
HS 
HIDRADENITIS SUPPURATIVA

Czym jest ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych (HS)?

Kto jest zagrożony zachorowaniem na HS?

To trzeba wiedzieć o HS!
3,9

Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych, określane również jako trądzik odwrócony (hidradenitis 
suppurativa, HS), jest przewlekłą, nawracającą i autoimmunologiczną chorobą skóry, charakteryzującą się stanem zapalnym 
zlokalizowanym zazwyczaj w okolicach dołów pachowych i pachwin. Stan zapalny często przybiera formę bolesnych zmian 
skórnych, guzków i ropni, które zwykle występują tam, gdzie znajdują się gruczoły potowe, a także pod piersiami, 

1,2,3,4,5,6,7na pośladkach i na wewnętrznej powierzchni ud, gdzie dochodzi do ocierania się skóry

Występowanie 
zmian zapalnych na skórze

.

 Szacuje się, że na ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych choruje około 1% światowej populacji . Jednak, 
z uwagi na to, że choroby skóry często są błędnie diagnozowane, a także wiele osób żyjących z tym schorzeniem niechętnie 
rozmawia o swoich objawach lub nie szuka pomocy dermatologa, liczba osób z HS może być większa.

2,3Trądzik odwrócony częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn .
Trądzik odwrócony może wystąpić w każdym wieku, jednak zazwyczaj występuje u kobiet i mężczyzn w wieku 20-25 lat. 

2,3Częstość występowania zwykle zmniejsza się po ukończeniu 50 – 55 lat .
Badania potwierdzają rodzinne występowanie trądziku odwróconego.
Około 1/3 osób, u których zdiagnozowano ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych ma wśród członków 
rodziny osobę dotkniętą tym schorzeniem.
Wzrost częstości występowania choroby w okresie rozrodczym u kobiet sugeruje powiązanie z hormonami płciowymi, 
lecz nie udowodniono bezpośredniego związku.

Ponadto badania medyczne potwierdzają związek pomiędzy występowaniem ropnego zapalenia apokrynowych 
2.3gruczołów potowych a paleniem tytoniu i otyłością . Jednak wielu naukowców nadal nie ma pewności co do związku 

przyczynowego pomiędzy tymi czynnikami a trądzikiem odwróconym.

Niektóre z czynników ryzyka, takich jak: palenie tytoniu, otyłość, zmiany hormonalne i nadmierne pocenie się mogą nasilić 
2,3,4,5objawy choroby .
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Nie jest zaraźliwy.
Nie jest spowodowany infekcją. 
Nie wynika z niedostatecznej higieny (powszechne i błędne przekonanie wśród społeczeństwa o przyczynach jego 
powstawania).
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Przyczyna choroby

Choroby współistniejące w HS 

Przyczyna rozwoju ropnego zapalenia gruczołów potowych nie została w pełni poznana, uważa się jednak, 
że w rozwoju choroby pewną rolę odgrywa nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego, a objawy są związane 

4,5z niedrożnością mieszków włosowych .

Jeśli na Twoim ciele pojawiają się bolesne guzki lub ropnie w okolicy pach, pachwin, okolicy odbytu czy piersi i okresowo 
nawracają, zasięgnij porady dermatologa i uzyskaj właściwą diagnozę oraz opiekę medyczną. 

apokrynowych 

Chociaż  jest chorobą zapalną skóry, to niestety układ odpornościowy osób nią dotkniętych nie działa 
2 7prawidłowo . Istnieje wiele chorób współtowarzyszących HS .

Artretyzm (zapalenie stawów)
5Towarzyszący chorobie ból i stan zapalny stawów zwykle pogarszają się wraz z wiekiem . Wystąpienie zapalenia stawów 

u osób cierpiących na ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych jest bardziej prawdopodobne niż w populacji 
1,7ogólnej .

Choroba Leśniowskiego-Crohna
Choroba Leśniowskiego-Crohna to choroba zapalna przewodu pokarmowego, która dotyczyć może każdego jego odcinka, 
od jamy ustnej aż do odbytu. Najczęściej dotyka jednak końcowego odcinka jelita cienkiego lub jelita grubego.  Bardzo często 
w przebiegu choroby pojawia się biegunka oraz dolegliwości żołądkowe. Z czasem w wyniku toczącego się stanu zapalnego 

10może dochodzić do uszkodzeń niektórych odcinków przewodu pokarmowego, powstania zwężeń, ropni czy przetok . 
1,7Niemal jedna piąta chorych na trądzik odwrócony może być dotknięta chorobą Leśniowskiego-Crohna . 

Depresja
Wykazano, że trądzik odwrócony ma znacząco negatywny wpływ na jakość życia osób dotkniętych tą chorobą skóry. Osoby 

2,4,5,11,12  cierpiące na trądzik odwrócony mogą cierpieć z powodu depresji .

Nowotwór
Ryzyko zachorowania na raka wśród osób cierpiących na trądzik odwrócony jest wyższe w porównaniu do populacji ogólnej. 
Rodzaje nowotworów, które mogą wystąpić u osób z HS to rak płaskonabłonkowy, a także związane z nadmiernym paleniem 
tytoniu nowotwory jamy ustnej i wątroby .

Ciężka postać trądziku
Ciężka postać trądziku zazwyczaj wiąże się z występowaniem głęboko osadzonych twardych guzków, stanów zapalnych i rozleg-

13,14łych uszkodzeń skóry. Dotknięte obszary mogą ulec zakażeniu, które nie leczone może doprowadzić do powstawania blizn .

Zespół metaboliczny
Zespół metaboliczny opisuje grupę schorzeń związanych ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. 
Składają się na niego: otyłość brzuszna, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziomu cukru i nieprawidłowy poziom lipidów 

7(np. cholesterolu) we krwi . Jedno z badań wykazało, że nawet 50% pacjentów cierpiących na trądzik odwrócony miało 
5zespół metaboliczny; odsetek ten jest wyższy niż w populacji ogólnej .

Zespół policystycznych jajników (PCOS)
15PCOS to schorzenie, w którym u kobiet występują zaburzenia hormonalne . Kobiety dotknięte trądzikiem odwróconym 

mogą częściej chorować na PCOS niż kobiety w populacji ogólnej.

trądzik odwrócony
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Mechanizm zablokowania mieszka włosowego



Ograniczenie ruchu
Otwarte rany i blizny powodują ograniczenie i (lub) bolesność ruchu, zwłaszcza gdy choroba skóry zlokalizowana jest 
w dołach pachowych, na udach, w okolicy pachwin lub na brzuchu.

Zablokowanie układu limfatycznego
W najbardziej typowych miejscach, w których zlokalizowane jest ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych, 
występuje wiele węzłów chłonnych. Guz lub blizna mogą zaburzać działanie układu limfatycznego, czego potencjalnym 
skutkiem jest obrzęk rąk, nóg lub narządów płciowych.

Odrzucenie społeczne
Widoczność ran, sączenie i zapach ran skórnych – pojedynczych lub wielu naraz – mogą być kłopotliwe i powodować niechęć 
do wychodzenia z domu. Odizolowanie od społeczeństwa oraz objawy towarzyszące HS wpływają na pojawienie się 
u chorych depresji.

Rany przewlekłe
Pojawiające się w trakcie choroby rany stanowią dla pacjentów ogromny ból oraz mogą powodować silny stres emocjonalny. 
Rany związane z trądzikiem odwróconym, niestety, często pozostają w stadium zapalnym przez dłuższy czas powodując 
trwałe i dokuczliwe blizny.

Ponieważ HS bardzo często jest mylnie diagnozowane jako infekcja skórna, powszechne jest znaczne opóźnienie w jego 
1,3rozpoznaniu . Bolesne ropnie powstałe w wyniku trądziku odwróconego znikają samoistnie bądź pękają wydzielając ropę. 

5Często zdarza się, że dotknięte chorobą okolice ciała wydzielają nieprzyjemny zapach .

Dermatolodzy zazwyczaj dokonują klinicznej oceny trądziku odwróconego biorąc pod uwagę wiele czynników, które 
obejmują postać zmiany skórnej, jej umiejscowienie oraz przewlekłość (tj. dwa lub więcej nawrotów w ciągu sześciu 
miesięcy). Stosuje się ponadto różne skale oceny zmian skórnych, m.in. klasyfikację zmian Hurley, skalę nasilenia HS-PGA 

2(ang. Hidradenitis Suppurativa Physician's Global Assessment) oraz skalę bólu .

2,3I stopień zaawansowania klinicznego w skali Hurley: jeden lub więcej odosobnionych ropni bez przetok i bliznowacenia .
• Bolesne guzy i ropnie w dołach pachowych, pachwinie, pod piersiami, na pośladkach lub na wewnętrznej 

powierzchni ud. Początkowo delikatne guzy mają postać twardych grudek wielkości ziarnka grochu. Ponieważ 
zazwyczaj są czerwone, guzki są często mylone z trądzikiem, infekcją bakteryjną (czyrak), ciężką odmianą trądziku 

5pospolitego lub chorobami wenerycznymi .

II stopień zaawansowania klinicznego w skali Hurley: nawracające ropnie występujące w wielu miejscach z wytworzeniem 
2.3przetok i bliznowaceniem .

• W ropnym zapaleniu apokrynowych gruczołów potowych bliznowacenie może się wykształcić w wyniku 
5długotrwałego lub wielokrotnego występowania ropni w jednym miejscu .

III stopień zaawansowania klinicznego w skali Hurley: liczne ropnie (niektóre tak duże, jak piłeczki golfowe), połączone 
2,3,4,5między sobą przetokami, mogące prowadzić do poważnych blizn i uwolnienia nieprzyjemnego zapachu . 

HS jest chorobą przewlekłą o charakterze autoimmunologicznym. W niektórych przypadkach stan chorobowy może nie-
ustannie nawracać i nasilać się z czasem. W związku z tym kluczowe znaczenie ma jak najszybsze zdiagnozowanie i właściwe 

3,5leczenie . Pierwszym krokiem dla pacjentów cierpiących na trądzik odwrócony jest rozmowa z dermatologiem, która ma na 
celu uzyskanie poprawnej diagnozy. Ponieważ HS nie jest powszechnie znaną chorobą zapalną skóry, dla pacjentów z tym 
schorzeniem bardzo ważna jest otwarta i szczera rozmowa z lekarzem i uzyskanie od niego odpowiedzi na wszelkie pytania.

Trafna diagnoza ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych jest decydująca

Jeśli podejrzewasz u siebie HS i obserwujesz występowanie bolesnych nawracających guzków lub ropni, ważne jest, abyś jak 
najszybciej porozmawiał z dermatologiem. Lekarz pozwoli ocenić objawy choroby skóry i postawi dokładną diagnozę. Trądzik 
odwrócony nie jest tak powszechnie znaną chorobą, stąd niektórzy lekarze pierwszego kontaktu nie będą z nią zaznajomieni.

Jeśli znasz kogoś, u kogo występują objawy ropnego zapalenia 
apokrynowych gruczołów potowych, zachęć go do wizyty u dermatologa.

Inne dolegliwości powiązane z HS

Symptomy i diagnoza
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ŹRÓDŁA:

Oczyszczaj rany, aby usunąć zanieczyszczenia. Rób to bardzo delikatnie, najlepiej pod prysznicem.

Zmieniaj opatrunek kilka razy w ciągu dnia lub według zaleceń lekarza.

Odżywiaj się prawidłowo. Zachowanie zbilansowanej diety pozwoli utrzymać prawidłową wagę.

Noś przewiewne ubrania. Bawełna i inne naturalne materiały pozwalają skórze oddychać. Noszenie ciasnych, ograni-
czających ruch ubrań, zwłaszcza jeśli występują zmiany skórne i otwarte rany wywołane przez ropne zapalenie 
apokrynowych gruczołów potowych, może być bolesne.

Ogranicz palenie tytoniu i zredukuj masę ciała

Nie rezygnuj z aktywności fizycznej. Ważne, aby utrzymywać okolice rany w czystości i suchości. Ciepło i pot powodują, 
że stan zapalny się nasila. 

Szukaj wsparcia. Grupy wsparcia osób z trądzikiem odwróconym mogą być pomocne w uzyskaniu informacji i zrozumie-
niu choroby.

Wskazówki – jak sobie radzić z HS?

Dla osób cierpiących na co dzień na ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych objawy choroby są przyczyną 
fizycznych, psychicznych i emocjonalnych problemów. Jednak można sobie z nimi poradzić. Postaraj się zachować pozytywne 
nastawienie i współpracuj ze swoim dermatologiem, dzięki czemu możesz znaleźć odpowiednie dla siebie leczenie. 

Ponieważ HS jest chorobą przewlekłą, nie ma skutecznego leku, dzięki któremu chorzy wyzdrowieją. Są już jednak leki, 
które mogą istotnie ograniczyć stan zapalny i poprawić jakość życia. Ważne, aby jak najwcześniej zgłosić się do lekarza, 
który prawidłowo postawi diagnozę. 

Życie z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych

HS 
HIDRADENITIS SUPPURATIVA


