźników oraz neuropeptydów. Me-
chanizm oddziaływania stresu na skórę może odbywać się na 
dwóch płaszczyznach. Może być czynnikiem wywołującym lub 
zaostrzającym. Samym czynnikiem stresowym dla osoby do-
tkniętej trądzikiem może się okazać jego obecność, co dopro-
wadzi do błędnego koła. Ze strony fizjologicznej, w skórze ze-
stresowanej, u której obserwowane są zmiany zapalne, zauwa-
żalny jest podwyższony poziom neuroprzekaźników, cytokin 
oraz dysfunkcji wydzielania hormonów. Głównym czynnikiem 
determinującym zwiększony poziom produkcji łoju jest proza-
palny neuropeptyd P, którego stężenie we krwi zwiększa się na 
skutek doświadczenia stresu. Skóra objęta zmianami trądziko-
wymi ukazuje zwiększoną ilość włókien nerwowych P-dodat-
nich w  lokalizacji gruczołów łojowych i  zmian chorobowych. 
Substancja P  wywołuje zmianę w  obrębie genu PPAR-γ, któ-
ry pobudza proces lipogenezy. Odpowiada także za uwalnianie 
z sebocytów cytokin takich jak: m IL-1, IL-6 i TNF-α. Długotrwa-
ły stres może doprowadzić do zwiększenia poziomu wydziela-
nia androgenów z nadnerczy [12, 13].

Nieprzerwana ekspozycja na stres nie wpływa pozytywnie na 
kondycję skóry. Dolegliwości, które mogą pojawić się jako pierw-
sze to: odczuwanie swędzenia, pieczenie, nadreaktywność i brak 
odpowiedniego poziomu nawilżenia, co wzmaga pracę gruczo-
łów łojowych. Nieprawidłowość w  krążeniu krwi doprowadza 
do zaburzenia procesów oddychania komórkowego. Komórki 
nie zostają zaopatrzone w składniki odżywcze oraz nie usuwa-
ją metabolitów. Wydzielany w wyniku stresu kortyzol oddziału-
je destrukcyjnie na kolagen oraz inne białka, spowalnia ich syn-
tezę. Wskutek właściwości przeciwzapalnych hormonu stresu, 
zostają osłabione funkcje odpornościowe organizmu, przez co 
zwiększa się prawdopodobieństwo zakażenia. Dysfunkcja płasz-
cza lipidowego jest kolejnym efektem działania stresu. Konse-
kwencją jest zmniejszenie napięcia, ścieńczenie skóry. Zwięk-
sza się ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i  urazów. Skóra 
szarzeje, jest niedostatecznie nawilżona, dochodzi do powstania 
teleangiektazji. Następuje zwiększona produkcja łoju, ponieważ 
gruczoły łojowe chcą uzupełnić niedobór lipidów, co zwiększa 
ryzyko powstania zmian trądzikowych [11, 12].
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ROLA RYTMU OKOŁODOBOWEGO
Etapy czuwania i  snu porządkowane są przez dwudzie-
stoczterogodzinny cykl, określany rytmem okołodobowym. 
To właśnie on pomaga w zachowaniu homeostazy całego or-
ganizmu. Jego nieprawidłowość może mieć wpływ na po-
prawność procesów detoksykacji oraz regeneracji. Stery nad 
rytmem dobowym pełni jądro nadskrzyżowaniowe, zlokali-
zowane w  podwzgórzu, wykazujące wrażliwość na stężenie 
melatoniny oraz wahania intensywności światła. Najistot-
niejszym czynnikiem regulującym wydzielanie hormonów 
jest obecność porannego i  wieczornego światła. Ludzki or-
ganizm w obecności światła dziennego lub sztucznego, któ-
re symuluje dzień, wydziela większe ilości kortyzolu, traktu-
jąc ten czas jako intensywną pracę. Gdy następuje ciemność,
organizm przechodzi do wzmożonego wydzielania melatoni-
ny, następuje czas regeneracji. W ciągu doby zmienia się ci-
śnienie krwi, szybkość procesów metabolicznych, stężenie 
hormonów oraz ciśnienie krwi [13, 14].

Znaczenie melatoniny w rytmie okołodobowym
Miejscem wytwarzania melatoniny jest szyszynka mózgowa. 
Proces powstawania melatoniny ukazuje, że jest ona pochod-
ną serotoniny. Całość odbywa się w  obecności tryptofanu, 
który ulega hydroksylacji w  5-hydroksytryptofan, a  wkrótce 
dekarboksylacji w  serotoninę. Czynnikiem umożliwiającym 
melatoninie kierowanie metabolizmem komórkowym jest 
umiejętność wiązania się z białkami cytozolowymi – recep-
torami z  rodziny receptorów jądrowych retinoidów. Właści-
wości antyoksydacyjne tego hormonu przebiegają na dwóch 
płaszczyznach. Pierwszą umiejętnością melatoniny jest 
wzmożenie syntezy występujących w  ludzkim organizmie 
antyoksydantów tj.: katalaza, reduktaza glutationu, peroksy-
daza glutationowa, dysmutaza ponadtlenkowa, oksygenaza 
hemowa-1 i  synteza γ-glutamylocysteiny. Druga właściwość 
polega na minimalizowaniu tworzenia się wolnych rodników 
poprzez zmniejszenie działalności enzymów prooksydacyj-
nych tj.: syntazy NO oraz 5- i 12- lipooksygenazy. Zostało udo-
wodnione, że związek ten redukuje ilość wolnych rodników, 
które zostają wyprodukowane w  mitochondriach podczas 
syntezy energii komórkowej (cyklu Krebsa), głównie uwzględ-
niając NO. Wynikiem tego zjawiska jest powrót odpowiednie-
go poziomu koenzymu Q10 i glutationu [15, 16].

Melatonina wykazuje działanie przeciwzapalne poprzez 
zmniejszenie aktywności inflasomu NLRP3 i  minimalizację 
ekspresji NF-κB. Czynniki te determinują wystąpienie stanu 
zapalnego w zmianach trądzikowych [16]. Aktywacja inflaso-
mu NLRP3 odbywa się na wiele sposobów, przez różnorodne 
czynniki. Odnosząc się konkretnie do skóry, odbywa się ona 
za pośrednictwem żywych komórek naskórka poprzez od-
działywanie czynników zewnątrzpochodnych tj.: substancji 
chemicznych i promieniowania UVB [17, 18].

Melatonina, której miejscem produkcji jest szyszynka po-
siada receptory w wielu układach ludzkiego organizmu: ukła-

dzie krwionośnym, nerwowym, pokarmowym, rozrodczym 
i  skórze. Związek ten nie oddziałuje tylko bezpośrednio na 
skórę. Dzięki obecności receptorów w  wyżej wymienionych 
układach, wykazuje również pośredni wpływ na skórę dzięki 
determinowaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Miejscem metabolizowania i syntetyzowania melatoniny jest 
również skóra, a dokładniej mitochondria w niej występujące. 
Hormon ten jest ważnym czynnikiem zachowania równowa-
gi mitochondrialnej poprzez kontrolę biogenezy oraz mitofa-
gii. Skóra posiada swój układ melatonergiczny. Wytwarzanie 
metabolitów i  hydroksylowych pochodnych melatoniny od-
bywa się w wyniku ekspozycji na promieniowanie słoneczne. 
W porównaniu do melatoniny, związki te są silniejsze pod ką-
tem antyoksydacyjnym [17, 18].

Melatonina reguluje wiele istotnych funkcji w ludzkim or-
ganizmie. Odpowiada za wzrost kości, protekcję przed rozwo-
jem nowotworów, zapoczątkowuje sen, reguluje rytm około-
dobowy, koordynuje wydzielanie hormonów, pełni funkcję 
ochronną dla układu nerwowego, neutralizuje stres oksyda-
cyjny, reguluje funkcje układu immunologicznego [16].

Obserwuje się dobowe wahania poziomu melatoniny w su-
rowicy. W ciągu dnia jest ono niskie, na poziomie (10-20 pg/ml). 
W nocy, od godziny 21:00, zauważa się tendencję wzrostową. 
Najwyższy poziom, czyli 80-150 pg/ml, dostrzega się między 
23:00 a  2:00-3:00. Opisywane stężenia odnoszą się do sytu-
acji, gdy naturalne występowanie światła nie zostaje zabu-
rzone [17, 18].

W krajach wysoce rozwiniętych, często dochodzi do zabu-
rzeń rytmu okołodobowego. Wynika to z intensywnego roz-
woju technologicznego. Światło niebieskie emitowane w go-
dzinach wieczornych i nocnych z ekranów smartfonów, lap-
topów, telewizorów i  innych urządzeń zaburza cykl dobowy. 
Spowodowane jest to długością fali światła niebieskiego 
(450-480 nm), które wykazuje wysoką skuteczność w hamo-
waniu wytwarzania melatoniny [19].

Znaczenie kortyzolu w rytmie okołodobowym
Następnym wyznacznikiem funkcjonowania prawidłowe-
go rytmu okołodobowego jest kortyzol. W  ludzkim organi-
zmie zaczyna on się wydzielać ok. 6:00, a jego największe stę-
żenie można obserwować ok. godziny 10:00. Kategoryzowa-
ny jest do grupy hormonów steroidowych, syntetyzowanych 
z cholesterolu. Proces wydzielania pobudzany jest przez ad-
renokortykotropinę (ACTH). Miejscem wytwarzania jest kora 
nadnerczy. Regulacja funkcjonowania tego hormonu odbywa 
się za pomocą osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Korty-
zol wpływa na każdą komórkę ludzkiego organizmu, poprzez 
receptory dla glukokortykoidów. Dzięki temu, wykazuje wie-
lokierunkowy wpływ na organizm. Konsekwencją działania 
kortyzolu jest wiązanie białek szoku (HSP), dzięki utworze-
niu kompleksu z receptorem przebiegającego z modyfikacją 
konformacji przestrzennej. Utworzony kompleks przedostaje 
się do jądra komórkowego i wywołuje wpływ na ekspresję ge-
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nów. Hormon ten bierze udział w odpowiedzi stresowej orga-
nizmu, porządkuje tempo metabolizmu komórkowego oraz 
jest odpowiedzialny za reakcję zapalną [19].

Efekty wydzielania kortyzolu można dostrzec na ludzkiej 
skórze. Bodziec stresowy dla organizmu powoduje uwolnie-
nie kortykotropiny (CRH), która przedostaje się do przysad-
ki mózgowej, gdzie odnajduje odpowiedni receptor i przyłą-
cza się do niego. Oddziaływanie kortykotropiny na komórki 
kortykotropowe przysadki wzmagane jest przez arginino-wa-
zopresynę. Wskutek tego następuje uwolnienie proopiome-
lanokortyny (POMC) – pochodnej neuropeptydu. Proopio-
melanokortyna wzmaga działanie α-melanocytów (α-MSH), 
β-endorfiny i  adrenokortykotropiny. Wzrost ACTH jest rów-
noznaczny ze wzrostem kortyzolu [20].

Kortyzol, poprzez posiadanie receptorów we wszystkich ko-
mórkach organizmu, wykazuje odmienne działanie ze wzglę-
du na charakter komórki. Na poziomie melanocytów i fibro-
blastów aktywizuje on namnażanie się komórek. W keratyno-
cytach nasila wytwarzanie się interleukiny 6. Hormon stresu 
może doprowadzać do nowotworzenia się naczyń krwiono-
śnych poprzez zwiększenie przepuszczalności naczyń krwio-
nośnych i  uwalnianie VEGF (czynnika wzrostu śródbłonka 
naczyniowego) [21].

Dwudziestoczterogodzinny cykl dobowy determinuje zdro-
wy wygląd skóry. Może być czynnikiem nasilającym trądzik 
poprzez zwiększenie stężenia kortyzolu, a z nim hormonów 
płciowych (androgeny wydzielane z kory nadnerczy). Opisa-
na sytuacja doprowadza do zwiększenia wydzielania łoju oraz 
hiperkeratynizacji. Niedobór melatoniny wpływa na wydłu-
żenie procesów zapalnych toczących się w skórze [21].

PODSUMOWANIE
Trądzik późny to dermatoza dotycząca osób po ukończeniu 
25. roku życia. W jej leczeniu należy uwzględnić istotną rolę 
zaburzeń hormonalnych, wpływ stresu oraz rytmu około-
dobowego. Są to czynniki znacząco wpływające na pojawia-
nie się zmian skórnych o charakterze zapalnym. Bez ich eli-
minacji lub zmniejszania oddziaływania nie można uzyskać 
widocznych efektów terapeutycznych. W  działaniach tera-
peutycznych należy zwrócić uwagę na każdy aspekt funkcjo-
nowania organizmu, szczególnie jego reakcji na stres, ilości 

sytuacji stresowych, godzin snu i  jego jakości, codziennych 
aktywności oraz zbadać profil hormonalny.

LITERATURA / REFERENCES
1. Zejfer A. Kompleksowa Terapia Problemów Skórnych. Warszawa: Wyd. 

PZWL; 2022.
2. Leśniczak A. Skin Therapy Book – trądzik pospolity, trądzik dorosłych. 

Poznań: Skin Therapy. https://skin-therapy.pl/produkt/e-book-leczenie-
-tradziku/. Accessed 01.12.2020.

3. Elsaie ML. Hormonal treatment of acne vulgaris: an update. Clin Cosmet 
Investig Dermatol. 2016;9:241-248.

4. Bataille V, Snieder H, MacGregor AJ, et al. The influence of genetics and 
environmental factors in the pathogenesis of acne: a twin study of acne 
in woman. J Invest Dermatol. 2002;119:1317-1322.

5. Ju Q, Tao T, Hu T, et al. Sex hormones and acne. Clinics in Dermatology. 
2017;2:130-137.

6. Arora MK, Yadav A, Saini V. Role of hormones in acne vulgaris. Clinical 
Biochemistry. 2011;44(13):1035-1040.

7. Edwadh MJ, Shemran KA, Al-Hamdany KJ. The correlation of some hor-
mones with acne vulgaris. International Journal of Science and Nature. 
2011;2(4):713-717.

8. Melnik BC. Linking diet to acne metabolomics, inflammation and come-
dogenesis: an update. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatolo-
gy. 2015;8:371-388.

9. Wawryniuk A, Sawicka K, Łuczyk R, et al. Niedoczynność tarczycy jako 
skutek przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia gruczołu tar-
czowego. Journal of Education, Health and Sport. 2017;5:41-54.

10. Kolanowska-Trzcińska M. Psychokosmetologia jako wsparcie tera-
pii chorób skóry zaostrzonych przez stres. Kosmetologia Estetyczna. 
2020;3:311-318.

11. Pawlicka M. Wpływ stresu na wygląd skóry. Kosmetologia Estetyczna. 
2019;4:473-475.

12. Polak D, Teległów A, Piotrowska A. Wpływ czynników psychologicznych 
na powstawanie i przebieg wybranych chorób skóry oraz znaczenie za-
burzeń dermatologicznych w  dobrostanie psychicznym. Kosmetologia 
Estetyczna. 2020;5:455-460.

13. Rokowska-Waluch A. Badanie zależności między stresem emocjonal-
nym a przebiegiem trądziku pospolitego. Rozprawa doktorska, promo-
tor dr hab. med. Mariola Pawlaczyk, Poznań 2014.

14. Kaczor M, Skalski M. Zaburzenia rytmu okołodobowego u młodzieży – 
przegląd literatury. Child Neurology. 2015;49:19-24.

15. Brzęczek A, Słonka K, Hyla-Klekot L. Melatonina – hormon o plejotro-
powym działaniu. Pediatr Med Rodz. 2016;2:127-133.

16. Skwarło-Sońta K, Majewski P. Melatonina, wielofunkcyjna cząsteczka 
sygnałowa w organizmie ssaka: miejsce biosyntezy, funkcje i mechani-
zmy działania. Folia Medica Lodziensia. 2010;1:15-55.

17. Czerwonka W, Puchalska D, Zarzycka-Bienas R, et al. Zastosowanie wi-
taminy E w kosmetologii. Kosmetologia Estetyczna. 2019;1:13-16.

18. Niedźwiedzka-Rystwej P, Ratajczak W, Tokarz-Deptuła B, et al. Charak-
terystyka i rola inflamasomów. Postępy Biologii Komórki. 2016;2:237-254.

19. Janosik E, Marzec S. Właściwości światła niebieskiego. Polish Journal for 
Sustainable Development. 2017;2:37-46.

20. Kmieć M, Broniarczyk-Dyła M. The influence of stress on the skin con-
dition. Clinical Dermatology. 2008;10(2):105-107.

21. Bogaczewicz J, Kuryłek A, Woźniacka A, et al. Psychoneuroimmunology 
and skin. Clinical Dermatology. 2008;10(2):108-111.

otrzymano / received: 02.05.2022 | poprawiono / corrected: 17.05.2022 | zaakceptowano / accepted: 07.06.2022

Aesthetic Cosmetology and Medicine
4 / 2022 / vol. 11136




