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Bariera naskórkowa 

• Stanowi bardzo ważny element pierwotnej odpowiedzi 
immunologicznej 

• Chroni organizm przed działaniem czynników 
środowiskowych  

• Upośledzenie działania tej najbardziej zewnętrznej 
powierzchni naskórka sprzyja przeznaskórkowej utracie 
wody, co prowadzi do objawów suchej skóry, a także do 
penetracji czynników drażniących, toksycznych oraz 
alergenów 



• Warstwa rogowa wypełniona jest macierzą 
zewnątrzkomórkową składającą się m.in. z prekursorów 
lipidów. Pod wpływem odpowiednich enzymów 
powstają nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe, 
cholesterol i ceramidy, które wypełniając przestrzenie 
między korneocytami zapewniają odpowiednie 
nawilżenie oraz natłuszczenie skóry. 

50%   ceramidy 
25% cholesterol 

10-20% wolne kwasy 
tłuszczowe 

lipidy 



• Narażenie skóry na niektóre czynniki zewnętrzne, 
wynikające głównie z nieprawidłowej pielęgnacji skóry 
(np. detergenty, mydła…itp.) sprzyjają zaburzeniom 
funkcji bariery naskórkowej. 

 

 

   W CELU OSIĄGNIĘCIA ODBUDOWY BARIERY 
NASKÓRKOWEJ ORAZ ZACHOWANIA  

JEJ PRAWIDŁOWYCH FUNKCJI NALEŻY KONSEKWENTNIE 
STOSOWAĆ EMOLIENTY. 







Działanie emolientów 

• zapobieganie utracie wody poprzez działanie okluzyjne, 

• uzupełnianie składników substancji międzykomórkowej 
naskórka (ceramidy, kwasy tłuszczowe), 

• zatrzymanie wody w naskórku (mocznik, kwas 
hialuronowy, kolagen) 

• działanie przeciwzapalne (hamowanie aktywności 
cyklooksygenazy), 

• działanie przeciwświądowe 



Składnik aktywny Działanie Przykłady 

Substancje okluzyjne 
Stanowią barierę dla 

odparowywania wody. Zatrzymują 
wodę w skórze. 

Wazelina,  Olej parafinowy 

Humektanty 
Związki o silnych właściwościach 
higroskopijnych, mające zdolność 

trwałego wiązania wody. 

Kwas hialuronowy, Mocznik, 
Glicerol 

Suplementy lipidów Rekonstrukcja bariery naskórkowej 

Cholosterol, NNKT (pochodzące 
np. Trójglicerydów oleju z 

kukurydzy, masła Shea), Ceramidy 
 

Substancje łagodzące świąd 
Przerywają zamknięte koło 

swędzenie-drapanie 
Alantoina, Polidokanol 



EMOLIENTY 

Pielęgnacja emoliencyjna 
od pierwszych dni życia 

AZS 
ŁUSZCZYCA 
RYBIA ŁUSKA 

WYPRYSK  ALERGICZNY 
 
WYPRYSK KONTAKTOWY 
Z PODRAŻNIENIA 

INNE 
DERMATOZY  









Alergiczny wyprysk kontaktowy 

Wywołane jest zwykle przez alergen. Znając listę 
substancji najczęściej uczulających łatwiej go 
zidentyfikować i wyeliminować. 

 

SUBSTANCJE WYWOŁUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ AWK: 

- METALE: chrom, nikiel (rzadziej: kobalt, rtęć, złoto) 

- SUBSTANCJE CHEMICZNE: składniki gumy, barwniki, 
żywice epoksydowe 

- LEKI MIEJSCOWE: antybiotyki (neomycyna, 
gentamycyna), kit pszczeli, kortykosteroidy 



KOSMETYKI: mieszaniny syntetycznych związków 
zapachowych, olejki eteryczne, kalafonia, konserwanty 



Wyprysk kontaktowy z podrażnienia 

Powodują go substancje, które niszczą płaszcz lipidowy. 
Pozwala to wnikać do skóry substancjom drażniącym – 
np. środkom czystości, detergentom i wielu innym 
toksycznym substancjom z jakimi się stykamy. Toteż 
wystąpienie objawów skórnych może dotknąć każdego 
i zależy tylko od stopnia natężenia czynnika 
drażniącego i czasu jego działania.  



Inne zastosowanie emolientów 

Stosując  emolienty w odpowiedni sposób, można 
zredukować ilość aplikowanych steroidów preparatów 
miejscowych. Efekt zmniejszający zużycie miejscowych 

steroidów został wykazany w kilku badaniach 
naukowych. 

















 Regularne stosowanie preparatów o właściwościach 
nawilżająco-natłuszczających stanowi zasadniczy 

element profilaktyki suchej skóry u osób zdrowych oraz 
jest skutecznym sposobem wspomagania leczenia 

dermatoz z jej objawami. 


