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Z uwa gi na po wszech ność wy stę po wa nia su chej skóry oraz sto pień zło -
żo no ści przy czyn te go pro ble mu te ra peu tycz ne go, nie zbęd ne są wie dza
i sta ran ność w wy bo rze od po wie dniej te ra pii oraz wła ści wej pie lę gna cji
skóry. Bez wzglę du na przy czy ny wy stę po wa nia su chej skóry emo lien ty
po win ny sta no wić waż ny ele ment w pro ce sie te ra peu tycz nym[1,2]. Zgo -
dnie z re ko men da cja mi EA DV w przy pad ku AZS za le ca na ilość emo -
lien tu sto so wa ne go na skórę to 250 g ty go dnio wo. Eks per ci pod kre śla -
ją co raz czę ściej, że emo lien ty po win ny stać się pre pa ra ta mi z wy bo ru
we wszy st kich sta nach pa to lo gicz nych skóry ma ni fe stu ją cych się jej su -
cho ścią. W związ ku z tym sze ro ka wie dza w za kre sie do stęp nych na
ryn ku emo lien tów z punk tu wi dze nia ich kla sy fi ka cji, skła du oraz po sta -
ci far ma ceu tycz nych wy da je się być szcze gól nie przy dat ną.

Emo lien ty sta no wią bar dzo waż ny ele -
ment po stę po wa nia te ra peu tycz ne go dla
róż nych sta nów skóry. Po mi mo tak istot nej
ro li przy pi sy wa nej emo lien tom w le cze niu
róż nych der ma toz, w wie lu kra jach bra ku je
znor ma li zo wa nych pro ce dur po stę po wa nia
z tą gru pą pre pa ra tów. W 2011 ro ku w Pol -
sce opu bli ko wa ne zo sta ło sta no wi sko gru py
eks per tów od no szą ce się do emo lien tów
w le cze niu wie lu der ma toz[1]. Sa ma de fi ni cja
emo lien tu czę sto jest róż na w za leż no ści od
au to rów. Emo lient, od ła ciń skie go sło wa
emol lie re, ozna cza zmięk czać, ale mo że się
od no sić za rów no do go to we go pre pa ra tu,
jak i skła dni ka pro duk tu prze zna czo ne go do
sto so wa nia miej sco we go. Na po trze by ni -
niej sze go ar ty ku łu au to rzy róż ni cu ją skła dni ki
wcho dzą ce w skład pre pa ra tów (a ich funk -
cja opi sy wa na jest ja ko emo lient) od go to -

wych pre pa ra tów, czę sto przez pro du cen -
tów okre śla nych ja ko emo lien ty. 

Emo lient opi sać na le ży ja ko sub stan cję
o cha rak te rze li po fi lo wym, nie roz pu szczal ną
w wo dzie, która po zo sta wio na na skórze
spra wia, że ta sta je się wy gła dzo na, na tłu -
szczo na, zmięk czo na oraz bar dziej ela stycz -
na. Emo lien ty sta no wią jed no cze śnie istot ny
pa ra metr w na wil że niu skóry, co zo sta nie
przed sta wio ne w dal szej czę ści ar ty ku łu.
Zwy kle składniki emoliencyjne sta no wią od
kil ku do na wet 30% skła du w for mu la cjach
ty pu olej w wo dzie (typ emul sji o/w), na to -
miast w przy pad ku emul sji w/o (wo da w ole -
ju) sta no wić mo gą na wet po nad 50% skła du
for mu la cji. Funk cja emo lien tu w for mu la cji
mo że być bar dzo róż na – od wpły wu na
kon sy sten cję, po przez na tłu szcze nie, na wil -
że nie, aż po peł nie nie ro li emul ga to ra. Nie -
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jed no krot nie emo lien ty mo gą od gry wać
istot ną ro lę na eta pie wchła nia nia prze zskór -
ne go sub stan cji bio lo gicz nie ak tyw nych. 

Kla sy fi ka cja emo lien tów

Kla sy fi ka cja emo lien tów opar ta jest o ich
struk tu rę che micz ną. W ce lu przy bli że nia te -
go za ga dnie nia, ty po we emo lien ty naj czę -
ściej wy stę pu ją ce w for mu la cjach ze sta wio no
w ta be li 1[3].

Funk cja oraz me cha nizm dzia ła nia
emo lien tów

Czę sto emo lien tom przy pi su je się, ja ko
pierw sze i pod sta wo we, dzia ła nie na wil ża ją ce.
Aby zróż ni co wać me cha nizm dzia ła nia na wil ża -
ją ce go emo lien tów w sto sun ku do po wszech -
nie sto so wa nych hu mek tan tów, po służ my się
sche ma tem, który obrazuje rycinie 1.

W przy pad ku emo lien tów dzia ła nie na wil -

ża ją ce jest kon se kwen cją ha mo wa nia prze -
zskór nej utra ty wo dy (TEWL) ja ko efekt utwo -
rze nia na skórze war stwy hy dro fo bo wej. Hu -
mek tan ty z ko lei za trzy mu ją wo dę po przez ak -
tyw ne jej wią za nie, np. po przez wią za nia
wo do ro we wo da-hu mek tant. Naj sil niej sze
wią za nia two rzą: mocz nik, al ko ho le wie lo wo -
dor tle no we (np. gli ce rol, gli kol pro py le no wy
i in ne) oraz ni sko czą stecz ko we sub stan cje che -
micz ne, które czę sto wcho dzą w skład na tu ral -
ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go (NMF). 

Podział emo lien tów

W li te ra tu rze przedmio to wej moż na za -
u wa żyć róż ne kla sy fi ka cje emo lien tów. Spo -
ty ka ne podzia ły to okre śle nie emo lien tów
m.in. ja ko:
• na tłu szcza ją ce – wy twa rza ją na po -

wierzch ni skóry war stwę ochron ną;
• wy gła dza ją ce – wy rów nu ją po wierzch nię

na skór ka;

Ole je mi ne ral ne, 
wę glo wo do ry

Na tu ral ne i syn te tycz -
ne wę glo wo do ry

Al ko ho le tłu szczo we

Na tu ral ne i syn te tycz -
ne kwa sy tłu szczo we
Estry pro ste i zło żo ne
Na tu ral ne i syn te tycz -

ne trój gli ce ry dy

Przykład UwagiEmolient – typ

Odporne na oksydację i hydrolizę

Nienasycone węglowodory ulegają oksydacji
i produkty rozkładu mogą wykazywać
działania drażniące oraz komodogenne

Stabilne w formulacjach

Wysoce stabilne w formulacjach

Ulegają hydrolizie 
Estry kwasów tłuszczowych 

i glicerolu mogą hydrolizować

wazelina, parafina 

skwaleny, izoheksadekan

alkohol cetearylowy,
oktylododekanol

Kwasy: stearynowy, palmitynowy
olejowy, linolowy i inne
mirystynian izopropylu

Olej z oliwek, trójgliceryd
kaprylowo-kaprynowy

Ta b. 1. Powszechnie występujące emolienty w formulacjach przeznaczonych do pielęgnacji
skóry suchej.

Ryc. 1. Mechanizm działania oraz funkcja emolientów i humektantów.
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TEWL – transepidermal water loss

EMOLIENTY

Elementy NMF: mocznik, glicerol,
AHA, aminokwasy
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• blo ku ją ce – unie moż li wia ją prze zskór ną
utra tę wo dy;

• emo lien ty ab sor bu ją ce wo dę (hu mek -
tan ty).

Podział ten wy da je się być nie pre cy zyj ny,
gdyż nie spo sób od dziel nie trak to wać efek tu
wy gła dze nia i na tłu szcze nia, a już z sa mej de -
fi ni cji wy ni ka, że emo lien ty to sub stan -
cje/pro duk ty za po bie ga ją ce utra cie wo dy
w me cha ni zmie TEWL, co przed sta wio no
na rycinie 1. 

W ni niej szej pra cy przed sta wia my
podział emo lien tów, ma jąc na uwa dze  kon -
se kwen cje kli nicz ne. Pro po nu je my za tem
podział na obo jęt ne i ak tyw ne:
• Emo lien ty obo jęt ne – funk cja ochron na

ba rie ry na skór ko wej i na wil że nie w me -
cha ni zmie hamowania TEWL.

• Emo lien ty o pro fi lu in ten syw nie na wil ża ją -
cym – ochro na ba rie ry na skór ko wej i na -
wil że nie w me cha ni zmie hamowania
TEWL oraz po przez hu mek tan ty obe cne
w for mu la cji. W tej gru pie emo lien tów
istot nym skła dni kiem są sub stan cje ak tyw ne
od po wie dzial ne za wią za nie wo dy w stra -
tum cor neum (mocz nik, mle czan so du, 
cu kry pro ste, al ko ho le wie lo wo do ro tle no -
we, ami no kwa sy, so le mi ne ral ne i in ne).

• Emo lien ty o pro fi lu ła go dzą cym (prze -
ciw za pal nym i prze ciw świą do wym) –
chro nią ba rie rę na skór ko wą, dzia ła ją na -
wil ża ją co oraz po sia da ją w swo im skła -
dzie sub stan cje ak tyw ne – nie ste ry do we
prze ciw za pal ne i/lub prze ciw świą do we
(po li do ka nol, mocz nik, po chod ne kwa -
su gli ce ry ty no we go) lub eks trak ty ro ślin -
ne o róż nym stop niu zło żo no ści.

Wy bór emo lien tu

Ma jąc do dys po zy cji ogrom ną ilość pre pa -
ra tów der mo ko sme tycz nych do stęp nych na
ryn ku ap tecz nym (94 pro duk ty na ryn ku ap -
tecz nym w 2014 ro ku) i chcąc do ko nać wy bo -
ru pod ką tem kon kret ne go ce lu te ra peu tycz -

ne go, war to kie ro wać się przede wszy st kim
ich skła dem[4]. Tak jak każ da skóra jest in na, tak
rów nież każ dy spe cy fik w gru pie emo lien tów
jest róż ny z uwa gi na skład i głów ne kie run ki
dzia ła nia: oklu zja, wy gła dze nie skóry, na tłu -
szcze nie, na wil że nie, ła go dze nie podraż nień
czy li kwi da cja świą du. Bez wzglę du na kla sy fi -
ka cję emo lien tów ich pod sta wo wym za da -
niem jest utrzy ma nie pra wi dło wej funk cji ba -
rie ry na skór ko wej po przez wy gła dze nie, na -
tłu szcze nie, na wil że nie oraz do star cze nie
nie zbęd nych li pi dów przy ja znych dla sa mej ba -
rie ry. War to pod kre ślić, że, z uwa gi na bu do -
wę che micz ną ba rie ry na skór ko wej, skład li pi -
dów ba rie ry jest ści śle okre ślo ny i wy ra ża się
w pro stej pro por cji ma te ma tycz nej 1:1:1 (od -
po wie dnio dla skła do wych: kwas tłu szczo wy:
cho le ste rol: ce ra mi dy). Kry te rium ja ko ścio we
emo lien tu po win no być w związ ku z tym
w zgo dzie z po wy żej za pi sa ną re gu łą. Ozna cza
to, że skła dni ki podło ża pre pa ra tów der mo ko -
sme tycz nych po win ny jak naj le piej współ pra -
co wać z skła dni ka mi ba rie ry na skór ko wej. 

Emo lien ty/Hu mek tan ty in te rak cje

Skła dni ki na wil ża ją ce (hu mek tan ty) sta -
no wią nie zwy kle waż ny ele ment skła du
przede wszy st kim ze wzglę du na fakt, że
mo gą w spo sób za sa dni czy wpły wać na sku -
tecz ność dzia ła nia emo lien tów. Ma to szcze -
gól ne zna cze nie w sy tu a cji, kie dy ob ser wu je
się nie do bór skła dni ków NMF.

Naj now sze ba da nia na u ko we pod kre śla ją
zna czą cą ro lę mocz ni ka oraz AHA (al fa-hy -
dro ksy kwa sy), a w szcze gól no ści kwa su mle -
ko we go, w od nie sie niu do ba rie ry na skór ko -
wej oraz pro ce su na wil ża nia skóry. Wy ka za -
no, że za rów no mocz nik, jak i kwas mle ko wy
sty mu lu ją eks pre sję en zy mów za an ga żo wa -
nych w syn te zę ce ra mi dów. Do dat ko wo
kwas mle ko wy wpły wa na podwyż sze nie po -
zio mu li pi dów w S.C. (stra tum cor neum),
a tak że po pra wia funk cję ba rie ry na skór ko wej
oraz re du ku je praw do po do bień stwo in fek cji
oraz podraż nień skóry[5]. 



Sto so wa nie emo lien tów

Re ko men da cje EA DV z 2012 ro ku pod -
kre śla ją za sad ność re gu lar ne go sto so wa nia
emo lien tów za rów no u dzie ci, jak i do ro słych.
W przy pad ku sto so wa nia emo lien tu u dzie ci
za le ca na ilość to mi ni mum 250 g emo lien tu
w po sta ci kre mu, ma ści lub in nej for my ga le -
no wej ty go dnio wo. U do ro słych osób re ko -
men do wa na ilość to 500-600 g ty go dnio wo,
na kła da na na skórę 2-3 ra zy dzien nie[6]. Emo -
lien ty po win ny stać się pro duk ta mi z wy bo ru
we wszy st kich sta nach kli nicz nych ma ni fe stu ją -
cych się ob ja wem su chej skóry (dry skin syn -
drome). Pod kre ślić na le ży, że emo lien ty sta -
no wią po stę po wa nie uzu peł nia ją ce w ta kich
przy pad kach jak łu szczy ca, AZS, za bu rze nia
ro go wa ce nia i in ne. War to zwrócić tak że
uwa gę na wie le in nych przy czyn, które
w kon se kwen cji da ją ob jaw su chej skóry[6,7]. 

Przy czy ny wy stę po wa nia ob ja wów su -
chej skóry:

• ato po we za pa le nie skóry,
• łu szczy ca,
• za bu rze nia ro go wa ce nia,
• cho ro by me ta bo licz ne – głów nie cu krzy ca,
• za bu rze nia hor mo nów tar czy cy,
• me no pau za,
• cho ro by no wo two ro we na rzą dów we -

wnę trz nych,
• nie do bór wi ta min: A,D,C,E,
• de fi cyt że la za,
• rza dziej wy stę pu ją ce zmia ny w przy pad -

kach cho rób na czyń ob wo do wych oraz
dys funk cji ne rek.

Przy czy ną su cho ści skóry mo że być rów -
nież sto so wa na te ra pia, np. re ti no i da mi, che -
mio te ra pia, le cze nie nad ci śnie nia tęt ni cze go
i in ne.

Emo lien ty w AZS po win ny być sto so wa ne
wraz z le cze niem pod sta wo wym ste ry da mi
w ce lu zmi ni ma li zo wa nia ilo ści apli ko wa nych
pre pa ra tów ste ry do wych oraz re ge ne ra cji
uszko dzo nej ba rie ry na skór ko wej[8]. Pro blem

su chej skóry sta je się więc pro ble mem in ter dy -
scy pli nar nym i cią gle jest przedmio tem ba dań
na u ko wych w wie lu ośrod kach na świe cie. 

Pod su mo wa nie 

Emo lien ty po win ny sta no wić waż ny ele -
ment w po stę po wa niu te ra peu tycz nym we
wszy st kich sta nach cho ro bo wych skóry ma ni -
fe stu ją cych się jej nadmier ną su cho ścią oraz
skłon no ścia mi do łu szcze nia się. Mo gą sta no -
wić waż ny ele ment pie lę gna cji skóry wpły wa -
ją cy na jej kon dy cję w trak cie i po te ra pii ste ry -
do wej[9]. Z uwa gi na co raz więk szą licz bę pre -
pa ra tów w tej gru pie emo lien tów,
re ko men du jąc emo lient war to zwra cać uwa gę
na je go skład, głów ny kie ru nek dzia ła nia,
a nadrzęd nym kry te rium po wi nien być cel, ja -
ki ma my osią gnąć w wy ni ku za pla no wa nej te -
ra pii. Sku tecz ność kli nicz na za le ży nie tyl ko od
wy bo ru od po wie dnie go preparatu, ale tak że
od pra wi dło we go sto so wa nia. Wy bór emo -
lien tu oraz spo sób apli ka cji po wi nien być zro -
zu mia ny oraz prze strze ga ny przez pa cjen ta
w ce lu osią gnię cia za pla no wa ne go ce lu te ra -
peu tycz ne go.
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