
De ter gen ty i in ne środ ki mo gą wy wo ły -
wać zmia ny na skórze ca łe go cia ła, naj czę -
ściej jed nak na ra żo ne są dło nie, oko li ce stóp
i go le nie. Do le gli wo ści zwią za ne z su chą
skórą są pro ce sem prze wle kłym, o róż nej
dy na mi ce, za leż nej od czyn ni ków za o strza ją -
cych i pro fi lak ty ki te go sta nu. W po cząt ko -
wym okre sie su chość skóry jest od czu wa na
przez pa cjen ta w nie wiel kim stop niu. W mia -
rę po stę po wa nia pro ce su po ja wia ją się zmia -
ny ru mie nio we ze złu szcza niem oraz świąd.
W przy pad ku bra ku lub nie sku tecz nej in ter -
wen cji te ra peu tycz nej, ba rie ra na skór ko wa
mo że ulec dal sze mu uszko dze niu, cze mu
to wa rzy szy sil ny świąd[1-4].

Ist nie je wie le przy czyn su chej skóry oraz
czyn ni ków mo dy fi ku ją cych i za o strza ją cych
prze bieg scho rze nia. Funk cjo no wa nie skóry
ja ko ba rie ry chro nią cej cia ło przed wpły wem
śro do wi ska ze wnę trz ne go za leż ne jest
w znacz nym stop niu od funk cjo no wa nia war -

stwy ro go wej i sta nu uwo dnie nia skóry wła -
ści wej. Sa ma skóra chro nio na jest przez pro -
du ko wa ny przez sie bie film hy dro li pi do wy –
sta no wią cy na tu ral ną war stwę ochron ną. Po -
cząt kiem pro ce sów pa to lo gicz nych jest za -
zwy czaj po zba wie nie skóry tej li pi do wej po -
wło ki ochron nej wsku tek nie do bo ru li pi -
dów[3-5]. Dzie je się to w wy ni ku dzia ła nia czyn -
ni ków szko dli wych: za rów no ze wnę trz nych
(głów nie czyn ni ki śro do wi sko we i nie wła ści wa
pie lę gna cja skóry), jak i we wnę trz nych (np.
przyj mo wa ne le ki), a także w nie których cho -
ro bach prze wle kłych z wy stę po wa niem za bu -
rzo nej struk tu ry war stwy ro go wej (np.: łu -
szczy ca czy ato po we za pa le nie skóry)[1-3, 6,7].

W cho ro bach skóry, w których stwier dza
się za bu rze nia struk tu ry war stwy ro go wej
na stę pu je wzrost: pro duk cji cy to kin za pal -
nych, pH skóry, ak tyw no ści en zy ma tycz nej
pro te az w na skór ku oraz ak ty wa cja im mu no -
lo gicz na ke ra ty no cy tów i zwią za ny z ty mi
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czyn ni ka mi stan za pal ny. Na cie ki ko mór ko -
we ma ją tak że wpływ na ak ty wa cję re cep to -
rów świą do wych. Pro ce sy te wtór nie po głę -
bia ją uszko dze nie ba rie ry na skór ko wej, pro -
wa dząc do zja wi ska „błęd ne go ko ła” i na le ży
je prze rwać przez te ra pię odbu do wu ją cą ba -
rie rę na skór ko wą[7-11].

Czyn ni ki ze wnę trz ne po wo du ją osła bie -
nie czyn no ści na tu ral nej ba rie ry skór nej, po -
wo du jąc zwięk sze nie utra ty wo dy przez
skórę. Prze rwa nie ba rie ry na skór ko wej spo -
wo do wa ne zmy wa niem istot nych dla niej li -
pi dów unie moż li wia jej pra wi dło we funk cjo -
no wa nie[1]. Czyn ni ki śro do wi sko we, które
mo gą na si lać su chość skóry to nie ko rzy st ne
wa run ki kli ma tycz ne (ta kie jak go rą ce, zim ne
i su che po wie trze) oraz pro mie nio wa nie
UV. Zmia ny sty mu lo wa ne czyn ni ka mi śro -
do wi sko wy mi ma ją wte dy cha rak ter se zo no -
wy. Pro mie nie UV, po przez ge ne ro wa nie
pro duk cji wol nych ro dni ków w skórze,
wpły wa ją na roz wój su chej skóry. Waż nym
za ga dnie niem jest eks po zy cja na pro mie nio -
wa nie sło necz ne. Wska za nym jest uni ka nie
nadmier nej eks po zy cji oraz sto so wa nie pre -
pa ra tów ochron nych[1,3,5].

Sto so wa nie nie wła ści wych sche ma tów
pie lę gna cji skóry z sil nie dzia ła ją cy mi środ ka -
mi do my cia (ta ki mi jak wy su sza ją ce my dła)
po zba wia skórę jej na tu ral nych li pi dów
ochron nych. Zbyt czę ste my cie lub dłu gie
i go rą ce ką pie le usu wa ją li pi dy skór nej ba rie -
ry ochron nej. Za le ce nia do ty czą ce my cia zo -
sta ły za war te w kon sen su sie le cze nia ato po -
we go za pa le nia skóry, w którym su chość
skóry jest jed nym z głów nych kry te riów roz -
po zna nia[10,11].

Wraz ze sta rze niem się orga ni zmu
zmniej sza się licz ba gru czo łów ło jo wych
i po to wych w skórze, z na stęp czym spad -
kiem zdol no ści skóry do wy twa rza nia
ochron ne go fil mu li pi do we go. Ob ni że niu
ule ga rów nież za war tość wo dy w skórze.
Po ziom uwo dnie nia skóry i wy twa rza nie 
fil mu li pi do we go za leż ne są od czyn ni ków

ge ne tycz nych i po zio mu hor mo nów, zwła -
szcza estro ge nów i te sto ste ro nu. Jest to
szcze gól nie za u wa żal ne w okre sie po st me -
no pau zal nym, gdy na stę pu je spa dek pro duk -
cji estro ge nów z na stęp czym spad kiem uwo -
dnie nia skóry[1,3].

Su cha skóra mo że być tak że skut kiem
ubocz nym far ma ko te ra pii. Dzia ła nia ta kie
po sia da ją le ki mo czo pęd ne, nie które an ty -
bio ty ki i do u st ne le ki prze ciw trą dzi ko we[3].

W więk szo ści przy pad ków su chość skóry
jest do le gli wo ścią prze mi ja ją cą. Za zwy czaj
po pra wa sta nu kli nicz ne go na stę pu je po
zmia nie na wy ków pie lę gna cyj nych. Re gu lar -
na pie lę gna cja, we dług wła ści we go sche ma tu
pie lę gna cji, jest wska za na na wet w przy pad -
ku wi docz nej po pra wy. Wy ma ga tak że sy -
ste ma tycz no ści. Na le ży prze strze gać usta lo -
ne go sche ma tu pie lę gna cji i sto so wać pro -
duk ty dla skóry su chej. Nie moż na tak że za -
po mi nać, że w pro ce sie te ra peu tycz nym
nie zwy kle istot na jest od po wie dnio pro wa -
dzo na edu ka cja pa cjen ta[12].

W przy pad ku su cho ści skóry nie u stę pu -
ją cej po wdro że niu po stę po wa nia pie lę gna -
cyj ne go, po za edu ka cją pa cjen tów w za kre -
sie sty lu ży cia, ko niecz na jest in ter wen cja
me dycz na w po sta ci emo lien to wej te ra pii
miej sco wej. Te ra pia ta ka jest dłu go ter mi no -
wa, a jej pod sta wę sta no wi le cze nie miej -
sco we za po mo cą der mo ko sme ty ków. Są
to zło żo ne pre pa ra ty do stęp ne w obro cie
far ma ceu tycz nym. 

Emo lien ty to 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. Ich głów nym za da niem jest odbu do -
wa uszko dzo nej ba rie ry na skór ko wej
i przy wróce nie jej funk cji. Efekt ten jest osią -
ga ny przy udzia le róż nych me cha ni zmów:
efek tu oklu zji, wią za nia i utrzy my wa nia wo -
dy w obrę bie war stwy ro go wej oraz przez
do star cza nie skła dni ków li pi do wych czy
biał ko wych, których bra ku je w zmie nio nej
cho ro bo wo war stwie ro go wej. Koń co wym
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efek tem dzia ła nia emo lien tów jest re duk cja
sta nu za pal ne go, świą du oraz po pra wa 
wy glą du skóry[1,2]. Są one za sa dni czym ele -
men tem te ra pii wie lu cho rób za pal nych
skóry, prze bie ga ją cych z uszko dze niem ba -
rie ry na skór ko wej[13-15].

Więk szość emo lien tów za wie ra kil ka
skła dni ków o odmien nych me cha ni zmach
dzia ła nia. Po zwa la to na uzy ska nie więk szej
sku tecz no ści lecz ni czej. Pre pa ra ty te wy stę -
pu ją w po sta ci emul sji wod no-ole jo wych,
zło żo nych w prze wa ża ją cej ma sie z wo dy,
kil ku pro cen to wej mie sza ni ny sub stan cji
czyn nych i ko niecz nych do uzy ska nia emul sji
emul ga to rów, a tak że kon ser wan tów i prze -
ciw u tle nia czy. Po zo sta wia ją one na skórze
ochron ny film, chro niąc ją przed czyn ni ka mi
ze wnę trz ny mi i za po bie ga jąc prze zna skór -
ko wej utra cie wo dy (TEWL). Przy skórze
zmie nio nej cho ro bo wo na le ży apli ko wać
pre pa ra ty na wil ża ją ce tak czę sto, jak to moż -
li we. Zwią za ne jest to z tym, że ma ksy mal ny
efekt dzia ła nia emo lien tów wy stę pu je w cią -
gu 0,5-1 go dzi ny po apli ka cji i utrzy mu je się
od 4 do 6 go dzin[2,12,16].

Cen ną gru pę skła dni ków emo lien tów
sta no wią hu mek tan ty – związ ki sil nie hi gro -
sko pij ne, trwa le wią żą ce wo dę i utrzy mu ją ce
ją w obrę bie war stwy ro go wej. Do tej gru py
za li cza się mię dzy in ny mi: kwas hia lu ro no wy,
mocz nik, gli ce rol, ami no kwa sy, hy dro ksy -
kwa sy, mle cza ny i gli ko le. Mocz nik jest na tu -
ral nym skła dni kiem war stwy ro go wej, sta no -
wi 7% jej ma sy i wy stę pu je w niej w po sta ci
na tu ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go NMF
(Na tu ral Mo i stu ri sing Fac tor). Naj niż sze za le -
ca ne stę że nie mocz ni ka w emo lien tach, na -
wet dla lek ko su chej skóry, po win no wy no -
sić 5%. Bar dzo su cha skóra na ogół wy ma ga
wy ższe go stę że nia mocz ni ka i in nych czyn ni -
ków na wil ża ją cych[2,5,10,12,13].

Wśród naj czę ściej wy ko rzy sty wa nych
skła dni ków do na wil ża nia skóry znaj du ją się
al ko ho le wie lo wo do ro tle no we, które po wo -
du ją dłu go trwa ły efekt ogra ni cze nia TEWL

po przez ich wła ści wo ści oklu zyj ne i zwięk sza -
ją ce in te gral ność ba rie ry na skór ko wej[12,13].

Be ta-glu kan ja ko emo lient ma wła ści wo -
ści sil nie na wil ża ją ce, dłu go utrzy mu jąc wil -
goć w skórze oraz two rząc na niej ochron ny
film. Do dat ko wo po sia da dzia ła nie an ty bak -
te ryj ne i prze ciw za pal ne oraz chro ni przed
pro mie nio wa niem ultra fio le to wym, wpły wa -
jąc pre wen cyj nie na po sło necz ne uszko dze -
nie skóry. W skórze wspo ma ga on go je nie
ura zów i podraż nień, re du ku je ru mień,
zwięk sza na wil że nie i ela stycz ność, ak ty wu je
syn te zę ko la ge nu, sty mu lu je układ im mu no -
lo gicz ny, wspo ma ga re ge ne ra cję uszko dzo -
nej ba rie ry skór nej i sty mu lu je pro duk cję ko -
la ge nu, a po przez ten me cha nizm dzia ła
prze ciw sta rze nio wo[17-20]. 

Wy mie nio ne wła ści wo ści be ta-glu ka nu,
w tym przede wszy st kim prze ciw za pal ne,
po zwa la ją na za sto so wa nie go w ato po wym
za pa le niu, le cze niu wspo ma ga ją cym w łu -
szczy cy oraz in nych prze wle kłych za pal nych
cho ro bach skóry. Jest to sze ro ko prze ba da -
ny skła dnik o do brym pro fi lu bez pie czeń -
stwa, dla te go też mo że być za le ca ny tak że
u osób z tzw. skórą wraż li wą[17-20].

Co raz czę ściej pod kre śla się ro lę emo -
lien tów w re duk cji bio fil mu two rzo ne go
przez bak te rie pa to gen ne, ta kie jak Sta phy -
lo coc cus au reus. Te ra pia pro fi lak tycz na ato -
po we go za pa le nia skóry po win na wy biór -
czo re du ko wać pa to lo gicz ny bio film bak te -
ryj ny, sprzy ja jąc roz wo jo wi fi zjo lo gicz nej
mi kro flo ry skóry. Na tu ral nie wy stę pu ją cą
sub stan cją ha mu ją cą two rze nie bio fil mu
bak te ryj ne go jest ksy li tol. Skła dnik ten jest
po chod ną ksy lo zy, która znaj du je się w nie -
których owo cach, wa rzy wach czy grzy -
bach. Waż ną wła ści wo ścią ksy li to lu jest ha -
mo wa nie wzro stu Can di da al bi cans, a tak że
nie których bak te rii. Wy ka za no, że re du ku je
two rze nie się bio fil mu Sta phy lo coc cus au reus
po przez unie moż li wie nie po wsta wa nia gli -
ko ka li ksu. We dług naj now szych do nie sień
ksy li tol mo że być sto so wa ny ja ko hu mek -
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tant dzię ki te mu, że po wo du je zwięk sze nie
eks pre sji fi la gry ny[13,21-26]. 

Skła dnik ten ma zna cze nie w ogra ni cze -
niu sta nu za pal ne go przez re duk cję che mo -
tak sji gra nu lo cy tów i lim fo cy tów oraz zmniej -
sze nie eks pre sji cy to kin pro za pal nych. Ksy li -
tol, ja ko skła dnik emo lien tów, zmniej sza
prze zna skór ko wą utra tę wo dy, zwięk sza za -
war tość wo dy w na skór ku, a efekt ten jest
podob ny do dzia ła nia mocz ni ka[23-26].

W skład emo lien tów wcho dzą mię dzy
in ny mi su ple men ty fil mu hy dro li pi do we go,
które za stę pu ją bra ku ją ce li pi dy na skór ka.
Sto so wa ne są tri gli ce ry dy, ce ra mi dy, cho le -
ste rol, wo ski oraz bio o le je o wy so kiej za war -
to ści nie zbęd nych nie na sy co nych kwa sów
tłu szczo wych. Do hy dro fo bo wych skła dni -
ków o dzia ła niu oklu zyj nym na le żą: ole je mi -
ne ral ne (np. olej pa ra fi no wy), wo ski oraz
wa ze li na. Ta ostat nia mo że przy spie szać bio -
syn te zę li pi dów dzię ki jej moż li wo ści prze ni -
ka nia w głąb na skór ka do re zer wu a ru li pi dów
mię dzy ko mór ko wych. Na uwa gę za słu gu je
jej sil ne dzia ła nie oklu zyj ne w po rów na niu
z in ny mi sub stan cja mi ole jo wy mi[2,16,27].

Cen ne wła ści wo ści pie lę gna cyj ne dla
skóry zmie nio nej cho ro bo wo ma ją rów nież
olej ma ka da mia oraz ma sło ka ri te. Nie na sy co -
ne kwa sy tłu szczo we za war te w ma śle ka ri te
bio rą udział w syn te zie li pi dów war stwy ro go -
wej na skór ka i uszczel nia ją ba rie rę li pi do wą,
co jest szcze gól nie waż ne przy pie lę gna cji
skóry su chej i ato po wej. Bar dzo czę sto wy ko -
rzy sty wa ne są rów nież sub stan cje o ak tyw no -
ści prze ciw za pal nej, m.in. wy ciąg z ko rze nia
lu kre cji, owsa zwy czaj ne go czy alo e su[28].

Wie le no wo cze snych pre pa ra tów dla
skóry z ato po wym za pa le niem skóry nie za -
wie ra tra dy cyj nych emul ga to rów, wy ko rzy -
stu je za miast nich fo sfo li pi dy, li po ro te i ny oraz
sy ste my DMS (der ma-mem bra ne-struc tu re).
Oso by cier pią ce na ato po we za pa le nie skóry
ma ją za bu rzo ną prze mia nę kwa su li no le no -
we go do me ta bo li tów wy ka zu ją cych dzia ła -
nie prze ciw za pal ne. Su ple men ta cja kwa su

gam ma-li no le no we go przez okres 3 mie się -
cy zmniej sza su chość skóry, ła go dzi podraż -
nie nia i uczu cie świą du[2,7,11,14].

Emo lien ty wy ko rzy stu je się w le cze niu
wie lu cho rób skóry ta kich jak: ato po we za pa -
le nie skóry, łu szczy ca, za bu rze nia ro go wa ce -
nia, wy prysk prze wle kły czy cho ro by świą do -
we (cu krzy ca, nie wy dol ność ne rek i wą tro -
by). Emo lien ty sto so wa ne są przede wszy st -
kim ra zem z prze ciw za pal nym le cze niem
miej sco wym – kor ty ko ste ro i da mi lub in hi bi -
to ra mi kal cy neu ry ny. Jest kil ka moż li wych
sche ma tów pro wa dze nia le cze nia: te ra pia
cią gła, prze ry wa na lub pro ak tyw na[2,8,11,12,29,30].

Naj bar dziej ugrun to wa ną po zy cję emo -
lien ty ma ją w le cze niu ato po we go za pa le nia
sko ry. Wy da je się, że AZS jest przede wszy -
st kim cho ro bą spo wo do wa ną ge ne tycz nie
uwa run ko wa nym de fek tem ba rie ry na skór -
ko wej, mię dzy in ny mi po przez mu ta cje
w ge nie fi la gry ny[7]. Dzię ki te ra pii emo lien to -
wej moż li wa jest re duk cja pod sta wo we go
ob ja wu AZS, ja kim jest su chość sko ry oraz
za po bie ga nie za o strze niom cho ro by. Emo -
lien ty moż na sto so wać w mo no te ra pii ja ko
sku tecz ną me to dę lecz ni czą w AZS o nie -
wiel kim na si le niu i w te ra pii pod trzy mu ją cej
lub ja ko uzu peł nie nie bar dziej in ten syw ne go
le cze nia cięż szych po sta ci tej cho ro by[8,14,31].

We dług za le ceń gre miów eks perc kich,
w tym Pa ne lu Eks per tów Pol skie go To wa -
rzy stwa Der ma to lo gicz ne go i Pol skie go To -
wa rzy stwa Aler go lo gicz ne go, ste ro i dy są le -
ka mi pierw sze go wy bo ru w le cze niu za o -
strzeń ato po we go za pa le nia skóry[10]. Nie -
wła ści we ich sto so wa nie mo że pro wa dzić
do miej sco wych ob ja wów nie po żą da nych.
W przy pad ku sto so wa nia ste ro i dów na du że
po wierzch nie skóry na le ży li czyć się z wchła -
nia niem le ku do krwio bie gu i po ten cjal nym
dzia ła niem ogól nym. Pra wi dło we sto so wa -
nie gli ko kor ty ko ste ro i dów nie pro wa dzi jed -
nak do ta kich na stępstw[32].

Gli ko kor ty ko ste ro i dy miej sco we w po -
sta ci kre mu lub ma ści sto su je się tyl ko na
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miej sca zmie nio ne cho ro bo wo. Za wsze na -
le ży je sto so wać ra zem z emo lien ta mi w te -
ra pii na prze mien nej czy prze ry wa nej. Miej -
sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy po win ny być
uży wa ne do cza su ustą pie nia sta nu za pal ne -
go skóry. Później sto su je się sa me emo lien ty
do cza su na stęp ne go za o strze nia – wte dy
po now nie na le ży za sto so wać le cze nie gil ko -
kor ty ko ste ro i da mi[32,33]. U pa cjen tów z na -
wra ca ją cy mi zmia na mi w tych sa mych miej -
scach (po opa no wa niu sta nu za pal ne go
skóry) na le ży ste ro i dy sto so wać nadal w spe -
cjal nej te ra pii, sto su jąc je na miej sca z czę sty -
mi na wro ta mi zmian skór nych. Te ra pia ta
po le ga na na prze mien nym uży wa niu gli ko -
kor ty ko ste ro i dów lub in hi bi to rów kal cy neu -
ry ny z emo lien ta mi[34-36].

Pra wi dło wo pro wa dzo na te ra pia emo -
lien to wa po zwa la na znacz ną re duk cję da wek
le ków prze ciw za pal nych. Te ra pia prze ry wa -
na czy pro ak tyw na da je za do wa la ją cy efekt
kli nicz ny przy rów no cze snym zwięk sze niu
bez pie czeń stwa le cze nia. W tej te ra pii apli ka -
cja le ku ma miej sce co dzien nie przez 3 dni,
a przez ko lej ne 3 dni sto su je się emo lient.
Ewen tu al nie apli ka cja gli ko kor ty ko ste ro i dów
lub in hi bi to rów kal cy neu ry ny odby wa się co
dru gi dzień lub w we e kend, a w po zo sta łe
dni uży wa ne są je dy nie emo lien ty[34-36].

Te ra pia na prze mien na, da jąc podob ną
sku tecz ność jak te ra pia cią gła, po wo du je
zmniej sze nie cał ko wi tej daw ki gli ko kor ty ko -
ste ro i du oraz re duk cję ob ja wów nie po żą da -
nych. Moż li wość na prze mien ne go sto so wa -
nia gli ko kor ty ko ste ro i du i emo lien tu wy ni ka
z fak tu, że przy apli ka cji le ku je go znacz na
część po zo sta je w prze strze niach mię dzy ko -
mór ko wych. Za a pli ko wa ny emo lient wią że
lek zma ga zy no wa ny w prze strze niach mię -
dzy ko mór ka mi i umoż li wia je go trans port
do ich wnę trza[33,36].

Miej sco wa gli ko kor ty ko ste ro i do te ra pia
jest pod sta wo wą me to dą lecz ni czą w wie lu
cho ro bach skóry, m.in. wszy st kich ro dza -
jach wy pry sku. Przy od po wie dniej apli ka cji

jest to me to da za wsze bez piecz na. Ist nie je
wie le pre pa ra tów gli ko kor ty ko ste ro i do -
wych o róż nych wła ści wo ściach fi zy ko che -
micz nych, głę bo ko ści pe ne tra cji i si le dzia ła -
nia. Istot ną róż ni cą jest rów nież ro dzaj za -
sto so wa ne go podło ża. Podło ża wpły wa ją
na po pra wę to le ran cji pre pa ra tów gli ko kor -
ty ko ste ro i do wych oraz na ich wła ści wo ści
ko sme tycz ne, na wil ża ją i na tłu szcza ją skórę.
Wpły wa ją rów nież na odbu do wę fil mu hy -
dro li pi do we go i uszczel nie nie ba rie ry na -
skór ko wej[32].

Isto tą pro ce su cho ro bo we go w łu szczy -
cy jest stan za pal ny cha rak te ry zu ją cy się
zwięk szo ną pro li fe ra cją na skór ka. Na stę pu je
nadmier na licz ba podzia łów ke ra ty no cy tów
w war stwie pod staw nej na skór ka oraz przy -
spie szo ny i nie pra wi dło wy cykl ich doj rze wa -
nia. Pierw szym eta pem pie lę gna cji skóry
z łu szczy cą jest usu nię cie łu ski za po mo cą
pre pa ra tów ke ra to li tycz nych za wie ra ją cych
kwas sa li cy lo wy[6,37]. Po zo sta łe pre pa ra ty ke -
ra to li tycz ne to: al fa-hy dro ksy kwa sy, np. kwas
gli ko lo wy, cy try no wy, mle ko wy oraz mocz -
nik (w stę że niach 5-10% ma dzia ła nie na wil -
ża ją ce, a złu szcza ją ce w stę że niach po wy żej
10%). Na tak przy go to wa ną skórę apli ku je
się pre pa ra ty ha mu ją ce nadmier ną pro li fe ra -
cję ko mórek na skór ka (cy gno li na, gli ko kor ty -
ko ste ro i dy, po chod ne wi ta mi ny D3, po -
chod ne kwa su wi ta mi ny A, dzieg cie), które
ha mu ją pro li fe ra cję ke ra ty no cy tów i gro ma -
dze nie ko mórek za pal nych oraz sty mu lu ją
pra wi dło wą ke ra ty ni za cję[6,37]. W przy pad ku
zmian zlo ka li zo wa nych na skórze twa rzy,
oko li cach pa cho wych i pa chwi no wych za le -
ca ne jest sto so wa nie tzw. le ków im mu no -
mo du lu ją cych (np. pi me kro li mus krem 1%,
ta kro li mus maść 0,1%)[6].

Sto so wa nie emo lien tów i miej sco wych
gli ko kor ty ko ste ro i dów sta no wi obe cnie pod -
sta wę le cze nia łu szczy cy. GKS od dzia łu ją na
dwie skła do we pro ce su łu szczy co we go: hi -
per pro li fe ra cję i stan za pal ny. Pie lę gna cja
skóry pa cjen ta z łu szczy cą jest pro ce sem dłu -
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go trwa łym i wy ma ga ją cym sy ste ma tycz no ści.
Sto so wa nie miej sco wych pre pa ra tów ste ro i -
do wych wraz z pre pa ra ta mi na tłu szcza ją cy mi
oraz od po wie dnią pie lę gna cją skra ca czas le -
cze nia i zmniej sza, to wa rzy szą cy tak że zmia -
nom łu szczy co wym, świąd. Pra wi dło wa pie -
lę gna cja skóry pa cjen tów z łu szczy cą ma du -
ży wpływ na sku tecz ność sto so wa nej te ra pii
miej sco wej oraz utrzy ma nie efek tów za sto -
so wa ne go le cze nia. Co raz czę ściej, ze
wzglę du na skut ki ubocz ne GKS, sto su je się
te ra pię prze ry wa ną tak że w łu szczy cy, apli -
ku jąc na prze mien nie GKS z sub stan cja mi
obo jęt ny mi[6,37].

Sto so wa ne są tak że opa trun ki oklu zyj ne
wspo ma ga ją ce dzia ła nie za sto so wa ne go le ku
lub der mo ko sme ty ku oraz zwięk sza ją ce ab -
sorp cję sto so wa nych miej sco wo pre pa ra -
tów. Kla sycz na oklu zja przy uży ciu ma te ria łu
nie prze pu szczal ne go zwięk sza prze ni ka nie
le ku na wet 10-krot nie. Nie rzad ko jed nak ta -
ki za bieg wy wo łu je podraż nie nia, dla te go na
ryn ku pie lę gna cji der ma to lo gicz nej po ja wi ły
się hy dro ko lo i do we opa trun ki oklu zyj ne,
które po zwa la ją na po zo sta wie nie ich na
skórze na wet przez 2 dni i po wtórze nie za -
bie gu po kil ku dniach prze rwy. Dzię ki ta kiej
pie lę gna cji ist nie je moż li wość sto so wa nia
słab szych gli ko kor ty ko ste ro i dów i zu ży cia
mniej ilo ści pre pa ra tu. Ten sche mat za bie go -
wy jest po rów ny wal ny z co dzien ną apli ka cją
sil nych GKS bez oklu zji[38].

W wie lu kra jach po wszech nie sto su je się
me to dę ban da żo wa nia skóry wil got ny mi
okła da mi (wet-wrap dres sings) po wcze śniej -
szej apli ka cji emo lien tu lub le ku prze ciw za -
pal ne go. Ta chło dzą ca me to da znaj du je za -
sto so wa nie szcze gól nie w ostrych sta nach
za pal nych i ery tro de mii (za rów no w prze bie -
gu AZS, jak i łu szczy cy) ze wzglę du na efekt
prze ciw za pal ny i prze ciw świą do wy[39].

W le cze niu AZS i łu szczy cy po win ny być
sto so wa ne szcze gól nie emo lien ty nie za wie -
ra ją ce sub stan cji za pa cho wych, kon ser wan -
tów oraz barw ni ków, po nie waż mo gą one

podraż nić skórę lub wy wo ły wać re ak cje
aler gicz ne[40].

Sto so wa nie emo lien tów sta no wi istot ny
ele ment te ra pii der ma to lo gicz nej o zna cze -
niu po rów ny wal nym z in ny mi ro dza ja mi le -
cze nia spe cja li stycz ne go. Emo lien ty po win ny
być po wszech nie za le ca ne pa cjen tom
z prze wle kły mi der ma to za mi za pal ny mi.
W wie lu scho rze niach apli ka cja tych pre pa ra -
tów jest le cze niem za rów no przy czy no wym,
jak i pro fi lak tycz nym.
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