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Starzenie się skóry to niezwykle złożony proces obejmujący wszystkie jej
warstwy, struktury oraz zmiany właściwości funkcjonalnych macierzy
wewnątrzkomórkowej. Pierwsze objawy wizualne to wysuszenie, utrata
elastyczności, szorstkość, bladość, zmarszczki, naczyniaki rubinowe czy
brodawki łojotokowe.

Sta rze nie się skóry

Sta rze nie się skóry w obrę bie na skór ka
po le ga na ścień cze niu je go ży wych warstw
na sku tek zmniej sze nia zdol no ści pro li fe ra -
cji ke ra ty no cy tów, zwięk sze niu gru bo ści
war stwy ro go wej w nie których ob sza rach
oraz zmniej sze niu licz by me la no cy tów, co
skut ku je gor szą ochro ną przed pro mie nio -
wa niem sło necz nym. Do cho dzi do gru po -
wa nia me la no cy tów, co kli nicz nie ma ni fe -
stu je się w po sta ci plam so cze wi co wa tych
oraz ich za ni ku, a w kon se kwen cji odbar -
wio nych plam. Po nad to w pro ce sie sta rze -
nia w obrę bie na skór ka ma miej sce
zmniej sze nie licz by ko mórek Lan ge rhan sa
aż o 50%, co po wo du je zmia nę od po wie -
dzi im mu no lo gicz nej w pode szłym wie ku.
Ob ser wu je się rów nież zmniej sze nie wy -
dzie la nia ło ju, które przy czy nia się do wy -
su sze nia skóry, a bar dziej za sa do we pH
sprzy ja mniej szej od por no ści na szko dli wy
wpływ śro do wi ska oraz mi kro or ga ni -
zmów.

Sta rze nie się skóry w obrę bie gra ni cy
skór no-na skór ko wej po le ga na jej spła -
szcze niu wraz z roz war stwie niem się la mi -
na den sa i utra cie wy pu stek cy to pla zma -
tycz nych ke ra ty no cy tów war stwy pod staw -
nej w skórze wła ści wej, co pro wa dzi do
zmniej sze nia przy le ga nia na skór ka do skóry
wła ści wej.

Pro ces sta rze nia w obrę bie skóry wła -
ści wej wy ni ka z po gor sze nia zdol no ści 
syn te zy bia łek z po wo du zmniej sze nia
wiel ko ści i licz by fi bro bla stów, spad ku zu -
ży cia tle nu i ob ni że nia po zio mu ATP mię -
dzy ko mór ko we go. Zmniej sze nie licz by
ma kro fa gów przy czy nia się na to miast do
bra ku ko la ge na zy i en zy mów zdol nych
stra wić usie cio wa ny ko la gen. Żel pro te o gli -
ka no wy zmie nia się ja ko ścio wo (utra ta
kwa su hia lu ro no we go i siar cza nu der ma ta -
nu) oraz ilo ścio wo (zmniej szo na zdol ność
wią za nia wo dy). Włók na ela stycz ne ule ga ją
roz rze dze niu lub za ni ka ją w war stwie bro -
daw ko wa tej skóry, ale sta ją się prze ro śnię -
te w war stwie sia tecz ko wa tej, po wo du jąc
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po ja wie nie się ela sto zy star czej. Włók na
ko la ge no we ule ga ją frag men ta cji i prze bie -
ga ją rów no le gle do po wierzch ni war stwy
bro daw ko wa tej. Sta rze nie się ko la ge nu jest
wy ni kiem usie cio wa nia czą ste czek, co czy -
ni go nie roz pu szczal nym, mniej od por nym
i mniej ela stycz nym[1-3].

Pep ty dy bio mi me tycz ne

Sze ro ki wa chlarz pep ty dów bio mi me -
tycz nych o róż nym me cha ni zmie dzia ła nia
mo że być za sto so wa ny, aby roz wią zać sze -
reg wy żej wy mie nio nych pro ble mów. Na -
śla du jąc dzia ła nie na tu ral nie wy stę pu ją cych
czyn ni ków wzro stu i cy to kin, ma ją moż li -
wość wią za nia się ze spe cy ficz ny mi re cep -
to ra mi, re gu la cji trans kryp cji ge nów oraz
sty mu la cji ke ra ty no cy tów i fi bro bla stów.
Na le ży jed nak pa mię tać, że ge ny do ce lo we
dla róż nych pep ty dów są róż ne. W związ -
ku z tym ma ksy mal ny efekt moż na uzy skać,
sto su jąc kom bi na cje róż nych pep ty dów
bio mi me tycz nych[4]. Naj o gól niej pep ty dy
bio mi me tycz ne wy ka zu ją dzia ła nie prze -
ciw zmar szcz ko we, bio rą udział w sty mu la -
cji od no wy tkan ko wej i re gu la cji me la no ge -
ne zy. Pep ty dy bio mi me tycz ne są sto so wa -
ne w po łą cze niu z: in ny mi pep ty da mi,
ami no kwa sa mi, wi ta mi na mi, kwa sa mi nu -
kle i no wy mi, wy cią ga mi ro ślin ny mi, kwa -
sem hia lu ro now nym (przedłu że nie dzia ła -
nia kwa su, sty mu la cja syn te zy ko la ge nu
i ela sty ny). Pep ty dy bio mi me tycz ne są oli -
go pep ty da mi skła da ją cy mi się z 5-15 ami -
no kwa sów. Ma ją zdol ność do wy wo ła nia
efek tów kli nicz nych zbli żo nych do re kom -
bi no wa nych czyn ni ków wzro stu przy
znacz nie niż szych ko sztach i więk szej sta bil -
no ści che micz nej[4].

Pep ty dy bio mi me tycz ne ma ją sze ro ki
za kres moż li wo ści apli ka cyj nych zwięk sza ją -
cych efek tyw ność ko sme ty ków, pre pa ra -
tów do me zo te ra pii, wy peł nia czy i in ten sy -
fi ka cji dzia ła nia prze ciw zmar szcz ko we go,

hi po pig men ta cyj ne go, wzro stu wło sów czy
re duk cji tłu szczu. Sze reg z nich ma rów nież
wła ści wo ści prze ciw drob no u stro jo we, co
znaj du je za sto so wa nie w far ma ko te ra pii[5-7].
Po nad to w ostat nim dzie się cio le ciu znacz -
nie wzro sło za in te re so wa nie tą gru pa
związ ków w kon tek ście za sto so wa nia
w dia gno sty ce i le cze niu róż nych pa to lo gii.
Przy kła dem mo że być ba da nie po świę co ne
wpły wo wi krót kich pep ty dów na wzrost
en do te lium czy ochro nę ne rek pod czas le -
cze nia ci spla ty ną po wo du ją cą ich ostrą nie -
wy dol ność[8,9].

Głów ne pep ty dy bio mi me tycz ne i ich
fi zjo lo gicz ne funk cje

Ace tyl – tri pep ty de 1 (Kol la ren):
• czyn nik wzro stu he pa to cy tów (HGF);
• re ge ne ra cja i sty mu la cja pro duk cji głów -

nych skła do wych ma cie rzy we wnątrz ko -
mór ko wej (ko la ge nu I i III, ela sty ny, fi bro -
nek ty ny, la mi ni ny).

Ace tyl-he xa pep ti de 1 (Me li ta ne):
• an ta go ni sta hor mo nu sty mu lu ją ce go me -

la no cy ty (an ta go ni sta �MSH);
• re gu la cja syn te zy me la ni ny i pig men ta cji

skóry.

Ace tyl-te tra pe ti de 2 (Thy mu len):
• ana log hor mo nu gra si cy (Thy mu lin);
• wpływ na ke ra ty no cy ty: sty mu la cja

wzro stu i róż ni co wa nia ko mórek war -
stwy pod staw nej na skór ka;

• sty mu la cja wzro stu ko mórek Lan ge rhan sa.

Tri flu o ro a ce tyl tri pep ti de 2:
• in hi bi tor me ta lo pro te i naz MMP1, 3 i 9;
• in hi bi tor ela sta zy in du ko wa nej UV.

Nie kwe stio no wa ną in no wa cją by ło po -
łą cze nie w róż nych kom bi na cjach w/w pep -
ty dów z ole jem z lnian ki, bo ga tym w kwas
�-li no le no wy i an ty o ksy da ny, uzy sku jąc nie -
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zwy kle sil ne wła ści wo ści prze ciw za pal ne
i re ge ne ra cyj ne. Uwień czo ne to zo sta ło pa -
ten tem EP2165698, po prze dzo nym licz ny -
mi ba da nia mi kli nicz nym in vi tro (oko ło 20
ba dań), ex vi vo (3 ba da nia) oraz in vi vo (750
pa cjen tów). Pe ne tra cja pep ty du przez na -
skórek jest moż li wa dzię ki śre dni cy czą -
stecz ki 70 nm i sto sun ko wo ni skiej ma sie
czą stecz ko wej. Stwo rzo no 4 klu czo we pre -
pa ra ty, których wła ści wo ści zo sta ną przed -
sta wio ne po ni żej.

Ne xul tra B – za wie ra Ace tyl-tri pep ty de 
1 po łą czo ny z ole jem z lnian ki. Jest to pre -
pa rat dedykowany pacjentom po za bie gach
z za kre su me dy cy ny este tycz nej (pe e lin gi,
pro ce du ry la se ro we) oraz do le cze nia opa -
rzeń II stop nia i ło jo to ko we go za pa le nia
skóry (Ryc. 1 i 2). Ist nie ją rów nież ba da nia

kli nicz ne po twier dza ją ce je go sku tecz ność
w te ra pii trą dzi ku różo wa te go oraz roz stę -
pów (Ryc. 3 i 4). Za le tą pre pa ra tu jest brak
kon ser wan tów oraz sub stan cji za pa cho -
wych. Sub stan cją kon ser wu ją cą jest spe cjal -
nie opra co wa na przez pro du cen ta for mu ła
al ko ho lu ety lo we go. Nie ob ser wo wa no
re ak cji aler gicz nych w żad nym z prze pro -
wa dzo nych ba dań kli nicz nych.

Ne xul tra 1 – za wie ra Ace tyl-tri pep ty de 
1 po łą czo ny z ole jem z lnian ki podob nie jak
Ne xul tra B, ale ma znacz nie lżej szą kon sy -
sten cję z uwa gi na for mę emul sji. Wska za nia
do za sto so wa nia są ana lo gicz ne jak w przy -
pad ku Ne xul tra B. Nie wąt pli wie gru pa pa -
cjen tów, do której ad re so wa ny jest ten pre -
pa rat, to pa cjen ci ze skóra tłu stą. 

Ne xul tra 2 – z uwa gi na za war tość Ace -
tyl-he xa pep ti de 1 oraz Tri flu o ro a ce tyl tri pep -
ti de 2 jest okre śla na ja ko ak ty wa tor na tu ral -
nej fo to pro tek cji z uwa gi na dzia ła nie 
ha mu ją ce me la no ge ne zę Mel tia ne oraz ha -
mo wa nie ela sta zy i me ta lo pro te i naz sty mu -
lo wa nych UV przez Tri flu o ro a ce tyl tri pep ti -
de 2. Pre pa rat ma for mę emul sji i podob nie
jak wszy st kie pro duk ty z se rii Ne xul tra po -
zba wio ny jest środ ków za pa cho wych i kon -
ser wan tów. Z uwa gi na me cha nizm dzia ła nia
po le ca ny jest do sto so wa nia na dzień.

Ne xul tra 3 – za wie ra Ace tyl-te tra pe ti de
2 oraz Tri flu o ro a ce tyl tri pep ti de 2, dzię ki
cze mu sty mu lu je na tu ral ny me cha nizm
obron ny skóry, ak tyw ność ko mórek Lan ge -
rhan sa, re gu lu je po ziom na wil że nia i re ge ne -
ru je ba rie rę skór no-na skór ko wą. Z uwa gi na

Ryc. 1. Oparzenie II stopnia wywołane laserem
CO2 przed, po 3 i po 10 dniach leczenia
Nexultra B.

Ryc. 2. Łojotokowe zapalenie skóry przed, po 2 i po 9 dobach leczenia Nexultra B.



wy so ką za war tość ole ju z lnian ki przy czy nia
się do odbu do wy pła szcza li pi do we go skóry.
Mo że być sto so wa ny za rów no na dzień, jak
i na noc.

Pod su mo wa nie

Pep ty dy bio mi me tycz ne sto so wa ne
w oma wia nych pre pa ra tach sty mu lu ją pro -
duk cję ko la ge nu, ela sty ny, fi bro nek ty ny i la -
mi ni ny, re gu lu ją pro ces me la no ge ne zy oraz
po bu dza ją wzrost i róż ni co wa nie ko mórek
war stwy pod staw nej na skór ka. Dzię ki te mu
ist nie je moż li wość nich za sto so wa nia za -
rów no po za bie gach in wa zyj nych (la se ry
abla cyj ne, pe e lin gi che micz ne), jak i le cze -
niu roz stę pów czy do wspo ma ga nia le cze -
nia nie których der ma toz (trą dzik różo wa ty,
ło jo to ko we za pa le nie skóry).
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Ryc. 4. Rozstępy przed i po 90 dniach leczenia Nexultra B.

Ryc. 3. Trądzik różowaty przed i po 30 dniach leczenia Nexultra B.


	016 PEPTYDY_RYBAK
	018 PEPTYDY_RYBAK
	019 PEPTYDY_RYBAK
	020 PEPTYDY_RYBAK

