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Jed nym z pod sta wo wych wa run ków pra wi dło we go funk cjo no wa nia i za -
cho wa nia zdro we go wy glą du skóry jest utrzy ma nie od po wie dnie go stop -
nia jej na wil że nia i na tłu szcze nia. W tym ce lu w pie lę gna cji wy ko rzy sty -
wa ne jest zja wi sko oklu zji, czy li po kry wa nia po wierzch ni skóry war stwą
pre pa ra tu ko sme tycz ne go, który two rzy na niej cien ką war stwę. Związ -
ki wy ka zu ją ce dzia ła nie oklu zyj ne na zy wa my emo lien ta mi. Efek tem ich
dzia ła nia jest zmięk cza nie i wy gła dza nie skóry – ich na zwa po cho dzi od
sło wa emol lia re, ozna cza ją ce go w ję zy ku ła ciń skim zmięk cza nie. 

Pie lę gna cja z za sto so wa niem pre pa ra tów
emo lien to wych ma za sa dni cze zna cze nie
w ato po wym za pa le niu skóry i scho rze niach
po chod nych, w in nych for mach wy pry sku
(w tym w wy pry sku ze zu ży cia), a tak że
w wie lu der ma to zach prze bie ga ją cych z su -
cho ścią i łu szcze niem, jak łu szczy ca i za bu -
rze nia ro go wa ce nia.

Funk cja na skór ka – utrzy ma nie 
ba rie ry skór nej

Funk cja ochron na na skór ka za le ży
przede wszy st kim od bu do wy i funk cji war -
stwy ro go wej. Ta zbu do wa na jest z kor ne o -
cy tów, oto czo nych cien ką war stwą li pi dów,
sta no wią cych po łą cze nie ce ra mi dów, cho le -
ste ro lu oraz wol nych kwa sów tłu szczo wych,
two rzą cych wspól nie ukła dy la me lar ne[1].
Ilość i ja kość li pi dów oraz prze strzen na ich

orga ni za cja wa run ku ją pra wi dło we funk cjo -
no wa nie war stwy ro go wej. 

Naj now sze ba da nia po głę bia ją ro zu mie -
nie przy czyn dys funk cji skóry w sta nach cho -
ro bo wych. Ana li zu jąc pa to ge ne zę ato po we go
za pa le nia skóry (AZS), pod no si się za rów no
ist nie nie dys funk cji ukła du im mu no lo gicz ne go
pro wa dzą cej do nadwraż li wo ści zwią za nej
z obe cno ścią pa to lo gicz nych IgE, jak rów nież
ist nie nie za bu rzo nej ba rie ry skór nej. Od lat
trwa de ba ta od no śnie do te go, które zja wi sko
ma cha rak ter pier wot ny, a które – wtór ny.

Wia do mo, że prócz zna nej ro li za bu rzo -
nej rów no wa gi mię dzy lim fo cy ta mi Th1
a Th2, ro li ko mórek Th17, a tak że lim fo cy -
tów B, w pa to ge ne zie AZS bio rą udział eo -
zy no fi le oraz ko mór ki tucz ne[2,3]. No wym
od kry ciem jest iden ty fi ka cja ro li tzw. nu o cy -
tów, czy li pod ty pu ko mórek im mu no kom -
pe tent nych ILC2, które są od po wie dzial ne
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za wy twa rza nie cy to kin za pal nych, głów nie
IL5 i IL13[4,5]. 

W utrzy ma niu pra wi dło wej ba rie ry skór -
nej du żą ro lę od gry wa fi la gry na, klu czo we
biał ko zwią za ne z funk cją ochron ną na skór -
ka. Mu ta cje ge nu ko du ją ce go fi la gry nę
stwier dza się nie tyl ko u osób z ry bią łu ską
zwy kłą, ale wy ka za no, że wią żą się z ry zy -
kiem roz wo ju AZS[6,7]. Jed nym z me cha ni -
zmów pro za pal nych zwią za nych z fi la gry ną
jest uwal nia nie ro dzi ny cy to kin zwią za nych
z ko mór ka mi na błon ka z gru py lim fo pro te in
zrę bu gra si cy (TSLP), IL-25 i IL-33[8]. Wspo -
mnia ne cy to ki ny są sil ny mi ak ty wa to ra mi lim -
fo cy tów Th2. Wy ni ki ba dań wska zu ją, że
TSLP ak ty wu je ba zo fi le i ko mór ki ILC2[9].

Wy ni ki no wych ba dań wska zu ją, że nie
tyl ko de fek ty ge nu ko du ją ce go fi la gry nę od -
po wia da ją za ten den cję do su cho ści skóry
i roz wo ju AZS, lecz tak że ge ny ko du ją ce in -
ne związ ki jak TSLP[10]. 

Wy twa rza nie sub stan cji biał ko wych i tłu -
szczo wych o nie do koń ca pra wi dło wej bu do -
wie pro wa dzi do po wsta wa nia mniej sku tecz -
ne go „ce men tu” mię dzy ko mór ko we go, a to
upo śle dza funk cję ba rie ro wą skóry i zwięk sza
utra tę wo dy z war stwy ro go wej na skór ka.
Z te go po wo du kor ne o cy ty ule ga ją zmniej sze -
niu („ob kur cze niu”), co zwięk sza prze strze nie
mię dzy ko mór ko we. W efek cie do cho dzi do
zwięk szo nej utra ty wo dy przez na skórek, ale
tak że do przedo sta wa nia się w obręb szcze lin
szko dli wych czyn ni ków che micz nych i związ -
ków o po ten cja le wy wo ły wa nia re ak cji
podraż nie nia lub re ak cji aler gicz nej. Ta kie
zmia ny moż na za ob ser wo wać tak że u osób
zdro wych, w wy ni ku wie lo krot ne go sto so wa -
nia kla sycz nych związ ków my ją cych, które
usu wa ją li pi dy z po wierzch ni skóry. 

Sto pień na wil że nia skóry zwią za ny jest
z bu do wą, jak rów nież i funk cją jej war stwy
ro go wej. Od po wie dni sto pień uwo dnie nia
w naj więk szym zakresie wpły wa na za cho -
wa nie jej in te gral no ści ja ko ba rie ry, a co za
tym idzie – ela stycz no ści i gład ko ści. 

Utrzy ma nie pra wi dło we go na wil że nia
skóry moż na osią gnąć róż ny mi me to da mi:
przez po wierzch nio wą apli ka cję hy dro fi lo -
wych związ ków o zdol no ściach ab sorp cji wo -
dy, przez za sto so wa nie związ ków, które ma -
ją zdol ność wią za nia wil go ci w głęb szych war -
stwach na skór ka lub przy uży ciu od po wie -
dnich sub stan cji czy ich kom po zy cji, two rzą -
cych na skórze film o dzia ła niu oklu zyj nym.

Emo lien ty w pre pa ra tach 
do pie lę gna cji skóry

Emo lien ta mi moż na na zwać wie le sub -
stan cji za rów no na tu ral nych, jak i syn te tycz -
nych. W li te ra tu rze spo ty ka się wie le róż nych
kla sy fi ka cji związ ków za li cza nych do tej gru py.

Waż ną gru pa związ ków, które wy ka zu ją
dzia ła nie oklu zyj ne, są ole je ro ślin ne. Na le żą
do naj star szych su row ców sto so wa nych
w pre pa ra tach pie lę gna cyj nych – uży wa no
ich już w sta ro żyt nym Egip cie, Me zo po ta mii
i Chi nach. Ma ją one po stać cie kłych tłu szczy
i naj czę ściej są otrzy my wa ne z na sion, kieł -
ków i owo ców ro ślin ole i stych. Ole je ro ślin -
ne sta no wią mie sza ni ny tri gli ce ry dów kwa -
sów tłu szczo wych, za wie ra ją nie zbęd ne, nie -
na sy co ne kwa sy tłu szczo we (NNKT) i ma ją
zdol ność przy wra ca nia skórze fi zjo lo gicz ne -
go kwa śne go od czy nu, przez co przy czy nia -
ją się do wy wo ły wa nia efek tu prze ciw za pal -
ne go i prze ciw a ler gicz ne go ko sme ty ku.
W ko sme ty kach obe cnie czę sto spo ty ka się
olej lnia ny, sło necz ni ko wy, so jo wy, ko nop ny
czy z za rod ków psze nicz nych. Ole je z na sion
wie sioł ka, ogórecz ni ka czy czar nej po rzecz ki
są szcze gól nie ce nio ne, po nie waż za wie ra ją
du że ilo ści kwa su �-li no le no we go (GLA)
o dzia ła niu prze ciw za pal nym. Ole ja mi o ni -
skim po ten cja le draż nią cym są ole je se za mo -
wy, mo re lo wy, z ro kit ni ka, a tak że ze słod -
kich mig da łów. 

Waż nym na tu ral nym źródłem związ ków
li pi do wych są orze chy, ta kie jak ner kow ce,
orze chy wło skie czy orze chy ma ka da mia. Są
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one bo ga tym źródłem sfin go li pi dów, ka ro te -
no i dów i ce ra mi dów, co czy ni je bar dzo do -
brym na tu ral nym skła dni kiem pre pa ra tów
emo lien to wych[11]. Ce chu ją się sta bil no ścią
związ ków li pi do wych, co po zwa la utrzy mać
wy so ką za war tość sub stan cji czyn nych
w trak cie tech no lo gicz nej obrób ki pro duk -
tów skła do wych[12]. War to zwrócić uwa gę,
że wspo mnia ne związ ki ma ją dzia ła nie nie
tyl ko na tłu szcza ją ce, lecz tak że an ty o ksy da -
cyj ne i prze ciw za pal ne.

Prócz tra dy cyj nie sto so wa nych ole jów
ro ślin nych i mi ne ral nych co raz czę ściej w re -
cep tu rze no wo two rzo nych pre pa ra tów po -
ja wia ją się ich po li hy dro ksy lo wa ne po chod -
ne. Związ ki te cha rak te ry zu ją się znacz nie
lep szy mi wła ści wo ścia mi na wil ża ją cy mi niż
sub stan cje na tyw ne. 

Czę sto spo ty ka nym skła dni kiem pre pa ra -
tów ko sme tycz nych jest tak że skwa len. Ten
bio gen ny wę glo wo dór wy bit nie przy czy nia
się do zwięk sze nia ba rie ry ochron nej przez
du że po wi no wac two do po wierz chow nych
warstw skóry. 

Kon ku ren cyj ny mi su row ca mi dla ole jów
mi ne ral nych sta ły się ole je si li ko no we. Są
bez barw ne, bez won ne, obo jęt ne che micz -
nie. Są one wy jąt ko wo sta bil ne i za cho wu ją
od por ność na dzia ła nie tle nu, wo dy, świa tła. 

Pod su mo wu jąc, dzię ki swo im wła ści wo -
ściom emo lien ty sto so wa ne w pre pa ra tach
ko sme tycz nych ob ni ża ją prze zna skór ko wy
uby tek wo dy (tran se pi der mal wa ter loss,
TEWL). Ten mie rzal ny pa ra metr po śre dnio
po ka zu je sto pień uszko dze nia ba rie ry na -
skór ko wej. Je go po miar przed włą cze niem
te ra pii emo lien ta mi i w cza sie niej w spo sób
obiek tyw ny po ka zu je sku tecz ność po stę po -
wa nia. 

Te ra pia emo lien to wa – aspek ty 
prak tycz ne

Aby uzy skać peł ne dzia ła nie emo lien tów
na skórę, od po wie dnio do bra ny pre pa rat na -

le ży apli ko wać re gu lar nie i w od po wie dniej
ilo ści (ty go dnio wo śre dnio ok. 500 g u oso by
do ro słej i 250 g u dziec ka). Wy bór pre pa ra tu
emo lien to we go za le ży od wie ku pa cjen ta,
na si le nia su cho ści, ten den cji do re ak cji aler -
gicz nych lub podraż nie nia oraz stop nia su -
cho ści skóry.

Mlecz ka i lo tio ny po le ca się do sto so wa nia
na skórę owło sio ną gło wy, a na po zo sta łe
oko li ce cia ła przy nie znacz nej su cho ści. Przy
umiar ko wa nej su cho ści bar dziej od po wie dnie
są pre pa ra ty w po sta ci kre mu, zaś ma ści po le -
ca się przy bar dzo su chej skórze z za zna czo -
nym złu szcza niem. Wie lu czyn nych za wo do -
wo pa cjen tów nie chęt nie sto su je pre pa ra ty
o wy so kiej za war to ści li pi dów z uwa gi na
mniej sze wa lo ry użyt ko we. Aby unik nąć sy tu -
a cji bra ku współ pra cy, war to do py ty wać pa -
cjen tów, czy ak cep tu ją pre pa ra ty tłu ste i w ra -
zie po trze by po le cać al ter na tyw ne pro duk ty
o lżej szych kon sy sten cjach, które jed nak pa -
cjent bę dzie mu siał czę ściej sto so wać.

Emo lien ty wy stę pu ją tak że w po sta ci
pre pa ra tów do my cia (pły ny/że le do ką pie li
lub pod pry sznic). War to je po le cać ja ko ele -
ment te ra pii w przy pad kach pa cjen tów
z bar dzo na si lo ną su cho ścią lub ja ko je dy ny
pre pa rat przy nie wiel kim de fi cy cie na tłu -
szcze nia i na wil że nia skóry. Spraw dza ją się
one u osób, które są nie chęt ne do apli ko wa -
nia pre pa ra tów po ką pie li. Naj lep szy efekt
uzy sku je się przy eks po zy cji na te  pre pa ra ty,
która trwa mi ni mum 10 mi nut. Wo da nie
po win na być go rą ca, lecz let nia (wy so ka
tem pe ra tu ra wzma ga od czu cie świą du). Po
ką pie li w ce lu osu sze nia skóry nie po win no
się moc no po cie rać, a je dy nie okle py wać
mięk kim ba weł nia nym ręcz ni kiem. W przy -
pad ku der ma toz prze bie ga ją cych z du żą su -
cho ścią skóry wie lu au to rów pod kre śla za sa -
dę „trzech zło tych mi nut”, która mówi, że
wła śnie w tym krót kim cza sie po za koń cze -
niu ką pie li war to na ło żyć pre pa rat na wil ża ją -
co-na tłu szcza ją cy, gdyż umoż li wia to sku -
tecz niej szą pe ne tra cję pre pa ra tu pie lę gna cyj -



ne go i tym sa mym – uzy ska nie lep sze go
efek tu te ra peu tycz ne go. 

Przy te ra pii z uży ciem pre pa ra tów emo -
lien to wych zda rza ją się re ak cje podraż nie -
nio we, szcze gól nie czę sto spo ty ka ne u osób
z ato po wym za pa le niem skóry lub trą dzi -
kiem różo wa tym. W przy pad ku prze mi ja ją -
cych od czuć su biek tyw nych pod po sta cią
uczu cia cie pła lub lek kie go ła sko ta nia czy
szczy pa nia, sto so wa nie pro duk tu mo że być
kon ty nu o wa ne. Gdy jed nak te su biek tyw ne
od czu cia utrzy mu ją się, na le ży roz wa żyć od -
sta wie nie pro duk tu. Podob nie na le ży za -
prze stać sto so wa nia da ne go pre pa ra tu
w przy pad ku po ja wia nia się cech wy pry sku
kon tak to we go. 

In ne po ten cjal ne nie ko rzy st ne efek ty to
za pa le nie mie szków wło so wych (bak te ryj ne
lub bez bak te ryj ne) oraz moż li wość za o strze -
nia in nej der ma to zy, ta kiej jak trą dzik lub
oko ło u st ne za pa le nie skóry.

Za rów no je śli cho dzi o uzy ska nie efek tu
opty mal ne go na wil że nia i na tłu szcze nia
skóry, jak rów nież o nie wy stę po wa nie zja -
wisk nie po żą da nych, do bór pre pa ra tu odby -
wa się wła ści wie me to dą prób i błę dów (po
uwzglę dnie niu szcze góło wo ze bra ne go wy -
wia du do ty czą ce go nadwraż li wo ści lub aler -
gii pa cjen ta na skła dni ki po ten cjal ne go pre -
pa ra tu).

War to pa mię tać, że sto so wa nie emo -
lien tów wspie ra le cze nie cho rób z krę gu
wy pry sku, przy czy nia jąc się do skra ca nia
okre su gli ko kor ty ko ste ro i do te ra pii miej sco -
wej. W przy pad ku tych der ma toz war to po
krót kim le cze niu pre pa ra ta mi z tej gru py po -
le cać cho re mu tzw. te ra pię prze ry wa ną
z rzad szą apli ka cją le ku. Po za koń cze niu te -
go eta pu te ra pii, pa cjent po wi nien utrzy mać
sto so wa nie emo lien tów przez dłu gi czas
(wie le ty go dni, a na wet mie się cy), gdyż tyl -
ko ta kie po stę po wa nie po zwa la na pod trzy -
ma nie re mi sji i wy dłu że nie okre su bez o bja -
wo we go.
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