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Naj czę ściej wy stę pu ją cy mi do le gli wo ścia mi der ma to lo gicz ny mi są
podraż nie nia oraz su chość skóry. Ich przy czy ny mo gą być za rów no en -
do gen ne, jak i eg zo gen ne. Po wo dy tych pro ble mów mo gą mieć róż ne
podło że. Pierw szym z nich mo że być czę sty kon takt skóry z de ter gen -
ta mi, np. w związ ku z wy ko ny wa ną pra cą, ale rów nież co mniej oczy wi -
ste, podraż nie nia i su chość mo gą być wy wo ły wa ne przez sur fak tan ty,
po wszech nie wy stę pu ją ce w śro do wi sku czło wie ka.  
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Wpływ środków myjących 
na barierę skórną

Przy czy ną pro ble mów der ma to lo gicz -
nych są nie tyl ko za bie gi hi gie nicz ne (my cie
cia ła, twa rzy, rąk, wło sów), ale i kon takt
z de ter gen ta mi obe cny mi w środ kach che mii
go spo dar czej (środ ki utrzy ma nia czy sto ści
w do mu i śro do wi sku pra cy). Z te go wzglę -
du pew ne gru py za wo do we są szcze gól nie
na ra żo ne na kon takt z de ter gen ta mi. Zro zu -
mie nie in te rak cji skóra–ba rie ra skór na–sur -
fak tant oraz kon se kwen cje kli nicz ne tych zja -
wisk wy da ją się być bar dzo waż ne z punk tu
wi dze nia pa to lo gii skóry. Po za ocze ki wa nym
efek tem my cia skóry (za bieg hi gie nicz ny)
spodzie wać się na le ży tak że dzia łań nie po żą -
da nych wy wo ły wa nych przez sur fak tan ty.
Do dzia łań ta kich na le żą: na ru sze nie struk -
tu ry SC (łac. stra tum cor neum), wy płu ki wa -
nie li pi dów oraz bia łek, jak rów nież wbu do -
wy wa nie się sur fak tan tów w struk tu ry war -
stwy ro go wej. Ni niej szy ar ty kuł ma na ce lu
przy bli że nie ak tu al nej wie dzy w za kre sie in -
te rak cji skóra–ba rie ra skór na–sur fak tant
w uję ciu mo le ku lar nym. Wie le uwa gi au tor
ar ty ku łu po świę ca bez pie czeń stwu sto so -
wa nych sur fak tan tów w pro duk tach my ją -
cych i w spo sób przy stęp ny sta ra się po ka -

zać in te rak cje ba rie ra skór na/sur fak tant. To
trud ne za ga dnie nie, ale war to po znać ich
me cha ni zmy, aby je szcze le piej pla no wać
pro ces te ra peu tycz ny w ro zu mie niu lek-
emo lient – pro dukt do my cia.

Krót ka hi sto ria

Hi sto ria wy twa rza nia my dła się ga 2800 r.
p.n.e., kie dy to Ba bi loń czy cy po zy ski wa li my -
dło z tłu szczów pod da wa nych go to wa niu
z po pio łem, który za pew niał śro do wi sko al -
ka licz ne. Podob nie Egip cja nie 1500 lat p.n.e.
czy Fe ni cja nie 600 lat p.n.e. wy twa rza li my -
dła z tłu szczów ro ślin nych. W cza sach no -
wo żyt nych za czę to po wszech nie pro du ko -
wać my dła z oli wy z oli wek, ze wzglę du na
bar dzo du żą do stęp ność te go su row ca.
W Eu ro pie my dlar stwo usta bi li zo wa ło się ja -
ko rze mio sło oko ło VII w. n.e., w związ ku
z sze ro ką do stęp no ścią oli wy z oli wek we
Wło szech, Fran cji i Hi szpa nii, gdzie po wsta ły
cen tra pro duk cji. Naj słyn niej sze sta ło się my -
dło Sa von de Mar se il le z Fran cji, za wie ra ją ce
mie szan kę 72% oli wy, ole ju ko ko so we go
i pal mo we go. W 1688 r. Lu dwik XIV wy dał
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de kret, w którym (już wte dy!) za bro nił uży -
wa nia tłu szczów zwie rzę cych, barw ni ków
i za pa chów w pro duk cji te go my dła. Bez
wzglę du na su row ce wów czas wy ko rzy sty -
wa ne dzi siaj wie my, że by ły to kla sycz ne
środ ki my ją ce zwie ra ją ce sur fak tant anio no -
wo czyn ny, czy li sól kwa su tłu szczo we go
z me ta lem al ka licz nym (Na+, K+, Mg+2,
Ca+2). Prze łom w tech no lo gii wy twa rza nia
my deł na stą pił na po cząt ku XX w., kie dy to
w ro ku 1916 po raz pierw szy otrzy ma no
syn det (syn te tycz ny de ter gent). Od kry cie to
by ło kon se kwen cją bra ku tłu szczów zwie -
rzę cych w cza sie I woj ny świa to wej.

Obe cnie co raz wię cej prac ba daw czych
w za kre sie po zy ski wa nia sur fak tan tów do ty -
czy sur fak tan tów na ba zie ami no kwa sów
oraz sur fak tan tów ge mi nal nych (wie lo funk -
cyj nych). No we sur fak tan ty, jak rów nież sub -
stan cje po moc ni cze, przy czy nia ją się do two -
rze nia co raz lep szych pre pa ra tów do my cia
twa rzy, cia ła i wło sów. 

Sur fak tan ty – de fi ni cja i podział

Sur fak tan ty ( ang. sur fa ce ac ti ve com po -
unds – SAC) są związ ka mi orga nicz ny mi po -
wierzch nio wo czyn ny mi, wszech o bec ny mi
w śro do wi sku czło wie ka. Ich wy ko rzy sta nie

jest co raz szer sze, a za sto so wa nia de ter mi nu -
je bu do wa che micz na oraz wła ści wo ści fi zy -
ko-che micz ne, użyt ko we czy też bio lo gicz ne. 

Ob ser wo wa na wy so ka dy na mi ka wzro stu
pro duk cji i sprze da ży sur fak tan tów w Pol sce
i na świe cie wy ni ka z fak tu, że sur fak tan ty są
obe cne w wie lu gru pach wy ro bów ryn ko wych
ta kich jak: na po je, pro duk ty spo żyw cze, środ ki
ochro ny ro ślin, pre pa ra ty czy szczą ce i pio rą ce,
a tak że ko sme ty ki, pro duk ty hi gie ny oso bi stej
oraz le ki. Ja kość na sze go ży cia i zdro wia jest
zwią za na z do stęp no ścią i bez piecz nym sto so -
wa niem sur fak tan tów. Aby zro zu mieć isto tę
dzia ła nia sur fak tan tów w pro ce sie my cia oraz
moż li we ich in te rak cje ze skórą za cznij my od
podzia łu. SAC dzie li my na czte ry gru py[2,3]:
1. Anio no wo czyn ne, w których ak tyw na

po wierzch nio wo część czą stecz ki ob -
da rzo na jest ła dun kiem ujem nym, np.
so le kwa sów tłu szczo wych: (ste a ry nia -
ny, pal mi ty nia ny) o wzo rze ogól nym 
RCOO–Me+n (my dła), RSO3

– Na+ (SLS
– lau ry lo siar czan so du).

Am fi fi lo wa bu do wa sur fak tan tu spra wia,
że sub stan cje o cha rak te rze tłu szczów wią -
żą się z hy dro fo bo wym ogo nem sur fak tan -
tu dzię ki cze mu sta ją się roz pu szczal ne.
Tak po wsta ły kom pleks z ła two ścią da je się
wy płu kać wo dą (pro ces my cia). Sche ma -
tycz nie moż na to przed sta wić w spo sób
na stę pu ją cy: sur fak tant w roz two rze wod -
nym wy stę pu ją cy ja ko mo no mer, na to -
miast przy wy ższych stę że niach two rzy
agre ga ty zwa ne mi ce la mi. Stę że nie, po wy -
żej które go po wsta ją mi ce le na zy wa my
CMC (ang. cri ti cal mi cel le con cen tra tion).

Ryc. 2. Wzór ogólny surfaktantu anionowo
czynnego.

Ryc. 1. Postępy w technologii wytwarzania środków myjących na przestrzeni wieków[1].
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Jest ono naj waż niej szym pa ra me trem opi -
su ją cym sur fak tant. Two rze nie mi ce li przez
my dła oraz pro ces my cia moż na przed sta -
wić sche ma tycz nie:

nR COO- � (RCOO-)n mi ce le + mo no mer

2. Ka tio no wo czyn ne – ak tyw na po -
wierzch nia czą stecz ki po sia da ła du nek
do dat ni z uwa gi na IV-rzę do wą struk tu -
rę so li amo nio wych (Ryc. 4).

Sur fak tan ty te z uwa gi na ła du nek do dat -
ni wy ka zu ją dzia ła nie an ty bak te ryj ne, co jest

wy ko rzy sty wa ne do de zyn fek cji, jak rów -
nież mo gą peł nić funk cje kon ser wan tów.
Przy kła da mi są chlo rek ben zal ko nio wy czy
też chlo rek cetylopirydyniowy, po wszech -
nie sto so wa ne w far ma cji w stę że niach od
0,005% do na wet 1%. Niż sze stę że nia ma -
ją za sto so wa nie do od ka ża nia błon ślu zo -
wych, na to miast wy ższe do od ka ża nia
skóry, a w po łą cze niu z al ko ho lem do od ka -
ża nia na rzę dzi i rąk. Chlo rek ben zal ko nio wy
sto so wa ny jest rów nież ja ko śro dek kon ser -
wu ją cy róż ne po sta ci le ku.
3. Am fo te rycz ne, in a czej zwa ne oboj na czy -

mi (ang. zwitterionic surfactants) – z uwa -
gi na ła dun ki: do dat ni i ujem ny, które
obe cne są w czę ści ak tyw nej po wierzch -
nio wo, np. be ta i na ko ko so wa bę dą ca po -
chod ną gli cy ny. Naj now szą gru pę sur fak -
tan tów sta no wią sur fak tan ty na ba zie ami -
no kwa sów (ami no acid – ba sed
sur fac tants – AAS)[4]. Mo gą one wy stę po -
wać w for mie so li so do wych, po ta so -

Ryc. 3. Two rze nie mi ce li oraz pro ces my cia
środ kiem z sur fak tan tem anio no wo czyn nym.

+
Ryc. 5. Schemat surfaktantu kationowo
czynnego.

Ryc. 4. Chlo rek ben za klo nio wy oraz chlo rek ce ty lo pi ry dy nio wy w for mie hy dra tu ja ko
przy kła dy naj czę ściej sto so wa nych sur fak tan tów ka tio no wo czyn nych.
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wych, w for mie ami do wej bądź estrów.
Jed nak że naj czę ściej sto so wa ny mi obe -
cnie są po chod ne gli cy ny, ala ni ny oraz
kwa su glu ta mi no we go. 

Jest to gru pa po chod nych sta no wią cych
skła dni ki for mu la cji ta kich pro duk tów jak:
szam po ny, pły ny my ją ce do twa rzy, że le
pod pry sznic, my dła w pły nie, pły ny do de -
ma ki ja żu i in ne pro duk ty far ma ceu tycz no-
ko sme tycz ne. Ba da nia na u ko we wska zu ją
na ko rzy st ny pro fil tych SAC, które uwa ża -
ne są za hi po a ler gicz ne oraz po zba wio ne
dzia ła nia kome do gen ne go. Wy ka zu ją one
sil ne po wi no wac two do struk tur biał ko -
wych, dzię ki cze mu przy czy nia ją się do za -
pew nie nia dłu go trwa łe go kom for tu i uczu -
cia mięk ko ści skóry. Ich pH zbli żo ne jest do
pH skóry, ma ją ko rzy st ny pro fil na wil ża ją cy
oraz re du ku ją dzia ła nie draż nią ce in nych
sur fak tan tów (np. SLS) co spra wia, że są

co raz czę ściej sto so wa ne w pro duk cji wy -
so kiej ja ko ści pre pa ra tów do pie lę gna cji
skóry cia ła i wło sów. AAS, oprócz bar dzo
do brych wła ści wo ści użyt ko wych, są rów -
nież przy ja zne dla śro do wi ska, gdyż ła two
ule ga ją pro ce som bio de gra da cji. 
4. Nie jo no we – część ak tyw na po wierzch -

nio wo nie jest ob da rzo na ła dun kiem 
np. RCO OCH2CHOHCH2OH (mo no -
gli ce ryd kwa su tłu szczo we go),
RC6H4(OC2H4)xOH (al ki lo fe nol po lio ksy -
e ty le no wa ny), R(OC2H4)xOH (al ko hol
po lio ksy e ty le no wa ny), po li sor ba ty i in ne.

Naj czę ściej sto so wa ny mi sur fak tan ta mi
są w ko lej no ści: sur fak tan ty anio no we, a na -
stęp nie nie jo no we. Sur fak tan ty ka tio no we
są rza dziej uży wa ne z po wo du ich gor szej
bio de gra do wal no ści. Sur fak tan ty am fo te -
rycz ne ze wzglę du na wy so ki koszt są uży -
wa ne w za sto so wa niach spe cja li stycz nych.

Ryc. 6. Struk tu ry czę sto sto so wa nych sur fak tan tów am fo te rycz nych: (A) be ta i na ko ko so wa,
(B) ogól ny wzór sur fak tan tu ami no kwa so we go.

Ryc. 7. Porównanie mydeł z surfaktantami na bazie aminokwasów.

A B



Od dzia ły wa nia ba rie ra skór na 
– sur fak tant 

Czę stą przy czy ną  po wsta wa nia podraż -
nień są ko sme ty ki, w tym pre pa ra ty do my -
cia. Z uwa gi na za kres ni niej sze go ar ty ku łu
przed sta wio ne zo sta ną naj czę ściej wy stę pu -
ją ce dzia ła nia nie po żą da ne wy wo ła ne przez
sur fak tan ty. Dzia ła nia te mo gą mieć róż ne
na si le nie oraz zmien ną czę sto tli wość. Bez
wąt pie nia wy stą pie nie działań nie po żą da -
nych  za le ży od struk tu ry sur fak tan tu, stę że -
nia, w ja kim zo stał uży ty w pro duk cie, skła du
ko sme ty ku oraz je go pH.  Nie bez zna cze nia
jest czas eks po zy cji, jak rów nież po wierzch -
nia cia ła, na ja kiej  pre pa rat był sto so wa ny.
Ana li zu jąc po ten cjał draż nią cy sur fak tan tów
na le ży brać pod uwa gę do ja kiej gru py sur -

fak tant na le ży. Ge ne ral nie przy jąć na le ży, że
sur fak tan ty anio no wo czyn ne po sia da ją wy -
ższy po ten cjał draż nią cy od sur fak tan tów
nie jo no wych, am fo te rycz nych oraz ami no -
kwa so wych. Chcąc po rów nać dzia ła nie
draż nią ce sur fak tan tów bar dzo waż ne jest,
aby stan da ry zo wać pro ce du ry ba daw cze,
w szcze gól no ści stę że nia sto so wa nych sur -
fak tan tów, pH roz two ru, czas eks po zy cji i in.
Po niż szy dia gram przed sta wia po ten cjał
draż nią cy sur fak tan tów po wszech nie wy ko -
rzy sty wa nych do wy twa rza nia środ ków my -
ją cych. Naj wyż szy in deks draż nią cy po sia da -
ją so dium lau ryl sul fate (SLS) oraz je go sól
amo no wa, ja ko sur fak tan ty anio no wo czyn -
ne. Dzia ła nie to moż na ob ni żyć po przez
wpro wa dze nie ugru po wa nia eto ksy lo we go
(so dium lau reth sul fa te –  SLES). In nym spo -
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Ryc. 8. Ogólny schemat obrazujący budowę surfaktantów i ich podział.

Ryc. 9. Po rów na nie dzia ła nia draż nią ce go sur fak tan tów z róż nych grup che micz nych w sto -
sun ku do SDS . Dzia ła nie draż nią ce 0,2% roz two ru SDS=100% na to miast wo dy -1,9%[5]. 
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so bem na ob ni że nie po ten cja łu draż nią ce go
sur fak tan tów anio no wo czyn nych jest łą cze -
nie ich z sur fak tan tem po moc ni czym z gru py
np. be ta in lub sur fak tan tem nie jo no wym.
Zna ne są rów nież za sto so wa nia w tym ce lu
sur fak tan tów na ba zie ami no kwa sów. 

Środ ki po wierzch nio wo czyn ne w róż -
ny spo sób mo gą od dzia ły wać na skórę.
Wy ka zu ją one róż ne go ro dza ju in te rak cje
z li pi da mi oraz biał ka mi war stwy ro go wej
na skór ka[1,6]. Mo gą prze ni kać przez war -
stwę ro go wą i da lej przez ko lej ne war stwy
na skór ka. W war stwie ro go wej mo gą od -
dzia ły wać z li pi da mi ce men tu ko mór ko we -
go oraz z ke ra ty ną. W efek cie dal szej pe -
ne tra cji mo gą po wo do wać uszko dze nie

błon ko mór ko wych, uwal nia jąc pro za pal ne
me dia to ry. 

Z uwa gi na podo bień stwo struk tu ral ne
do kwa sów kar bo ksy lo wych sur fak tan ty
anio no wo czyn ne po przez od dzia ły wa nia
hy dro fo bo we szcze gól nie in ten syw nie od -
dzia łu ją z li pi da mi ba rie ry skór nej. Wcze śniej
uwa ża no, że ten ro dzaj in te rak cji do ty czy tyl -
ko mo no me rów sur fak tan tów, obe cnie
przyj mu je się, że rów nież mi ce le mo gą pe -
ne tro wać głęb sze war stwy skóry. Dla te go
też waż nym pa ra me trem sur fak tan tu z punk -
tu wi dze nia po ten cjal nych dzia łań nie po żą da -
nych jest CMC ja ko ce cha da ne go środ ka
po wierzch nio wo czyn ne go. Uwa ża się, że
im wy ższa war tość CMC, tym praw do po do -
bień stwo in te rak cji z li pi da mi oraz biał ka mi
ba rie ry skór nej rośnie. Stwier dzo no, że
środ ki my ją ce, w których za sa dni czym skła -
dni kiem jest sur fak tant, mo gą wpły wać na
po ziom NMF (na tu ral ne go czyn ni ka na wil ża -
ją ce go) w skórze i w kon se kwen cji pro wa -
dzić do su cho ści skóry, uszka dzać ba rie rę
skór ną, jak rów nież wy wo ły wać podraż nie -
nie i świąd skóry. Po uży ciu środ ka my ją ce go
w pierw szej fa zie my cia do cho dzi do na wil -

Ryc.11. Zmia na pro fi lu na wil że nia  skóry w cza sie do 90 min po umy ciu ty po wym środ -
kiem my ją cym (za a dop to wa no na pod sta wie[6]).
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Ryc.10. Mo del mo le ku lar ny ba rie ry skór nej:
ce ra mid: kwas tłu szczo wy: cho le ste rol (1:1:1)
oraz miej sce od dzia ły wań hy dro fo bo wych
z sur fak tan tem S (nie bie skie ele men ty).
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że nia skóry a na stę pie obserwuje się ob ni że -
nie stop nia na wil że nia (wy su sze nie skóry).
Oczy wi ście za kres tych zmian za le ży od ro -
dza ju środ ka my ją ce go. 

Od dziel nym za ga dnie niem jest zja wi -
sko al ka li za cji skóry pod wpły wem sur fak -
tan tów, w szcze gól no ści z gru py anio no wo
czyn nych[7]. My dła, których wod ne roz two -
ry mo gą osią gać pH na wet po wy żej 10,
w znacz nym stop niu za bu rza ją na tu ral ne
pH skóry, co mo że pro wa dzić do czę st -
szych in fek cji skóry, jak rów nież uła twia pe -
ne tra cję prze zskór ną aler ge nów. Aby mi ni -
ma li zo wać dzia ła nia draż nią ce środ ków
my ją cych, głów nie my deł al ka licz nych,
środ ków my ją cych z SLS, war to roz wa żać
sto so wa nie po umy ciu skóry emo lien tów,
w tym emo lien tów ak tyw nych z mocz ni -
kiem. W li te ra tu rze ist nie ją do nie sie nia na
te mat ko rzy ści wy ni ka ją cych ze sto so wa nia
emo lien tów ja ko spo so bu na ogra ni cze nie
dzia ła ń draż nią cych sur fak tan tów. Pro blem
ten szcze gól nie do ty czy osób czę sto my ją -
cych rę ce, w tym per so nel me dycz ny.

Pod su mo wa nie

Nie za leż nie od sto so wa nych środ ków
my ją cych na le ży brać pod uwa gę praw do -
po do bień stwo wy stą pie nia dzia łań nie po -
żą da nych, z uwa gi na pe ne tra cję sur fak tan -
tów do skóry oraz jej struk tur. Za bu rze nia
w po zio mie li pi dów, bia łek oraz NMF
w skórze ma ni fe stu ją się zwy kle su cho ścią
skóry, zmia na mi za pal ny mi oraz świą dem.
Z tych po wo dów pro wa dzo ne są ba da nia
w kie run ku mi ni ma li za cji opi sa nych ob ja -
wów po przez sto so wa nie now szej ge ne ra -
cji sur fak tan tów, w tym sur fak tan tów ami -
no kwa so wych (AAS), łą cze nie sur fak tan -
tów anio no wo czyn nych z in ny mi
sur fak tan ta mi (ang. co sur fac tants) w ce lu
po pra wy pro fi lu bez pie czeń stwa pro duk tu
do my cia cia ła, wło sów oraz twa rzy. Pod -
kre śla się za sad ność sto so wa nia te ra pii

emo lien to wej, w tym emo lien tów z mocz -
ni kiem. W ce lu utrzy ma nia pra wi dło wej
funk cji ba rie ry skór nej na le ży pod kre ślić
po zy tyw ny wpływ mocz ni ka oraz AHA (�-
hy dro ksy kwa sy) na syn te zę li pi dów oraz
ce ra mi dów ba rie ro wych[8].
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