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Summary

The paper presents current opinions on aetiopatho-
genesis of dry skin including its occurrence in the course 
of certain dermatological disorders. A meaning of natural 
moisturizing factor, lipid barrier as well as epidermal dif-
ferentiation processes in the maintenance of the proper skin 
moisturization is described. The importance of topical treat-
ment is emphasized. Moreover, a survey of moisturizing 
factors applied in dry skin care is included.

K e y   w o r d s: dry skin – natural moisturizing factor – 
lipids of epidermis – transepidermal water 
loss.

Streszczenie

W pracy przedstawiono aktualne poglądy dotyczące 
etiopatogenezy suchej skóry ze szczególnym uwzględnie-
niem schorzeń dermatologicznych, w których objaw ten 
występuje. Opisano znaczenie naturalnego czynnika na-
wilżającego, bariery lipidowej oraz procesów różnicowania 
naskórka w utrzymaniu prawidłowego stanu nawilżenia 
skóry. Podkreślono znaczenie miejscowej terapii oraz do-

konano przeglądu środków nawilżających stosowanych 
w pielęgnacji suchej skóry.

H a s ł a: sucha skóra – naturalny czynnik nawilżający – li-
pidy naskórka – przeznaskórkowa utrata wody.

Czynniki etiologiczne i symptomatologia

Prawidłowe funkcjonowanie skóry jako fi zjologicznej 
bariery oddzielającej organizm od środowiska zewnętrznego 
i wpływającej na utrzymanie homeostazy narządów we-
wnętrznych uwarunkowane jest między innymi odpowiednim 
stopniem jej nawilżenia oraz stanem znajdującego się na jej 
powierzchni płaszcza hydrolipidowego. W stanie fi zjolo-
gicznym niemal 20% wody obecnej w ustroju związane jest 
w skórze, w tym 60–70% znajduje się w skórze właściwej. 
Skóra pełni wiele funkcji niezbędnych do utrzymania inte-
gracji pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym, 
między innymi bierze udział w procesach metabolicznych, 
immunologicznych, termoregulacyjnych oraz w utrzymaniu 
równowagi wodno-elektrolitowej [1]. Stan nawilżenia skó-
ry warunkujący prawidłowe napięcie tkankowe zależy nie 
tylko od ilości dostarczanej z zewnątrz i wewnątrz wody, 
ale także od zdolności jej zatrzymywania.
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je się właśnie niedobór powierzchniowych lipidów i/lub 
naturalnego czynnika nawilżającego [6]. Stan ten prowadzi 
do obniżenia zdolności wiązania wody oraz zwiększenia 
wskaźnika przeznaskórkowej utraty wody (transepidermal 
water loss – TEWL), który jest podstawowym parametrem 
wykorzystywanym w ocenie stanu bariery naskórkowej. 
Należy podkreślić, że zaletą tego badania jest nieinwazyj-
ność oraz wysoka czułość [7].

Naturalny czynnik nawilżający będący wewnątrzko-
mórkowym składnikiem warstwy rogowej zapewniającym 
prawidłowe nawilżenie naskórka jest wieloskładnikową 
mieszaniną hydrofi lnych związków o niskiej masie czą-
steczkowej, w tym aminokwasów, pyrolidonowego kwasu 
karboksylowego (pyrrolidone carboxylic acid – PCA), mocz-
nika, mleczanów, kreatyniny, glukozaminy, amoniaku oraz 
jonów sodowych, potasowych, wapniowych, magnezowych, 
chlorkowych i innych [8]. Prekursorem aminokwasów stano-
wiących podstawowy składnik NMF (48%) jest powstające 
w warstwie ziarnistej naskórka białko – fi lagryna. Na tym 
etapie profi lagryna zmagazynowana w ziarnistościach kera-
tohialinowych ulega defosforylacji oraz proteolizie. Dalsze 
etapy degradacji fi lagryny do pojedynczych aminokwasów 
zależne są od stopnia wilgotności środowiska. Najsprawniej 
hydroliza zachodzi przy wskaźniku uwodnienia tkanek (wa-
ter activity – WA) utrzymującym się w granicach 0,7–0,95 
[9]. Ostatnio podkreśla się, że podstawowy patomechanizm 
uszkodzenia bariery naskórkowej i xerosis w atopowym 
zapaleniu skóry stanowią mutacje w zakresie regionu ge-
nów zwanego naskórkowym kompleksem różnicowania, 
a zwłaszcza zaburzenia ekspresji genu fi lagryny znajdują-
cego się na krótkim ramieniu chromosomu 1 [10].

Drugi istotny mechanizm chroniący naskórek przed 
utratą wody tworzy zewnątrzkomórkowy płaszcz hydroli-
pidowy. Na powierzchni naskórka znajduje się mieszanina 
diglicerydów i triglicerydów, wolnych kwasów tłuszczo-
wych, wosków, cholesterolu, skwalenu oraz ceramidów 
o układzie warstwowym [11]. Unikalny skład lipidów na-
skórkowych cechuje szczególne wysoka zawartość cera-
midów i sfi ngolipidów (40–50%) oraz cholesterolu (25% 
łącznie z siarczanem cholesterolu). W piśmiennictwie pod-
kreśla się znaczenie ceramidów, które wywierają wpływ 
nie tylko na spoistość i szczelność naskórka, ale także 
spełniają rolę przekaźników międzykomórkowych oraz 
biorą udział w procesach różnicowania keratynocytów 
[12]. Wymienione lipidy pochodzą ze struktur wewnątrz-
komórkowych zwanych ciałkami lamelarnymi (ciałka 
Odlanda), powstającymi w komórkach naskórka powyżej 
warstwy podstawnej. Znajdujące się wewnątrz fosfolipidy, 
glicerolipidy, glukozyloceramidy i sfi ngomielina ulegają 
egzocytozie do przestrzeni międzykomórkowej, a następnie 
poddawane są działaniu enzymów. Powstająca ostatecz-
nie mieszanina lipidów wypełnia przestrzenie między-
komórkowe, wpływając na adhezję korneocytów, dlatego 
też określana jest mianem cementu międzykomórkowego 
[13]. Z dotychczasowych badań wynika, iż suchość skóry 
występująca w obrębie zmian łuszczycowych jest przykła-

Przewlekle utrzymująca się suchość i związana z nią 
utrata elastyczności skóry wpływają niekorzystnie na kom-
fort i jakość życia. Poza nieestetycznym wyglądem (szorst-
kość i pękanie naskórka, drobnootrębiaste złuszczanie), może 
też wyzwalać świąd, uczucie „ściągania” i pieczenia. Sucha 
skóra staje się bardziej podatna na niekorzystne działanie 
czynników fi zykalnych (temperatura, wiatr, promieniowanie 
UV, mikrourazy), chemicznych (woda, detergenty) czy też 
biologicznych (drobnoustroje). Suchości skóry niejednokrot-
nie towarzyszy brak tolerancji na powszechnie występujące 
czynniki, określany jako nadwrażliwość [2]. Warto podkre-
ślić, że stan ten nie powinien być utożsamiany z reakcjami 
alergicznymi stanowiącymi odrębne zagadnienie.

Ocenia się, że problem suchej skóry występuje 
u ok. 15–20% populacji kaukaskiej i tylko w części przy-
padków związany jest ze schorzeniami dermatologicznymi 
(m.in. łuszczycą, atopowym zapaleniem skóry, rybią łuską 
czy kontaktowym zapaleniem skóry) [3]. Spośród chorób 
ogólnoustrojowych, w przebiegu których występuje pro-
blem suchości skóry, wymienia się niedoczynność tarczy-
cy i inne endokrynopatie, przewlekłą niewydolność nerek 
oraz stwardnienie rozsiane. Suchość skóry jest także stanem 
nierozerwalnie związanym z fi zjologicznymi procesami 
starzenia [4].

Etiopatogeneza nadmiernej suchości skóry ma cha-
rakter złożony. Na jej występowanie poza wspomnianymi 
czynnikami osobniczymi wpływ mają również czynniki 
środowiskowe. Szczególnie niekorzystny wpływ ma dłu-
gotrwałe przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowa-
nych lub centralnie ogrzewanych, nadmierna ekspozycja 
na promienie UV, niska temperatura powietrza (winter 
xerosis) oraz niedobory żywieniowe, a zwłaszcza niedo-
bór witaminy A. Nie bez znaczenia jest również kontakt 
skóry ze związkami o działaniu drażniącym, toksycznym 
lub alergizującym [5].

Patofi zjologia naskórka a problem suchej skóry

Najistotniejsze procesy prowadzące do nadmiernej su-
chości skóry zachodzą w obrębie naskórka, a więc najbar-
dziej powierzchownie znajdującej się struktury. Prawidłowe 
funkcjonowanie naskórka zależy od złożonego procesu róż-
nicowania, podczas którego keratynocyty ulegają przemia-
nie z żywych komórek warstwy podstawnej do martwych, 
złuszczających się w warstwie rogowej. W trakcie migra-
cji we wnętrzu komórek zachodzą zjawiska prowadzące 
do wytworzenia wewnętrznej koperty rogowej – struktury 
znajdującej się bezpośrednio pod błoną plazmatyczną, zło-
żonej z białek: inwolukryny, lorykryny i fi lagryny. Koperta 
rogowa stanowi wewnątrzkomórkowy fragment bariery 
naskórkowej. Równolegle, w miarę postępu procesu rogowa-
cenia, zachodzą procesy wytwarzania naturalnego czynnika 
nawilżającego (natural moisturizing factor – NMF) oraz 
płaszcza hydrolipidowego. Jako podstawową przyczynę 
problemu suchej skóry u większości zdrowych osób uzna-
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dem znaczącego niedoboru ceramidu 2 i wolnych kwasów 
tłuszczowych [14]. Z kolei w przebiegu atopowego zapalenia 
skóry (AZS) uszkodzenie bariery naskórkowej jest wyni-
kiem nie tylko defektu produkcji fi lagryny, ale również 
zaburzonego metabolizmu lipidów związanego z niedobo-
rem δ-6-saturazy. W efekcie prowadzi to do zmniejszenia 
biosyntezy ceramidów [15].

Na powierzchni naskórka znajdują się również lipidy 
sebum produkowane przez gruczoły łojowe. Ich ilość jest 
zmienna osobniczo, zależna od wieku i podlega regulacji 
hormonalnej. Wzrost wydzielania sebum stymuluje dihy-
drotestosteron. Sebum zawiera w swoim składzie przede 
wszystkim wolne kwasy tłuszczowe (palmitynowy, ste-
arynowy i oleinowy), woski, cholesterol i jego estry oraz 
skwalen o działaniu bakterio- i grzybobójczym. Do stanów 
przebiegających z suchością skóry w wyniku zmniejszenia 
wydzielania sebum należą między innymi: leczenie do-
ustnymi retinoidami i preparatami antyandrogenowymi, 
zaburzenia hormonalne oraz podeszły wiek [16].

Do rzadziej występujących przyczyn nadmiernej su-
chości skóry zalicza się genetycznie uwarunkowane niepra-
widłowości w zakresie fi zjologicznej degradacji korneode-
smosomalnej. Retencja korneocytów w warstwie rogowej 
naskórka powstająca w wyniku zaburzeń różnicowania, 
oddzielania i złuszczania prowadzi do nadmiernej suchości 
i hiperkeratozy. Taki stan ma miejsce w grupie schorzeń 
określanych jako rybia łuska. W rybiej łusce związanej 
z płcią (X-chromosomalnej) suchość i hiperkeratoza reten-
cyjna powstają wskutek braku sulfatazy steroidowej – enzy-
mu odpowiedzialnego za konwersję siarczanu cholesterolu 
w cholesterol. W efekcie istotnej zmiany składu i właściwo-
ści mieszaniny zewnątrzkomórkowych lipidów korneocyty 
ulegają akumulacji na powierzchni naskórka [17].

Metody leczenia i pielęgnacji

Skala problemu suchej skóry sprawia, iż nieustannie po-
szukuje się nowych rozwiązań poprawiających skuteczność 
i tolerancję preparatów dermatologicznych oraz kosmetycz-
nych. Zasady pielęgnacji suchej skóry obejmują nie tylko 
prawidłowe jej oczyszczanie, ale także regularną aplikację 
preparatów nawilżających, które zapobiegają nadmierne-
mu wysuszeniu skóry i uszkodzeniu fi zjologicznej bariery 
ochronnej [18]. Istotne znaczenie ma dobór preparatów my-
jących, a zwłaszcza wykorzystanie emulsji zawierających 
alkohole tłuszczowe oraz syndetów zamiast tradycyjnych 
środków. Syndety zawierają delikatnie działające synte-
tyczne detergenty, dodatek emolientów oraz cechują się 
wartościami pH zbliżonymi do naturalnego odczynu skó-
ry (~5,5) [19, 20]. Najistotniejszy element w długotrwałej 
pielęgnacji skóry suchej stanowi terapia miejscowa pre-
paratami natłuszczająco-nawilżającymi. Wśród substancji 
stanowiących podstawowe składniki nowoczesnych der-
mokosmetyków do pielęgnacji skóry suchej wyróżnia się 
następujące grupy: 

Substancje o działaniu okluzyjnym, stanowiące 1. 
fi zyczną barierę dla odparowywania wody. Do tej grupy 
zalicza się związki, które nie wchłaniają się, bądź wchłaniają 
się tylko w niewielkim stopniu przez naskórek. Pozostają 
one na powierzchni skóry w postaci cienkiej warstwy (fi l-
mu). Do grupy substancji fi lmotwórczych zalicza się oleje 
mineralne, silikonowe oraz woski. Najsilniejsze właściwości 
okluzyjne wykazuje jednak wazelina, będąca mieszaniną 
węglowodorów parafi nowych uzyskiwanych w wyniku de-
stylacji ropy naftowej. Redukcja przeznaskórkowej utraty 
wody przy zastosowaniu wazeliny osiąga 98%; dla porów-
nania redukcja TEWL po zastosowaniu parafi ny należącej 
również do tej grupy wynosi 20–30% [21]. Spośród wosków 
najszersze zastosowanie w przemyśle farmaceutyczno-ko-
smetycznym znalazły lanolina jako substancja pochodzenia 
zwierzęcego oraz produkt roślinny – wosk carnauba.

Humektanty czyli związki o silnych właściwościach 2. 
higroskopijnych, mające zdolność do trwałego wiązania 
i zatrzymywania wody z otoczenia. Dzięki grupom hydro-
ksylowym w swoich cząsteczkach umożliwiają powstanie 
naturalnego zapasu wody w skórze. Ponadto humektanty 
działają korzystnie na sam preparat kosmetyczny, zapo-
biegając jego wysychaniu. Do tej grupy zalicza się między 
innymi: kwas hialuronowy, mocznik, glicerol (gliceryna), 
aminokwasy, mleczany i glikole [22]. W kosmetykach pie-
lęgnacyjnych szczególnie powszechnie wykorzystywany 
jest glicerol – potrójnie hydroksylowany alkohol o wzorze 
chemicznym C3H8O3, który łączy w sobie bardzo silne 
właściwości higroskopijne, okluzyjne oraz korneodesmo-
lityczne [23]. Z kolei w preparatach dermatologicznych 
przeznaczonych do bardzo suchej skóry w przebiegu AZS, 
łuszczycy czy rybiej łuski znalazł zastosowanie mocznik, 
który poza działaniem silnie nawilżającym i keratolitycz-
nym przyczynia się do zwiększenia biosyntezy lipidów 
naskórka [24].

Produkty syntetyczne oraz pochodzenia roślinnego 3. 
suplementujące lipidy występujące fi zjologicznie w skórze 
[25]. Rekonstrukcja międzykomórkowych lipidów naskórka 
jest możliwa poprzez zastosowanie w składzie recepturowym 
dermokosmetyku takich substancji jak: triglicerydy, cerami-
dy, cholesterol, woski oraz biooleje o wysokiej zawartości 
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). 
Do tej grupy zalicza się kwas linolowy i linolenowy, które 
są prekursorami wytwarzanych w naskórku ceramidów. 
Szczególnie cenne są produkty zawierające w swoim skła-
dzie kwas γ-linolenowy, takie jak olej z nasion wiesiołka 
(Oenothera biennis) czy ogórecznika lekarskiego (Borago 
offi cinalis) [26]. Zastosowanie mają również oleje z kiełków 
pszenicy, migdałów, kukui, awokado, orzechów makadamii 
czy jojoby. Obecne w nich NNKT przywracają równowagę 
kwasowo-wodno-lipidową skóry, ułatwiają przyswajanie 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz przyspieszają 
procesy regeneracyjne naskórka.  W odniesieniu do tej grupy 
stosuje się niekiedy w piśmiennictwie termin emolienty, 
który obejmuje również syntetyczne estry prostych kwasów 
tłuszczowych z alkoholami. Do najczęściej stosowanych 
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należą mirystynian propylu, izostearynian izopropylu oraz 
stearynian oktylu [27].

Substancje ułatwiające degradację korneodesmo-4. 
somalną. Należą do nich α-hydroksykwasy, wykazujące 
wielokierunkowy korzystny wpływ na skórę. U osób z su-
chą skórą efekt kliniczny zależny jest od regulacji stanu 
nadmiernego przylegania korneocytów, który prowadzi 
do niedostatecznego złuszczania warstwy rogowej [28]. 
Szczególnie korzystnie działa kwas laktobionowy, który 
jednocześnie wykazuje właściwości higroskopijne i jest 
bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów [29].

Większość preparatów do pielęgnacji suchej skóry zawiera 
co najmniej kilka składników cechujących się odmiennymi 
mechanizmami działania, co pozwala na wzmocnienie efektu 
terapeutycznego. Najczęściej zawartość humektantów, podob-
nie jak związków okluzyjnych i emolientów, wynosi 5–6% 
masy produktu; natomiast woda stanowi ok. 80%. Pozostałe 
składniki stanowiące łącznie 5–10% obejmują związki zmniej-
szające napięcie powierzchniowe, konserwanty i antyoksy-
danty oraz substancje zapachowe. Warunkiem optymalnego 
działania wymienionych substancji czynnych jest stworzenie 
odpowiedniej formy preparatu. Uzyskanie powszechnie stoso-
wanych dwóch klasycznych typów emulsji: O/W (olej w wo-
dzie) lub W/O (woda w oleju) wymaga połączenia emolientów 
ze wspomnianymi emulgatorami i surfaktantami [30].

Na rynku farmaceutycznym występuje duża różnorod-
ność preparatów do pielęgnacji i leczenia suchej skóry; dobór 
produktu powinien być w każdym przypadku indywidualny, 
dokonany przy pomocy lekarza dermatologa lub kosmeto-
loga. Skuteczność terapii miejscowej w zwalczaniu obja-
wów suchej skóry w znacznym stopniu zależy od regularnej 
i częstej (wielokrotnej w ciągu doby) aplikacji. Niemniej 
ważna wydaje się jednak edukacja pacjentów w zakresie 
stylu życia wpływającego korzystnie na stan skóry.

Warto podkreślić, iż prawidłowo prowadzona terapia 
emolientowa w zapalnych chorobach skóry przebiegają-
cych z suchością oraz świądem (AZS, kontaktowe aler-
giczne zapalenie skóry, łuszczyca) może przyczynić się 
do istotnej redukcji dawek leków przeciwhistaminowych 
oraz preparatów stosowanych miejscowo, zwłaszcza gliko-
kortykosteroidów.
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