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К
расива і доглянута шкіра є 

однією з неодмінних умов 

привабливості і здоров’я. 

Однак у сучасних умовах 

не так просто її зберегти. Вік, 

неправильне харчування, стан 

нервової системи – все це 

негативно позначається на стані 

шкірного покриву, призводить до 

її пересихання, тріщин, лущення.

Саме епідерміс забезпечує 

нормальний стан поверхні шкіри, 

а також попереджує її пересушу-

вання. Особливу роль у цьому про-

цесі відіграє роговий шар. Роговий 

шар є передовою лінією шкірного 

бар’єру. Основу бар’єрного шару 

епідермісу складають зроговілі 

клітини корнеоцити, чи рогові лу-

сочки, між якими є ліпідний шар. 

У підтримці достатньої зволоже-

ності рогового шару беруть участь 

корнеоцити і високоспеціалізовані 

і унікально організовані міжклітин-

ні ліпіди. До цих ліпідів відносяться 

кераміди чи цераміди, холестерол, 

жирні кислоти, а також фосфолі-

піди, глікосилкераміди, вільні сфін-

гоїдні основи і сульфат холестеро-

ла. Синтез цих речовин здійсню-

ється в певних органелах клітин 

зернистого шару. Ці ліпіди фор-

мують основний бар’єр для води, 

запобігаючи втраті води, а також 

забезпечують цілісність шкіри.

До того часу поки ліпідний 

шар зберігає впорядкованість 

та організованість він є дуже 

ефективним бар’єром. Порушення 

бар’єрної функції рогового шару 

призводить до значних наслід-

ків і відображається насамперед 

на зовнішньому вигляді шкіри.  

Ушкодження 
епідермального 
бар’єру 

Можна виділити декілька 

причин, які призводять до руй-

нування структур епідермісу.  

1)  Вплив факторів, які активу-

ють перекисне окислення 

ліпідів (наприклад, УФ-опро-

мінення й імунні реакції, 

що призводить до появи 

вільних радикалів кисню). 

2)  Прямий вплив агре-

сивних хімічних аген-

тів на роговий шар. 

3)  Причини, які призводять 

до порушення ліпідного 

синтезу чи сприяють зміні 

співвідношення основних 

класів ліпідів епідермі-

су (в тому числі зміни 

гормонального статусу, 

дефіцит естрогенів).

Першими симптомами ушкод-

ження епідермального бар’єру є су-

хість шкіри, потім порушується зче-

плення між корнеоцитами, що при-

зводить до швидкого їх злущування 

з поверхні шкіри. У подальшому 

порушується нормальна диферен-

ціація кератиноцитів з потовщенням 

рогового шару – гіперкератозом. 

Маніфестні прояви порушення 

бар’єрної функції спостерігаються 

при деяких шкірних захворюван-

нях: екземі, атопічному дерматиті, 

псоріазі. Проте в тій чи іншій мірі 

симптоми сухості шкіри спостері-

гаються практично у всіх людей. 

Причини виникнення ксерозу 

шкіри на сьогоднішній день за-

лишаються недостатньо вивче-

ними. Проте відомо, що даний 

симптомокомплекс пов’язаний 

з трьома основними причинами. 

До них відносяться: дефіцит води 

в роговому шарі шкіри, надмірна 

зміна епітеліального пласта і по-

рушення бар’єрних функцій шкіри. 

Зневоднення рогового шару 

проявляється наявністю лущення, 

проте лусочки щільно прикріплені 

до центральної частини, а по пери-

ферії відстають від поверхні шкіри.  

Внаслідок хронічного пошкод-

ження шкіри різними хімічними 

і фізичними факторами (кисло-

тами чи УФ-променями) може 

виникнути пришвидшена про-

ліферація базальних клітин. При 

цьому кератиноцити не можуть 

швидко трансформуватись в рого-

ві лусочки. Це призводить до змін 

рельєфу шкіри та паракератозу. 

Причиною сухості шкіри є поси-

лення трансепідермальної втрати 

води, спричиненої уповільненням 

диференціювання кератиноцитів 

і затриманням формування ліпідів. 

Порушення бар’єрних функцій 

шкіри виникає внаслідок зменшення 

кількості ліпідів в роговому шарі шкі-

ри. Основною причиною порушення 

є постійне використання агресивних 

детергентів, а також наявність пев-

них дерматозів (атопічний дерматит, 

іхтіоз тощо). Слід зауважити, що 

симптоми «сухої шкіри» є незмінни-

ми супутниками шкіри людей по-

хилого віку, що призводить до її осо-

бливої вразливості у цій віковій групі.

Сухість шкіри
З клінічної точки зору, суху шкі-

ру поділяють на два типи: набута 

і конституційно суха шкіра. До ек-

зогенних причин, що призводять 

до клінічної картини «сухої шкіри» 

можна віднести: несприятливі еко-

логічні умови, низку якість води, за-

стосування миючих гігієнічних засо-

бів з високим лужним вмістом, ме-

теофактори (вітер, низька вологість 

повітря, висока температура). Не-

сприятливий мікроклімат для шкіри 

також спостерігається у приміщен-

нях з кондиціонером. Сухість шкіри 

може виникнути внаслідок про-

ведення певних лікувальних про-

цедур, а саме, побічної дії терапії 

системними ретиноїдами, а також 
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зовнішнього застосування кретино-

їдів, бензоілпероксиду, азелаїнової 

кислоти, альфагідроскислот тощо. 

Подразнення шкіри може бути ре-

зультатом косметичних процедур 

і процедур естетичної дерматології, 

таких як епіляція, лазерне лікуван-

ня, мікродермабразія, пілінги і ура-

ження шкіри, викликані перманент-

ним макіяжем, наповнювачами гіа-

луронової кислоти і мезотерапією. 

Конституціональний тип сухої 

шкіри може бути спричинений 

певними генетичними і фізичними 

особливостями. Найчастіше спо-

стерігається у дітей у віці 2–6 років, 

у жінок з білою тонкою шкірою, 

а також як симптомокомплекс при 

старінні шкірі. Поява сухості шкіри 

і її дегідратація можлива також у пе-

ріод менопаузи і передменопаузи. 

Як вже згадувалось вище, час-

то шкіра подразнюється внаслідок 

косметичних процедур. Найпо-

ширенішим методом вирішення 

косметичних проблем є пілінг – ви-

далення поверхневих шарів шкіри. 

Проте, досягаючи косметичного 

ефекту, фахівець мимоволі порушує 

природний захист організму. Пер-

шочерговим завданням будь-якої 

косметологічної клініки або салону 

повинен стати саме захист шкіри 

від впливу УФ-променів і постпроце-

дурна реабілітація у таких пацієнтів.

Для захисту від УФ-випро-

міню вання роговий шар епідер-

місу відіграє роль фізичного 

фільтра, який відвертає шкідливе 

УФ-випромінювання. У процесі 

пілінгу цей природний бар’єр по-

рушується, що сприяє збільшенню 

кількості проникнень УФ-променів, 

що в свою чергу подразнює шкіру.

Враховуючи особливості подраз-

неної шкіри і значимість цього синд-

рому для підвищення ефективності 

терапії, лікувально-косметичний до-

гляд за подразненою шкірою є акту-

альним питанням дерматології, кос-

метології та естетичної медицини.

Застосування пом’якшуючих 

і зволожуючих засобів є 

обов’язковим компонентом 

базової зовнішньої терапії.

Принципи догляду 
за подразненою 
шкірою

Принципи догляду за подраз-

неною шкірою включають декілька 

обов’язкових етапів: очищення; то-

нізація (при догляді за шкірою об-

личчя); зволоження/пом’якшення; 

збалансування харчування; за-

хист. При цьому основною метою 

базового догляду за подразненою 

шкірою є відновлення бар’єрних 

властивостей епідермісу за ра-

хунок збільшення синтезу цера-

мідів, зміцнення рогового шару.

Надзвичайно важливим є пра-

вильний вибір основи при подраз-

неній шкірі. Одним з інноваційних 

засобів лікувального догляду за 

подразненою шкірою є Зіналфат, 

пом'якшуючий та відновлюючий 

крем (Фармзавод Єльфа А.Т.). Зі-

налфат крем бездоганно заспокоює 

шкіру та мінімізує прояви подраз-

нень шкіри, почервоніння, свербіж, 

стягування шкіри, відчуття печіння, 

надмірне лущення. Зіналфат допов-

нює щоденний догляд за шкірою, 

схильною до алергії, збільшує ре-

генерацію зовнішнього рогового 

шару. Даний препарат містить анти-

бактеріальні компоненти і алантоїн, 

який полегшує і прискорює регене-

рацію епідермісу, захищає і живить 

суху і подразнену шкіру з ознаками 

місцевого запалення (наприклад, 

після операції естетичної дерма-

тології, лазерної або хірургічної 

операції, після видалення волосся). 

Зіналфат, пом’якшуючий 

та відновлюючий крем, запо-

бігає утворенню невеликих синців 

та подряпин. Робить шкіру менш 

схильною до подразнень, по-

кращуючи її зовнішній вигляд.

Крем Зіналфат має заспокійли-

ві і відновлюючі властивості і містить 

у своєму складі унікальне поєднан-

ня таких компонентів, як сукраль-

фат, сульфати міді та цинку, оксид 

цинку та алантоїн. Поєднання цих 

компонентів сприяє загоєнню ран, 

запобігає вторинному інфікуванню, 

має антибактеріальну дію. Алантоїн 

прискорює загоєння порізів, под-

ряпин і пом’якшує шкіру, роблячи її 

більш пружною. Сукральфат (алю-

мінію октасульфат сахарози) має 

захисну, пом’якшувальну та заспо-

кійливу дію, повертає відчуття ком-

форту. Сполуки міді і цинку мають 

антибактеріальні, антиоксидантні 

та захисні властивості, сприяють 

швидкій регенерації епідермісу. 

Зіналфат, пом’якшуючий 

та відновлюючий крем, ефек-

тивно усуває симптоми подраз-

нення (наприклад, почервоніння, 

свербіж шкіри, печіння і надмірне 

лущення), прискорює і полегшує 

регенерацію шкіри і зменшує 

сприйнятливість шкіри до ура-

жень. Крім того, крем помітно по-

ліпшує стан шкіри в місці застосу-

вання, допомагає шкірі відновити 

здоровий, природний вигляд.

Зіналфат, пом’якшуючий та 

відновлюючий крем рекоменду-

ється практично у всіх випадках, 

коли є ознаки подразнення шкіри. 

У зв’язку з відсутністю ароматиза-

торів, барвників та консервантів, 

продукт може використовуватись 

людьми з дуже чутливою шкірою, 

схильною до алергічних реакцій. 

Найпоширенішого використання 

цей препарат набув при догля-

ді за шкірою та для захисту. 

Зіналфат, пом’якшуючий 

та відновлюючий крем по-

казаний  для щоденного до-

гляду та захисту подразненої 

шкіри, особливо для усунення:

• ознак запалення шкі-

ри (інтергінозний дер-

матит, попрілості);

• невеличких син-

ців та подряпини;

• лущення шкіри та/або по-

дразнення на ділянках губ;

• подразнення шкіри після 

проведення естетичних про-

цедур (хірургічних, лазер-

них, естетичних дерматоло-

гічних процедур, епіляції);

• надмірної сухості шкі-

ри, схильної до подраз-

нень через агресивних 

агентів (хлорована вода, 

детергенти тощо).

Зіналфат, пом’якшуючий 

та відновлюючий крем мож-

на використовувати без винятку 

в усіх вікових категоріях, вклю-

чаючи новонароджених дітей.

Зіналфат, пом’якшуючий 

та відновлюючий крем слід ви-

користовувати 1–2 рази на добу 

на чисту суху шкіру. Крем легко 

розподіляється. Тому навіть не-

велика кількість крему, нане-

сеного на шкіру, спричиняє очі-

куваний та бажаний результат.

Зіналфат, ппом’якшуючий 

та відновлюючий крем прой-

шов клінічні випробування, що 

підтвердили ефективність та без-

пеку використання. Також важ-

ливою перевагою є той факт, що 

крем не містить ароматизаторів, 

барвників та консервантів.
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