
STRESZCZENIE 

Jedną z  najpowszechniejszych chorób skóry występują-
cą u kobiet jest trądzik dojrzały. Mechanizmy stojące za po-
wstaniem widocznych na skórze zmian są nadal poznawane, 
przez co wytypowanie jednego czynnika odpowiedzialnego 
za wywołanie dermatozy nie jest niemożliwe. 

Celem pracy było przedstawienie możliwej patogenezy trą-
dziku dojrzałego z opisem występujących zaburzeń na pozio-
mie komórek skóry.

 W  artykule zostały zamieszczone informacje skupiają-
ce się na szczególnej roli układu dokrewnego w  powstawa-
niu trądziku dojrzałego u kobiet po 25. roku życia i wiążących 
się z tym zaburzeń np. zespółu policystycznych jajników. Opi-
sane zostały także aktualne terapie specjalistyczne oraz ko-
smetologiczne. 

Słowa kluczowe: trądzik dojrzały, hormony, leczenie, 
pielęgnacja, komórki, układ dokrewny

ABSTRACT

One of the most common skin diseases in women is mature 
acne. The mechanisms that are responsible for the visible 
skin lesions are still being recognized, and it is impossible to 
put a single factor that is culpable for the development of this 
dermatosis. 

The aim of the article is to describe the possible pathogen-
esis of adult acne with a description of the disorders occur-
ring at the level of skin cells. The main focus  is directed to the 
particular role of the endocrine system in the development of 
adult acne in women over 25 years of age and related diseas-
es such as polycystic ovarian syndrome. Current specialized 
and cosmetological therapies were also described. 
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Trądzik dojrzały  
jako powszechna dermatoza kobiet –  
wyszczególnienie układu dokrewnego

Mature acne as a common female dermatosis  
– detailing of the endocrine system

WSTĘP
Trądzik dojrzały (acne tarda) to dermatoza przebiegająca ze 
stanem zapalnym jednostki włosowo-łojowej. Zapalne grud-
ki oraz krosty koloru czerwonego powstają w wyniku wytwo-
rzenia się mikrozaskórnika. Zmiany te mogą ustępować z po-

zostawieniem blizn. W  miarę progresji dermatozy, na skó-
rze mogą pojawić się torbiele, guzki bądź przetoki podskórne. 
Twarz, szyja, klatka piersiowa oraz plecy, to miejsca gdzie po-
wstają zmiany cechujące trądzik. Na podstawie zmian morfo-
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logicznych dermatozy, wyszczególniono jej dwie postacie: za-
palną oraz retencyjną [1, 2]. Nazwa schorzenia wynika z jego 
występowania u  osób powyżej 25. roku życia, jednakże czę-
ściej diagnozowany jest u kobiet niż u mężczyzn. Stwierdzo-
no, iż częstotliwość występowania dermatozy u płci żeńskiej 
oscyluje w przedziale od 12 do 54% [1]. Zmiany występujące 
w przebiegu trądziku radykalnie obniżają samoocenę kobiet 
wpływając tym samym na jakość życia [3].

PATOGENEZA
Literatura naukowa wskazuje, iż na niejednoznaczną pato-
genezę trądziku dojrzałego składają się nieprawidłowości 
ze strony układu dokrewnego. Zwraca się tu uwagę głównie 
na podwyższony poziom hormonów androgenowych, któ-
re w  znaczący sposób wpływają na fizjologię komórek skó-
ry. Uważa się, że istniejące w trakcie dermatozy stany zapalne 
spowodowane są nadekspresją poszczególnych grup komór-
kowych układu immunologicznego. Nadmierna odpowiedź 
ze strony tego układu jest uaktywniana między innymi przez 
zwiększoną kolonizacja Cutibacterium acnes [4]. 

GRUCZOŁY ŁOJOWE I SEBOCYTY
Jednym z kluczowych przydatków zapewniających prawidło-
wą homeostazę skóry są gruczoły łojowe. Komórką gruczo-
łu łojowego jest sebocyt wypełniony lipidami [5]. W później-
szych stadiach różnicowania komórek, kiedy osiągną pełną 
dojrzałość, sebocyty rozpadają się i uwalniają do pęcherzyka 
łój, czyli oleistą, woskową substancję. W skład łoju wchodzą: 
trójglicerydy, wolne kwasy tłuszczowe (FFA, free fatty acids), 
estry wosku, skwalen oraz cholesterol (tabela 1). Składniki 
łoju utrzymują odpowiednie nawilżenie oraz natłuszczenie 
w  warstwie rogowej, ograniczając utratę wody. Pełnią rów-
nież rolę prozapalną, przeciwzapalną i ochronną. Co więcej, 
niektóre lipidy, jak na przykład kwas laurynowy i kwas sapie-
nowy, wykazują działanie przeciwbakteryjne. Gruczoły łojo-
we regulują skórną produkcję androgenów oraz steroidów, 
a  także syntezę przeciwutleniaczy. Wpływ na ich homeos-
tazę mają: hormony, neuropeptydy, retinoidy oraz szlaki sy-
gnałowe m.in insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1, in-
sulin-like growth factor 1) [6]. U osób chorujących na trądzik 
obserwuje się zmiany w jakości i ilości sebum. Zmniejszona 
ilość kwasu linolowego, który zaangażowany jest w  syntezę 
lipidów łojowych, powoduje dysfunkcję bariery naskórkowej, 
a także predyspozycje do powstawania zaskórników. Ponad-
to w przebiegu trądziku stwierdzono spadek wolnych kwasów 
tłuszczowych. Wzrost ilości skwalenu oraz powstawanie pro-
duktów ubocznych w wyniku jego utlenienia (między innymi 
nadtlenku skwalenu, który wykazuje działanie komedogen-
ne), powoduje powstawanie zaskórników i indukcję prolifera-
cji keartynocytów.

Wszelakie modyfikacje w  składzie spowodowane są nie-
prawidłową syntezą lipidów w gruczołach łojowych [5, 7, 8].

Tabela 1 Skład łoju

Skład procentowy głównych składników łoju

Trójglicerydy wraz z kwasami tłuszczowymi 57,5%

Estry woskowe 26%

Skwalen 12%

Cholesterol i jego estry 4,5%

Źródło: [7]

HIPERKERATYNIZACJA 
Keratynizacja naskórka obejmuje procesy podziału, różnico-
wania oraz śmierci komórek. Poprzez ten biologiczny proces 
dochodzi do wytworzenia warstwy rogowej naskórka, która 
stanowi barierę ochronną, między innymi przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi. W przebiegu trądziku występu-
je wzmożona keratynizacja, dochodzi wówczas do nadmier-
nego różnicowania komórek. W konsekwencji prowadzi to do 
zablokowania przez nagromadzony łój i zrogowaciały naskó-
rek ujścia mieszka włosowo-łojowego, gdzie powstaje mikro-
zaskórnik, a następnie zaskórnik. Zwiększona ilość keratyny 
poprzez hiperkeratynizację będzie korelowała ze zwiększoną 
kolonizacją C. acnes [9, 10].

Na procesy podziału i różnicowania komórek mają wpływ 
hormony steroidowe oraz hormony tarczycy. Brak zachowa-
nej równowagi pomiędzy hormonami skutkuje wzmożonym 
procesem keratynizacji. Należy również zwrócić uwagę na 
szczególną rolę wapnia w powyższym procesie biologicznym. 
Receptor błonowy, zlokalizowany na keratynocytach warstwy 
podstawnej oraz wyższych warstw naskórka, jest docelowym 
miejscem przyczepu jonów wapnia Ca2+. Połączenie jonów 
wapnia z receptorem przy pomocy liganda aktywuje procesy 
ekspresji białek różnicujących się w zależności od etapu pro-
cesu keratynizacji [9]. 

Zaburzenia gospodarki wapniowej związane z  niskim po-
ziomem tego pierwiastka powodują, iż komórki nie różni-
cują się prawidłowo, ale intensywnie się mnożą. Natomiast 
zwiększona wewnątrzkomórkowa zawartość jonów wapnia 
w obecności witaminy D3 uaktywnia enzymy, które wywołują 
różnicowanie komórek skóry, ale także mogą generować ich 
apoptozę [11]. 

UKŁAD IMMUNOLOGICZNY I DROBNOUSTROJE 
Skórę ludzką kolonizują drobnoustroje głównie z  rodzaju 
bakterii należących do Corynebacteria, Propionibacteria oraz 
Staphylococci. Zachowana równowaga pomiędzy mikroorga-
nizmami jest kluczowa w  utrzymaniu dobrego stanu skóry. 
Mikrobiom chroni skórę przed chorobotwórczymi drobno-
ustrojami [12, 13].

C. acnes (dawniej: Propionibacterium acnes) jest bakterią 
Gram-dodatnią i  beztlenową, bytującą w  mieszkach włoso-
wo-łojowych i na powierzchni skóry. Pożywką dla tej bakterii 
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są lipidy wchodzące w skład łoju oraz keratyna zawarta w ke-
ratynocytach [12, 13].

Występująca w  przebiegu trądziku nadprodukcja łoju 
i nadmierna keratynizacja naskórka, sprawia iż na skórze po-
wstają korzystne warunki do rozwoju beztlenowej bakterii 
C. acnes [14].

Bakterie tego rodzaju produkują lipazę, która powodu-
je przekształcenie łoju w  wolne kwasy tłuszczowe prowa-
dząc do komedogenezy, co oznacza zablokowanie światła 
lejka mieszka włosowego poprzez jego hiperkeratozę. Pro-
ces ten poprzedza powstanie zapalnych wykwitów trądzi-
kowych. Zwiększona kolonizacja C. acnes powoduje również 
nadmierną odpowiedź immunologiczną za pośrednictwem 
poszczególnych komórek takich jak limfocyty Th1 oraz Th17, 
co w  konsekwencji inicjuje, bądź nasila istniejący stan za-
palny skóry [14]. Dochodzi do nadmiernej ekspresji cytokin 
prozapalnych oraz chemokin. Bakteria aktywuje receptory  
Toll-podobne (TLR, toll-like receptors) zlokalizowane na ke-
ratynocytach, co prowadzi do indukcji interkuliny IL-8,IL-
-12,IL-1, czynnika martwicy nowotworu (TNF, tumor necrosis 
factor), interferonu-gamma IFN-γ, a  także metaloproteinaz 
macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP, matrix metalloprote-
inases). Konsekwencją tego procesu jest wzmożona keraty-
nizacja jednostki włosowo-łojowej, zatkanie jej ujścia i rozwój 
zaskórników [13].

Badania histopatologiczne skóry z  zapalnymi wykwita-
mi zobrazowały znaczny naciek makrofagów i neutrofili. Do-
datkowo biopsje zmian trądzikowych wykazały nadekspre-
sję receptora TLR2 przez makrofagi, które otaczają pęcherzy-
ki jednostki włosowo-łojowej [15]. Dlatego też obserwuje się 
ograniczenie wykwitów skórnych u chorych po zastosowaniu 
miejscowych retinoidów, które oddziałują na receptor TLR2, 
co w  konsekwencji doprowadza do zablokowania nadmier-
nej odpowiedzi immunologicznej wywołanej przez bakterie 
C. acnes [14].

UKŁAD DOKREWNY
Androgeny mają szczególny wpływ na patogenezę trądziku 
dojrzałego. Wydzielane są u kobiet z narządów dokrewnych: 
jajników i nadnerczy. Źródłem androgenów jest również skó-
ra poprzez zachodzącą w niej konwersję obwodową. Hormon 
lutenizujący (LH, luteinizing hormone) oraz folikulotropowy 
(FSH, follicle-stimulating hormone) wydzielane przez przy-
sadkę mózgową stymulują jajniki do wytwarzania znikomej 
ilości prekursorów androgenów, czyli siarczanu dehydro-
epiandosteronu (DHEA-S, sulfate dehydroepiandrosterone) 
oraz testosteronu. DHEA-S może być dalej metabolizowany 
do aktywniejszych androgenów jak testosteron i androsten-
dion [16]. Zaburzenia związane z  wydzielaniem hormonów 
mogą być związane z hiperandrogenizmem, zespołem poli-
cystycznych jajników (PCOS, polycystic ovary syndrome) bądź 
dysfunkcją osi podwzgórze-przysadka [17]. Cibula i  wsp. za-

obserwowali podwyższony poziom co najmniej jednego z an-
drogenów w  81% przypadków pacjentek z  trądzikiem, nato-
miast w 48% występował PCOS [18].

Poprzez enzymy w skórze takie jak: dehydrogenaza 3β-hy-
droksysteroidowa (3β-HSD, 3β-hydroxysteroid dehydrogenase) 
dehydrogenaza 17β-hydroksysteroidowa (17β-HSD, hydroxy-
steroid dehydrogenase) oraz 5α-reduktazy (5α-R, 5α-reductase) 
możliwa jest również przemiana DHEA i androstendionu w te-
stosteron i najbardziej aktywny androgen, czyli dihydrotesto-
steron (DHT, dihydrotestosterone) [19]. Stwierdzono, iż najbar-
dziej aktywnym enzymem w gruczołach łojowych zlokalizowa-
nym na skórze twarzy jest 5α-R. Nadaktywność tego enzymu, 
wpływa na wzmożony metabolizm DHT, co wiąże się z  przy-
spieszeniem sekrecji sebocytów [17, 19].

W skórze znajdują się także receptory dla androgenów, 
które są zlokalizowane na sebocytach i keratynocytach. Przy-
łączenie się androgenu do receptora powoduje wzrost gru-
czołu łojowego i  proces lipogenezy w  jego obrębie, podział 
komórek łojowych oraz proces keratynizacji [18]. 

Podczas trwania dermatozy obserwuje się większą wrażli-
wość receptorów na androgeny, przez co zwiększa się wydzie-
lanie sebum oraz rogowacenie przewodów łojowych [2]. Tak 
więc zmiany trądzikowe pojawiające się u kobiet dorosłych są 
wynikiem między innymi wysokiego poziomu  DHEA-S oraz 
testosteronu [20].

Przeciwną rolę do androgenów spełniają estrogeny. Po-
przez mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego, obniża-
ją sekrecję androgenów. Dodatkowo wpływają na tworzenie 
globuliny odpowiedzialnej za wiązanie hormonów płciowych 
(SHBG, sex hormone binding globulin). Białko SHGB wiąże 
wolny testosteron, obniżając tym samym jego stężenie w su-
rowicy, co w  następstwie zmniejsza także aktywność sebo-
cytów [18]. Dlatego też aktywność gruczołu łojowego zależna 
jest od stosunku estrogenów do androgenów [17, 18]. 

Wpływ na powstawanie wykwitów ma także insulinopo-
dobny czynnik wzrostu IGF-1. Badania przeprowadzone przez 
El- Tahlawi i wsp. w grupie 30 pacjentów, wykazały znacząco 
podwyższony poziom IGF-1 w surowicy krwi pacjentek z ak-
tywnym trądzikiem. Do podobnych wniosków doszli także 
Cappel i wsp., którzy stwierdzili u pacjentek podwyższony po-
ziom w surowicy IGF-1 wraz DHEA. Wskazuje to na związek 
między IGF-1, insuliną oraz androgenami [21]. IGF-1 induku-
je syntezę testosteronu w  gonadach oraz DHEA w  nadner-
czach, a także ma swój udział w skórnej konwersji testostero-
nu do DHT, pod wpływem enzymu 5α-R. Czynnik ten wpływa 
na gruczoły łojowe poprzez stymulacje wzrostu sebocytów 
oraz zachodzącą w gruczole lipogenezę. Zatem IGF-1 zwięk-
sza częstotliwość syntez androgenów w  nadnerczach oraz 
gonadach. Co więcej, uintensywnia aktywność biologiczną 
androgenów, poprzez udział w skórnej syntezie testosteronu 
do DHT. Wzrost w  surowicy IGF-1 prowadzi do nadmierne-
go utlenienia lipidów w sebocytach [22, 23]. Przytaczając rolę 
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IGF-1 w powstawaniu zmian, należy również wspomnieć o in-
sulinie, która wraz z nim kontroluje lipogenezę łojową [24].

Kortykoliberyna (CRH, corticotropin-releasing hormone) 
oraz kortyzol, to związki chemiczne wydzielane w organizmie 
w  wyniku stresu psychicznego. Stwierdza się, iż długotrwa-
ły stres koreluje z nasileniem zmian trądzikowych, gdyż hor-
mony te pośrednio wpływają na aktywność gruczołu łojowe-
go. Nadmiar CRH powoduje zwiększoną ekspresję enzymu 
3β-HSD, który następnie aktywuje androgeny [23]. 

Na fizjologię skóry oddziałuje również prolaktyna – hor-
mon wydzielany z  przedniego płata przysadki mózgowej. 
Jej wysoki poziom (tzw. hiperprolaktynemia) może wystąpić 
w  wyniku powstania guza prolaktynowego lub niedoczyn-
ności tarczycy czy nadnerczy. Wysokie wartości prolaktyny 
mogą być również spowodowane zaburzeniem homeosta-
zy organizmu przez nadmierny stres psychicznym lub fizycz-
ny. Hormon ten ma wpływ na metabolizm keratynocytów, fi-
broblastów oraz gruczołów potowych i  łojowych za pośred-
nictwem receptora. Przypisuje się jej także wpływ na komórki 
układu odpornościowego skóry. Hiperprolaktynemia powo-
duje zwiększone wydzielanie sebum oraz przyspiesza proli-
feracje i różnicowanie keratynocytów [24, 25]. 

Znaczącą rolę w  homeostazie komórek skóry przypisuje 
się również hormonom tarczycy. Regulują one za pośrednic-
twem receptorów obecnych w skórze i mieszkach włosowych 
procesy ekspresji keratyny, proliferacji oraz różnicowanie ke-
ratynocytów. Wspomagają wytworzenie się odpowiedniej 
struktury skóry tak, aby mogła pełnić swoje funkcje ochron-
ne. Choroby gruczołu tarczowego takie jak niedoczynność 
(hipotyreoza) lub nadczynność (hipertyreoza) spowalnia-
ją bądź przyspieszają powyższe procesy. Niska wartość hor-
monów tarczycy związana jest z hipotyreozą, która powodu-
je znaczną suchość skóry i  dysfunkcję bariery naskórkowej. 
Przeciwne skutki w obrębie naskórka powoduje hipertyreoza 
związana ze  zwiększonym wydzielaniem hormonów tarczy-
cy. Dochodzi wówczas do przyspieszenia metabolizmu ko-
mórkowego, w wyniku czego na skórze twarzy powstają za-
palne i niezapalne zmiany trądzikowe oraz wzrasta produk-
cja sebum [17, 26].

ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW 
Zespół policystycznych jajników, jest powszechnie występu-
jącą chorobą u kobiet w wieku rozrodczym. Etiologia schorze-
nia jest niejednoznaczna i wymaga dalszych badań. Jak wska-
zuje literatura, zespół policystycznych jajników (PCOS, polycy-
stic ovary syndrome) skutkuje występowaniem niepłodności, 
hiperandrogenizmu oraz szeregu innych powikłań. Obja-
wy dające podstawę do rozpoznania PCOS to występowanie 
u kobiet co najmniej dwóch z trzech podstawowych kryteriów. 
Pierwszym z nich jest brak, bądź sporadyczne występowanie 
owulacji. Drugie kryterium to kliniczne lub biochemiczne ob-
jawy wskazujące na hiperandrogenizację. Natomiast trzecią 

podstawą do stwierdzenia schorzenia jest widoczny w  ob-
razie ultrasonograficznym zespół policystycznych jajników. 
Jednakże na tym etapie badań należy wykluczyć występowa-
nie innej patologii, np. guzów hormonalnych bądź wrodzone-
go przerostu nadnerczy [27, 28].

Możliwy szlak mechaniczny, w wyniku którego rozwija się 
u  kobiet PCOS, obejmuje zaburzoną produkcję hormonów 
steroidowych przez jajniki, ich nieodpowiednią stymulację, 
a  także wadę budowy wewnętrznej tkanki. Zauważalna jest 
również oporność tkanek na insulinę oraz jej nieprawidłowa 
sekrecja i wynikający z dysfunkcji nadnerczy oraz jajników hi-
perandrogenizm [29].

Negatywnymi skutkami wynikającymi z  PCOS jest obser-
wowane u  kobiet łysienie, hirsutyzm (nadmierne owłosie-
nie) oraz trądzik, a zmiany w wyglądzie wynikają z nadmia-
ru hormonów androgenowych. Dlatego swój potencjał w te-
rapii mają leki, których schemat działania opiera się między 
innymi na blokowaniu receptorów odpowiadających andro-
genom [27].

WPŁYW TERAPII IZOTRETYNOINĄ NA HORMONY 
Izotretynoina jest środkiem często stosowanym w  terapii 
skór trądzikowych. Schemat jej działania opiera się na regu-
lowaniu nadmiernie pracujących gruczołów łojowych oraz 
wpływu na ich wielkość, co ma na celu ograniczenie zamian 
trądzikowych [30].

Feily i wsp. przeprowadzili badania wśród 36 kobiet w wie-
ku od 18 do 30 lat mających trądzik o  zmianach grudkowo- 
-torbielowatych w stopniu nasilenia umiarkowany lub ciężkim. 
Przed wdrożeniem doustnej izotretynoiny w dawce 20 mg na 
dobę, oznaczono poziom: DHEA, DHT, testosteronu, wolnego 
testosteronu, prolaktyny, LH, FSH oraz 17-hydroksyprogeste-
ronu z krwi żylnej. Natomiast po zakończeniu terapii trwającej 
trzy miesiące, ponownie sprawdzono poziom hormonów. Za-
obserwowano znacznie niższy do pierwotnego wyniku poziom 
testosteronu, DHT oraz prolaktyny, jednakże wzrost DHEA. 
Stężenie reszty hormonów nie uległo zmianie [30, 31].

Wpływ leczenia doustną izotretynoiną na hormony zba-
dali również Acmaz i  wsp., jednakże z  tą różnicą, iż badania 
miały na celu sprawdzenie jej wpływu na występujące u ko-
biet PCOS. W  badaniu wzięło udział 40 kobiet w  przedzia-
le wiekowym 18-40 lat mających torbielowatą postać trądzi-
ku. Standardowo przed rozpoczęciem leczenia izotretynoiną, 
oznaczono stężenie hormonów androgenowych, wykonano 
badanie ultrasonograficzne tarczycy wraz ze sprawdzeniem 
hormonu tyreotropowego (TSH, thyroid stimulating hormo-
ne), trijodotyroniny (FT3, free triiodothyronine) i  tetrajodo-
tyroniny (FT4, free thyroxine), wykonano panel wątrobowy, 
morfologię oraz insulinę, IGF-1, SHBG, FSH, LH. Sprawdzo-
no także objętość jajników, a  poprzez punktacje Fermiana- 
-Galliweya sprawdzono nasilenie hirsutyzmu. Dawka leku 
wynosiła 20 mg na dobę i  była stopniowo zwiększana do 
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40  mg. Po sześciu miesiącach powtórzono powyższe bada-
nia i porównano z wyjściowymi. Spostrzeżono obniżone stę-
żenie wolnego testosteronu, wzrost cholesterolu i  trójglice-
rydów, zmiany w  objętość jajników, ograniczenie wykwitów, 
mniejsze nasilenie hirsutyzmu. Reszta hormonów miała po-
ziom nie różniący się znacznie od wyjściowego [31].

Karadag i  wsp. również stwierdzili zmniejszone stężenie 
wolnego testosteronu, bez znaczącej zmiany innych hormo-
nów [32].

Wysuwa to wnioski, iż leczenie izotretynoiną wpływa na 
obniżenie poziomu wolnego testosteronu bez znaczącej 
zmiany innych hormonów. Dodatkowo może stanowić alter-
natywę leczenia PCOS u kobiet, które mają przeciwskazania 
do stosowania antykoncepcji, jednakże potrzebne są dalsze 
badania w tym kierunku [30, 32].

MORFOLOGIA ZMIAN
W celu usprawnienia diagnozowania trądziku dojrzałego, 
określono jego dwie postacie. Pierwszą z nich jest postać za-
palna, w  przebiegu której występują zmiany typu: grudki, 
krosty i  guzki, po których wygojeniu mogą pozostać blizny 
z  obecnością znikomego łojotoku. Drugą jest postać reten-
cyjna, a podczas jej trwania występują niezapalne zaskórni-
ki, mikrotorbiele wraz łojotokiem. Schorzenie pojawia się na 
żuchwie, podbródku czy też okolicy ust. Może migrować na 
przednią stronę szyi. Lokalizacja zmian nie jest uniwersalna 
dla wszystkich pacjentów. Wskazują na to badania przepro-
wadzone na 374 kobietach, u których stwierdzono występo-
wanie zamian również na policzkach, czole i skroniach [16].

Ze względów ewolucyjnych, postać retencyjna trądziku 
dojrzałego posiada trzy podtypy. Pierwszym z  nich jest trą-
dzik uporczywy, uważany za najczęściej występujący. Jest 
on kontynuacją trądziku młodzieńczego, który nie ustąpił 
i utrzymuje się do okresu dojrzałości. Następnym jest trądzik 
o opóźnionym początku, czyli nie występującym w wieku doj-
rzewania, a po nim. Ostatnim podtypem jest trądzik nawraca-
jący późny, charakteryzujący się zmianami pojawiającymi się 
w okresie młodzieńczym, które ustąpiły i nawróciły w wieku 
dojrzałym [16, 34, 35].

Na podstawie badań prowadzonych wśród pacjentek ze 
zdiagnozowanym trądzikiem dojrzałym stwierdza się, iż naj-
częściej występującym (w 75-80%) podtypem u kobiet jest trą-
dzik uporczywy. Trądzik o  opóźnionym początku obserwuje 
się u 20-40% kobiet, czyli znacznie rzadziej. Przebieg derma-
tozy jest zazwyczaj lekki w kierunku umiarkowanego [34, 35].

LECZENIE SPECJALISTYCZNE 
Patofizjologia trądziku dojrzałego, która uwarunkowana jest 
różnymi czynnikami, skłania do wdrożenia przemyślanego, 
a  zarazem skutecznego schematu leczenia poprzedzonego 
odpowiednim wywiadem. Należy zebrać informacje na temat 
obecnego stanu zdrowa osoby chorej, przyjmowanych leków, 

stylu życia, prowadzonego wcześniej leczenia oraz rodzaju 
kosmetyków stosowanych w pielęgnacji domowej (tab. 2). Na-
stępnie określić lokalizację zmian, ich ilość oraz rodzaj. Tak 
obszernie przeprowadzony wywiad umożliwi dobór odpo-
wiednich medykamentów do stosowania miejscowego, bądź 
systemowego oraz pozwoli na określenie czynników wyzwa-
lających zmiany trądzikowe [36].

Specjalista powinien przedstawić cele leczenia i realne moż-
liwości poprawy stanu skóry. Celami terapii powinny być: ogra-
niczenie wykwitów i  istniejącego stanu zapalnego, regulacja 
pracy gruczołów łojowych oraz keratynizacji naskórka [36, 37].

Do stosowania miejscowego często zalecane są retinoidy, 
których działanie ukierunkowane jest na ograniczenie stanu 
zapalnego, poprzez hamowanie ekspresji leukocytów T CD4 + 
i  CD8+, cytokin i  receptorów TLR. Ponadto wykazują działa-
nie komedolityczne, oznacza to, iż oczyszczają ujście miesz-
ków włosowych z  zalegającej masy zbudowanej z  łoju i  zro-
gowaciałego naskórka. Retinoidy normalizują także keratyni-
zację naskórka i działają keratolitycznie, co wpływa również 
korzystnie na redukcję przebarwień pozapalnych [38, 39]. 
Wdrażane są one stopniowo, aż do codziennej aplikacji. Skut-
kami ubocznymi jakie można zaobserwować po miejscowym 
stosowaniu retinoidów są: zaczerwienie skóry, jej łuszczenie 
oraz nadmierna suchość. Poprawa stanu skóry w trakcie tera-
pii retinoidami nie jest natychmiastowa i wymaga czasu, jest 
to kwestia kilku miesięcy o których pacjent powinien zostać 
poinformowany [38]. Najczęściej przepisywanymi redoinida-
mi są: adapalen, tretynoina oraz tazaroten [36].

Kolejnym środkiem wykorzystywanym do miejscowego le-
czenia dermatozy jest nadtlenek benzoilu. W porównaniu do 
retinoidów działa on przede wszystkim bakteriobójczo na ko-
lonizację C. acnes. Często jest on stosowany jako dodatkowy 
element terapii w połączeniu na przykład z adapalenem [38].

Tabela 2 Czynniki wyzwalające zmiany trądzikowe 

Dieta Produkty zawierające nabiał (zwiększają wzrost 
czynnika IGF-1 w surowicy krwi), produkty przetwo-
rzone, bogate w tłuszcze trans.

Leki Hormonalne, przeciwpadaczkowe, przeciwdepre-
syjne.

Nieodpowiednia 
pielęgnacja 

Kosmetyki komedogenne (zawierające w  składzie 
np. acetylowany alkohol lanolinowy, stearynian bu-
tylu, trójgliceryd kaprynowy, bądź kaprylowy, masło 
kakaowe, izopropyle oprócz alkoholu izopropylowe-
go, kwas lanolinowy).
Oleje: olej lniany, olej z brzoskwini, olej ze słodkich 
migdałów, oliwa z oliwek, mirystynian mirystylowy, 
stearynian i palmitynian oktylowy, kwas oleinowy.

Czynniki 
psychologiczne

Stres długotrwały lub krótkotrwały, zaburzenia 
zdrowia psychicznego.

Czynniki 
fizyczne

Zanieczyszczenie środowiska, promieniowanie UV, 
wilgotność i temperatura.

Źródło: [17, 33]
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Leczenie systemowe opiera się na zastosowaniu u pacjen-
tów antybiotyków, izotretynoiny oraz leków hormonalnych. 
Doustnym antybiotykiem najczęściej wybieranym przy lecze-
niu trądziku są tetracykliny, np.: minocyklina, doksycylina i sa-
recyklina. Erytromycyna oraz klindamicyna w  porównaniu 
do tetracyklin wykazują zwiększone ryzyko oporności – bak-
terie stają się obojętne na działanie antybiotyku, dlatego też 
leki te są obecnie rzadko przepisywane pacjentom. Tetracy-
kliny działają dwutorowo, ponieważ zmniejszają ilość szcze-
pów C. acnes oraz ograniczają ekspresję mediatorów stanu 
zapalanego. Skutkami niepożądanymi, jakie obserwuje się 
w  trakcie doustnej antybiotykoterapii, są nudności, wymio-
ty lub biegunki, natomiast na poziomie skóry, przy dłuższym 
stosowaniu i wysokich dawkach minocykliny mogą wystąpić 
przebarwienia. Terapię tymi medykamentami łączy się czę-
sto ze środkami do stosowania miejscowego [40, 41]. Należy 
zwróć uwagę również na schematyczne stosowanie u pacjen-
tek leków hormonalnych. Wyróżnia się tutaj grupę antyandro-
genów, jak na przykład spironolakton, którego zastosowanie 
w  leczeniu trądziku uważa się za skuteczniejsze niż w  przy-
padku środków antykoncepcyjnych. Kolejnym jest octan cy-
proteronu, który skutecznie ogranicza zmiany trądzikowe wy-
stępujące przy stwierdzonym u pacjentki PCOS, drospirenion, 
flutamid, dezogestrel, octan chlormadionu. Stosowane rów-
nież w terapii doustne środki antykoncepcyjne, są najczęściej 
złożone i zawierają estrogen i progestagen [27, 42].

TERAPIA KOSMETOLOGICZNA 
Nieodzownym elementem w ograniczaniu wykwitów trądzi-
kowych są zabiegi kosmetologiczne. Połączenie ich z  lecze-
niem specjalistycznym, łagodną pielęgnacją i  odpowiednią 
dietą, przynosi znaczącą poprawę stanu skóry [17]. W związ-
ku z  tym, iż w  przebiegu trądziku występują zaburzenia na 
poziomie komórek naskórka m.in. hiperkeratynizacja, wyko-
nuje się zabiegi złuszczające za pomocą odpowiednio dobra-
nych kwasów organicznych. Ich dyfuzja w głąb skóry reguluje 
keratynizację naskórka i pracę gruczołów łojowych. W konse-
kwencji prowadzi to do zmniejszenia ilości krost, grudek, za-
skórników, przebarwień pozapalnych oraz wydzielanego se-
bum. Należy zaznaczyć, że jednym z  głównych przeciwska-
zań do zabiegu eksfoliacji kwasami jest leczenie pochodnymi 
retinolu do sześciu miesięcy po zakończeniu leczenia [43]. 
Jedną ze stosowanych podczas zabiegu substancji złusz-
czających jest kwas azelainowy. Powoduje on zahamowanie 
ekspresji cytokin, które przyczynią się do powstawania sta-
nu zapalnego na skórze. Eksfoliacja tym kwasem zmniej-
sza aktywność enzymu 5α-R prowadząc do zmniejszenia ilo-
ści wydzielanego łoju, co jest pożądanym efektem przy tera-
pii trądziku. Kwas azelainowy działa bakteriostatycznie oraz 
redukuje ilość krost i grudek zapalnych [44]. Korzystne efek-
ty przynosi również eksfoliacja kwasem pirogronowym. Jego 
mała cząsteczka sprawia, iż dyfunduje on przez warstwy skó-

ry łatwo i  głęboko. Oddziałuje zarówno na mieszek włoso-
wy jak i gruczoł łojowy wykazując działanie komedolityczne 
oraz keratolitycznie. Normalizuje wydzielanie łoju oraz redu-
kuje obecne na skórze zaskórniki. Ogranicza rozwój mikroor-
ganizmów poprzez działanie bakteriostatyczne. Dzięki moż-
liwości jego głębokiej penetracji aż do skóry właściwej, gdzie 
pobudza komórki do syntezy białek podporowych oraz gliko-
zaminoglikanów, osiąga się efekty przebudowy skóry i jej za-
gęszczenia. W  rezultacie zmniejsza się głębokość blizn po-
trądzikowych. Przy procedurze zabiegowej, w której wykorzy-
stywany jest ten kwas organiczny, specjalista musi zachować 
ostrożność, gdyż jednym z  powikłań, które może wystąpić 
jest epidermoliza, czyli pęcherzowe oddzielanie się naskór-
ka [44-46]. Należy zwróć również uwagę na kwas trójchloro-
octowy TCA. Tak samo jak kwas pirogronowy, jest on skutecz-
ny w redukowaniu blizn potrądzikowych. Kwas TCA również 
z łatwością dyfunduje przez warstwy skóry. Podczas zabie-
gu na skórze widoczne jest zbielenie, co świadczy o koagula-
cji białek [45]. Za pomocą tego kwasu wykonuje się również 
zabieg opierający się na nakładaniu drewnianym patyczkiem 
wysokich stężeń TCA w  miejscu występowania blizny atro-
ficznej. Taka procedura ochrania okoliczne tkanki i  pozwala 
na redukcję samych blizn [44]. Widoczne rezultaty w terapii 
skór trądzikowych przynosi również retinol. Jest to substan-
cja przynależąca do grupy związków chemicznych zwanych 
retinoidami. Skuteczność tej substancji spowodowana jest 
obecnością przeznaczonych dla niej receptorów w  naskór-
ku, gruczole łojowym, mieszku włosowym czy też na komór-
kach Langerhansa. Po połączeniu się z  receptorem wpływa 
na wewnętrzną fizjologię komórki. Bezpośrednio oddziału-
je na podział oraz dojrzewanie komórek naskórka [47]. Reti-
nol ogranicza działanie enzymu 3β-HSD, co powoduje osła-
bienie skórnej syntezy DHT, efektem czego jest zmniejsze-
nie ilości wydzielanego łoju. Podczas zabiegu wykorzystuje 
się produkty z różny stężeniem procentowym retinolu w po-
łączeniu z  organicznymi kwasami i  antyoksydantami. Nale-
ży zaznaczyć, że jednym z głównych przeciwskazań do eksfo-
liacji peelingami chemicznymi jest leczenie izotretynoiną do 
sześciu miesięcy po zakończeniu leczenia [44].

Wśród najbardziej pożądanych cech substancji kosmetycz-
nych wymienia się działanie: seboregulujące, antybakteryjne, 
przeciwzapalne, nawilżające oraz regenerujące [17]. 

DIETA 
Rola diety w  powstawaniu wykwitów trądzikowych podle-
ga ciągłym dyskusjom. Na przestrzeni ostatnich lat zwróco-
no uwagę na negatywny wpływ spożywania produktów wy-
sokoprzetworzonych, tłustych oraz bogatych w  cukry proste 
na stan skóry osób z trądzikiem, w przeciwieństwie do diety 
opierającej się na spożywaniu dużej liczby owoców, warzyw, 
ryb, chudego mięsa czy owoców morza. Wysoki indeks glike-
miczny pokarmu powoduje wzrost stężenia IGF-1 i  insuliny. 
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Stymuluje to nadnercza do produkcji androgenów i zwiększo-
nej aktywności enzymu 5α-R. W obszarze skóry wpływa to na 
proliferację keratynocytów, sebocytów, lipogenezę, a  w  kon-
sekwencji powstanie wykwitów [20, 48]. Wiele kontrowersji 
toczy się wokół kwestii trądziku i spożywania produktów na-
białowych, głównie mleka. Jego indeks glikemiczny jest niski, 
natomiast w swoim składzie zawiera kazeinę oraz białko ser-
watkowe, które w znacznym stopniu stymulują IGF-1 [20]. 

Badania nad rolą diety jako czynnika inicjującego zmia-
ny trądzikowe przeprowadzane na różnych populacjach po-
kazują, iż schorzenie to rozwija się znacznie częściej u osób 
żyjących w  krajach wysoko uprzemysłowionych. Natomiast 
zmniejszoną częstotliwość występowania trądziku zaobser-
wowano na obszarach wiejskich. Badano również populację 
Kitvan państwa Papua-Nowa Gwinea. Wśród osób żyjących 
w  tym miejscu i  odżywiających się głównie owocami, ryba-
mi i kokosami, nie zaobserwowano żadnych zmian trądziko-
wych. Model diety mieszkańców oparty jest na niskim indek-
sie glikemicznym z  wykluczeniem produktów przetworzo-
nych, czy też bogatych w  tłuszcze trans. Naturalne jest tam 
duże spożycie ryb, które są źródłem kwasów omega-3 (kwasy 
te zmniejszą poziom IGF-1) oraz owoców, między innymi ko-
kosów oraz warzyw bulwiastych [49, 50].

Dieta wysokotłuszczowa, tak zwana zachodnia, negatywnie 
wpływa również na mikrobiotę jelitową. W wyniku chronicz-
nego spożywania produktów wysokotłuszczowych dochodzi 
do utraty jej różnorodności. Zachowanie równowagi w  mi-
krobiomie jelit jest kluczowe ze względu na to, iż wpływa on 
między innymi na szlak mTOR (mammalian target of rapamy-
cin kinase). Kinaza ta bierze udział w procesach wytwarzania 
się bariery naskórkowej oraz ma wpływ na proliferację i róż-
nicowanie komórek skóry. Nieprawidłowości na drodze szla-
ku mTOR prowadzą do zaburzenia powyższych procesów, co 
może potęgować stan zapalny w trądziku i utrudniać gojenie 
się wykwitów [48].

PODSUMOWANIE 
Współczesna wiedza na temat trądziku dojrzałego zawiera 
wiele hipotez. Jedną nich jest rola układu dokrewnego w po-
wstawaniu zmian u dorosłych kobiet. Wzrost hormonów i po-
wiązane z  nimi choroby korelują z  widocznymi na skórze 
zmianami zapalnymi. Dlatego też zgłębianie wiedzy interdy-
scyplinarnej przez kosmetologa jest niezmiernie ważne. Zna-
jomość zaburzeń i zmian, jakie zachodzą na poziomie skóry 
podczas trwania dermatozy, pozwala na dobranie odpowied-
nich składników aktywnych do terapii kosmetologicznych. 
Takie podejście przekłada się na uzyskanie znacznej poprawy 
stanu skóry i podwyższenia jakości życia pacjentów.
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