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dermatologia

Trą dzik zwy czaj ny jest naj pow szech niej wy stę pu ją cym scho rze niem
der ma to lo gicz nym, do ty ka ją cym nie mal że każ de go czło wie ka w pew -
nym przedzia le wie ko wym. Cho ciaż wy da wa ło się, że o trą dzi ku wie -
dzie li śmy wie le, nie tak daw no zu peł nie zmie nił się po gląd do ty czą cy pa -
to fi zjo lo gii zmian trą dzi ko wych. Kla sycz na te o ria na pa to ge ne zę trą dzi -
ku trak to wa ła stan za pal ny ja ko punkt koń co wy po ło jo to ku,
nadmier nym ro go wa ce niu i hi per pro li fe ra cji bak te ryj nej.

lek. Justyna Sowińska
Oddział Dermatologii COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
w Gdańsku
Ordynator Oddziału: dr n. med. Maria Czubek

Skuteczność podchlorynów
o niskich stężeniach w technologii
Microcyn® w terapii trądziku twarzy

Obe cne ba da nia wska zu ją, że trą -
dzik jest głów nie cho ro bą za pal ną,
a mi kro za pa le nie i zja wi ska im mu no lo -
gicz ne są głów ną przy czy ną cy klu trą -
dzi ko we go. Wzo rzec wro dzo ne go za -
pa le nia pro wa dzą ce go do zmian trą dzi -
ko wych jest wy wo ły wa ny przez
bez po śre dnie i po śre dnie wie lo czyn ni -
ko we i wza je mnie po wią za ne me cha ni -
zmy. W skórze do tknię tej trą dzi kiem
do cho dzi do na si le nia czyn ni ków pro -
za pal nych, ta kich jak re cep to ry toll-li ke
(TLR), IL-1 i IL-6, me ta lo pro te i na zy
ma cie rzy (MMP), z których wszy st kie
sty mu lu ją me dia to ry sta nu za pal ne go.
Zmia ny hor mo nal ne są me cha ni zmem
na pę do wym po wo du ją cym zwięk szo -
ne wy dzie la nie ło ju o nie pra wi dło wej
bu do wie i zwięk szo nej li czeb no ści Cu ti -

bac te rium ac nes (daw. Pro pio ni bac te -
rium ac nes), zmniej sza jąc w ten spo sób
róż no rod ność mi kro bio lo gicz ną skóry.
Trą dzik po spo li ty cha rak te ry zu je się
do mi na cją odręb nych szcze pów Cu ti -
bac te rium ac nes, z utra tą róż no rod no -
ści ty pów bak te rii oraz zwięk szo ną li -
czeb no ścią Sta phy lo coc cus epi der mi dis.
W przy pad ku skóry ze skłon no ścią do
trą dzi ku sta ło się za tem klu czo we
utrzy ma nie rów no wa gi mi kro bio mu
skór ne go w mie szkach wło so wych i na
po wierzch ni skóry. 

Ak tu al ne za le ce nia do ty czą ce le cze -
nia trą dzi ku są za leż ne od stop nia cięż -
ko ści scho rze nia. Le ki miej sco we ta kie
jak re ti no i dy, an ty bio ty ki czy nad tle nek
ben zo i lu mo gą po wo do wać wy su sza nie
i podraż nie nie skóry u nie których pa -
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cjen tów, co mo że ogra ni czać prze strze -
ga nie za le ceń le kar skich, a tym sa mym
ne ga tyw nie wpły wać na wy ni ki le cze nia.
Naji stot niej szym jed nak dzia ła niem
ogra ni cza ją cym efek tyw ność le cze nia
jest roz wój opor no ści bak te rii na an ty -
bio ty ki sto so wa ne za rów no miej sco wo,
jak i sy ste mo wo, dla te go wciąż po szu ku -
je się al ter na tyw nych dróg i pro duk tów,
które bę dą sku tecz ne, a jed no cze śnie
po zba wio ne po wyż szych skut ków.

Wo bec sta le na ra sta ją cej opor no ści
bak te rii na an ty bio ty ki, szcze gól nie cen -
ne wy da ją się no we for mu ły pre pa ra tów
o dzia ła niu prze ciw za pal nym i prze ciw -
bak te ryj nym nie wpły wa ją ce na opor -
ność drob no u stro jów. Pro dukt Gra ma -
Derm™ opra co wa no w opar ciu o opa -
ten to wa ną tech no lo gię Mi cro cyn®.
Pod sta wo wy mi skła dni ka mi są kwas
pod chlo ra wy i pod chlo ryn so du, których
nie wiel kie stę że nia wy twa rza ne są na tu -
ral nie w pro ce sach od por no ścio wych.
Tech no lo gia wy ko rzy sty wa na jest od

wie lu lat w le cze niu in nych scho rzeń
der ma to lo gicz nych, w tym ostrych
i prze wle kłych ran, cho rób za pal nych
skóry ta kich jak wy prysk ato po wy i kon -
tak to wy czy opa rzeń. Kwas pod chlo ra -
wy jest jed nym z pro duk tów po wsta ją -
cych w trak cie tzw. wy bu chu tle no we -
go, do które go do cho dzi w trak cie
ni szcze nia bak te rii i wi ru sów przez układ
od por no ścio wy. Po mi mo du żej ak tyw -
no ści bak te rio bój czej nie jest cy to to -
ksycz ny dla ko mórek ludz kich, co
praw do po dob nie zwią za ne jest z je go
en do gen ną obe cno ścią w ukła dzie od -
por no ścio wym. W prze ci wień stwie do
an ty bio ty ków nie wy ko rzy stu je kla sycz -
nych me cha ni zmów bio bój czych, wo -
bec których bak te rie zy sku ją opor ność.
Roz twór Gra ma Derm™ to prze twa rza -
ny elek tro che micz nie roz twór wod ny
wy twa rza ny z czy stej wo dy i chlor ku
so du. Pod czas pro ce su elek tro li zy po -
wsta ją re ak tyw ne for my tle nu i chlo ru,
co pro wa dzi do wy two rze nia osmo lar -
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Ryc. 1. Średnia liczba zmian zapalnych od 0 do 12 tygodni po leczeniu produktem badanym 
(SOS – roztwór ponadtlenkowy), nadtlenkiem benzoilu (BP) i placebo 
(źródło: Journal of Dermatological Treatment. 2009; 20:289-292).



no ści, która wpły wa na ho me o sta zę
drob no u stro jów.

W 2009 r. Ti ra do-Sánchez i wsp.
prze pro wa dzi li 12-ty go dnio we ran do -
mi zo wa ne, za śle pio ne ba da nie po rów -
nu ją ce sku tecz ność i to le ran cję Gra ma -
Derm™ z nad tlen kiem ben zo i lu w le cze -
niu ła god ne go do umiar ko wa ne go
trą dzi ku za pal ne go. W ba da niu wzię ło
udział 87 pa cjen tów: 46 ko biet i 41
męż czyzn, w wie ku od 15 do 22 lat, ze
zmia na mi trą dzi ko wy mi o cha rak te rze
grud ko wo-kro st ko wym (od 10 do 50
zmian za pal nych). Pa cjen tów przy dzie -
lo no lo so wo do 3 grup – 39 pa cjen tów
sto su ją cych ba da ny pro dukt, 24 sto su ją -
cych nad tle nek ben zo i lu – po zo sta li pa -
cjen ci otrzy my wa li pla ce bo. Przez 14
dni przed roz po czę ciem apli ko wa nia ba -
da nej sub stan cji pa cjen ci nie mo gli sto so -
wać żad ne go le cze nia miej sco we go,
przez 30 dni – an ty bio ty ków sy ste mo -
wych, przez co naj mniej 6 mie się cy –
izo tre ty no i ny do u st nej. Ba da ny pro dukt

apli ko wa li 2 ra zy dzien nie na ca łą twarz
przez 12 ty go dni, zaś ocen kli nicz nych
do ko ny wa no od po wie dnio w 4., 8. i 12.
ty go dniu. Od po wiedź oce nio no ja ko
do sko na łą (��75-100% re duk cja zmian),
do brą (��50-74% re duk cja), za do wa la ją -
cą (��25-49%) lub sła bą (<25%). To le -
ran cję zaś oce nia no, okre śla jąc miej sco -
we i ogól no u stro jo we zda rze nia nie po -
żą da ne w ska li od 0 do 3 punk tów.
Po pra wa by ła do sko na ła u 9 pa cjen tów
(23%) sto su ją cych ba da ny pro dukt
w po rów na niu z 5 pa cjen ta mi (21%)
sto su ją cy mi nad tle nek ben zo i lu, po pra -
wa do bra u 21 pa cjen tów (54%) przyj -
mu ją cych ba da ny pro dukt i 12 pa cjen -
tów (50%) przyj mu ją cych nad tle nek
ben zo i lu w po rów na niu z 4 pa cjen ta mi
(18%) przyj mu ją cy mi pla ce bo, efekt za -
do wa la ją cy u 6 pa cjen tów (15%) sto su -
ją cych ba da ny pro dukt i 5 pa cjen tów
(21%) sto su ją cych nad tle nek ben zo i lu,
w po rów na niu z 12 pa cjen ta mi przyj -
mu ją cy mi pla ce bo. 
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Ryc. 2. Wpływ badanego produktu na łagodne do umiarkowanych zapalne zmiany trądzikowe na
początku badania (A) i po 12 tygodniach (B) (źródło: Journal of Dermatological Treatment. 2009; 20:289-292).
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Na stą pi ło stop nio we, istot ne zmniej -
sze nie licz by zmian za pal nych w gru pie
z pro duk tem ba da nym. Gru pa ta wy ka -
za ła po nad to więk sze zmniej sze nie licz -
by zmian za pal nych niż gru pa pla ce bo na
wszy st kich wi zy tach kon trol nych i by ła
po rów ny wal na z wy ni ka mi gru py sto su -
ją cej nad tle nek ben zo i lu. Te róż ni ce by -
ły wy ra źne po dru giej wi zy cie kon trol -
nej. W żad nej z dwóch grup nie wy stą -
pi ły miej sco we zda rze nia nie po żą da ne.
Wy ni ki oce ny kli nicz nej przed sta wio no
na ry ci nie 1.

Wy ni ki ba da nia wska zu ją, że Gra ma -
Derm™ jest wy so ce sku tecz ną opcją te -
ra peu tycz ną w przy pad ku za pal ne go
trą dzi ku twa rzy, po rów ny wal ną z nad -
tlen kiem ben zo i lu. Sku tecz ność Gra ma -
Derm™ jest do brze zna na w cho ro bach
in fek cyj nych skóry i owrzo dze niach, ale
w przy pad ku trą dzi ku jest praw do po -
dob ne, że sku tecz ność ta jest czę ścio -
wo zwią za na z dzia ła niem an ty sep tycz -
nym i z dzia ła niem prze ciw za pal nym.
Gra ma Derm™ mo że być uży wa ny
przez do wol nie dłu gi czas, bez ry zy ka
po wsta wa nia opor no ści bak te rii. Po -
nad to po zba wio ny jest też in nych dzia -
łań nie po żą da nych zna mien nych dla
nad tlen ku ben zo i lu, jak cho ciaż by miej -
sco we podraż nie nia czy odbar wia nie
odzie ży. W sku tecz ny spo sób eli mi nu je
bak te rie Cu ti bac te rium ac nes i in ne. 

Pod su mo wu jąc, tech no lo gia Mi cro -
cyn® wy ko rzy sty wa na w pro duk tach
Gra ma Derm™, dzię ki dzia ła niu prze ciw -
drob no u stro jo we mu i prze ciw za pal ne mu
za po bie ga po wsta wa niu blizn po trą dzi ko -
wych, a do dat ko wo wspie ra pro li fe ra cję
ko mórek, co przy spie sza go je nie się
skóry. Dzię ki tym dzia ła niom z po wo dze -
niem mo że zo stać wy ko rzy sta ny ja ko
pro dukt wspo ma ga ją cy le cze nie ła god ne -
go i umiar ko wa ne go trą dzi ku po spo li te go.
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