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Trądzik jest przewlekłą chorobą zapalną jednostki włosowo-łojowej.
Jego występowanie jest bezpośrednio związane ze zwiększeniem
produkcji androgenów, co stymuluje nadmierną produkcję łoju.
Pojawiają się zaburzenia keratynizacji, powstaje odczyn zapalny,
dochodzi do kolonizacji bakteryjnej mieszków włosowych na twarzy,
szyi, dekolcie czy plecach. Bakterią odpowiedzialną za powstawanie
trądziku pospolitego jest przede wszystkim Propionibacterium acnes.
Czy to wczesna kolonizacja P. acnes, czy obciążenie rodzinne
wywołuje powstanie trądziku? Jak leczenie wpływa na przebieg
choroby?
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Alternatywne terapie
trądziku pospolitego

Jed no znacz ne od po wie dzi na te py ta nia,
po mi mo wie lu lat ba dań i do świad czeń der -
ma to lo gów na ca łym świe cie, nie ist nie ją. Jest
wie le te o rii nie po twier dzo nych ba da nia mi.
Nie ste ty, nie ma ide al nej me to dy le cze nia
trą dzi ku, ale od po wie dnio do bra ne le cze nie
mo że znacz nie zmniej szyć po wsta wa nie
zmian u więk szo ści pa cjen tów. Dzia ła nia nie -
po żą da ne, ko szty czy brak efek tów te ra pii
kon wen cjo nal nych wy da je się wy ja śniać
próby się ga nia po te ra pie al ter na tyw ne. Są to
me to dy ba zu ją ce przede wszy st kim na pro -
duk tach na tu ral nych. 

Czyn ni ki ry zy ka, ge ny zwią za ne z roz -
wo jem trą dzi ku czy też ro ko wa nie i sku tecz -
ność le cze nia są cią gle nie ja sne[1]. Ist nie ją ba -
da nia wska zu ją ce na ge ne tycz ne uwa run ko -
wa nia cięż kich po sta ci trą dzi ku[2]. Trą dzik po -
ja wia się wcze śniej u dziew cząt niż u chłop -
ców. Ist nie je po twier dzo ny ba da nia mi zwią -

zek po mię dzy pa le niem ty to niu a wy stę po -
wa niem trą dzi ku[3]. Po nad to zwięk szo na in -
su li no o por ność czy wy so ki po ziom de hy -
dro e pian dro ste ro nu w su ro wi cy mo gą tłu -
ma czyć wy stę po wa nie trą dzi ku ja ko ob ja wu
ze spo łu po li cy stycz nych jaj ni ków[4]. 

Le ki, które na si la ją wy kwi ty trą dzi ko we,
to pre pa ra ty prze ciw pa dacz ko we czy prze -
ciw no wo two ro we, ta kie jak ge fi ti nib[5]. Po -
nad to sto so wa nie ste ry dów dla zwięk sza nia
ma sy mię śnio wej mo że pro wa dzić do po ja -
wie nia się po waż nych zmian trą dzi ko wych[6].

Die ta, świa tło sło necz ne czy od po wie -
dnia hi gie na skóry rów nież uwa ża ne są za
czyn ni ki istot ne w prze bie gu trą dzi ku. Ist nie je
wie le zwo len ni ków „die ty an ty trą dzi ko wej”,
jed nak jak do tąd nie po twier dzo no jed no -
znacz nie jej wpły wu na re duk cję cho ro by[7].

Czte ry pro ce sy od gry wa ją za sa dni czą
ro lę w two rze niu zmian trą dzi ko wych. Są to:
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uwal nia ne do skóry me dia to ry pro ce sów za -
pal nych, za bu rze nia pro ce su ke ra ty ni za cji
pro wa dzą ce do two rze nia się za skór ni ków,
zwięk szo ne wy twa rza nie ło ju pod wpły wem
nad pro duk cji an dro ge nów (lub zwięk szo nej
wraż li wo ści re cep to rów an dro ge nów) oraz
ko lo ni za cja przez P. ac nes. Do kład ny prze -
bieg pro ce su two rze nia zmian, jak i in ne
czyn ni ki od dzia łu ją ce po zo sta ją nie po twier -
dzo ne.

Trą dzik lo ka li zu je się przede wszy st kim
na twa rzy (99% przy pad ków), ale rów nież
na ple cach (90%), klat ce pier sio wej, ra mio -
nach czy na po ślad kach. Wśród wy kwi tów
trą dzi ko wych wy róż nić mo że my: za skór ni ki,
grud ki, kro st ki oraz na cie ki za pal ne. To, ja ki
wy kwit do mi nu je, de cy du je o tym, z ja ką po -
sta cią trą dzi ku ma my do czy nie nia[8].

Le cze nie trą dzi ku ma na ce lu li kwi da cję
lub zła go dze nie ob ja wów mu to wa rzy szą -
cych oraz za po bie ga nie po wsta wa niu szpe -
cą cych blizn[8]. Te ra pia kon wen cjo nal na
obej mu je le cze nie miej sco we w przy pad ku
zmian ła god nych i umiar ko wa nych oraz le -
cze nie ogól ne w cięż kich i opor nych na le -
cze nie miej sco we po sta ciach cho ro by. Sze -
ro ka ofer ta prze ciw trą dzi ko wych le ków na
re cep tę, le ków OTC, jak rów nież pre pa ra -
tów pie lę gna cyj nych da je bar dzo wie le moż -
li wo ści te ra pii kom bi no wa nych ude rza ją cych
jed no cze śnie w kil ka przy czyn po wsta wa nia
trą dzi ku[1].

Le cze nie al ter na tyw ne

W po rów na niu z kon wen cjo nal ną te ra -
pią te ra pia wspo ma ga ją ca obej mu je no we
tech no lo gie i pro ce du ry, ta kie jak le cze nie
świa tłem i te ra pię la se ro wą, te ra pię fo to dy -
na micz ną, pe e lin gi che micz ne czy bak te rio -
cy ny. Ba da nia oce nia ją ce sku tecz ność te ra pii
nie kon wen cjo nal nych są obe cnie ogra ni czo -
ne, ale po ja wia się ich co raz wię cej.

Te ra pia fo to dy na micz na

Te ra pia opar ta jest o dzia ła nie środ ków
che micz nych o na zwie pso la re ny, które mo -
że my zna leźć w ro śli nach. Pso la re ny po wo -
du ją więk szą wraż li wość skóry na dzia ła nie
pro mie ni sło necz nych. Świa tło o okre ślo nej
dłu go ści fa li ak ty wu je fo to u czu lacz, pro wa -
dząc do pro duk cji re ak tyw nych form tle nu.
Te dzia ła ją cy to to ksycz nie na ko mór ki na
dro dze ne kro zy czy apop to zy. Te ra pia ta jest
sto so wa na przede wszy st kim do le cze nia
sta nów przed no wo two ro wych i no wo two -
ro wych skóry. Sto su je się ją tak że w le cze -
niu: chło nia ków T-ko mór ko wych, li sza ja pła -
skie go, bie lac twa, bro da wek wi ru so wych,
cho ro by Da rie ra, leu ko pla kii, łu szczy cy,
twar dzi ny ogra ni czo nej, ły sie nia plac ko wa te -
go, hir su ty zmu oraz trą dzi ku po spo li te go[9].
Te ra pia fo to dy na micz na jest al ter na tyw ną
me to dą le cze nia trą dzi ku, szcze gól nie dla pa -
cjen tów z opor ny mi zmia na mi, dla których
le cze nie izo tre ty no i ną da je sil ne efek ty
ubocz ne. W ba da niu[10] 11 pa cjen tom z na si -
lo ny mi ob ja wa mi trą dzi ku apli ko wa no 3%
ALA (kwas 5-ami no le wu li no wy) w po sta ci
kre mu, a na stęp nie na świe tla no zmia ny (630
nm, 60-80 J/cm2). Czyn ność wy ko ny wa no
raz w ty go dniu, przez 1-3 ty go dni. U 10
z 11 pa cjen tów na stą pi ła cał ko wi ta, a u jed -
ne go czę ścio wa re mi sja zmian. U 3 osób
zmia ny po wróci ły po 3 mie sią cach. Bar dzo
obie cu ją ce wy ni ki po ka za ło ba da nie[11] na 18
pa cjen tach le czo nych ALA PDT (5% lub
10% ALA 630 nm, łącz nie 150 J/cm2). U 15
z nich za ob ser wo wa no re mi sję zmian, z te -
go u 10 cał ko wi te wy le cze nie. Efek ty ubocz -
ne mia ły cha rak ter miej sco wy i przej ścio wy.
Na u kow cy za le ca ją te ra pię fo to dy na micz ną
do le cze nia zmian o ła god nym na si le niu,
w gru pach cho rych z umiar ko wa ną bądź
cięż ką po sta cią trą dzi ku, me to da nie przy nio -
sła efek tu te ra peu tycz ne go[9,12].
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Le cze nie świa tłem

Le cze nie za po mo cą świa tła, wy ko rzy -
sty wa ne w le cze niu trą dzi ku, obej mu je świa -
tło IPL (In ten se Pul sed Li ght), la ser PDL, la ser
KTP oraz sze ro kie spek trum świa tła wi dzial -
ne go (nie bie skie i czer wo ne). P. ac nes są
zdol ne do syn te ty zo wa nia związ ków chro -
mo fo ro wych, ta kich jak po rfi ry ny. Ana li za
HPLC wy ka za ła, że głów ną po rfi ry ną wy -
twa rza ną przez bak te rie jest ko pro por fi ry na.
Ba da nia in vi tro wy ka za ły, że ak ty wa cja po rfi -
ryn po przez nie bie skie świa tło pro wa dzi do
uszko dze nia błon struk tu ral nych P. ac nes[13, 14].

Świa tło nie bie skie ak ty wu je P. ac nes, ale
nie pe ne tru je głę biej w skórę. Z dru giej stro -
ny świa tło czer wo ne, mniej sku tecz nie ak ty -
wu ją ce po rfi ry ny, mo że prze ni kać głę biej do
gru czo łów ło jo wych i dzia łać prze ciw za pal -
nie po przez in duk cję uwal nia nia cy to kin
z ma kro fa gów. Po łą cze nie świa tła nie bie -
skiego i czer wo ne go oka za ło się bar dziej
sku tecz ne w zmniej sza niu licz by ognisk za -
pal nych niż mo no te ra pia nad tle ne kiem ben -
zo i lu oraz mo no te ra pia świa tłem nie bie skim.
Jed nak że nie wy ka za no sta ty stycz nie istot nej
róż ni cy w zmniej sze niu licz by za skór ni -
ków[14].

Świa tło IPL to świa tło po li chro ma tycz ne.
Oprócz fo to ak ty wa cji po rfi ryn i za ha mo wa -
nia wzro stu bak te rii, świa tło IPL pro wa dzi do
fo to ter mo li zy po przez ak ty wa cję en do gen -
nych po rfi ryn w skórze, wy twa rza na jest wy -
star cza ją ca ilość cie pła i ener gii, aby ude rza -
jąc w na czy nia krwio no śne gru czo łów ło jo -
wych, zmniej szyć pro duk cję se rum[14].

La se ry są rów nież sto so wa ne w le cze niu
trą dzi ku. W po rów na niu z te ra pią świa tłem,
la se ry ma ją zdol ność kon cen tra cji stru mie nia
świa tła na mniej szym ob sza rze tkan ki. La ser
Nd:Yag z II har mo nicz ną (KTP) emi tu je pro -
mie nio wa nie o dłu go ści fa li 532 nm. Pro mie -
nio wa nie o ta kiej dłu go ści fa li jest in ten syw -
nie po chła nia ne przez po rfi ry ny, od dzia łu jąc
na bak te rie w skórze. Pe ne tru je głę biej niż

świa tło nie bie skie. Z ko lei pul sa cyj ny la ser
barw ni ko wy (PDL) emi tu ją cy świa tło żół te
o dłu go ści fa li 585nm, sto so wa ny rów nież ja -
ko te ra pia al ter na tyw na, nie le czy trą dzi ku.
Je go sto so wa nie wy wo łu je wie le kon tro wer -
sji. Dłu gość fa li emi to wa nej przez PDL ab -
sor bo wa na jest głów nie przez na tle no wa ną
he mo glo bi nę, a mniej przez po rfi ry ny bak te -
ryj ne.

Pe e lin gi che micz ne

Przez złu szcza nie po szcze gól nych
warstw na skór ka pe e lin gi che micz ne usu wa -
ją de fek ty ko sme tycz ne lub zmia ny cho ro bo -
we, po bu dza jąc od no wę ko mór ko wą, na -
wil ża jąc, wy gła dza jąc i po pra wia jąc wy gląd
skóry. Sto su jąc je u cho rych na trą dzik po -
spo li ty, uzy ska no do bre efek ty ko sme tycz ne,
mi ni ma li zu jąc przy tym bli zny po za pal ne.
Naj czę ściej sto so wa ne są �- i �-hy dro ksy -
kwa sy oraz tzw. kom ple ksy am fo te rycz ne,
re gu lujące pH w ce lu unik nięcia ewen tu al -
nych podrażnień skóry. Jed nak w nie wiel kim
stop niu mają one wpływ na wy dzie la nie ło ju.
Istot nie na to miast zmniej sza ją ke ra ty ni za cję
ujść mie szków wło so wych i roz wój flo ry
bak te ryj nej[15].

Al fa-hy dro ksy kwa sy są to związ ki orga -
nicz ne cha rak te ry zu ją ce się obe cno ścią gru -
py hy dro ksy lo wej po ło żo nej w po zy cji �.
Za li cza się do nich kwa sy: gli ko lo wy, mle ko -
wy, ma le i no wy, cy try no wy, wi no wy, szcza -
wio wy i ma sło wy. AHAs są sze ro ko sto so -
wa ne w ko sme to lo gii. Obe cnie naj czę ściej
apli ko wa nym al fa-hy dro ksy kwa sem jest kwas
gli ko lo wy, zwa ny rów nież kwa sem hy dro -
ksy oc to wym. Kwas gli ko lo wy znaj du je za sto -
so wa nie w le cze niu trą dzi ku, zwła szcza
odmia ny za skór ni ko wej i zmian cho ro bo -
wych prze bie ga ją cych z na si lo nym ło jo to -
kiem. Ko rzy st ne efek ty uzy sku je się dzię ki
dzia ła niu ko me do li tycz ne mu kwa su, który,
pe ne tru jąc w głąb mie szków wło so wych,
roz kła da mię dzy ko mór ko we sub stan cje 
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ce men tu ją ce, usu wa i za po bie ga po wsta wa -
niu mas ro go wych two rzą cych za skór nik,
w ten spo sób ha mu jąc roz wój trą dzi ku.
W przy pad ku zmian grud ko wo-kro st ko wych
pe ne tra cja kwa su w miej scach cho ro bo wo
zmie nio nych jest wy ższa niż w ota cza ją cej
skórze zdro wej, co po wo du je podro go wą
epi der mo li zę i opróż nia nie się krost[16].

Kwas pi ro gro no wy jest �-ke to-kwa sem.
Dzię ki swo jej for mu le kwas pi ro gro no wy
sta no wi roz twór o wła ści wo ściach an ty bak -
te ryj nych, se bo sta tycz nych, złu szcza ją cych
oraz prze ciw za skór ni ko wych; po bu dza sil nie
syn te zę ko la ge nu, ela sty ny i pro te o gli ka nów
w skórze wła ści wej. Po sia da zdol ność za -
trzy my wa nia wo dy w na skór ku[17].

Ko lej nym za bie giem wy ko rzy sty wa nym
w le cze niu trą dzi ku jest pe e ling opar ty wy -
łącz nie na roz two rze Jes sne ra. Roz twór Jes -
sne ra za wie ra w swo im skła dzie, obok kwa -
su sa li cy lo we go i mle ko we go, re zor cy nę.
Ku ra cje z za sto so wa niem te go pły nu przy -
no szą po żą da ne efek ty po rów ny wal ne
z efek ta mi wy stę pu ją cy mi po za sto so wa niu
pe e lin gu z kwa sem gli ko lo wym. Jed nak że
w przy pad ku roz two ru Jes sne ra ob ser wu je
się znacz nie sil niej sze złu szcza nie, co wią że
się z więk szym dys kom for tem i utru dnie nia -
mi w co dzien nym ży ciu[15].

Obok hy dro ksy kwa sów naj czę ściej uży -
wa nym środ kiem złu szcza ją cym w te ra pii
trą dzi ku po spo li te go jest kwas trój chlo ro oc -
to wy (TCA). TCA jest po chod ną kwa su
octo we go i tym sa mym pierw szą sub stan cją
za sto so wa ną w pe e lin gu che micz nym.
Wska za niem do uży cia środ ków za wie ra ją -
cych kwas trój chlo ro oc to wy są płyt kie bli zny
bę dą ce zej ściem trą dzi ku po spo li te go. Me -
cha nizm dzia ła nia TCA w za leż no ści od stę -
że nia po le ga na ko a gu la cji bia łek na skór ka,
cze go na stęp stwem jest mar twi ca oraz złu -
szcza nie ko mórek pra wi dło wych i tych
uszko dzo nych w prze bie gu cho ro by. No wy
na skórek stop nio wo po kry wa zni szczo ną
tkan kę, która jest suk ce syw nie usu wa na na

ze wnątrz. Od no wie niu ule ga rów nież gór na
część skóry wła ści wej i po wsta ją no we włók -
na ko la ge no we. Kon se kwen cją dzia ła nia
TCA jest znacz ne wy gła dze nie skóry[15].

Nie zba da no sku tecz no ści siar ki, sul fa ce -
ta mi du so du, chlor ku gli nu czy cyn ku w le -
cze niu trą dzi ku, a sta no wią one czę sty do da -
tek do pre pa ra tów prze ciw trą dzi ko wych.
Podob nie nie ma wia ry god nych do wo dów
na po par cie sto so wa nia cy try nia nu ni ko ty na -
mi do we go lub kom bi na cji trie ty lo we go li no -
le i nia nu ety lu. Kwas aze la i no wy ma za rów no
prze ciw bak te ryj ne, jak i an ty ko me do gen ne
wła ści wo ści, ale mo że po wo do wać odbar -
wie nia, dlatego nie po le ca ny jest dla osób
o cie mniej szej kar na cji. Mo że do dat ko wo
usu wać prze bar wie nia po za pal ne[1].

Die ta

W prze cią gu ostat nich lat po ja wi ło się
du żo prac ma ją cych po twier dzić bądź oba lić
te o rię wpły wu die ty na prze bieg trą dzi ku po -
spo li te go. Naj czę ściej ba da ny mi pro duk ta mi
by ły: pro duk ty mlecz ne, cze ko la da, wi ta mi -
ny, die ta o ni skim lub wy so kim in de ksie gli ke -
micz nym czy die ta z wy so ką za war to ścią tłu -
szczów. Po twier dze nie lub ne ga cja wie lu hi -
po tez zwią za nych z wpły wem die ty na trą -
dzik wy ma ga wciąż dal szych ba dań. Ta kie
ba da nia po win ny sko rzy stać z ele men tów
die ty, które są je dzo ne w ob sza rach, gdzie
trą dzik nie wy stę pu je, ta kie jak pro duk ty ni -
sko prze two rzo ne, płat ki zbo żo we, na biał,
cu kier ra fi no wa ny, du że ilo ści świe żych
owo ców, wa rzyw, mię sa o ni skiej za war to -
ści tłu szczu, ryb i owo ców mo rza[18].

Ole jek z drze wa her ba cia ne go

Ole jek her ba cia ny sto so wa ny ze wnę trz -
nie po sia da wie le wła ści wo ści lecz ni czych
i pie lę gna cyj nych. Dzia ła przede wszy st kim:
an ty sep tycz nie, de zyn fe ku ją co, prze ciw za -
pal nie, prze ciw wi ru so wo, bak te rio bój czo



grzy bo bój czo. Ole jek her ba cia ny po przez
dzia ła nie prze ciw za pal ne, an ty sep tycz ne
wy su sza zmia ny trą dzi ko we, dla te go też jest
sku tecz ny ja ko pre pa rat punk to wy na więk -
sze zmia ny za pal ne[19].

Kwas li no lo wy

W pa to ge ne zie zmian trą dzi ko wych
istot ną ro lę od gry wa ją zmia ny w skła dzie ło -
ju – zwięk sze nie ilo ści wol nych kwa sów tłu -
szczo wych, po wsta ją cych na dro dze hy dro li -
zy z tria cy lo gli ce ro li przy udzia le en zy mów
bak te ryj nych. Za naji stot niej sze uwa ża się
zmniej sze nie stę że nia kwa su li no lo we go wa -
run ku ją ce go pra wi dło wy roz wój i przy le ga -
nie po wierzch nio wych ko mórek prze wo -
dów wy pro wa dza ją cych gru czo łów ło jo -
wych – kor ne o cy tów. Zmniej szo na ak tyw -
ność kwa su li no lo we go przy wzro ście stę że -
nia wol nych kwa sów tłu szczo wych i utle nio -
ne go skwa le nu to czyn ni ki przy czy nia ją ce się
do two rze nia mi kro za skór ni ków[20]. Dla te go
wła śnie kwas li no lo wy mo że my spo tkać
w ko sme ty kach. Uwa ża się, że kwas li no lo -
wy sto so wa ny miej sco wo re du ku je 75%
zmian za pal nych w prze bie gu trą dzi ku[21]. Ko -
niecz ne są dal sze ba da nia.

Bak te rio cy ny

We dług na u kow ców z Ko rei[22] in no wa -
cyj ną me to dą wal ki z trą dzi kiem jest bak te -
rio cy na bę dą ca pro duk tem fer men ta cji bak -
te rii En te ro coc cus fa e ca lis SL5. An ty bio tycz na
bak te rio cy na dzia ła prze ciw ko Pro pio ni bac te -
rium ac nes. Bak te rio cy na jest pep ty dem an -
ty bak te ryj nym (AMP). Hy dro fo bo wy ko niec
łań cu cha pep ty do we go wbu do wu je się
w bło nę ko mór ko wą P. ac nes, zmie nia jąc
po ten cjał bło no wy. Po wo du je to śmierć ko -
mór ki bak te ryj nej. Dzia ła nie prze ciw za pal ne
i prze ciw bak te ryj ne bak te rio cy ny zo sta ło po -
twier dzo ne w te stach kli nicz nych prze pro -
wa dzo nych na gru pie 70 pa cjen tów z trą dzi -

kiem (37 pa cjen tów te sto wa ło pro dukt za -
wie ra ją cy bak te rio cy nę, na to miast 33 pa -
cjen tów te sto wa ło pla ce bo). Z 70 pa cjen -
tów 61 ukoń czy ło ku ra cję po 8 ty go dniach,
a 8 pa cjen tów zre zy gno wa ło, 1 pa cjent zgło -
sił efek ty ubocz ne. 76% ba da nych uzy ska ło
3 sto pień sku tecz no ści wg 4-stop nio wej 
ska li po mia ro wej (sła by, za do wa la ją cy, do -
bry, do sko na ły), pod czas gdy 51,9% pa cjen -
tów z gru py pla ce bo nie wy ka zy wa ło
zmniej sze nia licz by krost. Z prze pro wa dzo -
nych ba dań wy ni ka, że bak te rio cy na mo że
być sto so wa na u pa cjen tów z ła god nym
i śre dnio na si lo nym trą dzi kiem, rów nież z to -
wa rzy szą cym sta nem za pal nym[22].

Pod su mo wa nie 

Te ra pie al ter na tyw ne nie są re ko men -
do wa ne ja ko me to dy mo gą ce wy le czyć trą -
dzik po spo li ty. Nie które z nich mo gą być
sku tecz ne, na to miast brak jest jed no znacz -
nych i rze tel nych ba dań to po twier dza ją cych.
Na u kow cy win ni za jąć się sze ro ko po ję tą
me dy cy ną al ter na tyw ną. Pre pa ra ty za wie ra -
ją ce na tu ral ne sub stan cje mo gą nie ko niecz -
nie le czyć, ale na przy kład wspo móc oso by
bo ry ka ją ce się z trą dzi kiem w co dzien nej
pie lę gna cji czy w ła go dze niu skut ków te ra pii
kon wen cjo nal nej. Do stęp ność me tod kon -
wen cjo nal nych, me tod al ter na tyw nych czy
wspo ma ga ją cych w le cze niu trą dzi ku jest
bar dzo du ża. Jed nak z pew no ścią nie roz -
wią żą one pro ble mu osta tecz nie ze wzglę du
na zło żo ność pa to ge ne zy tej cho ro by.

Pi śmien nic two:
1. Wil liams H.C., Del la val le R.P., Gar ner S.:

Ac ne vul ga ris. The Lan cet 2012; 379:
361-72.

2. Ba ta il le V., Snie der H., Mac Gre gor A.J.,
Sa sie ni P., Spec tor T.D.: The in? uen ce of
ge ne tics and envi ron men tal fac tors in the
pa tho ge ne sis of ac ne: a twin stu dy of ac -
ne in wo men. J In vest Der ma tol 2002;
119: 317-22.

58



59

3. Klaz I., Koch ba I., Sho hat T., Za rka S.,
Bren ner S.: Se ve re ac ne vul ga ris and to -
bac co smo king in yo ung men. J In vest
Der ma tol 2006; 126: 1749-52.

4. Chen M.J., Chen C.D., Yang J.H. et al.:
High se rum de hy dro e pian dro ste ro ne sul -
fa te is as so cia ted with phe no ty pic ac ne
and a re du ced risk of ab do mi nal obe si ty
in wo men with po ly cy stic ova ry syn dro -
me. Hum Re prod 2011; 26: 227-34.

5. Va le y rie-Al la no re L., Sas so las B., Ro u je au
J.C.: Drug-in du ced skin, na il and ha ir di -
sor ders. Drug Saf 2007; 30: 1011-30.

6. Mel nik B., Jan sen T., Grab be S.: Abu se of
ana bo lic-an dro ge nic ste ro ids and bo dy -
bu il ding ac ne: an unde re sti ma ted he alth
pro blem. J Dt sch Der ma tol Ges 2007; 5:
110-17.

7. Ma gin P., Po nd D., Smith W., Wat son A.:
A sy ste ma tic re view of the evi den ce for
'my ths and mi scon cep tions' in ac ne ma na -
ge ment: diet, fa ce-wa shing and sun li ght.
Fam Pract 2004; 22: 62-70.

8. Sze pie tow ski J. i wsp.: Trą dzik zwy czaj ny:
pa to ge ne za i le cze nie. Kon sen sus Pol skie -
go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go.
Przegl Der ma tol 2012; 99: 649-673.

9. Kaw czyk-Krup ka A., Le dwon A., Kar pe J.,
Si mon-Sie roń M.: Te ra pia fo to dy na micz -
na (PDT) w cho ro bach skóry - co no we -
go? Jo ur nal of Eco lo gy and He alth 2011;
15: 28-34.

10. Wang X., Zhang L., Wang H. et al.: To -
pi cal 5-ALA Pho to dy na mic The ra py for
the Tre at ment of Se ve re Ac ne Vul ga ris.
11th World Con gress of the In ter na tio nal
Pho to dy na mic As so cia tion. Shan ghai:
Con gress Pro gram and Ab stracts 2007;
ses sion 14-5.

11. Sma dar S.: ALA Ba sed Pho to dy na mic
The ra py of Ac ne- 2 Ye ar Expe rien ce.
11th World Con gress of the In ter na tio nal
Pho to dy na mic As so cia tion. Shan ghai
2007: Con gress Pro gram and Ab stracts;
Ses sion 14-P1.

12. Bu tov Y.S., Akh ty a mov S.N., De mi na
O.M. et al.: 15 Ye ars Expe rien ce of the
Tre at ment of Ac ne Vul ga ris. 11th World
Con gress of the In ter na tio nal Pho to dy na -
mic As so cia tion. Con gress Pro Taub A.F.:

Pho to dy na mic the ra py: other uses. Der -
ma tol Clin 2007; 25(1):101-9.

13. Cha ra ki da A. et al.: Pho to the ra py in the
tre at ment of ac ne vul ga ris: what is its ro le?
Am J Clin Der ma tol 2004; 5(4): 211-6.

14. Kim R.H., Arm strong A.W.: Cur rent sta -
te of ac ne tre at ment: hi gh li gh ting la sers,
pho to dy na mic the ra py, and che mi cal pe -
els. Der ma to lo gy onli ne jo ur nal 2011;
17(3).

15. Mar czyk B., Mu cha P., Rot sztejn H.:
Dzia ła nie pe e lin gów che micz nych naj czę -
ściej sto so wa nych w trą dzi ku po spo li tym.
Der ma to lo gia Kli nicz na 2012; 14(4):
183-187.

16. Ro guś-Sko rup ska D., Cho do row ska G.:
Pe e lings in der ma to lo gy. No wa Me dy cy -
na 2005; 2.

17. Co tel les sa C., Ma nun ta T., Gher se tich
I.: The use of py ru vic acid in the tre at -
ment of ac ne. J Eur Acad Der ma tol Ve ne -
re ol 2004; 18: 275-278.

18. Wy rzy kow ska N., Wy rzy kow ski M., Ża -
ba R.W., Sil ny W., Grzy mi sław ski M.:
Diet and ac ne vul ga ris. Prz Ga stro en te rol
2013; 8 (2): 93-97.

19. Ma gi na P.J., Adams J., Po nda C.D.,
Smith W.: To pi cal and oral CAM in ac ne:
A re view of the em pi ri cal evi den ce and
a con si de ra tion of its con te xt. Com ple -
men ta ry The ra pies in Me di ci ne 2006; 14,
62-76.

20. Mar czyk B., Bu dzisz E., Rot sztejn H.:
Wy dzie la nie ło ju oraz je go po mia ry
u cho rych na trą dzik po spo li ty w świe tle
obe cnej wie dzy. Der ma to lo gia Kli nicz na
2011; 13(4): 263-266.

21. Mor gan ti P., Ran daz zo S.D.: A new co -
sme teu ti cal for all ye ar ro und ac ne the ra -
py. J Eur Aca de my Der ma tol Ve ne re ol
1997; 9 (S1) p.S163.

22. Kang B.S., Seo J.G., Lee G.S., Kim J.H.
and Kim S.Y. et al.: An ti mi cro bial ac ti vi ty
of en te ro cins from En te ro coc cus fa e ca lis
SL-5 aga inst Pro pio ni bac te rium ac nes,
the cau sa ti ve agent in ac ne vul ga ris, and
its the ra peu tic ef fect. The Jo ur nal of Mi -
cro bio lo gy 2009; 47(1): 101-109.


