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Głów nym czyn ni kiem de ter mi nu ją cym
pro ces upo śle dza nia czyn no ści ba rie ro wych
skóry jest zmia na w skła dzie li pi dów na skór -
ko wych i zmniej sze nie ilo ści NMF, czy li na tu -
ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go[2].

Skóra su cha to pro blem der ma to lo gicz -
ny, który prze cięt nie po ja wia się po mię dzy
25-30 ro kiem ży cia, a wraz z wie kiem naj -
czę ściej ule ga za o strze niu. Skóra su cha nie
jest opo nen tem dla skóry tłu stej, po nie waż
mo że się zda rzyć współ i st nie nie skóry tłu stej
a jed no cze śnie prze su szo nej. W po cząt ko -
wych fa zach prze su sze nie jest zja wi skiem
przej ścio wym, z cza sem jed nak do cho dzi do
utrzy my wa nia się prze wle kłej su cho ści skóry.
W wie lu przy pad kach utrzy mu ją ca się su -
chość skóry wpły wa nie tyl ko na kom fort ży -
cia ale sta je się pro ble mem ko sme to lo gicz -
nym, jak i der ma to lo gicz nym[3]. 

Skóra su cha jest cien ka, szor st ka, chro -
po wa ta i łu szczą ca się. W wie lu przy pad kach
po ja wia się uczu cie sil ne go na pię cia i pie cze -
nia[2]. Po ja wia ją się na niej ubyt ki skór ne
i szyb ko do cho dzi do po wsta wa nia drob nych
zmar szczek. Po nad to cha rak te ry zu je się ona
rów nież du żą re ak tyw no ścią na czyn ni ki ze -
wnę trz ne, głów nie wa run ki at mo sfe rycz ne:

ni ska, wy so ka tem pe ra tu ra, zim ny wiatr oraz
pro mie nio wa nie UV. Wy róż nia się ona rów -
nież podwyż szo ną wraż li wo ścią na czyn ni ki
che micz ne (de ter gen ty i wo da).

Su chość skóry z re gu ły na si la się z wie -
kiem, a co za tym idzie szyb ciej ule ga
podraż nie niom, jed nak nie de ter mi nu je to
do po wsta wa nia re ak cji aler gicz nych na jej
podło żu.

Na po wsta wa nie sko ry su chej wpływ
ma ją czyn ni ki śro do wi sko we a w szcze gól -
no ści su che oto cze nie, ta kie jak kli ma ty zo wa -
ne i ogrze wa ne po mie szcze nia, ale rów nież
świe że po wie trze pod czas bar dzo mro źnej
zi my. To wła śnie zi mą de li kat na i cien ka
skóra u osób star szych gwał tow nie odwa -
dnia się, sta jąc się skórą spierzch nię tą i łu sz -
czą cą się.

In nym czyn ni kiem ze wnę trz nym wy wo -
łu ją cym ne ga tyw ne dzia ła nie na stan skóry
jest pro mie nio wa nie UV a w szcze gól no ści
za ży wa nie ką pie li sło necz nych bez wła ści we -
go za bez pie cze nia skóry, ja kim są kre my z fil -
tra mi ochron ny mi[1,5].

Tak że sub stan cje po wierz chow nie czyn -
ne w środ kach my ją cych usu wa ją ochron ną
war stwę hy dro-li pi do wą na skór ka, do pro -
wa dza jąc do prze su sze nia warstw ro go wych
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na skór ka i pę ka nia. Dzia ła nie de ter gen tów
do pro wa dza do po wsta nie der ma to zy wy -
stę pu ją cej czę sto u go spo dyń do mo wych
tzw.: „ze zu ży cia” [5,6].

Skóra su cha idio pa tycz na, wro dzo na
zwią za na jest z nie pra wi dło wym funk cjo no -
wa niem war stwy na skór ko wej, które cha -
rak te ry zu je się zmniej szo nym wy twa rza niem
skła dni ków NMF (na tu ral  mo i stu ri zing  fac -
tor). Przy czy ną te go sta nu mo że być mu ta cja
ge nu dla pre kur so ra fi la gry ny – biał ka na skór -
ka, lub za bu rze nia me ta bo li zmu w cza sie
two rze nia te go biał ka z pre kur so rów. W tym
przy pad ku su chość mo że po ja wić się już
w dzie ciń stwie. Tej jed no st ce cho ro bo wej
mo gą to wa rzy szyć in ne cho ro by skór ne,
AZS, łu szczy ca, xe ro sis, ry bia łu ska, które
rów nież mo gą da wać obraz su chej skóry.

Su chość skóry nie mu si być de ter mi no -
wa na wy stę po wa niem der ma toz skór nych,
przy czy ną jej po wsta wa nia mo że być rów -
nież zbyt ma ła ak tyw ność gru czo łów ło jo -
wych lub nie pra wi dło wa pie lę gna cja skóry.
Skóra ta ka wy ma ga sto so wa nia w pie lę gna cji
nie tyl ko skła dni ków wią żą cych wo dę w na -
skór ku, ale tak że ta kich, które są w sta nie re -
ge ne ro wać ba rie rę ochron ną na skór ka.

Pie lę gna cja skóry su chej to w szcze gól -
no ści sto so wa nie pre pa ra tów hy dro fil nych
i hy dro fo bo wych, które dzia łać ma ją na
skórę po przez oklu zję. Pre pa ra ty te mo że -
my podzie lić na dwie gru py, ta kie które za -
wie ra ją skła dni ki nie prze ni ka ją ce w głąb na -
skór ka i ta kie które w swo im skła dzie za wie -
ra ją związ ki bę dą ce w sta nie po ko nać ba rie -
rę na skór ko wą. 

Do pierw szej gru py, a więc skła dni ków
po zo sta ją cych na po wierzch ni skóry, za li cza -
my m.in. kwas hia lu ro no wy(HA) – je den
ze skła dni ków tkan ki łącz nej i skóry wła ści -
wej. Wy stę pu je on we wszy st kich ro dza jach
tkan ki łącz nej (chrzą st ki, płyn ma zio wy, ciał -
ko szkli ste oka, za staw ki ser ca)[7]. HA two rzy
w roz two rze wod nym dzię ki swo jej bu do -

wie jest zdol ny są do wią za nia du żej ilo ści
wo dy. Sto so wa ny w pre pa ra tach ko sme -
tycz nych  nie wchła nia się, two rzy jed nak na
po wierzch ni skóry film ochron ny. Kwas hia -
lu ro no wy jest w sta nie zwią zać od ty sią ca do
czte rech ty się cy ra zy wię cej wo dy niż je go
ma sa. Dzię ki tym wła ści wo ściom sto so wa ny
jest ko sme ty kach ja ko war to ścio wy skła dnik
ak tyw nych na wil ża ją cy, który wni ka jąc w za -
głę bie nia skóry po zwią za niu wo dy, nada je
jej gład kość i aksa mit ność. Nie mniej jed nak
dzia ła nie ta kie utrzy mu je się bar dzo krót ko –
do cza su zmy cia kwa su hia lu ro no we go z po -
wierzch ni skóry. Pre pa ra ty z kwa sem hia lu -
ro no wym moż na sto so wać ca ły rok, po nie -
waż nie sty mu lu je on po wsta wa nia te le an -
giek ta zji bez wzglę du na tem pe ra tu rę po -
wie trza at mo sfe rycz ne go[1,5,7]. 

Kwas pi ro glu ta mi no wy (PCA) –
skła dnik wcho dzą cy w struk tu ry NMF.
W ko sme ty kach na wil ża ją cych wy stę pu je
sam lub ja ko mie sza ni na z in ny mi skła dni ka -
mi[3].

Sor bi tol – na tu ral nie wy stę pu je w wie -
lu ga tun kach wo do ro stów mor skich a tak że
w owo cach ja rzę bi ny. Jest do sko na łym hu -
mek tan tem, który po sia da wła ści wo ści zbli -
żo ne do gli ce ry ny. W ko sme to lo gii czę sto
sto so wa ny po łą cze niu z po chod ny mi to ko fe -
ro lu[3,7]. Two rzy war stwę ochron ną na po -
wierzch ni skóry, da je uczu cie gład ko ści i je -
dwa bi sto ści skóry.

Do dru giej gru py sub stan cji moż na za li -
czyć skła dni ki wni ka ją ce do wierzch nich
warstw na skór ka. Są to głów nie gli ce rol,
pan te nol, kwas mle ko wy oraz mocz nik w ni -
skich stę że niach.

Gli ce rol, gli ce ry na – dzię ki swo im
wła ści wo ściom zmięk cza ją cym i na wil ża ją -
cym jest jed nym z naj czę ściej sto so wa nych
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su row ców ko sme tycz nych. Do sko na le wią -
że wo dę, uła twia złu szcza nie war stwy ro go -
wej na skór ka a tak że za bez pie cza ko sme ty ki
przed wy sy cha niem. Wpły wa rów nież na
stan fi zy ko che micz ny li pi dów na skór ka,
utrzy mu jąc je w sta nie cie kło kry sta licz nym,
co jest bar dzo istot ne szcze gól nie dla cer su -
chych lub osób prze by wa ją cych w oto cze niu
o ni skiej wil got no ści[8].

Pan te nol – wy ka zu je wła ści wo ści na -
wil ża ją ce, wspo ma ga go je nie ran i na skór ka,
dzia ła ochron nie. Wy ka za no du żą sku tecz -
ność te go al ko ho lu w le cze niu uszko dzeń
ter micz nych na skór ka[3].

Kwas mle ko wy – na le ży do AHA
o wła ści wo ściach na wil ża ją cych, wcho dzi
w skład NMF. Zmniej sza przy le ga nie ko -
mórek, uła twia złu szcza nie ke ra ty no cy tów.
Wy ka zu je wła ści wo ści lek ko draż nią ce, w ni -
skich stę że niach sto so wa ny do skóry su chej.

Mocz nik – jest hy gro sko pij ny, dzię ki
cze mu dzia ła in ten syw nie na wil ża ją co.
W stę że niu do 2% dzia ła ke ra to pla stycz nie-
przy spie sza podział ko mórek war stwy ziar ni -
stej skóry, a tym sa mym jej re ge ne ra -
cję.W stę że niu 5-10% – dzia ła na wil ża ją co,
uła twia wią za nie wo dy przez ke ra ty nę
i zmięk cza na skórek.Wstę że niu po nad 10%
wy ka zu je wła ści wo ści  ke ra to li ty cze - uła twia
złu szcza nie i zwięk sza prze pu szczal ność war -
stwy ro go wej (np. dla le ków czy sub stan cji
czyn nych). Dzia ła prze ciw bak te ryj nie, co
moż na wy ko rzy stać przy ce rze trą dzi ko wej.

Alan to i na – sty mu lu je podział i wzrost
ko mórek, przy spie sza go je nie ran i opa rzeń.
Po sia da tak że wła ści wo ści emo lien cyj ne.

Hy dro li zo wa ne pro te i ny psze ni cy –
mie sza ni na ami no kwa sów otrzy ma na w wy -
ni ku en zy ma tycz nej hy dro li zy psze ni cy jest

bar dzo zbli żo na do na tu ral ne go skła du ludz -
kiej ke ra ty ny i przy czy nia się do wią za nia i za -
trzy my wa nia wo dy w skórze. 

Emo lien ty – Naj waż niej szym aspek tem
miej sco wej te ra pii wie lu cho rób skóry, które
prze bie ga ją z nadmier nym jej wy su sze niem
jest za sto so wa nie emo lien tów. Emo lien ty –
pre pa ra ty do sto so wa nia ze wnę trz ne go,
o wła ści wo ściach na wil ża ją cych, na tłu szcza -
ją cych i ue la stycz nia ją cych skórę – uwa ża ne
są obe cnie za in te gral ny i nie zbęd ny ele ment
le cze nia i pro fi lak ty ki cho rób skóry,
w których istot ną ro lę od gry wa ją za bu rze nia
funk cji i struk tu ry ba rie ry na skór ko wej.

Emo lien ty po win ny być sto so wa ne
w miej sco wej te ra pii su chej skóry nie za leż -
nie od włą cze nia in nych pre pa ra tów. 

Nie mniej jed nak aby te ra pia z za sto so -
wa nie emo lien tów by ła sku tecz na i jed no -
cze śnie bez piecz na na le ży za sto so wać pro -
duk ty, które nie za wie ra ją skła dni ków „pro -
ble ma tycz nych”. Do ta kich skła dni ków za li -
czyć moż na: sub stan cje za pa cho we, lau ry lo -
siar czan so du (SLS) czy nadmier ną ilość kon -
ser wan tów a w szcze gól no ści 2-bro mo-2-
ni tro pro pa no-1,3-dio lu, me ty lo chlo ro i zo tia -
zo li no nu, me ty lo i zo tia zo li no nu czy dia zo li di -
ny la nu mocz ni ka. Kon ser wan ty te ma ja wy -
bit ne nie ko rzy st ne dzia ła nie u cho rych z AZS
czy in ny mi po sta cia mi su chej skóry[3,8,9].

Na ryn ku ko sme tycz no-far ma ceu tycz -
nym znaj du je się bar dzo du ża róż no rod ność
pre pa ra tów pie lę gna cyj nych i lecz ni czych dla
skóry su chej. Na le ży jed nak za wsze pa mię -
tać, że ich ro dzaj po wi nien być sta ran nie do -
bra ny do in dy wi du al nych po trzeb pa cjen ta,
naj le piej w kon sul ta cji ze spe cja li stą. Sku tecz -
ność pre pa ra tów uza leż nio na jest w głów nej
mie rze od re gu lar no ści i czę sto tli wo ści apli -
ka cji oraz od po wie dniej edu ka cji pa cjen tów
cier pią cych na pro ble my zwią za ne z su chą
skórą.


