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Zastosowanie emolientów 
w schorzeniach dermatologicznych

Emo lien ty (łac. emo lie re – zmięk czać) to pre pa ra ty do sto so wa nia ze -
wnę trz ne go, których ce lem jest za pew nie nie skórze pra wi dło we go na -
wil że nia i ela stycz no ści, a przez to wzmoc nie nie jej funk cji ja ko ba rie ry
ochron nej, re duk cję sta nu za pal ne go i świą du, a tak że za pew nie nie pra -
wi dło we go pro ce su re ge ne ra cji i od no wy po przez uzu peł nie nie nie do -
bo rów skła dni ków sub stan cji mię dzy ko mór ko wej na skór ka. 

Funk cję emo lien tów speł niać mo gą za -
rów no pre pa ra ty do my cia, jak i pian ki, lo -
tio ny, kre my, bal sa my czy ma ści. Do bór
od po wie dniej kon sy sten cji opty ma li zu je
dzia ła nie pre pa ra tu, który po wi nien być do -
pa so wa ny in dy wi du al nie do każ de go pa -
cjen ta i za leż nie od to wa rzy szą cej cho ro by
skóry. Pa mię tać tak że na le ży, że ma ksy mal -
ny efekt po za sto so wa niu emo lien tów po ja -
wia się po oko ło 1 go dzi nie od apli ka cji
i utrzy mu je się 4-6 go dzin, co ozna cza, że
w przy pad ku scho rzeń prze bie ga ją cych
z nadmier ną su cho ścią skóry apli ka cję na le -
ży po wta rzać co 4 go dzi ny. Pod kre ślić na le -
ży tak że ko niecz ność ich sto so wa nia każ do -
ra zo wo po osu sze niu skóry po ką pie li, tak
aby prze ciw dzia łać nadmier nej utra cie wo -
dy z na skór ka.

W der ma to lo gii emo lien ty sta no wią nie -
odzow ny ele ment te ra pii we wszy st kich

cho ro bach skóry, którym to wa rzy szy uszko -
dze nie ba rie ry na skór ko wej. Naj więk szą ro -
lę pre pa ra ty te od gry wa ją w le cze niu ato po -
we go za pa le nia skóry i ry bich łu sek za rów no
w okre sach za o strzeń, jak i w cza sie re mi sji.
Sta no wią też waż ny ele ment w sku tecz nym
i szyb kim le cze niu in nych ty pów wy pry sku,
łu szczy cy, ja ko ele ment wspo ma ga ją cy
w ku ra cji prze ciw trą dzi ko wej oraz pra wi dło -
wej pie lę gna cji skóry nie mow ląt i no wo rod -
ków czy osób ze skórą wraż li wą i nadre ak -
tyw ną. Ich re gu lar ne sto so wa nie za le cić na -
le ży tak że wszy st kim pa cjen tom z nadmier -
ną su cho ścią skóry, nie za leż nie od jej przy -
czy ny (scho rze nia ogól no u stro jo we, jak
mocz ni ca czy cu krzy ca, cho ro by tar czy cy,
wy prysk podu dzi na tle nie wy dol no ści żyl -
nej, awi ta mi no zy, le ki, sta rze nie się skóry).

Skła dni ki ak tyw ne, które wcho dzą
w skład emo lien tów, za leż nie od me cha ni -



6

zmu dzia ła nia podzie lić mo że my na hu mek -
tan ty (tj. sub stan cje wią żą ce i za trzy mu ją ce
wo dę w na skór ku), pre pa ra ty o dzia ła niu
oklu zyj nym (m.in.: wa ze li na, pa ra fi na, wo ski,
si li ko ny, ma sło shea) oraz sub stan cje, które
uzu peł nia ją nie do bo ry fi zjo lo gicz nych li pi -
dów na skór ka (cho le ste rol, skwa len, fo sfo li -
pi dy, wol ne kwa sy tłu szczo we, ce ra mi dy).
No wo cze sne emo lien ty za wie ra ją tak że
w swo im skła dzie sub stan cje o dzia ła niu
prze ciw za pal nym, prze ciw świą do wym czy
prze ciw bak te ryj nym[1].

Hu mek tan ty ma ją sil ne wła ści wo ści hi -
gro sko pij ne, ich czą stecz ki za wie ra ją gru py
hy dro ksy lo we, które wią żą wo dę. Wbu do -
wu jąc się w obręb na skór ka, po wo du ją
zwięk sze nie uwo dnie nia war stwy ro go wej.
Do gru py tej na le żą m.in.: mocz nik, kwas
mle ko wy, kwas pi ro li do wo-kar bo ksy lo wy,
kwas hia lu ro no wy, gli ce rol (gli ce ry na) oraz
ami no kwa sy i gli ko le. Mocz nik, który jest na -
tu ral nym czyn ni kiem na wil ża ją cym (NMF),
wy stę pu je w pro duk tach sto so wa nych
w przy pad ku na si lo nej su cho ści skóry, ma
do dat ko wo dzia ła nie ke ra to li tycz ne (w stę -
że niach wy ższych niż 12%) i sty mu lu ją ce
bio syn te zę li pi dów na skór ka. Gli ce rol jest sil -
nie hi gro sko pij ny, dzia ła tak że oklu zyj nie
i kor ne o de smo li tycz nie. 

Sub stan cje o dzia ła niu oklu zyj nym two -
rzą fi zycz ną ba rie rę za po bie ga ją cą od pa ro -
wy wa niu wo dy. Na po wierzch ni skóry
two rzą cien ką war stwę, po nie waż nie
wchła nia ją się lub wchła nia ją się w nie wiel -
kim od set ku przez na skórek. Wa ze li na jest
naj sil niej dzia ła ją cą sub stan cją z tej gru py,
zmniej sza prze zna skór ko wą utra tę wo dy
o 98%. Pa ra fi na re du ku je TEWL o 20 do
30%. Do wo sków na le żą la no li na i wosk
car nau ba.

Sub stan cje uzu peł nia ją ce mię dzy ko -
mór ko we li pi dy na skór ka są pro duk ta mi
syn te tycz ny mi lub po cho dze nia ro ślin ne go.
Na le żą do nich tri gli ce ry dy, cho le ste rol, ce -
ra mi dy, wo ski oraz ole je o wy so kiej za war -

to ści nie zbęd nych nie na sy co nych kwa sów
tłu szczo wych (NNKT). Kwa sy li no lo wy i li -
no le no wy są pre kur so ra mi pro du ko wa -
nych w na skór ku ce ra mi dów, które ja ko li -
pi dy war stwy ro go wej na skór ka ha mu ją
prze zna skór ko wą utra tę wo dy (TEWL).
Olej z na sion wie sioł ka za wie ra kwa sy
ome ga-6, które odgrywają waż ne ro le
w pra wi dło wym funk cjo no wa niu skóry
(m.in. są skła dni kiem bu dul co wym błon ko -
mór ko wych skóry, przez co za po bie ga ją
utra cie wo dy przez na skórek, po pra wia ją
mi kro krą że nie, a tym sa mym odży wie nie
i do tle nie nie skóry). W skład ole ju
z ogórecz ni ka le kar skie go wcho dzą m.in.
kwas gam ma-li no le no wy, fla wo no i dy,
garb ni ki i ślu zy, kwas ja bł ko wy i cy try no -
wy[2]. Sto so wa ny jest do pie lę gna cji skóry
bar dzo su chej, łu szczą cej się oraz do brze
oczy szcza skórę, usu wa jąc za nie czy szcze -
nia z po rów i za my ka jąc je. Do der mo ko -
sme ty ków do da wa ne są też ole je z kieł ków
psze ni cy, mig da łów, orze chów ma ca da mia
czy jo jo by. Obe cne w tych sub stan cjach
nie zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu szczo we
wpły wa ją ko rzy st nie na rów no wa gę kwa -
so wo-wod no-li pi do wą skóry i przy spie sza -
ją re ge ne ra cję na skór ka. Syn te tycz ny mi
przed sta wi cie la mi tej gru py są estry pro -
stych kwa sów tłu szczo wych z al ko ho la mi
(np. izo ste a ry nian izo pro py lu, mi ry sty nian
pro py lu czy ste a ry nian okty lu).

W der mo ko sme ty kach mo gą być za -
war te sub stan cje, które po pra wia ją ich sku -
tecz ność te ra peu tycz ną. Ta ni ny (in a czej
garb ni ki ro ślin ne) ma ją zdol ność wią za nia
bia łek, co wy wie ra ko rzy st ny wpływ na
struk tu ry na skór ka. Wy ka zu ją dzia ła nie
prze ciw za pal ne, prze ciw świą do we, prze -
ciw bak te ryj ne i ścią ga ją ce. Nie wchła nia ją
się, dla te go moż na je bez piecz nie sto so wać
u ko biet cię żar nych oraz u ma łych dzie ci.
Wska za ne są w le cze niu cho rób za pal nych
i wy się ko wych skóry. Fla wo no i dy (kwer ce -
ty na, kem fe rol, mi ry ce ty na, ru to zyd) cha -
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rak te ry zu ją się dzia ła niem prze ciw za pal -
nym, prze ciw a ler gicz nym, im mu no mo du lu -
ją cym oraz ochron nym przed szko dli wym
wpły wem pro mie nio wa nia ultra fio le to we -
go. Sa po ni ny, in a czej gli ko zy dy po cho dze -
nia ro ślin ne go (wy stę pu ją w na giet ku, soi,
alo e sie, żeń-sze niu, lu kre cji, ka szta now cu
zwy czaj nym), wy ka zu ją wła ści wo ści nie tyl -
ko prze ciw za pal ne, ale tak że prze ciw wi ru -
so we i prze ciw bak te ryj ne[2].

W skład emo lien tów mo gą wcho dzić
tak że cu kry, ta kie jak be ta-glu kan czy ksy li tol.

Be ta-glu kan jest po li sa cha ry dem, dzia ła
prze ciw za pal nie, an ty o ksy da cyj nie, re ge ne -
ru ją co na podraż nie nia, zmniej sza szor st -
kość, wy su sze nie i za czer wie nie nie skóry.
Jest im mu no sty mu la to rem, uak tyw nia
i wspie ra na tu ral ne me cha ni zmy obron ne
skóry. Wy ni ki ba da nia prze pro wa dzo ne go
przez M. Je se na ka i wsp. na 105 pa cjen tach
z ato po wym za pa le niem skóry, opu bli ko -
wa ne w gru dniu 2015 ro ku, wska zu ją, że
miej sco wa apli ka cja kre mu za wie ra ją ce go
be ta-glu kan spo wo do wa ła istot ną po pra wę
w za kre sie za rów no su biek tyw nych, jak
i obiek tyw nych ob ja wów ato po we go za pa -
le nia skóry. Ba da ni za u wa ży li zmniej sze nie
uczu cia świą du w cza sie kil ku dni re gu lar ne -
go sto so wa nia pre pa ra tu. Be ta-glu kan jest
sub stan cją sto so wa ną tak że z po wo dze -
niem w róż nych in nych cho ro bach skóry,
ta kich jak owrzo dze nia prze wle kłe czy ro -
go wa ce nie sło necz ne[4,5,6]. 

Ksy li tol, na tu ral ny cu kier po cho dze nia
ro ślin ne go, na wa dnia głę bo kie war stwy
skóry oraz wzmac nia jej na tu ral ną ba rie rę
ochron ną. Ma dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne,
dla te go mo że być sto so wa ny ja ko za mien -
nik kon ser wan tów w pre pa ra tach miej sco -
wych. Do dat ko wą za le tą ksy li to lu jest je go
zdol ność do przy spie sza nia go je nia i re ge -
ne ro wa nia skóry[7,8].

Emo lien ty z uwa gi na to, że są sto so wa -
ne w scho rze niach, w których wy stę pu je
zwięk szo ne ry zy ko roz wo ju aler gii kon tak -

to wej, nie po win ny za wie rać kon ser wan -
tów, sub stan cji za pa cho wych ani barw ni -
ków. Jed nak że ana li za emo lien tów do stęp -
nych w ap te kach prze pro wa dzo na przez
Za kład Der ma to lo gii Do świad czal nej i Ko -
sme to lo gii Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne go
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie
w 2012 ro ku wy ka za ła, że zde cy do wa na
więk szość za wie ra skła dni ki o zna nym po -
ten cja le uczu la ją cym. Szcze gól nie nie po ko -
ją ce jest na gmin ne do da wa nie do emo lien -
tów do stęp nych w ap te kach sub stan cji za -
pa cho wych, co nie ma me ry to rycz ne go
uza sa dnie nia[9,10].

Ato po we za pa le nie skóry

Ato po we za pa le nie skóry jest prze wle -
kłą, na wro to wą der ma to zą za pal ną, kli -
nicz nie ob ja wia ją ca się zmia na mi o ty pie
wy pry sku. Etio pa to ge ne za cho ro by jest
zło żo na i wie lo czyn ni ko wa. Cho ro ba
prze bie ga z za bu rze niem me ta bo li zmu li -
pi dów i syn te zy bia łek struk tu ral nych (fi la -
gry na), co skut ku je nie pra wi dło wą funk cją
ba rie ry na skór ko wej, nadmier ną prze zna -
skór ko wą utra tą wo dy oraz za bu rze nia mi
mi kro bio mu. Wy ni kiem tych pro ce sów
jest nadmier na su chość skóry, utra ta na tu -
ral ne go kwa so we go od czy nu skóry [Ei -
chen field i To tri, Opty ma li za cja wy ni ków
le cze nia ato po we go za pa le nia skóry], ko -
lo ni za cja skóry ca łe go cia ła przez drob no -
u stro je cho ro bo twór cze, m.in. Sta phy lo -
coc cus au reus oraz zwięk szo ne ry zy ko in -
fek cji skóry przez wi ru sy, bak te rie i grzy by.
Wszy st kie te za bu rze nia do dat ko wo na si la -
ją ty po wy dla ato po we go za pa le nia skóry
świąd. W le cze niu ato po we go za pa le nia
skóry za rów no w okre sach za o strzeń, jak
i re mi sji waż ną ro lę speł nia ją od po wie dnio
do bra ne emo lien ty, w których skła dzie po -
win ny zna leźć się tak że sub stan cje o dzia -
ła niu prze ciw za pal nym, prze ciw świą do -
wym oraz nor ma li zu ją cym skład mi kro bio -
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mu skóry. Jed no cze śnie za zna czyć na le ży,
że kon sy sten cja emo lien tów po win na być
do bie ra na za leż nie od na si le nia sta nu za -
pal ne go skóry[11]. W ba da niach prze pro wa -
dzo nych w Ra dy Chil dren’s Ho spi tal (San
Die go, CA, USA) oce nia no wpływ se -
kwen cji sto so wa nia ką pie li i emo lien tów na
sto pień na wil że nia skóry za rów no u pa -
cjen tów ato po wych, jak i nie a to po wych.
Wy ni ki ba da nia wy ka za ły, że ką piel bez na -
stę po wej apli ka cji pre pa ra tów na wil ża ją -
cych po zo sta wia skórę bar dziej wy su szo ną
niż przed ką pie lą, a za sto so wa nie emo lien -
tów za rów no bez po śre dnio po ką pie li, jak
i z opóźnie niem zwięk sza ło sto pień na wil -
że nia skóry. Co wię cej, sto so wa nie emo -
lien tów bez ką pie li po wo do wa ło naj wyż -
szy sto pień na wo dnie nia pod ko niec 2-go -
dzin nej ob ser wa cji[12]. W spo sób bez po -
śre dni wy ni ki tych ba dań wska zu ją na ko -
niecz ność co dzien ne go sto so wa nia od po -
wie dniej pie lę gna cji.

Wy prysk

Wy prysk jest ostrym lub prze wle kłym
sta nem za pal nym skóry w re ak cji na dzia ła -
nie sub stan cji aler gi zu ją cych lub draż nią -
cych. W na stęp stwie roz wo ju re ak cji za pal -
nej do cho dzi do uszko dze nia cią gło ści na -
skór ka, co pro wa dzi do za bu rze nia je go
funk cji oraz wy wo łu je su chość skóry.
W każ dej po sta ci wy pry sku sto so wa nie
emo lien tów ma więc dzia ła nie wspo ma ga -
ją ce te ra pię, przy wra ca jąc funk cje ba rie ry
na skór ko wej, waż ny jest jed nak do bór od -
po wie dniej kon sy sten cji pre pa ra tów. I tak
w ostrym wy pry sku wy bie ra my lo tio ny
i kre my, w wy pry sku prze wle kłym się ga my
po pre pa ra ty o bo gat szej kon sy sten cji, np.
ma ści. Re gu lar ne sto so wa nie pre pa ra tów
na wil ża ją cych ma też du że zna cze nie
w prze wle kłym wy pry sku rąk z podraż nie -
nia, sta no wiąc waż ny ele ment za rów no le -
cze nia jak i pre wen cji na wro tów cho ro by.

Ry bia łu ska

Ry bia łu ska to gru pa cho rób z za bu rze -
nia mi ro go wa ce nia, wtór nie pro wa dzą cy mi
do wy two rze nia ognisk hi per ke ra to zy oraz
roz wo ju mier nie na si lo ne go sta nu za pal ne -
go. W tej gru pie pa cjen tów ko niecz ne jest
sy ste ma tycz ne sto so wa nie pre pa ra tów na -
wil ża ją cych oraz de li kat nie złu szcza ją cych,
tak aby za pew nić jak naj lep sze funk cjo no wa -
nie ba rie ry na skór ko wej.

Łu szczy ca

Łu szczy ca jest prze wle kłą cho ro bą skóry,
w prze bie gu której po wsta ją zmia ny skór ne
ru mie nio wo-złu szcza ją ce, na po wierzch ni
których two rzy się gru ba łu ska. W przy pad -
ku tej cho ro by emo lien ty znaj du ją za sto so -
wa nie za rów no w te ra pii po sta ci o prze bie -
gu ła god nym (ja ko uzu peł nie nie le cze nia
miej sco we go), jak i cięż kim (ja ko uzu peł nie -
nie te ra pii sy ste mo wej), co jest szcze gól nie
istot ne w przy pad ku le cze nia re ti no i da mi
oraz fo to te ra pii z uwa gi na wy stę pu ją ce
w ich prze bie gu wy su sze nie skóry.

Trą dzik zwy czaj ny

Pra wi dło wa pie lę gna cja skóry trą dzi ko -
wej, obok sto so wa nia le ków miej sco wo
i ogól nie, wy ma ga sto so wa nia emo lien tów
z uwa gi na draż nią ce dzia ła nie wie lu le ków
sto so wa nych w tej cho ro bie. Jest to szcze -
gól nie waż ne w przy pad ku le cze nia miej sco -
wy mi re tio ni da mi, których czę sto nie uda je
się sto so wać bez jed no cze sne go na kła da nia
pre pa ra tów na wil ża ją cych w od stę pie 5-10
mi nut od ich na ło że nia. W tym przy pad ku
waż ne jest, aby od po wie dnio do brać ich
kon sy sten cję oraz uni kać skła dni ków po ten -
cjal nie ko me do gen nych. Ko lej nym waż nym
wska za niem do apli ka cji emo lien tów
w prze bie gu trą dziku zwy czaj ne go jest te ra -
pia izo tre ty no i ną, w prze bie gu której do -
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cho dzi do znacz ne go wy su sze nia skóry,
a nie kie dy tak że za pa le nia skóry z podraż -
nie nia (re ti no id der ma ti tis).

Pod su mo wa nie

Emo lien ty i der mo ko sme ty ki są zróż ni -
co wa ną gru pą pre pa ra tów, które ma ją przy -
wra cać pra wi dło wą bu do wę i funk cję ba rie ry
na skór ko wej. Z uwa gi na to, że po szcze gól -
ne pre pa ra ty róż nią się podło ża mi, skła dem
i za war to ścią sub stan cji ak tyw nych, wy bór
kon kret ne go pro duk tu po wi nien być do sto -
so wa ny do po trzeb in dy wi du al nych pa cjen ta.
Zde cy do wa nie się na da ny emo lient z sze ro -
kiej ofer ty ap tecz nej jest nie tyl ko wiel kim
wy zwa niem, ale wią że się też z ry zy kiem
roz wo ju aler gii kon tak to wej na nie które skła -
dni ki. Z te go po wo du le karz pro wa dzą cy
po wi nien wspie rać swo ich pa cjen tów, opie -
ra jąc się na wie dzy me dycz nej i do świad cze -
niu w do bra niu od po wie dnich dla nich der -
mo ko sme ty ków.

Pi śmien nic two:

1. Si kor ska M., No wic ki R., Wil kow ska A., Pie lę -
gna cja skóry su chej i wraż li wej, Aler go lo gia
Pol ska – Po lish Jo ur nal of Al ler go lo gy, Vo lu me
2, Is sue 4, Octo ber–De cem ber 2015, Pa ges
158-161, ISSN 2353-3854.

2. Ma ia Cam pos PM, Gia ne ti MD, Ka na shi ro A,
Lu ci sa no-Va lim YM, Ga spar LR, – In vi tro an -
tio xi dant and in vi vo pho to pro tec ti ve ef fects of
an as so cia tion of bio fla vo no ids with li po so lu ble
vi ta mins. Pho to chem. Pho to biol. – May 1,
2006; 82 (3); 683-8.

3. Ka ca lak-Rzep ka, Bie lec ka-Grze la S., Kli mo -
wicz A., We so łow ska J., Ma le szka R. Su cha
skóra ja ko pro blem der ma to lo gicz ny i ko sme -
tycz ny. An na les Aca de mie Me di cae Ste ti nen -
sis, 2008, 54, 3, 54-57.

4. Gau tier S, Xhau fla i re-Uho da E, Gon ry P, Pie -
rard GE. Chi tin-glu can, a na tu ral cell scaf fold
for skin mo i stu ri za tion and re ju ve na tion. Int
J Co smet Sci. 2008;30: 459–69.

5. Me de i ros SDV, Cor de i ro SL, Ca val can ti JEC,
et al. Ef fects of pu ri fied sac cha ro my ces ce re vi -
siae (1!3)-b-glu can on ve no us ulcer he a ling.
Int J Mol Sci. 2012; 13:8142–58.

6. Pil lai R, Red mond M, Ro ding J: An ti-wrin kle
the ra py: si gni fi cant new fin dings in the non-in -
va si ve co sme tic tre at ment of skin wrin kles
with be ta-glu can. Int J Co smet Sci
2005:27:292.

7. Ama ral LF, Ca mi lo NS, Pe re da MD, Le vy CE,
Mo riel P, Maz zo la PG. Eva lu a tion of an ti mi -
cro bial ef fec ti ve ness of C-8 xy li tol mo no e ster
as an al ter na ti ve pre se rva ti ve for co sme tic
pro ducts.Int J Co smet Sci – Octo ber 1, 2011;
33 (5); 391-7.

8. Si lve i ra JE, Pe re da MC, No gu e i ra C, Die a -
mant G, Ce sar CK, As sa no me KM, Si lva MS,
To rel lo CO, Qu e i roz ML, Eber lin S, Pre li mi -
na ry sa fe ty as ses sment of C-8 xy li tol mo no e -
ster and xy li tol pho spha te esters.Int J Co smet -
Sci – Fe bru a ry 1, 2016; 38 (1); 41-51.

9. Kor dus K, Śpie wak R. Emo lien ty z ap te ki –
po moc czy za gro że nie dla cho rych na wy -
prysk? Aler gia Ast ma Im mu no lo gia 2012; 17
(3): 147-153.

10. No ie sen E, Munk MD, Lar sen K iwsp. Dif fi cul -
ties in avo i din ge xpo su re to al ler gens in co sme -
tics. Con tact Der ma ti tis 2007;57(2): 105-9.

11. Czar nec ka–Ope racz M, No wy al go rytm le -
cze nia ato po we go za pa le nia skóry o ła god nym
i śre dnim na si le niu ob ja wów kli nicz nych: miej -
sco we sto so wa nie pi me kro li mu su w kre mie
1%. Aler go pro fil 2014, Vol. 10, Nr 4, 5-8.

12. Chiang C, Ei chen feld LF, Qu an ti ti ve as se -
sment of com bi na tion ba thing and mo stu ri zing
re gi ment on skin hy dra tion in ato pic der ma ti -
tis, Pe diatr Der ma tol 2009;26:273-8.


	05 Emolienty_RING
	06 Emolienty_RING
	08 Emolienty_RING
	09 Emolienty_RING
	10 Emolienty_RING

