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Trądzik pospolity (acne vulgaris) jest przewlekłą dermatozą o wieloczynnikowej etiologii,

spowodowaną zapaleniem mieszków włosowych i gruczołów łojowych.

Wśród przyczyn powstawania zmian trądzikowych wymienia się czynniki:

• genetyczne,

• środowiskowe (dieta, palenie tytoniu, czynniki klimatyczne),

• hormonalne,

• infekcyjne zapalne (Cutibacterium acnes, przed 2016 rokiem klasyfikowane jako

Propionibacterium acnes).

DEFINICJA I PRZYCZYNY POWSTAWANIA

Wg badań z 2015 roku* trądzik stwierdzono u ok. 633 mln ludzi, co czyniło go ósmą

najczęściej występującą chorobą na świecie. Może powodować problemy natury

psychicznej, społecznej, czasem prowadzi również do wycofania z kontaktów z innymi i

rozwoju depresji.

*GBD 2015 Disease Injury Incidence Prevalence Collaborators (October 2016), Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and

injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 388 (10053): 1545–1602.



Postępowanie lecznicze w przypadku zmian trądzikowych, zarówno w Polsce, jak i

na świecie, polega najczęściej na długotrwałym leczeniu miejscowym,

ukierunkowanym na zmniejszenie rogowacenia ujść mieszków włosowych,

zmniejszenie łojotoku i liczby kolonii Cutibacterium acnes oraz odczynu zapalnego

skóry.

Ze stosowanych leków najczęściej zaleca się:

• środki miejscowo złuszczające, keratolityczne i komedolityczne (retinoidy,

nadtlenek benzoilu, α-hydroksykwasy, kwas salicylowy)

• antybiotyki stosowane miejscowo (klindamycyna, erytromycyna, tetracykliny,

doksycyklina),

• w trudnych przypadkach doustne antybiotyki, retinoidy, hormony.

STOSOWANE METODY LECZENIA TRĄDZIKU 



Leczenie to jest niestety związane z wieloma ograniczeniami, przeciwwskazaniami i skutkami ubocznymi.

Oto niektóre z nich:

1. Niepożądane objawy miejscowe – zaczerwienienie, świąd, nadmierne wysuszenie i łuszczenie skóry,

rumień, pokrzywka, nadwrażliwość na promieniowanie UV.

2. Zaburzenia równowagi fizjologicznej flory bakteryjnej.

3. Możliwość rozwoju infekcji grzybiczych w długotrwałej antybiotykoterapii.

4. Wpływ teratogenny retinoidów; zmiany w obrazie krwi (konieczność monitorowania parametrów);

wpływ na CUN, depresje, przedwczesne kostnienie przynasad kości u dzieci.

5. Powstawanie szczepów opornych na antybiotyki, stosowane miejscowo, jak i ogólnoustrojowo

(antybiotykooporność jest wyzwaniem współczesnej dermatologii i całej medycyny).

6. Groźba zdefiniowanej przez WHO ery postantybiotykowej, gdy znane antybiotyki przestaną działać i

ludzie będą umierać na wyleczalne dotychczas infekcje.

OGRANICZENIA, PRZECIWWSKAZANIA I SKUTKI 

UBOCZNE KONWENCJONALNYCH TERAPII



Propolis, zwany też kitem pszczelim, jest żywiczną substancją o

ciemnej barwie zbieraną przez pszczoły miodne z żywych roślin:

pąków drzew, soków, innych części roślin. Po zmieszaniu ze śliną

pszczół i woskiem jest wykorzystywany przez te owady do

wyścielania i uszczelniania wnętrza ula. Zawiera substancje

przeciwdrobnoustrojowe i zapobiega infekcjom w ulu.

W jego składzie, zależnym od miejsca zebrania, wyizolowano

kilkaset związków roślinnych biologicznie czynnych. Wskaźnikiem

jego jakości jest zawartość flawonoidów - organicznych, roślinnych

związków chemicznych wykazujących działanie lecznicze.

PROPOLIS



MATERIAŁY I METODY MOICH BADAŃ

1. Materiał pozyskany ze zmian trądzikowych na skórze twarzy posiałam na

dedykowane podłoże mikrobiologiczne Schaedler z 5% krwi baraniej z witaminą K3

(Schaedler Kanavanko Agar z 5% krwi baraniej) oraz dla kontroli – na podłoże

Columbia Agar z 5% krwi baraniej.

2. Inkubację (cieplarka MELAG typ INCUBAT 80) prowadziłam 5 dni w temperaturze

37°C w atmosferze beztlenowej, uzyskanej przy użyciu zestawu AnaeroGen

Compact, dla podłoża mikrobiologicznego Schaedler z 5% krwi baraniej i witaminą

K3 (Schaedler Kanavanko Agar z 5% krwi baraniej) oraz tlenowej dla posiewu

kontrolnego na podłożu Columbia Agar z 5% krwi baraniej. Uzyskałam wzrost

bakterii na obydwu podłożach. Obserwacji hodowli dokonywałam codziennie.

3. Po serii posiewów kontrolnych i różnicujących wyizolowałam Gram dodatnie pałeczki

Cutibacterium acnes.



MATERIAŁY I METODY MOICH BADAŃ

4. Prawidłowość wykonanej przez mnie izolacji szczepu Cutibacterium

acnes została potwierdzona przez mojego opiekuna naukowego w

warunkach laboratoryjnych z pewnością 99,99% (według cech

biochemicznych kolonii, pasek diagnostyczny firmy Biomerieux API 20A).

5. Metodą dyfuzyjno-krążkową (zgodnie z metodologią badań)

przeprowadziłam testy lekowrażliwości C. acnes na: erytromycynę,

klindamycynę oraz 10%, 20% alkoholowy i wodny ekstrakt propolisu.

Obserwacje powtórzyłam 7-krotnie. Po okresie inkubacji zmierzyłam

średnicę obszaru zahamowania wzrostu bakterii wokół krążka. Wyniki

opracowałam statystycznie (p<0,05). Hipoteza zerowa: Badane substancje

odznaczają się podobną skutecznością hamowania wzrostu bakterii.



WYNIKI

Tab. 1. Średnie wyniki zahamowania wzrostu bakterii  C. acnes w metodzie dyfuzyjno-krążkowej  dla 
badanych substancji.



WYNIKI

Tab. 2. Statystyki 
opisowe 

przeprowadzonych 
badań.



WYNIKI

Tab. 3. 
Statystyczne 
podsumowanie 
testu hipotezy 
zerowej.

Tab. 4. 
Nieparametryczn

y test Kruskala-
Wallisa dla 

wszystkich par 
badanych 
substancji

Wyk. 1. Test 
Kruskala-

Wallisa dla 
prób 

niezależnych.



WNIOSKI

1. Alkoholowe (10% i 20%) i bezalkoholowe (20%) ekstrakty propolisu mogą być 
użyte w profilaktyce i terapii trądziku z porównywalną statystycznie 

skutecznością do antybiotyków, uzyskaną w badaniach in vitro.

2. Ekstrakty alkoholowe propolisu charakteryzują się większą skutecznością 
hamowania wzrostu bakterii C. acnes niż ekstrakty bezalkoholowe.

3. Wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu rosła jego skuteczność w oddziaływaniu 
na Cutibacterium acnes.

4. Użycie ekstraktów propolisu jako metody alternatywnej w profilaktyce i terapii 
trądziku  może być skutecznym sposobem ograniczenia antybiotykoterapii i 

zmniejszenia lekooporności bakterii.

5. Potwierdzona skuteczność in vitro ekstraktów propolisu implikuje konieczność 
badań klinicznych in vivo nad wpływem ekstraktów propolisu na zmiany 

trądzikowe.



PODSUMOWANIE

W ten oto sposób przeszłam drogę od identyfikacji problemu, który mnie dotyczy, poprzez 
jego analizę i wysiłki zmierzające do zrozumienia przyczyny, aż do próby jego rozwiązania 
poprzez samodzielne badania naukowe nad tematem.

Wyniki moich badań mogą mieć duże znaczenie praktyczne. 

- Trądzik jest ósmą co do częstości występowania chorobą na świecie;
- Powoduje wiele problemów społecznych, psychologicznych, łącznie z depresją;
- Stosowana antybiotykoterapia ma wiele skutków ubocznych  i ograniczeń;
- Miejscowe i ogólnoustrojowe stosowanie antybiotyków może wywołać lekooporność 

bakterii i w konsekwencji przybliżać widmo ery postantybiotykowej.

Wyniki moich badań wskazują, że jest alternatywa dla antybiotykoterapii w przypadku trądziku. 

Może nią być miejscowe stosowanie ekstraktów propolisu, naturalnej substancji 
produkowanej przez pszczoły miodne i mającej m.in. właściwości bakteriostatyczne na 
Cutibacterium acnes. 


