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Ato po we za pa le nie skóry jest czę stą prze wle kłą za pal ną cho ro bą skóry
(wy stę pu je u 10-20% dzie ci i 1,6-10% do ro słych)[1, 2, 3]. Zwy kle prze bie -
ga z okre sa mi za o strzeń i re mi sji. Pa to ge ne za ato po we go za pa le nia
skóry jest zło żo na i nadal nie jest do koń ca wy ja śnio na. Co raz czę ściej
pod kre śla się odmien ność nie tyl ko obrazu kli nicz nego, ale i pa to me cha -
nizmu scho rze nia u dzie ci i osób do ro słych[4]. Jed nak nie za leż nie od wie -
ku ob ser wu je się za rów no uszko dze nie ba rie ry na skór ko wej, jak
i współ i st nie ją ce za bu rze nia im mu no lo gicz ne in du ko wa ne za rów no
przez aler ge ny ze wnątrz, jak i we wnątrz po chod ne[5].
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Zastosowanie emolientów 
w celu ograniczenia ryzyka zaostrzeń 
u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

Ze wzglę du na prze wle kły cha rak ter
i wie lo czyn ni ko wą pa to ge ne zę le cze nie AZS
jest zło żo ne, za le ży m. in. od wie ku pa cjen -
ta oraz stop nia na si le nia zmian cho ro bo -
wych i nie za wsze gwa ran tu je szyb ką czy
dłu go trwa łą re mi sję. Te ra pia po le ga głów nie
na le cze niu ob ja wo wym, prze ciw za pal nym
i wzmac nia ją cym uszko dzo ną na tu ral ną ba -
rie rę na skór ko wą. Odbu do wa nie jej w zna -
czą cy spo sób zmniej sza ry zy ko za o strzeń,
a na wet je śli doj dzie do na wro tu, cho ro ba
zwy kle prze bie ga ła go dniej[6].

Klu czo we dla po praw ne go le cze nia jest
rów no cze sne co dzien ne sto so wa nie emo lien -
tów, wła ści wa pie lę gna cja skóry oraz, w za leż -
no ści od ak tyw no ści cho ro by, od po wie dnio
do bra na te ra pia prze ciw za pal na. Po win na ona
uwzglę dniać za rów no miej sco we gli ko kor ty -

ko ste ro i dy, jak i miej sco we in hi bi to ry kal cy neu -
ry ny, do bie ra ne za leż nie od na si le nia, roz le gło -
ści i lo ka li za cji zmian cho ro bo wych. Dla wy dłu -
że nia okre sów re mi sji du że zna cze nie ma tak -
że uni ka nie kon tak tu z pro wo ku ją cy mi
aler ge na mi i czyn ni ka mi draż nią cy mi[7,8,9]. 

Bar dzo waż na jest edu ka cja pa cjen tów,
szcze gól nie w za kre sie pro fi lak ty ki i umie jęt -
ne go do bie ra nia der mo ko sme ty ków, które
są klu czo wym środ kiem przy wra ca ją cym po -
praw ne funk cje ba rie ry na skór ko wej. Podob -
nie jak te ra pia prze ciw za pal na, re ko men da -
cje do ty czą ce wy bo ru emo lien tów po win ny
być usta la ne in dy wi du al nie, w za leż no ści
m.in. od stop nia su cho ści skóry, ak tyw no ści
za rów no za wo do wej, jak i po za za wo do wej,
z uwzglę dnie niem współ i st nie nia ewen tu al -
nej aler gii kon tak to wej.
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Naj now sze re ko men da cje eu ro pej skie
do ty czą ce le cze nia AZS wska zu ją emo lien ty
ja ko je den z naj waż niej szych ele men tów te -
ra pii okre śla ny ja ko te ra pia pod sta wo wa[10].
Po twier dzo no, że emo lien ty sto so wa ne
u pa cjen tów z ato po wym za pa le niem skóry
wy ka zu ją wie lo kie run ko we dzia ła nie: prze -
ciw za pal ne, prze ciw świą do we, an ty mi to -
tycz ne, zmniej sza ją ce ko lo ni za cję skóry
przez pa to gen ne bak te rie Gram do dat nie
i ujem ne, droż dża ki i der ma to fi ty[11,12]. Więk -
szość au to rów skła nia się ku te zie, że do
przy wróce nia po praw nej ba rie ry na skór ko -
wej ko niecz ne jest sto so wa nie pre pa ra tów
za wie ra ją cych hu mek tan ty ta kie jak: mocz nik,
kwas mle ko wy, gli ce rol oraz li pi dy np. kwas
�-li no le no wy, pa ra fi nę, cho le ste rol oraz ce -
ra mi dy. Nie ste ty nie ma na ryn ku jed ne go
pre pa ra tu po sia da ją ce go w swym skła dzie
wszy st kie wy mie nio ne sub stan cje. W ce lu
uzy ska nia szyb kiej po pra wy oraz utrzy ma nia
re mi sji u pa cjen tów z AZS ko niecz na jest
więc rów no le gła, co dzien na apli ka cja róż -
nych emo lien tów wspól nie obej mu ją cych,

obok mocz ni ka, peł ne spek trum bra ku ją cych
li pi dów na skór ko wych[13]. 

Aby zro zu mieć za sa dy opty mal ne go do -
bo ru pre pa ra tów war to przy po mnieć za leż -
no ści po mię dzy związ ka mi li pi do wy mi i skła -
dni ka mi na wil ża ją cy mi w pa to ge ne zie AZS. 

W po wsta wa niu ato po we go za pa le nia
skóry pod kre śla się zna cze nie dwóch klu -
czo wych czyn ni ków: nie pra wi dło we go
me ta bo li zmu li pi dów na skór ko wych i/lub
nie do bo rów fi la gry ny. Me ta bo li ty fi la gry ny
od po wia da ją za two rze nie kwa śne go pH
skóry i, co rów nie istot ne, są sub stra tem na
syn te zy skła do wych na tu ral ne go czyn ni ka
na wil ża ją ce go[14].

Do tych czas nie uda ło się usta lić jed no li tej
te o rii wy ja śnia ją cej przy czy ny nie do bo ru li pi -
dów i czyn ni ka na wil ża ją ce go w na skór ku.
Praw do po dob nie za bu rze nia ma ją cha rak ter
wie lo czyn ni ko wy, a wza jem ne od dzia ły wa -
nia en zy mów i pro duk tów po wsta ją cych na
sku tek ich dzia ła nia do dat ko wo utru dnia ją
oce nę podło ża te go zja wi ska w ato po wym
za pa le niu skóry[13].

Ryc. 1. Schemat syntezy lipidów naskórkowych.

Lipidy naskórkowe
CER – Ceramidy
FFA – Wolne kwasy tłuszczowe
CHOL – CholesterolPLA2 – Fosfolipaza A2PL – Fosfolipidy

ACER – GlukocerebrozydazaGLU-CER – Glukozyloceramidy
EnzymyPrekursory lipidów naskórkowych

SFChol – Sfin go zy no fo sfo ry lo cho li naDAS – Deacylaza sfingomieliny

ASM – Kwaśna sfingomielinazaSM – Sfingomielina
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Za bu rze nia li pi do we na skór ka 
pa cjen tów z AZS

Fi zjo lo gicz nie two rze nie pre kur so rów
związ ków li pi do wych odby wa się we wnątrz
ke ra ty no cy tów przy udzia le fo sfo li pa zy A2,
która do pro wa dza do hy dro li zy po lar nych
fo sfo li pi dów bło no wych do wol nych kwa -
sów tłu szczo wych. W efek cie hy dro li zy
zwięk sza się tak że do stęp ność pro to nów, co
umoż li wia utrzy ma nie ni skie go pH, nie zbęd -
ne go do po praw ne go dzia ła nia ko lej nych en -
zy mów istot nych w pro ce sie two rze nia mię -
dzy ko mór ko wych li pi dów: kwa śnej �-glu ko -
ce re bro zy da zy i kwa śnej sfin go mie li na zy
(Ryc. 1). U pa cjen tów z AZS stwier dza się
róż ne za bu rze nia za rów no funk cji fo sfo li pa zy
A2, jak i in nych en zy mów wpły wa ją cych na
stę że nie i dys try bu cję za rów no na sy co nych,
jak i nie na sy co nych kwa sów tłu szczo wych[15].
Naj więk szy pro cen to wy udział w two rze niu
ba rie ry na skór ko wej ma ją ce ra mi dy, które
u osób zdro wych sta no wią oko ło 50%
wszy st kich li pi dów na skór ko wych[16]. Na skór -

ko we ce ra mi dy w znacz nej mie rze pro du ko -
wa ne są w późnej fa zie róż ni co wa nia na skór -
ko we go po przez de gli ko li za cję glu ko zy lo ce ra -
mi dów i usu nię cie fo sfo ry lo cho li ny ze sfin go -
mie li ny (Ryc. 2). Ob ser wo wa ne u pa cjen tów
z AZS ob ni że nie po zio mu ce ra mi dów zwią za -
ne jest ze zwięk szo ną eks pre sją de a cy la zy sfin -
go mie li ny. En zym ten kon ku ru je ze sfin go mie -
li na zą o pre kur sor ce ra mi dów: sfin go mie li nę.
To swo i ste en zy ma tycz ne współ za wo dnic -
two pro wa dzi tak że do zmniej sze nia w na -
skór ku ilo ści sfin go zy ny, bak te rio bój cze go li pi -
du po wsta ją ce go z ce ra mi dów. Nie bez zna -
cze nia po zo sta je wpływ podwyż szo ne go pH
w na skór ku ob ser wo wa ny u pa cjen tów
z AZS. Pro wa dzi on do spad ku ak tyw no ści
en zy mów za leż nych od kwa śne go śro do wi -
ska (kwa śnej sfin go mie li na zy oraz kwa śnej �-
glu ko ce re bro zy da zy), co w kon se kwen cji
po głę bia nie do bo ry ce ra mi dów[16,17] (Ryc. 1).
Zmniej sze nie ilo ści ce ra mi dów w war stwie ro -
go wej na skór ka wpły wa tak że nie ko rzy st nie na
prze zna skór ko wą utra tę wo dy (ang. tran se pi -

der mal wa ter loss - TEWL), co pro wa dzi nie tyl -

Ryc. 2. Sche mat syn te zy ce ra mi dów na skór ko wych. Ce ra mi dy są two rzo ne w trzech odręb nych
szla kach me ta bo licz nych: 1-na skór ko wa syn te za de no vo, 2-hy dro li za sfin go mie lin do ce ra mi dów
i fo sfo ry lo cho li ny ka ta li zo wa na przez kwa śną sfin go mie li na zę (ASM), 3-hy dro li za glu ko zy lo ce ra mi -
dów do ce ra mi dów ka ta li zo wa na przez kwa śną �-glu ko ce re bro zy da zę (ACER).

Seryna + Palmitynylo-CoA

3-Ketosfinganina

Sfinganina + kw. tłuszczowy  Acyl-CoA

Dihydroceramid Sfingomielina Glukozyloceramidy

Ceramidy

ASM ACERDesaturaza
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ko do utra ty spój no ści ba rie ry na skór ko wej, ale
tak że znacz nie zmniej sza ela stycz ność na skór -
ka, przez co sta je się on bar dziej po dat ny na mi -
kro u ra zy, pęk nię cia, i, w kon se kwen cji, na ła -
twiej sze prze ni ka nie aler ge nów czy ko lo ni za cję
bak te ryj ną[19].

Ko lej ną gru pą związ ków li pi do wych obe -
cnych w na skór ku i od gry wa ją cych istot ną ro -
lę w two rze niu ba rie ry na skór ko wej są wol ne
kwa sy tłu szczo we. W na skór ku naji stot niej sze
są dwie głów ne ro dzi ny wie lo nie na sy co nych
kwa sów tłu szczo wych (ang. po ly un sa tu ra ted

fat ty acid – PU FA): n-6 (�-6) oraz n-3 (�-3).
Przed sta wi cie le każ dej z ro dzin, o naj mniej
zło żo nej bu do wie to: kwas li no lo wy (18:2n-
6) i �-li no lo wy (18:3n-3). Orga nizm ludz ki
po tra fi prze kształ cać kwa sy tłu szczo we do -
star czo ne z die tą na dro dze prze mian me ta -
bo licz nych, ale żad ne ssa ki nie syn te zu ją tych
kwa sów w wy star cza ją cej ilo ści i po win ny być
one do star cza ne z ze wnątrz[20].

Po sta wio no kil ka hi po tez do ty czą cych za -
leż no ści po mię dzy wie lo nie na sy co ny mi kwa -
sa mi tłu szczo wy mi i AZS. Wszy st kie kon cen -
tru ją się na za bu rze niach pro por cji lub ilo ści
wol nych kwa sów tłu szczo wych ja ko pre kur -
so rów kwa su ara chi do no we go, który da je
po czą tek licz nym me dia to rom za pal nym ta -
kim jak pro sta glan dy ny E1 i E2. Część do nie -
sień wska zu je jed nak, że kwas ara chi do no wy
jest tak że sub stra tem dla me dia to rów prze -
ciw za pal nych ta kich jak li po ksy na A4, która
ha mu je od po wiedź leu ko cy tów na bodź ce
che mo tak tycz ne.

Prze wi dy wal nym wy znacz ni kiem nie -
ko rzy st nych re ak cji, ja kim ule ga ją kwa sy tłu -
szczo we w na skór ku sta nu, by ło by zwięk -
sze nie stę że nia kwa su ara chi do no we go
w su ro wi cy cho rych na AZS, cze go jed nak
nie uda ło się za ob ser wo wać[21]. Moż li we,
że ob ni żo ny po ziom kwa su ara chi do no we -
go ob ser wo wa ny w ato pii jest wy ni kiem ra -
czej je go zwięk szo ne go me ta bo li zmu na
sku tek licz nych pro ce sów za pal nych, niż
upo śle dzo nej syn te zy. 

Za bu rze nia na wil że nia na skór ka

Wo bec fak tu, że więk szość pro ce sów
do ty czą cych me ta bo li zmu li pi dów za cho dzi
w śro do wi sku wod nym, mówiąc o ko niecz -
no ści na pra wy ba rie ry na skór ko wej, nie spo -
sób nie wspo mnieć o ko niecz no ści utrzy ma -
nia pra wi dło we go na wil że nia na skór ka,
szcze gól nie u pa cjen tów cho ru ją cych na ato -
po we za pa le nie skóry. Za le ży ono od na tu -
ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go (NMF). Po -
wsta je on w wy ni ku dzia ła nia pro te az na fi la -
gry nę sta no wią cą wraz z ke ra ty ną skła do wą
ko per ty i cy to szkie le tu ke ra ty no cy tów. NMF
jest w isto cie mie sza ni ną  mocz ni ka (7%),
kwa su mle ko we go i mle cza nów (12%), wol -
nych ami no kwa sów (40%), kwa su pi ro li dy -
no-kar bo ksy lo we go i je go so li (12%), so li
mi ne ral nych (18,5%), wę glo wo da nów,
amo nia ku, kwa su mo czo we go, kwa su uro -
ka no we go, gli ko za mi ny, kre a ty ni ny i in nych
(ok. 10,5%). Uwa ża się, że naji stot niej szym
czyn ni kiem, który szyb ko do pro wa dza do
przy wróce nia po praw ne go wska źni ka prze -
zna skór ko wej utra ty wo dy jest mocz nik.
W wie lu pre pa ra tach sto so wa ne są tzw. do -
no ry mocz ni ka, bę dą ce w isto cie wol ny mi
ami no kwa sa mi lub oli go pep ty da mi, które
w na skór ku prze twa rza ne są do mocz ni ka
i in nych skła do wych NMF. Mocz nik i in ne
skła do we NMF za sto so wa ne w pre pa ra tach
miej sco wych sku tecz nie przy wra ca ją na wil -
że nie i ela stycz ność na skór ka oraz wpły wa ją
ko rzy st nie na od two rze nie po praw nej ba rie -
ry na skór ko wej, współ u cze st ni cząc w tym
pro ce sie ze związ ka mi szla ków me ta bo licz -
nych li pi dów[22].

W związ ku z moż li wym wy stę po wa niem
bar dzo zróż ni co wa nych de fek tów czyn no -
ścio wych w na skór ku, do ty czą cych za rów no
ce ra mi dów, wol nych kwa sów tłu szczo wych,
jak i na tu ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go,
i jed no cze śnie bra kiem do stę pu do pro stych
te stów wska zu ją cych, z ja kie go ro dza ju za bu -
rze niem lub za bu rze nia mi ma my do czy nie -
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nia u da ne go pa cjen ta z ato po wym za pa le -
niem skóry, le ka rze prak ty cy czę sto spo ty ka -
ją się z trud nym za da niem – do bra niem
opty mal ne go emo lien tu do le cze nia i pie lę -
gna cji skóry.

Odbu do wa pra wi dło wej  ba rie ry 
na skór ko wej w AZS

Je szcze do nie daw na po wszech nie sto so -
wa na te ra pia za bu rzeń war stwy li pi do wej na -
skór ka czę sto ogra ni cza ła się do miej sco we go
sto so wa nia pre pa ra tów ty pu olej w wo dzie,
za wie ra ją cych wa ze li nę i pa ra fi nę. Me to da ta
za pew nia na tych mia sto wy efekt oklu zji,
zwięk sza jąc ela stycz ność i gład kość skóry oraz
zmniej sza jąc prze zna skór ko wą utra tę wo dy.
Cho ciaż uda je się uzy skać za do wa la ją ce efek -
ty, dzia ła nie wy mie nio nych sub stan cji ogra ni -
czo ne jest do war stwy ro go wej i nie ma
wpły wu na za sa dni czy sto pień re ge ne ra cji li pi -
do wej ba rie ry na skór ko wej[23, 24].

Aby wpły nąć na pro ce sy od no wy na skór -
ka, ko niecz na jest apli ka cja li pi dów wy stę pu ją -
cych w na skór ku fi zjo lo gicz nie tj. cho le ste ro -
lu, ce ra mi dów i kwa sów tłu szczo wych
w ekwi mo lar nych pro por cjach[25]. Ta ka mie -
sza ni na (choć w róż nych ba da niach pro por cje
nie za wsze są jed na ko we) wy ka zu je przedłu -
żo ny dwo ja ki efekt dzia ła nia w po rów na niu
z wa ze li ną[26,27,28]. Część z nich jest wbu do wy -

wa na w struk tu ry bło no we war stwy ro go wej,
a po zo sta łe prze ni ka ją do war stwy ziar ni stej
na skór ka. Tam są po chła nia ne przez ko mór ki
i włą cza ne w od po wie dnie li pi do we szla ki
me ta bo licz ne, by osta tecz nie uzu peł nić li pi -
do wą ba rie rę na skór ko wą.

Nie ste ty pre pa ra ty opar te o wy żej wy -
mie nio ne pro por cje li pi dów są tłu ste i czę sto
nie chęt nie sto so wa ne przez pa cjen tów po za
okre sa mi za o strzeń (na przy kład w te ra piach
pod trzy mu ją cych). Jed no cze śnie w związ ku
z nie zgod no ścia mi re cep tu ro wy mi ma ści
o „ide al nych” skła dach li pi dów al bo nie za -
wie ra ją hu mek tan tów, al bo za wie ra ją ich nie -
wiel kie ilo ści, co nie da je wy star cza ją ce go na -
wil że nia. Z ko lei pre pa ra ty o lżej szym skła -
dzie w for mie kre mów i bal sa mów, chęt niej
sto so wa ne przez pa cjen tów, zde cy do wa nie
wol niej przy wra ca ją fi zjo lo gicz ne pro por cje
li pi dów w skórze. Po now nie uwzglę dnia jąc
nie zgod no ści re cep tu ro we, pre pa ra ty bo ga te
w skła dni ki na tu ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce -
go (np. mocz nik) za wie ra ją zbyt ma łe ilo ści
związ ków li pi do wych, aby w peł ni i szyb ko
przy wrócić od po wie dnie na tłu szcze nie
skóry. Sy tu a cja za tem wy da je się nie roz wią -
zy wal na, je śli bę dzie my szu ka li wy łącz nie jed -
ne go uni wer sal ne go pre pa ra tu re ge ne ru ją -
ce go na wil że nie i uszczel nia ją ce go ba rie rę
na skór ko wą. Naj pro st szym roz wią za niem
jest po le ce nie pa cjen to wi kil ku pre pa ra tów

Ryc. 3. Sche mat dzia ła nia emo lien tów za wie ra ją cych li pi dy w fi zjo lo gicz nych pro por cjach. Emo lient pierw -
szej ge ne ra cji (np. wa ze li na, pa ra fi na). A - szyb ki efekt bez po śre dni - pół o klu zyj na war stwa emo lien tu wni -
ka mię dzy kor ne o cy ty i za po bie ga nadmier nej utra cie wo dy. Jed nak w później szym okre sie nie stwier dza się
dal szej pe ne tra cji pre pa ra tu. Emo lient z li pi da mi w fi zjo lo gicz nych pro por cjach. B - efekt bez po śre dni 0-1 h:
pół o klu zyj na war stwa emo lien tu wni ka mię dzy kor ne o cy ty i za po bie ga nadmier nej utra cie wo dy. C - efekt
po śre dni 1-6 h: głę bo ka pe ne tra cja emo lien tu do na skór ka D - efekt od le gły 6-24 h: wy chwy ty wa nie li pi -
dów przez ciał ka la mel lar ne z emo lien tu i ich później sze (2-14 do by) uwal nia nie do na skór ka.

A B C D
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o róż nych wła ści wo ściach i skła dzie, uwzglę -
dnia jąc moż li wość na kła da nia się za bu rzeń
me ta bo li zmu wol nych kwa sów tłu szczo -
wych, ce ra mi dów i NMF. 

Em pi rycz nie usta lo ne przez pa cjen tów
ko rzy ści pły ną ce ze sto so wa nia nie jed ne go,
a kil ku pre pa ra tów jed no cze śnie, po zwo lą
uzu peł nić nie do bo ry tych czyn ni ków, które
u da nej oso by od po wie dzial ne są za nie od -
po wie dnie two rze nie ba rie ry na skór ko wej.
Emo lien ty wy stę pu ją w wie lu po sta ciach, ta -
kich jak kre my, bal sa my, emul sje, że le czy
szam po ny. Czę stym pro ble mem na po cząt ku
le cze nia jest wy bór ro dza ju i for my pre pa ra -
tu. Po kil ku ty go dniach sto so wa nia, uświa do -
mie ni pa cjen ci zwy kle do świad czal nie usta la ją,
ja kie pro duk ty przy czy nia ją się do naj szyb szej
po pra wy sta nu skóry, które to le ru ją, a które
nie i wre szcie, które naj le piej od po wia da ją im
for mu la cją ga le no wą, a tak że czy pod ich
wpły wem ustę pu ją wszy st kie kom po nen ty
cho ro by ta kie jak su chość skóry, świąd,
zwięk szo na re ak tyw ność na czyn ni ki śro do -
wi sko we i za wo do we czy czę stość do dat ko -
wych in fek cji skór nych. Choć wy żej opi sa ne
za le ce nia po zwa la ją w re la tyw nie krót kim
cza sie zna leźć opty mal ne skła dni ki te ra pii
emo lien to wej u osób ko mu ni ku ją cych się
we rbal nie, to jed nak zde cy do wa nie wię cej
cza su zaj mu je usta le nie naj lep sze go pre pa ra -
tu/ów dla ma łych dzie ci, szcze gól nie tych po -
ni żej 3. ro ku ży cia, jed nak przy kon se kwent -
nych ob ser wa cjach jest to tak że moż li we. In -
for ma cje zwrot ne (które po da ją pa cjen ci
w trak cie ko lej nych kon sul ta cji) o prze bie gu
le cze nia i pro fi tach pły ną cych ze sto so wa nia
po szcze gól nych grup emo lien tów, po zwo lą
świa do me mu le ka rzo wi re ko men do wać już
od po wie dnie pre pa ra ty (za rów no co do skła -
du jak i for my ga le no wej), nie tyl ko w trak cie
ko lej nych za o strzeń cho ro by, ale tak że
w okre sie te ra pii pod trzy mu ją cych.

Nie o mówio ne wcze śniej, a po wszech -
nie zna ne ko rzy ści pły ną ce ze sto so wa nia
wła ści wie do bra nych emo lien tów, to moż li -

wość zmniej sze nia ilo ści miej sco wo sto so -
wa nych gli kor ty ko ste ro i dów czy po chod -
nych in hi bi to rów kal cy neu ry ny, przy jed no -
cze snym skróce niu cza su le cze nia za o strzeń
ato po we go za pa le nia skóry. Fakt ten zo stał
po twier dzo ny wie lo ma ba da nia mi kli nicz ny -
mi. Już sa mo przy wróce nie na wil że nia, po -
praw nych pro por cji związ ków li pi do wych
i pH w na skór ku w zna czą cy spo sób ogra ni -
cza świąd skóry[29,30,31,32]. 

Po za do bo rem wła ści wych pro duk tów,
nie zmier nie istot ne jest tak że prze ka za nie pa -
cjen tom pod sta wo wych za sad ko rzy sta nia
z emo lien tów. Po praw nie do bra ne, a nie u -
mie jęt nie sto so wa ne środ ki, ska zu ją pa cjen ta
i le ka rza pro wa dzą ce go na nie u stan ne po -
szu ki wa nie wła ści wych pre pa ra tów. 

Bar dzo istot ne jest, aby pa cjen ci prze -
strze ga li re gu ły sy ste ma tycz ne go sto so wa nia
i od po wie dnich ilo ści emo lien tów, nie tyl ko
w okre sie za o strzeń AZS, ale tak że w okre -
sach re mi sji. Emo lien ty naj le piej wchła nia ją
się, gdy skóra jest ela stycz na i na wo dnio na.
Dla te go za le ca się sto so wa nie pre pa ra tów
bez po śre dnio po ką pie li (do 5 mi nut). Pro du -
cen ci der mo ko sme ty ków, two rząc li nie pro -
duk tów, lo ku ją emo lien ty tak że w sa mych
pre pa ra tach my ją cych. Na le ży jed nak pa mię -
tać, że sto so wa nie olej ków i że li na wil ża ją -
cych do ką pie li, przy czy nia się głów nie do
mniej sze go uszko dze nia nie spraw nej ba rie ry
na skór ko wej pod czas ką pie li (co z ko lei czy nią
środ ki my ją ce za wie ra ją ce my dła i de ter gen -
ty). Przy czym sto so wa nie ta kich środ ków nie
za stę pu je obo wiąz ko we go sto so wa nia emo -
lien tów w ma ściach, kre mach czy bal sa mach.
War to tak że za zna czyć, że zbyt dłu ga ką piel
(trwa ją ca po nad 15 mi nut), szcze gól nie w go -
rą cej wo dzie, po mi mo do brze do bra nych
środ ków my ją cych, mo że nie ko rzy st nie
wpły wać na pro ces le cze nia i na si lać ob ja wy
ato po we go za pa le nia skóry[33,34].

Ze wzglę du na szcze gól ne wy mo gi sta -
wia ne der mo ko sme ty kom sto so wa nym w le -
cze niu cho rób aler gicz nych, wie le pre pa ra tów
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jest po zba wio nych lub za wie ra nie wiel kie ilo -
ści kon ser wan tów, co z ko lei mo że po wo do -
wać roz wój pa to gen nych bak te rii na/w opa -
ko wa niach pre pa ra tów. Dla te go za le ca się ko -
rzy sta nie z pre pa ra tów z asep tycz ny mi,
od ci na ją cy mi po apli ka cji do pływ po wie trza do
wnę trza opa ko wa nia do zow ni ka mi („po mp -
ka mi”), a te pro du ko wa ne w kla sycz nych tu -
bach i po je mni kach, po otwar ciu prze cho wy -
wać w lo dów ce. Tak sa mo z po wo du moż li -
wo ści kon ta mi na cji bak te ria mi ko lo ni zu ją cy mi
emo lien ty za le ca się, aby z jed ne go opa ko wa -
nia ko rzy stał je den pa cjent[35].

War to jed no cze śnie za u wa żyć, że u pa -
cjen tów ze znacz nym sta nem za pal nym
skóry, emo lien ty mo gą po cząt ko wo wy wo -
ły wać podraż nie nia, uczu cie pie cze nia i po tę -
go wać dys kom fort spo wo do wa ny sa mym
za o strze niem AZS. W tych przy pad kach za -
le ca się roz po czę cie te ra pii od miej sco wych
gli ko kor ty ko ste ro i dów lub/i in hi bi to rów kal -
cy neu ry ny, do łą cze nie do te ra pii mo krych
opa trun ków, a do pie ro w dru gim rzu cie włą -
cze nie emo lien tów[36,37]. Za u wa żo no przy
tym, że przy apli ka cji na moc niej uszko dzo ny
na skórek pro duk ty za wie ra ją ce ja ko śro dek
na wil ża ją cy gli ce rol są czę sto le piej to le ro wa -
ne niż te za wie ra ją ce po pu lar ny mocz nik.

Przy do bo rze pre pa ra tów na wil ża ją cych
na le ży zwrócić szcze gól ną uwa gę na pa cjen -
tów po ni żej 2. ro ku ży cia. Skóra dzie ci w tym
wie ku jest cień sza, sto su nek wa gi do po -
wierzch ni skóry więk szy niż u osób do ro -
słych, a w przy pad ku uszko dze nia ba rie ry na -
skór ko wej u cho ru ją cych na ato po we za pa -
le nie skóry, mo że wpły wać na więk sze
wchła nia nie skła dni ków sto so wa nych pre pa -
ra tów. Dla te go, ze wzglę du na moż li wą aler -
gi za cję (szcze gól nie u dzie ci po ni żej 2. ro ku
ży cia), nie za le ca się uży wa nia emo lien tów
za wie ra ją cych biał ka ara chi dów, biał ka owsa
ko lo i dal ne go czy la no li nę[38,39].

Pro du cen ci emo lien tów nie po prze sta ją
je dy nie na kon stru o wa niu pre pa ra tów re ge -
ne ru ją cych nie spraw ną ba rie rę na skór ko wą,

ale tak że wzbo ga ca ją je w skła dni ki ak tyw nie
zwal cza ją ce to wa rzy szą ce su cho ści skóry ob -
ja wy ta kie jak świąd, nadre ak tyw ność skóry
na bodź ce ze wnę trz ne czy ogra ni cza ją ce ko -
lo ni za cję skóry przez bak te rie pa to gen ne.

W 2018 ro ku wy róż nio no szcze gól ną
gru pę emo lien tów, które za wie ra ją do dat ko -
wo ak tyw ne sub stan cje ta kie jak fla wo no i dy,
sa po ni ny, ek to i na i okre ślo ne zo sta ły ja ko
tzw. emo lien ty plus. Po za dzia ła niem na tłu -
szcza ją cym i na wil ża ją cym wy ka zu ją one
dzia ła nie prze ciw za pal ne, spraw niej re kon -
stru u ją ba rie rę na skór ko wą, sta bi li zu ją fi zjo lo -
gicz ny mi kro biom skóry i prze ciw dzia ła ją
miej sco wej ko lo ni za cji bak te ria mi pa to lo gicz -
ny mi, der ma to fi ta mi czy li po fil ny mi grzy ba mi
droż dżo po dob ny mi[40].

Wśród naj waż niej szych związ ków ak tyw -
nych lo ko wa nych w „emo lien tach plus” na le ży
wy mie nić m.in. fla wo no i dy po zy ski wa ne głów -
nie z wy cią gów ro ślin nych (np. po zba wio ne
skła dni ków biał ko wych wy cią gi z owsa Rhe al -
ba). Wy ka zu ją one dzia ła nie prze ciw za pal ne
po przez ha mo wa nie prze mian kwa su ara chi -
do no we go do pro za pal nych me ta bo li tów. Sa -
po ni ny wy ka zu ją z ko lei dzia ła nie im mu no mo -
du lu ją ce na lim fo cy ty i na pro du ko wa ne przez
nie cy to ki ny pro za pal ne[41,42]. Ek to i na jest ko lej -
nym skła dni kiem o udo ku men to wa nym ko rzy -
st nym dzia ła niu w le cze niu AZS. Ogra ni cza
mię dzy in ny mi pro ce sy za pal ne spo wo do wa -
ne uszka dza ją cym dzia ła niem ultra fio le tu, sta bi -
li zu je ko mór ki Lan ge rhan sa i przy spie sza re ge -
ne ra cję ba rie ry na skór ko wej[43]. Do da wa nie do
“tra dy cyj nych” emo lien tów eks trak tów ro ślin -
nych o udo ku men to wa nym dzia ła niu prze -
ciw za pal nym (np. z ar ni ki, ka szta now ca, mi ło -
rzę bu) fi to e stro ge nów, po li do ka no lu, so li cho -
li no wej gli ce ro fo sfo i no zy to lu, nia cy ny, wi ta min
i in nych, zmie nia dzia ła nie tych pre pa ra tów
z ro li wy łącz nie na wil ża ją cych i re ge ne ru ją cych
ba rie rę na skór ko wą, do ak tyw nie prze ciw -
dzia ła ją cych za o strze niom AZS, czę sto z po -
rów ny wal ną si łą do sto so wa nych miej sco wo
gli ko kor ty kse ry dów. 
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Cie ka wą pro po zy cją o udo ku men to wa -
nym dzia ła niu zwięk sza ją cym te ra peu tycz ne
wła ści wo ści emo lien tów są pre pa ra ty wzbo -
ga co ne o wy cią gi i me ta bo li ty bak te rii pro -
bio tycz nych. W związ ku z obe cno ścią w nich
pep ty dów bak te ryj nych prze ciw dzia ła ją ko lo -
ni za cji skóry przez bak te rie pa to gen ne i dzia -
ła ją im mu no mo du lu ją co[44,45]. Jed nak mo że
się oka zać, że pre pa ra ty te bę dą mia ły róż ną
sku tecz ność te ra peu tycz ną ze wzglę du na
róż ni ce po pu la cyj ne w skła dzie fi zjo lo gicz ne -
go mi kro bio mu i wpły wu w/w me ta bo li tów
bak te ryj nych na je go od two rze nie. Ich re ko -
men da cje co do szcze gól ne go wy róż nie nia
wy ma ga ją je szcze dal szych ob ser wa cji.

Pod su mo wa nie

W świe tle po wyż szych do nie sień wy da je
się, że czyn no ści pro wa dzą ce do od no wy ba -
rie ry na skór ko wej w AZS wy wie ra ją nie tyl ko
efekt ko sme tycz ny, ale tak że ści śle te ra peu tycz -
ny, chro niąc skórę przed pe ne tra cją aler ge -
nów, de struk cyj nym dzia ła niem de ter gen tów
i ko lo ni za cją na skór ka przez flo rę pa to lo gicz ną.
Za sto so wa nie miej sco wo i ogól nie od po wie -
dnich emo lien tów zmniej sza wy dzie la nie me -
dia to rów pro za pal nych, re du ku je na si le nie
świą du i ak ty wa cję ukła du im mu no lo gicz ne go
oraz ha mu je roz wój zmian skór nych u cho rych
z AZS. Ko rzy sta nie z emo lien tów przy no si wy -
mier ne ko rzy ści. W fa zie za o strzeń wspo ma ga -
ją one le cze nie gli ko kor ty ko ste ry da mi, skra ca jąc
czas le cze nia i ob ni ża jąc je go ko szty. Emo lien ty
sto so wa ne w okre sach re mi sji u osób z ob ja -
wa mi skóry su chej zmniej sza ją czę stość na wro -
tów. Nie za prze czal nym atu tem emo lien tów
jest bez pie czeń stwo ich sto so wa nia i moż li -
wość dłu go ter mi no wej apli ka cji. Wie lu au to -
rów skła nia się ku te zie, że do przy wróce nia
po praw nej ba rie ry na skór ko wej ko niecz ne jest
sto so wa nie pre pa ra tów za wie ra ją cych wie lo -
nie na sy co ne kwa sy tłu szczo we, ce ra mi dy oraz
mocz nik lub in ne skła do we NMF, ja ko nie -
zbęd ne go mi ni mum. Ze wzglę du na brak jed -

ne go pre pa ra tu po sia da ją ce go w swym skła dzie
wszy st kie wy mie nio ne sub stan cje. W ce lu uzy -
ska nia szyb kiej po pra wy oraz utrzy ma nia re mi -
sji u pa cjen tów z AZS ko niecz na jest rów no le -
gła, co dzien na apli ka cja róż nych emo lien tów
i hu mek tan tów wspól nie obej mu ją cych peł ne
spek trum omówio nych li pi dów na skór ko wych.
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