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Łu szczy ca jest prze wle kłą i na wro to wą cho ro bą skóry, która do ty czy
2-3% po pu la cji. Te ra pia łu szczy cy za le ży od ro dza ju, roz le gło ści oraz
lo ka li za cji zmian cho ro bo wych. Pre pa ra ty miej sco we, bez wzglę du na
sto pień na si le nia łu szczy cy, sta no wią pod sta wo wą for mę le cze nia.
W przy pad ku po sta ci ła god nych mo gą być wy star cza ją cą opcją te ra -
peu tycz ną, na to miast w przy pad ku umiar ko wa nej i cięż kiej po sta ci łu -
szczy cy sta no wią istot ne uzu peł nie nie te ra pii ogól nej lub spraw dza ją
się ja ko te ra pia pod trzy mu ją ca po uzy ska niu re mi sji zmian skór nych.
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Znaczenie emolientów 
w codziennej pielęgnacji skóry chorych na
łuszczycę według obowiązujących wytycznych

Emo lien ty (łac. emol lia re – zmięk czać) sta -
no wią he te ro gen ną gru pę pre pa ra tów miej -
sco wych o zło żo nym skła dzie, które przy czy -
nia ją się do odbu do wy ba rie ry na skór ko wej,
na tłu szcze nia i na wil że nia skóry[1]. Wła ści wo ści
emo lien tów uza leż nio ne są od ich skła du.
Pre pa ra ty mo gą zwie rać sub stan cje oklu zyj ne,
hu mek tan ty, li pi dy obe cne fi zjo lo gicz nie w na -
skór ku oraz do dat ko we sub stan cje o wła ści -
wo ściach prze ciw świą do wych, im mu no mo -
du lu ją cych lub prze ciw bak te ryj nych[2].

Me cha nizm dzia ła nia w łu szczy cy

W prze bie gu łu szczy cy pro ce sy przy spie -
szo ne go i nie pra wi dło we go cy klu doj rze wa -
nia ke ra ty no cy tów pro wa dzą do uszko dze nia
fi zjo lo gicz nej ba rie ry na skór ko wej. Uszko -
dze nie to po tę go wa ne jest wtór nie przez to -
czą cy się w skórze i to wa rzy szą cy łu szczy cy

stan za pal ny. Od po wie dnio do bra ne i sto so -
wa ne emo lien ty mo gą przy wrócić pra wi dło -
wą bu do wę i funk cję ba rie ry na skór ko wej[3].

Jed nym z głów nych me cha ni zmów dzia -
ła nia emo lien tów jest utwo rze nie war stwy
oklu zyj nej na po wierzch ni na skór ka, która
chro ni przed zwięk sze niem utra ty wo dy.
Spo śród skła dni ków emo lien tów wła ści wo ści
oklu zyj ne wy ka zu ją m.in.: wa ze li na, pa ra fi na,
ole je mi ne ral ne, wo ski, dłu go łań cu cho we
kwa sy i al ko ho le tłu szczo we. Za trzy ma nie
wo dy w war stwie ro go wej mo że być
wzmoc nio ne przez do dat ko we kom po nen ty
emo lien tów, zwa ne hu mek tan ta mi. Na le żą
do nich: gli ce ry na, mocz nik, sor bi tol, hy dro -
ksy kwa sy, które od po wia da ją za przy cią ga nie
i wią za nie wo dy w obrę bie na skór ka[1].

Świąd sta no wi je den z naj bar dziej uciąż li -
wych ob ja wów to wa rzy szą cych zmia nom
skór nym w łu szczy cy. Emo lien ty wy ka zu ją
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dzia ła nie prze ciw świą do we, dzię ki do da niu
do ich skła du środ ków znie czu la ją cych (po li -
do ka nol), ago ni stów re cep to rów włókien
czu cio wych (N-pal mi to i lo e ta no la mi na, ka -
psa i cy na, men tol, kam fo ra)[4].

Prze ciw za pal ne dzia ła nie emo lien tów
wy ni ka po śre dnio z przy wróce nia pra wi dło -
wej funk cji ba rie ry na skór ko wej. Ist nie ją do -
nie sie nia wska zu ją ce rów nież na bez po śre dni
efekt prze ciw za pal ny nie których skła dni ków
emo lien tów, pro wa dzą cy do zmniej sze nia
wy twa rza nia pro za pal nych cy to kin i in nych
me dia to rów po śre dni czą cych w in duk cji
i pod trzy ma niu sta nu za pal ne go[5].

Emo lien ty za pew nia ją rów nież pra wi dło -
wą pie lę gna cję skóry pa cjen tów z łu szczy cą
– na wil ża ją su chą skórę, zmniej sza ją ilość łu -
ski (ke ra to li tycz ne dzia ła nie mocz ni ka lub
kwa su sa li cy lo we go), za po bie ga ją pęk nię -
ciom na skór ka[6,7].

Emo lien ty a wy tycz ne le cze nia 
łu szczy cy

Zgo dnie z re ko men da cja mi dia gno stycz -
no-te ra peu tycz ny mi Pol skie go To wa rzy stwa
Der ma to lo gicz ne go sto so wa nie emo lien -
tów mo że mieć dzia ła nie wspo ma ga ją ce
w trak cie miej sco wej te ra pii łu szczy cy skóry
gład kiej o ła god nym na si le niu oraz w trak cie
le cze nia łu szczy cy wie ku dzie cię ce go. Eks -

per ci pod kre śla ją, aby w trak cie te ra pii nie
za po mi nać o wła ści wej pie lę gna cji i o na wil -
ża niu skóry za po mo cą emo lien tów, które
zmniej sza ją złu szcza nie, świąd, a tak że przy -
czy nia ją się do uzy ska nia lep szych efek tów
te ra peu tycz nych[8].

Wię cej miej sca za sto so wa niu emo lien -
tów po świę ca ją wy tycz ne do ty czą ce le cze -
nia łu szczy cy i łu szczy co we go za pa le nia sta -
wów opra co wa ne przez Ame ry kań ską Aka -
de mię Der ma to lo gii (AAD). Zgo dnie
z wy tycz ny mi emo lien ty na le żą do te ra pii
pierw sze go wy bo ru w przy pad ku ła god nej
łu szczy cy w cią ży lub w okre sie lak ta cji[9]. Po -
nad to zda niem eks per tów AAD emo lien ty
peł nią istot ną ro lę ja ko te ra pia wspo ma ga ją -
ca w le cze niu ła god nych po sta ci łu szczy cy
skóry gład kiej, łu szczy cy od wróco nej, łu -
szczy cy na rzą dów płcio wych oraz ery tro -
der mii łu szczy co wej[10,11].

Miej sce emo lien tów w te ra pii łu szczy cy
naj le piej obra zu je ry ci na 1.

Emo lien ty w mo no te ra pii

Ilość ba dań bez po śre dnio oce nia ją cych
sku tecz ność emo lien tów w łu szczy cy jest
bar dzo ogra ni czo na, a ich wy ni ki do star cza ją
czę ścio wo sprzecz nych wy ni ków[12]. Po mi -
mo te go, na wet do 23% pa cjen tów z łu -
szczy cą de kla ru je sto so wa nie emo lien tów ja -
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Ryc. 1. Zastosowanie emolientów w terapii łuszczycy.



ko je dy nej for my te ra pii[13]. Ana li zu jąc ba da nia
w których emo lien ty sta no wią gru pę kon trol -
ną, ich sku tecz ność oce nia na jest na 15% do
47%[14]. Emo lien ty na wil ża ją su chą skórę,
zmniej sza ją ilość łu ski, dzia ła ją prze ciw świą -
do wo oraz zwięk sza ją pe ne tra cję in nych
miej sco wych pre pa ra tów[15]. Po pra wa funk cji
uszko dzo nej ba rie ry na skór ko wej zwięk sza
od por ność skóry na podraż nie nia i uszko -
dze nia, zmniej sza jąc tym sa mym wy siew no -
wych zmian łu szczy co wych w me cha ni zmie
ob ja wu Köbne ra[6].

Emo lien ty w te ra pii sko ja rzo nej

Emo lien ty sta no wią waż ne uzu peł nie nie
te ra pii le ka mi miej sco wy mi, fo to te ra pii, a tak -
że le cze nia ogól ne go. 

Za sto so wa nie emo lien tów z miej sco wy -
mi pre pa ra ta mi gli ko kor ty ko ste ro i dów jest
sku tecz niej sze niż sto so wa nie każ de go z tych
pre pa ra tów w mo no te ra pii[14,16]. Dzia ła nie
emo lien tu po zwa la ją ce na zmniej sze nie ilo ści

za sto so wa ne go kor ty ko ste ro i du wy ni ka
z two rze nia war stwy oklu zyj nej, zwięk sze nia
pe ne tra cji le ku oraz bez po śre dnich wła ści -
wo ści prze ciw za pal nych. Po uzy ska niu re mi -
sji zmian łu szczy co wych za po mo cą miej sco -
wych gli ko kor ty ko ste ro i dów te ra pia pod trzy -
mu ją ca z za sto so wa niem emo lien tów
zmniej sza licz bę na wro tów oraz su chość
skóry[17]. Ist nie je kil ka moż li wych sche ma tów
lecz ni czych z za sto so wa niem miej sco wych
gli ko kor ty ko ste ro i dów i emo lien tów: te ra pia
cią gła, prze ry wa na i pro ak tyw na. Po da ne
sche ma ty przed sta wio ne zo sta ły w ta be li 1[1].

Emo lien ty ty pu olej w wo dzie (o/w; ole -
je mi ne ral ne) za sto so wa ne przed na świe tla -
niem zwięk sza ją pe ne tra cję pro mie ni UVA
i UVB. Sub stan cje z tej gru py (np. wa ze li na
lub pa ra fi na) przy spie sza ją dzia ła nie fo to te ra -
pii i zmniej sza ją daw kę ku mu la cyj ną pro mie -
nio wa nia ko niecz ną do uzy ska nia ade kwat nej
od po wie dzi kli nicz nej[18]. Na le ży jed nak pa -
mię tać, że po zo sta łe emo lien ty mo gą wy -
wie rać prze ciw staw ne dzia ła nie. 
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Terapia Dawkowanie

Monoterapia

Zaostrzenie zmian skórnych:
• mGKS 1 x dziennie,
• emolient 1-2 x dziennie.

W okresie remisji:
• mGKS 1 x dziennie przez 2 dni w tygodniu na miejsca najczęstszych

nawrotów zmian,
• emolient 2 x dziennie.

Terapia
proaktywna

mGKS:
• 1-2 x dziennie co drugi dzień,
• 1-2 x dziennie co trzy dni,
• 1-2 x dziennie raz w tygodniu przez kolejne dwa dni (np. terapia weekendowa).

Emolient:
• w dni z mGKS – 1 x dziennie,
• w pozostałe dni – 1-2 x dziennie.

Codzienne stosowanie emolientów 2-3 x dziennie

Terapia
naprzemiena

Emolient – 1 x dziennie, mGKS – 1 x dziennieTerapia ciągła

Leczenie skojarzone z miejscowymi glikokortykosteroidami (mGKS)

Tab. 1. Schematy leczenia miejscowego łuszczycy z zastosowaniem emolientów.



Emo lien ty po win ny być re ko men do wa -
ne u star szych pa cjen tów z łu szczy cą bez
wzglę du na sto so wa ne le cze nie, z uwa gi na
współ i st nie ją cą su chość skóry zwią za ną ze
scho rze nia mi ogól no u stro jo wy mi oraz pro -
ce sa mi sta rze nia. Pre pa ra ty z gru py emo lien -
tów sta no wią waż ne uzu peł nie nie w pie lę -
gna cji skóry podraż nio nej fo to te ra pią lub
miej sco wy mi i do u st ny mi re ti no i da mi[12,19].

Współ pra ca z pa cjen tem

Emo lien ty róż nią się for mą ko sme tycz ną,
podło ża mi, skła dem i za war to ścią sub stan cji
ak tyw nych. Dla te go też wy bór kon kret ne go
pre pa ra tu po wi nien być do sto so wa ny do
sta nu skóry, fa zy cho ro by, na si le nia zmian
skór nych, ale tak że po trzeb i pre fe ren cji pa -
cjen ta. Krem, dzię ki swo im do brym wła ści -
wo ściom ko sme tycz nym, sto so wa ny jest
czę ściej ra no. Na to miast pre pa ra ty bar dziej
tłu ste, go rzej ak cep to wa ne przez pa cjen tów,
two rzą sil niej szą war stwę oklu zyj ną i le piej
spraw dza ją się na noc. In dy wi du a li za cja wy -
bo ru emo lien tu sprzy ja współ pra cy i prze -
strze ga niu za le ceń te ra peu tycz nych przez
pa cjen ta. Po pra wia to osta tecz ny efekt kli -
nicz ny, który wy ma ga czę ste go i re gu lar ne go
sto so wa nia pre pa ra tu[20,21].

Dzia ła nia nie po żą da ne

Emo lien ty są za zwy czaj do brze to le ro -
wa ne przez pa cjen tów i we dług wy tycz nych
nie ist nie ją żad ne ści słe prze ciw wska za nia do
ich sto so wa nia[14]. Wy stą pie nie dzia łań nie po -
żą da nych pod czas te ra pii emo lien ta mi jest
sto sun ko wo rzad ko ob ser wo wa nym zja wi -
skiem. Do opi sy wa nych ob ja wów nie po żą -
da nych na le żą: za pa le nie mie szków wło so -
wych, kon tak to we za pa le nie skóry z podraż -
nie nia lub aler gicz ne, moż li wość za o strze nia
in nych der ma toz, jak trą dzik zwy kły lub oko -
ło u st ne za pa le nie skóry[22]. Od po wie dni wy -
bór emo lien tu, po zba wio ne go sub stan cji za -

pa cho wych, barw ni ków i kon ser wan tów,
po zwa la na zmi ni ma li zo wa nie ry zy ka wy stą -
pie nia po wyż szych po wi kłań.

Pod su mo wa nie

Emo lien ty we współ cze snej der ma to lo gii
sta no wią in te gral ną część te ra pii cho rób
skóry. Zgo dnie z wy tycz ny mi po win ny być
za le ca ne wszy st kim pa cjen tom z łu szczy cą ja -
ko uzu peł nie nie miej sco wej i sy ste mo wej te -
ra pii. Dzię ki swo im wła ści wo ściom, emo lien -
ty odbu do wu ją ba rie rę na skór ko wą, za trzy -
mu ją wo dę i przy wra ca ją wła ści we pro por cje
po szcze gól nych sub stan cji li pi do wych war -
stwy ro go wej. Re gu lar ne sto so wa nie emo -
lien tów u pa cjen tów z łu szczy cą zmniej sza
złu szcza nie, na wil ża skórę, re du ku je pęk nię -
cia na skór ka, dzia ła prze ciw świą do wo i po -
pra wia sku tecz ność in nych form te ra pii.
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