
dermatologia

Suchość skóry (xeroderma, xerosis cutis – nazwa pochodzi z języka
greckiego xero znaczy suchy, a osis oznacza chorobę lub zaburzenie
zdrowotne) może być stanem nabytym lub wrodzonym.

Leczenie objawów 
i dolegliwości wywołanych
suchością skóry 

Etio lo gia su chej skóry 

Sto pień na si le nia su cho ści skóry by wa
bar dzo róż ny: od ła god ne go i zni ko me go do
znacz nie na si lo ne go i po łą czo ne go ze świą -
dem. W przy pad ku su chej skóry pa cjent
skar ży się na wra że nie „ścią ga nia”, zgła sza
po czu cie dys kom for tu, nadmier ną wraż li -
wość na czyn ni ki ze wnę trz ne, utra tę ela -
stycz no ści oraz łu szcze nie i szor st kość skóry.
Mo że to ne ga tyw nie wpły wać za rów no na fi -
zycz ny, jak rów nież emo cjo nal ny stan zdro -
wia pa cjen ta oraz ja kość ży cia. Su chość skóry
jest do syć po wszech nym pro ble mem, wy -
stę pu je u ok. 15-20% po pu la cji kau ka skiej[1],
a jej na si le nie zwięk sza się wraz z wie kiem.
U osób po 60. ro ku ży cia mo że się gnąć na -
wet 100%. Su cha skóra po wsta je w wy ni ku
odwo dnie nia, od tłu szcze nia, za pa la nia czy
za bu rzeń ro go wa ce nia. Przy czy ną su chej
skóry mo gą być tak że czyn ni ki ze wną trz po -
chod ne śro do wi sko we, ta kie jak ni ska wil got -
ność oto cze nia, cen tral ne ogrze wa nie, kli -

ma ty za cja, pro mie nio wa nie ultra fio le to we,
czyn ni ki draż nią ce w śro do wi sku pra cy oraz
nie wła ści wa pie lę gna cja skóry, agre syw ne
środ ki my ją ce i de ter gen ty, go rą ce i dłu gie
ką pie le, pre pa ra ty za wie ra ją ce al ko hol. Su cha
skóra po ja wia się w wy ni ku bio lo gicz nych
pro ce sów sta rze nia, po wo du ją cych ob ni ża -
nie po zio mu li pi dów w war stwie ro go wej.
Xe ro der ma to wa rzy szy ta kim cho ro bom jak
cu krzy ca, mocz ni ca, nie do czyn ność tar czy cy,
nie do ży wie nie, ano re ksja, no wo two ry na -
rzą dów we wnę trz nych, za bu rze nia hor mo -
nal ne u ko biet, stwar dnie nie roz sia ne. Nie -
które le ki, zwła szcza mo czo pęd ne, po wo du -
ją odwo dnie nie orga ni zmu, co z ko lei mo że
pro wa dzić do su cho ści skóry. Rów nież die ta
ma bar dzo istot ne zna cze nie, po nie waż nie -
na sy co ne kwa sy tłu szczo we są pod sta wo -
wym skła dni kiem li pi dów mię dzy ko mor ko -
wych war stwy ro go wej. Xe ro sis cu tis jest
nie roz łącz nie zwią za na z licz ny mi cho ro ba mi
der ma to lo gicz ny mi, ato po wym za pa le niem
skóry, łu szczy cą, wy pry skiem, wro dzo ny mi
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de fek ta mi ek to der mal ny mi, za bu rze nia mi
pra cy gru czo łów ło jo wych. Fi zjo lo gicz nie za -
war tość wo dy w war stwie ro go wej na skór ka
mu si być więk sza od 10%[2]. Wzrost prze -
zna skór ko wej utra ty wo dy (TEWL) na stę pu -
je, gdy nie pra wi dło wo funk cjo nu ją ca ba rie ra
skóry po zwa la na nadmier ną utra tę wil go ci[3].
Zdol ność skóry do re gu lo wa nia po zio mu na -
wo dnie nia i kon cen tra cji wo dy w gór nych
war stwach za le ży od trzech głów nych czyn -
ni ków: li pi dów war stwy ro go wej, na tu ral ne -
go czyn ni ka na wil ża ją ce go NMF (na tu ral mo -
i stu ri zing fac tor) oraz akwa po ryn. Po mię dzy
ko mór ka mi w war stwie ro go wej (SC) znaj -
du ją się uszczel nia ją ce li pi dy po cho dzą ce ze
struk tur we wnątrz ko mór ko wych, zwa nych
ciał ka mi la me lar ny mi (ciał ka mi Od lan da), po -
wsta ją cy mi w ko mór kach na skór ka po wy żej
war stwy pod staw nej. Li pi dy te, zwa ne ce -
men tem mię dzy ko mór ko wym, są nie zbęd ne
dla zdro wia skóry, two rzą jej ba rie rę ochron -
ną, za pew nia ją spo i stość war stwy ro go wej,
za trzy mu ją wo dę w na skór ku, wpły wa ją na
ad he zję ke ra ty no cy tów. War stwa li pi do wa
zło żo na jest głów nie z ce ra mi dów, cho le ste -
ro lu i wol nych kwa sów tłu szczo wych. Ce ra -
mi dy sta no wią 50% wszy st kich li pi dów SC[4].
Z ba dań wy ni ka, że su chość skóry wy stę pu ją -
ca w obrę bie zmian łu szczy co wych jest po -
wo do wa na zna czą cym nie do bo rem ce ra mi -
du 2 i wol nych kwa sów tłu szczo wych[5].
NMF, bę dą cy skła dni kiem war stwy ro go wej
za pew nia ją cym pra wi dło we na wil że nie 
na skór ka, jest wie lo skła dni ko wą mie sza ni ną
hy dro fil nych związ ków o ni skiej ma sie czą -
stecz ko wej. NFM two rzą ami no kwa sy, kwas
pi ro li do no wo-kar bo ksy lo wy, mle cza ny, kwas
mo czo wy, gli ko za mi na, amo niak. Pre kur so -
rem ami no kwa sów sta no wią cych pod sta wo -
wy skła dnik NMF jest po wsta ją ce w war stwie
ziar ni stej na skór ka biał ko – fi la gry na. W ato -
po wym za pa le niu skóry od kry to mu ta cje
w za kre sie re gio nu ge nu zwa ne go na skór ko -
wym kom ple ksem róż ni co wa nia oraz za bu -
rze nie eks pre sji ge nu fi la gry ny[1]. Akwa po ry ny

są for mą wod nych ka na łów – to in te gral ne
biał ka bło no we prze pu szczal ne za rów no dla
wo dy, jak i gli ce ry ny[3]. Ba da nia wy ka za ły, że
de fek ty akwa po ry ny AQP-3 po wo du ją su -
chość na skór ka[6]. Za kłóce nia ba rie ry skór nej
sty mu lu ją pro duk cję cy to kin na skór ka,
w szcze gól no ści in ter leu ki ny 1.

Pie lę gna cja su chej skóry

Skóra su cha, ze wzglę du na zło żo ność
przy czyn jej po wsta wa nia, wy ma ga sta ran ne -
go do bo ru pre pa ra tów pie lę gna cyj nych
i lecz ni czych. W te ra pii su cho ści skóry zwięk -
sza się stan na wo dnie nia SC środ ka mi
uszczel nia ją cy mi lub utrzy mu ją cy mi wil got -
ność oraz wy gła dza się szor st ką po wierzch -
nię skóry. Pre pa ra ty te po win ny za wie rać za -
rów no sub stan cje o cha rak te rze hy dro-, jak
i li po fi lo wym. Tech no lo gicz nie są to emul sje
ty pu wo da w ole ju, olej w wo dzie. 

Ze skła dni ków czyn nych pre pa ra ty prze -
zna czo ne dla skóry su chej po win ny za wie rać:
• skła dni ki NMF (na tu ral ne go czyn ni ka na -

wil ża ją ce go): mocz nik, glu ko zę, ami no -
kwa sy hy dro fi lo we;

• skła dni ki, które uzu peł nia ją struk tu ry li pi -
do we skóry: ce ra mi dy, wie lo nie na sy co -
ne kwa sy tłu szczo we, cho le ste rol oraz
skwa len;

• skła dni ki wią żą ce i utrzy mu ją ce wo dę
w na skór ku, ta kie jak gli ce ry na, gli ko le,
sor bi tol;

• gli ko a mi no gli ka ny, w tym kwas hia lu ro -
no wy, bę dą ce skła dni kiem sub stan cji
mię dzy ko mór ko wej;

• wi ta mi ny, które re gu lu ją go spo dar kę
wod ną i tłu szczo wą na skór ka: wi ta mi nę
A, E, H, pro wi ta mi nę B5;

• sub stan cje przy spie sza ją ce re ge ne ra cję:
alan to i nę.

Pod sta wą pie lę gna cji su chej skóry jest nie
tyl ko wła ści wy do bór od po wie dnich pre pa -
ra tów, ale rów nież ich od po wie dnie sto so -
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wa nie. Aby osią gnąć za mie rzo ny efekt na wil -
że nia skóry, każ dy etap co dzien nej pie lę gna -
cji mu si uwzglę dniać jej po trze by. W cza sie
my cia i ką pie li na le ży uni kać agre syw nych de -
ter gen tów i sil nie za sa do wych my deł. Za le -
ca ne są emo lien ty, które nie po zba wia ją
skóry ochron nej war stwy li pi do wej, ma ją ce
rów nież do bre wła ści wo ści my ją ce. Naji stot -
niej szym ele men tem w dłu go trwa łej pie lę -
gna cji skóry su chej jest te ra pia miej sco wa
pre pa ra ta mi na tłu szcza ją co-na wil ża ją cy mi.
Pre pa ra ty te na ło żo ne na skórę osią ga ją ma -
ksi mum swo je go dzia ła nia w cią gu 30–60
mi nut, a te z wy ższą za war to ścią fa zy ole jo -
wej w cią gu go dzi ny. Na to miast ich ak tyw -
ność jest ogra ni czo na i dla te go na le ży po wta -
rzać apli ka cję co 4 go dzi ny, po każ dym my -
ciu czy in ten syw nym wy sił ku fi zycz nym. 

Środ ki okul zyj ne

Środ ki oklu zyj ne po kry wa ją war stwę ro -
go wą na skór ka w po sta ci cien kiej war stwy
(fil mu), przez co spo wal nia ją tran se pi der -
mal ną utra tę wo dy. Są to związ ki, które nie
wchła nia ją się bądź wchła nia ją się tyl ko
w bar dzo nie wiel kim stop niu przez na -
skórek. Naj czę ściej sto so wa na jest wa ze li na
i olej mi ne ral ny, ale dzia ła nie ta kie wy ka zu -
ją rów nież pa ra fi na, skwa len, di me ti kon,
olej so jo wy, olej z pe stek wi no gron i in ne
ole je na tu ral ne, gli kol pro py le no wy, la no li -
na, wosk pszcze li[3]. Środ ki oklu zyj ne wy ka -
zu ją sku tecz ność, gdy znaj du ją się na
skórze. Po ich usu nię ciu TEWL wra ca do
wyj ścio we go po zio mu. Nie jest wska za ne
ob ni że nie TEWL o wię cej niż 40%, po nie -
waż pro wa dzić to mo że do ma ce ra cji na -
skór ka[7]. Za zwy czaj sto su je się po łą cze nia
środ ków oklu zyj nych z hu mek tan ta mi. Wa -
ze li na jest oczy szczo ną mie sza ni ną wę glo -
wo do rów, które po cho dzą z ro py na fto -
wej. Ce chu je ją dłu gi okres trwa ło ści, nie
jest ko me do gen na. Ry zy ko uczu le nia na
wa ze li nę jest zni ko me[8]. Ze wzglę du na po -

zo sta wia nie uczu cia tłu stej, ole i stej skóry
sto so wa na jest z in ny mi skła dni ka mi.

Hu mek tan ty

Hu mek tan ty to hi gro sko pij ne sub stan cje
na wil ża ją ce, po sia da ją ce zdol ność ab sor bo -
wa nia wo dy. Z prak tycz ne go punk tu wi dze -
nia, dzię ki za sto so wa niu hu mek tan tów,
moż na sku tecz nie na wil żyć se lek tyw nie wy -
bra ne ob sza ry skóry. Za sto so wa nie tych
sub stan cji na war stwę ro go wą na skór ka po -
wo du je po zy ska nie wo dy z głęb szych
warstw na skór ka i skóry wła ści wej. Me cha -
nizm ten mo że na si lać su chość skóry, dla te -
go zwy kle są sto so wa ne ze środ ka mi oklu -
zyj ny mi. Dzię ki uży ciu hu mek tan tów sku -
tecz nie na wil ża ne są ob sza ry, na których
zo sta ły one za a pli ko wa ne. Po wszech nie
sto su je się ta kie hu mek tan ty jak: gli ce ry na 
(gli ce rol), gli kol pro py le no wy, sor bi tol,
kwas pi ro glu ta mi no wy (PCA) i je go po -
chod ne, mocz nik. Pod sta wo wym środ kiem
sto so wa nym w ko sme to lo gii i jed nym z naj -
sku tecz niej szych hu mek tan tów jest gli ce rol.
Upłyn nia on li pi dy war stwy ro go wej i ma
dzia ła nie kor ne o de smo li tycz ne, dzię ki cze -
mu uła twia złu szcza nie na skór ka oraz przy -
wra ca funk cję ba rie ro wą uszko dzo nej
skóry[4]. Mocz nik jest skła dni kiem NMF.
Środ ki na wil ża ją ce za wie ra ją ce mocz nik po -
pra wia ją wła ści wo ści ba rie ro we i zmniej sza -
ją TEWL. Oprócz wła ści wo ści hu mek tan tu
mocz nik wy ka zu je tak że ła god ne dzia ła nie
prze ciw świą do we[3], stąd zna lazł za sto so -
wa nie mię dzy in ny mi w pre pa ra tach der -
ma to lo gicz nych sto so wa nych w ato po wym
za pa le niu skór, łu szczy cy czy ry biej łu sce. 

Emo lien ty

Emo lien ty są sub stan cja mi do da wa ny mi
do ko sme ty ków w ce lu zmięk cze nia i wy gła -
dze nia skóry[3]. Wy peł nia ją szcze li ny mię dzy
złu szcza ją cy mi się kor ne o cy ta mi, co za pew -



89

nia gład ki wy gląd skóry, zwięk sza jąc jej ela -
stycz ność i mięk kość. Wie le emo lien tów
dzia ła rów nież jak hu mek tan ty i oklu zyj ne
środ ki na wil ża ją ce. La no li na, ole je mi ne ral ne
czy wa ze li na są środ ka mi za rów no oklu zyj -
ny mi, jak i emo lien ta mi. Emo lien ty mo gą
mieć po stać mlecz ka, kre mów, ma ści lub
środ ków do ką pie li i w więk szo ści są do stęp -
ne ja ko ko sme ty ki i pre pa ra ty bez re cep ty.
Emo lien ty sta no wią le cze nie uzu peł nia ją ce
wie lu cho rób skóry, które prze bie ga ją z jej
su cho ścią, w tym łu szczy cy, kon tak to we go
za pa le nia skóry czy za bu rzeń ro go wa ce nia.
W przy pad ku ato po we go za pa le nia skóry
włą czo ne są w sche mat te ra pii pod sta wo -
wej, umoż li wia ją ogra ni cze nie bar dziej agre -
syw ne go le cze nia gli ko kor ty ko ste ro i da mi
i odbu do wu ją uszko dzo na ba rie rę na skór ko -
wą. Ich pra wi dło we sto so wa nie (zwy kle co
4-6 go dzin) po zwa la zre du ko wać do le gli wo -
ści świą do we i prze ciw za pal ne[9]. 

Skła dni ki ce men tu 
mię dzy ko mór ko we go

Kom plet ne mie sza ni ny ce ra mi dów, kwa -
sów tłu szczo wych i cho le ste ro lu po zwa la ją
na od two rze nie nor mal nie funk cjo nu ją cej
ba rie ry na skór ko wej. Ce ra mi dy na le żą ce do
sfin go li pi dów są to ami do wo po łą czo ne sfin -
go zy ny z kwa sa mi tłu szczo wy mi o dłu gim
łań cu chu. Sta no wią one aż 50% ce men tu
mię dzy ko mór ko we go. Ma ją bar dzo zwar tą
struk tu rę, przez co są nie prze pu szczal ne dla
wo dy. Róż na dłu gość łań cu chów al ki lo wych
nada je im ela stycz ność i sta bil ność ter micz ną.
Zi den ty fi ko wa no do tąd 9 ty pów ce ra mi dów.
Ce ra mid 1, dzię ki swo jej spe cy ficz nej bu do -
wie, za pew nia po łą cze nia mię dzy są sia du ją -
cy mi war stwa mi li pi dów, przy czy nia jąc się do
utrzy ma nia ho me o sta zy war stwy ro go wej[9].
De Pa e pe i wsp.[10] w swo ich ba da niach wy -
ka za li po pra wę funk cji ba rie ro wej i na wo -
dnie nia war stwy ro go wej po za sto so wa niu
mie sza ni ny li pi dów skła da ją cej się z ce ra mi -

dów, cho le ste ro lu, kwa su li no lo we go i fi to -
sfin go zy ny. Cham lin i wsp.[11] stwier dzi li, że
krem li pi do wy za wie ra ją cy głów nie pseu do -
ce ra mi dy ła go dzi ob ja wy ato po we go za pa le -
nia skóry u dzie ci. Po 6 ty go dniach sto so wa -
nia war to ści TEWL by ły niż sze pra wie
o 50%. Spo śród kwa sów tłu szczo wych
wcho dzą cych w skład ce ra mi dów istot ne
zna cze nie od gry wa ją nie na sy co ne kwa sy tłu -
szczo we o podwój nych wią za niach[9]. 

Wie lo nie na sy co ne kwa sy tłu szczo we
mu szą być do star cza ne do orga ni zmu z ze -
wnątrz. Naj waż niej sze wie lo nie na sy co ne
kwa sy tłu szczo we na le żą do sze re gu ome ga
3 i 6 (kwas li no lo wy, kwas al fa-li no le no wy).
W przy pad ku su cho ści skóry istot ne jest ich
miej sco we sto so wa nie na skórę oraz do star -
cza nie z po ży wie niem. Przy nie do bo rze
wie lo nie na sy co nych kwa sów tłu szczo wych,
gdy bra ku je kwa su li no lo we go, jest za stę po -
wa ny ole i no wym, co po wo du je za bu rze nia
dzia ła nia ba rie ry prze pu szczal no ści skóry[3].
Wie lo kie run ko we dzia ła nie kwa sów ome ga
3 i 6, a zwła szcza ich zdol ność re ge ne ro wa -
nia li pi dów ce men tu mię dzy ko mór ko we go,
spra wia, że sta ją się one czę stym skła dni kiem
pre pa ra tów na wil ża ją co-na tłu szcza ją cych[9].
Szcze gól nie cen ne są pro duk ty za wie ra ją ce
w swo im skła dzie kwas li no le no wy, ta kie jak
olej z na sion wie sioł ka czy ogórecz ni ka le kar -
skie go[1]. Za sto so wa nie ma ją rów nież olej
z kieł ków psze ni cy, lnu, mig da łów, awo ka do,
orze chów ma ka da mia czy jo jo by. 

Sub stan cje uła twia ją ce de gra da cję
kor ne o de smo so mal ną

Do gru py tej na le żą al fa-hy dro ksy kwa sy:
kwas gli ko lo wy, mle ko wy, ja bł ko wy, cy try -
no wy i in ne. Wy ka zu ją za rów no wła ści wo -
ści złu szcza ją ce, jak i na wil ża ją ce. Kwas mle -
ko wy jest al fa-hy dro ksy kwa sem bę dą cym
skła dni kiem NMF. W 1943 ro ku kwas ten
po raz pierw szy za sto so wa no do le cze nia
ry biej łu ski[12]. Udo wo dnio no, że kwas mle -
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ko wy, oprócz swo ich wła ści wo ści złu szcza -
ją cych, na si lał pro duk cję ce ra mi dów przez
ke ra ty no cy ty. 

Pod su mo wa nie

Etio pa to ge ne za nadmier nej su cho ści
skóry ma cha rak ter zło żo ny. Na jej wy stę -
po wa nie wpły wa ją za rów no czyn ni ki śro -
do wi sko we, jak i osob ni cze. Ob ja wy su -
chej skóry mo gą być le czo ne po przez
zwięk sze nie sta nu na wo dnie nia war stwy
ro go wej uszczel nia ją cy mi lub utrzy mu ją cy -
mi wil got ność pro duk ta mi oraz wy gła dze -
niem szor st kiej po wierzch ni emo lien ta mi[2].
Wła ści wa pie lę gna cja skóry su chej po zwa la
na utrzy ma nie in te gral no ści ba rie ry na skór -
ko wej. Sub stan cje oklu zyj ne, hu mek tan ty
i emo lien ty są pod sta wo wy mi skła dni ka mi
pre pa ra tów ko sme tycz nych sto so wa nych
do pie lę gna cji skóry su chej. Sku tecz ność
te ra pii miej sco wej w zwal cza niu ob ja wów
su chej skóry w znacz nym stop niu za le ży od
re gu lar nej i czę stej apli ka cji. Pra wi dło wo
pro wa dzo na te ra pia emo lien to wa w za pal -
nych cho ro bach skóry prze bie ga ją cych
z su cho ścią i świą dem mo że przy czy nić się
do istot nej re duk cji da wek le ków prze ciw -
hi sta mi no wych oraz pre pa ra tów sto so wa -
nych miej sco wo, w szcze gól no ści gli ko kor -
ty ko ste ro i dów. 
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