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Dihydroksyaceton jako
alternatywa dla
tradycyjnego opalania
Eks po zy cja skóry na pro mie nio wa nie ultra fio le to we, za rów no
krótko-, jak i długofalowe (UVB i UVA) jest główną przyczyną fotostarzenia oraz nowotworów skóry. Alternatywą dla opalania słonecznego i solaryjnego jest stosowanie preparatów kosmetycznych zawierających związki z grupy alfa-hydroksyketonów, które, reagując z białkami stratum corneum, tworzą nierozpuszczalne w wodzie pigmenty
(melanoidyny), odpowiedzialne za efekt przyciemnienia koloru skóry,
podobny do naturalnej opalenizny. Do najstarszych i najczęściej stosowanych w kosmetologii i dermatologii surowców kosmetycznych
o działaniu samoopalającym należy dihydroksyaceton.

Charakterystyka, właściwości
i bezpieczeństwo stosowania
dihydroksyacetonu w kosmetykach
Dihydroksyaceton (1,3-dihydroksy-2propanon – DHA) CAS N°: 96-26-4 (INCI:
Dihydroxyacetone) jest jednym z podstawowych produktów pośrednich metabolizmu
glicerolu i węglowodanów w komórkach
niektórych bakterii, drożdży, roślin wyższych
i zwierząt. DHA jest trzywęglowym cukrem
redukującym, zaliczanym do ketotrioz. Dihydroksyaceton jest białym, higroskopijnym
proszkiem o słodkim smaku. Występuje
w dwóch formach: monomerycznej
(C3H6O3, dobrze rozpuszczalnej w wodzie

i etanolu) oraz dimerycznej (C6H12O6, słabo
rozpuszczalnej w wodzie), przy czym w reakcjach barwnych z aminokwasami peptydowych struktur keratynocytów bierze udział
tylko forma monomeryczna dihydroksyacetonu[1-3]. DHA to surowiec kosmetyczny i farmaceutyczny, otrzymywany biotechnologicznie w wyniku utleniania glicerolu do dihydroksyacetonu przez drobnoustroje charakteryzujące się wysoką aktywnością dehydrogenazy glicerolowej (głównie bakterie octowe) lub chemicznie, na drodze katalitycznego utleniania glicerolu albo jego kondensacji
z węglanem wapnia[4,5]. W 1973 roku dihydroksyaceton został wpisany przez FDA (Food and Drug Administration) na listę składni-
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ków dozwolonych do stosowania w kosmetyce i lecznictwie[6]. Natomiast 4 grudnia
2010 roku SCCS (Scientific Committee on
Consumer Safety), tj. Komitet Naukowy ds.
Bezpieczeństwa Konsumentów wydał pozytywną opinię na temat bezpieczeństwa stosowania dihydroksyacetonu w preparatach
kosmetycznych. Zalecane stężenie DHA
w preparatach handlowych aplikowanych na
skórę powinno wynosić do 10% oraz do
14% w preparatach stosowanych w kabinach natryskowych[7].
Oprócz dihydroksyacetonu praktyczne
zastosowanie w preparatach do barwienia
skóry znalazła także erytruloza (glicerotetruloza; 1,3,4-trihydroksy-2-butanon), będąca
cukrem z grupy ketoz. Najczęściej stosowana w stężeniu 15% (optymalne 2-3%) lub
1-3% w połączeniu z dihydroksyacetonem.
Powoduje zabarwienie skóry na skutek reakcji Maillarda w ciągu 24-48 godzin od aplikacji preparatu na skórę. Ponadto w preparatach samoopalających stosowane są również
substancje należące do grupy pochodnych
chinonowych: lawson (2-hydroksy-1,4-naftochinon) oraz juglon (5-hydroksy-1,4-naftochinon) (ich dodatek pozwala na zniwelowanie żółtego zabarwienia skóry występującego po zastosowaniu DHA w wysokim stężeniu), jednak najpopularniejszym
surowcem kosmetycznym o działaniu samoopalającym jest bez wątpienia dihydroksyaceton[8-10].
Kosmetyczne i dermatologiczne
właściwości dihydroksyacetonu
Pierwsze doniesienia naukowe na temat
właściwości i zastosowania dihydroksyacetonu w medycynie przypadają na lata 20. ubiegłego wielu, kiedy to DHA podawany był jako środek zastępujący glukozę w terapii pacjentów chorujących na cukrzycę oraz jako
środek pobudzający oddychanie[11]. Właściwości samoopalające dihydroksyacetonu zo-
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stały odkryte przypadkowo w 1955 roku
przez dr Wittgenstein z Uniwersytetu Cincinnati, która wykonywała badania nad możliwością wykorzystania DHA jako środka pomocniczego w leczeniu zaburzeń magazynowania glikogenu u dzieci. Podczas kuracji
środek ten niejednokrotnie został wylany na
skórę. W miejscu kontaktu DHA ze skórą po
kilku godzinach pojawiały się brązowe plamy. Widząc rezultaty stosowania dihydroksyacetonu, Wittgenstein podjęła dalsze badania nad właściwościami tego związku,
które, kontynuowane przez innych naukowców, doprowadziły do stworzenia w latach
60. pierwszych samoopalających preparatów: Man Tan, Quick Tan, Tan Tone, Magic
Tan, zapewniających efekt zbliżony do naturalnej opalenizny, bez skutków ubocznych,
takich jak fotostarzenie i zagrożenia nowotworami skóry[12-16].
Dihydroksyaceton, dzięki obecności grupy karbonylowej, dwóch I-rzędowych grup
hydroksylowych i grup metylowych DHA,
bierze udział w wielu reakcjach chemicznych, takich jak reakcja Maillarda, kondensacja i polimeryzacja. Za efekt brązowienia
skóry odpowiedzialna jest reakcja Maillarda,
znana z chemii żywności, która po raz
pierwszy została opisana przez Louisa Camille Maillarda w 1912 roku. Proces ten
opiera się na nieenzymatycznej reakcji wolnych grup aminowych aminokwasów z grupami karbonylowymi cukrów redukujących.
W wyniku tej reakcji powstają iminy, ulegające dalszej kondensacji, w wyniku której zostają wytworzone wielkocząsteczkowe, brązowe pigmenty (melanoidyny). Reakcja ta
przebiega z wydzieleniem charakterystycznego zapachu[16-18].
Po zastosowaniu samoopalacza na skórę
dochodzi do reakcji kondensacji dihydroksyacetonu z wolną grupą aminową zasadowych aminokwasów obecnych w keratynie
stratum corneum (głównie lizyną i argininą).
W wyniku tej reakcji powstaje zasada Schiffa,

która następnie jest przekształcana w produkty Heynsa, które ulegają dalszym przemianom chemicznym, a w ich wyniku powstają melanoidyny, odpowiadające za brązowienie skóry. Ich pojawienie się jest obserwowane już po 30 minutach od aplikacji
preparatu zawierającego DHA i utrzymuj się
5-7 dni. Trwałość uzyskanego zabarwienia
skóry zależy od szybkości złuszczania się komórek warstwy rogowej naskórka, jak również od wcześniejszego odpowiedniego
przygotowania skóry do aplikacji preparatu
zawierającego DHA (zalecane złuszczenie
naskórka dzień przed zastosowaniem kosmetyku samoopalającego)[19]. Jak już wspomniano, reakcji Maillarda towarzyszy wydzielanie charakterystycznego zapachu, a jak
podają niektóre źródła naukowe[20], obecny
w naskórku po aplikacji kosmetyku DHA pod
wpływem promieniowania UV ulega przekształceniu w bardzo reaktywne wolne rodniki. Wspomniane niekorzystne aspekty
stosowania DHA w preparatach samoopalających są obecnie ograniczane na etapie produkcji kosmetyków poprzez zamykanie dihydroksyacetonu w liposomach oraz poprzez
dodanie do preparatu antyoksydantów takich jak tokoferol, BHT i CAPE (ester etylofenylowy kwasu kofeinowego), które ograniczają nieprzyjemny zapach, a także zapobiegają autooksydacji i wpływają na kolor uzyskanej opalenizny[19,20]. Powstające w stratum
corneum melanoidyny są całkowicie różne
od syntetyzowanej w melanocytach melaniny. Przede wszystkim są to polimeryczne
związki, zawierające heterocykliczne pierścienie, wykazujące aktywność przeciwutleniającą wobec rodników hydroksylowych
i reaktywnych form tlenu, a także działanie
bakteriostatyczne wobec bakterii z gatunków
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis
i Escherichia coli[21,22]. Melanoidyny, podobnie
jak melanina, absorbują promieniowanie
z zakresu widzialnego i UVA, natomiast

DHA absorbuje promieniowanie z zakresu
UVB (maksimum absorpcji 271 nm)[7,9]. Badania in vivo[23] wykazały, że największy
wpływ na powstawanie pigmentu w skórze
po zastosowaniu preparatów z DHA mają
takie parametry jak: nawilżenie stratum corneum, dostępność aminokwasów, pH kosmetyku i stężenie DHA w kosmetyku.
Zwiększenie nawilżenia stratum corneum
poprzez wytworzenie ciągłej okluzji rozluźnia struktury keratynocytów, poprawiając
zdolność dihydroksyacetonu do penetracji
w głąb warstwy rogowej naskórka. Ponadto
zaobserwowano, że poziom nawilżenia stratum corneum nie powinien przekraczać
11%. Zbyt duża zawartość wody w warstwie rogowej naskórka wpływa hamująco
na powstawanie pigmentu, szczególnie podczas pierwszego etapu reakcji Maillarda. Na
prawidłowy przebieg reakcji mają również
istotny wpływ aminokwasy obecne w naskórku, a zwłaszcza te, które posiadają
w łańcuchu bacznym wolne grupy aminowe,
takie jak arginina i lizyna. Optymalne pH kosmetyku zawierającego DHA powinno mieścić się w zakresie 4-6, przy pH powyżej 7
dihydroksyaceton tworzy brązowo zabarwione addukty i traci swoje zdolności do reakcji Maillarda. W preparatach samoopalających DHA może być używany w stężeniu 110%, jednak najczęściej stosuje się stężenia
3-5%. Według wytycznych Cosmetics Europe (dawniej COLIPA) stężenie DHA w produkcie kosmetycznym nie powinno przekraczać 10%, przy czym w preparatach dla
osób o jasnej skórze (fototyp I-II) zalecane
stężenie powinno wynosić 3-5% oraz 510% w preparatach dla osób o ciemnej
skórze (fototyp III-IV/V)[7,9,23]. Jak wykazały badania in vivo[24] – im wyższe stężenie DHA,
tym zabarwienie skóry jest ciemniejsze. Dodatkowo stwierdzono, że głębokość, na jakiej powstaje pigment, zwiększa się w miarę
wzrostu stężenia DHA w preparacie. Analiza
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bezpieczeństwa stosowania DHA w kabinach natryskowych wykazała, że maksymalne stężenie tego związku w sprayach nie powinno przekraczać 14% (roztwory wodne
DHA)[7,25,26].
Właściwości samoopalające dihydroksyacetonu znalazły zastosowanie również
w terapii nabytego bielactwa skóry (vitiligo),
będącego przewlekłą dermatozą o podłożu
immunologicznym, występującą u ok. 0,54% populacji ogólnej. Bielactwo należy do
idiopatycznych zaburzeń pigmentacji, spowodowanych uszkodzeniem lub zniszczeniem melanocytów naskórka, co w efekcie
prowadzi do zmniejszonego wytwarzania
melaniny w skórze[27-29]. Terapia bielactwa
jest procesem długotrwałym i pomimo istnienia wielu metod leczenia, żadna nie daje
pełnej gwarancji powodzenia. Przez wielu
pacjentów choroba ta traktowana jest
przede wszystkim jako poważny defekt estetyczny, obejmujący zwłaszcza odsłonięte
okolice ciała, takie jak twarz czy dłonie. Z tego względu, w celu maskowania ognisk bielaczych obecnych w miejscach odkrytych,
coraz częściej w terapii osób cierpiących na
bielactwo wykorzystuje się kamuflaż kosmetyczny[27]. Do najczęściej stosowanych w tym
zakresie zabiegów należy makijaż kryjący,
miejscowa aplikacja barwników odpornych
na czynniki zewnętrzne oraz stosowanie samoopalaczy[29]. Wyniki badań in vivo przepro-

wadzone na grupie 10 pacjentów cierpiących na bielactwo wykazały, że już 2-tygodniowe stosowanie preparatu zawierającego
5% DHA może wpłynąć istotnie na złagodzenie objawów choroby u 80% pacjentów[30]. Dodatkowo zaobserwowano, że dihydroksyaceton stosowany miejscowo
u osób chorych na łuszczycę może wspomagać jej leczenie[31]. Ponadto dihydroksyaceton znalazł zastosowanie w terapii zatruć
cyjankami. Związek ten jest w stanie przywrócić zahamowaną aktywność mitochondriów i odbudować poziom ATP zaniżony
przez cyjanki na drodze wiązania anionów
CN-[32]. Ze względu na łatwość przyswajania
przez organizm DHA jest wykorzystany jako
składnik suplementów diety. W połączeniu
z solami wapniowymi, sodowymi i potasowymi pirogronianu wchodzi w skład odżywek dla sportowców. Badania kliniczne dowiodły, że suplementacja diety w DHA i pirogronian prowadzi do 37-proc. spadku masy ciała i 48-proc. spadku ilości tkanki tłuszczowej. Ponadto w połączeniu z aktywnością fizyczną preparaty na bazie DHA prowadzą do wzrostu beztłuszczowej masy mięśniowej[33].
Podsumowanie
Wraz z rozwojem mody na opaleniznę
i coraz większą świadomością społeczeństwa
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na temat niekorzystnych aspektów długotrwałego przebywania na słońcu rośnie zapotrzebowanie na preparaty samoopalające,
które zapewniają efekt zbliżony do naturalnej
opalenizny, ale możliwy do osiągnięcia bez
narażania skóry na szkodliwe działanie promieniowania ultrafioletowego. Alternatywą
dla kąpieli słonecznych lub ekspozycji na promieniowanie UV generowane przez lampy
solaryjne jest stosowanie preparatów samoopalających, które pozwalają przyciemnić kolor skóry bez skutków w postaci przyspieszonego fotostarzenia i zagrożenia nowotworami. Obecnie najstarszym i najczęściej stosowanym surowcem kosmetycznym o działaniu samoopalającym jest dihydroksyaceton.
Związek ten jest dozwolony i bezpieczny do
stosowania w kosmetykach, a jego liczne
właściwości są wykorzystywane także w medycynie i przemyśle spożywczym.
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