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Za po bie ga nie i le cze nie zmian zwią za -
nych ze sta rze niem się skóry wy ma ga sto so -
wa nia ko sme ty ków za wie ra ją cych skła dni ki
ak tyw ne o wła ści wo ściach ochron nych oraz
wzmac nia ją cych pro ce sy re pa ra cyj ne
w skórze. Po za wi ta mi na mi, an ty o ksy dan ta -
mi, fil tra mi UV i fi to hor mo na mi do uzna nych
skła dni ków ko sme ty ków o dzia ła niu ochron -
nym i prze ciw sta rze nio wym na le żą ko la gen
i kwas hia lu ro no wy.

Ko la gen

Ko la ge ny sta no wią ro dzi nę bia łek
włókien ko wych, które są głów nym skła dni -

kiem więk szo ści tka nek łącz nych, w tym
skóry wła ści wej. Biał ka peł nią funk cję ru szto -
wa nia sta bi li zu ją ce go struk tu rę skóry wła ści -
wej. Spa dek ilo ści ko la ge nu zwią za ny ze sta -
rze niem chro no lo gicz nym i dzia ła niem czyn -
ni ków śro do wi sko wych skut ku je ob ni że niem
gę sto ści skóry wła ści wej i jej uwo dnie nia.
Skóra sta je się mniej od por na na dzia ła nie
czyn ni ków me cha nicz nych, a na jej po -
wierzch ni po ja wia ją się zmar szcz ki[3].

Z re gu ły w ko la ge nach pod sta wo wy
frag ment czą stecz ki ma struk tu rę po trój nie
he li so wą, a po zo sta ła część lub czę ści sta no -
wią do me ny glo bu lar ne. Cha rak te ry stycz na
dla ko la ge nu jest obe cność w czą stecz ce hy -

Sta rze nie się skóry jest wy pad ko wą sta rze nia we wnątrz- i ze wną trz -
po chod ne go[1,2]. Sta rze nie we wnątrz po chod ne wy ni ka z uwa run ko wań
ge ne tycz nych, de ge ne ra cji sy ste mów fi zjo lo gicz nych, uszko dze nia
DNA i in nych skła do wych ko mórek przez wol ne ro dni ki oraz na gro -
ma dze nia się w orga ni zmie sub stan cji szko dli wych. Sta rze nie ze wną -
trz po chod ne to zmia ny po wo do wa ne w skórze przez czyn ni ki śro do -
wi sko we, tj. pro mie nio wa nie UV, dym ty to nio wy, za nie czy szcze nia
śro do wi ska[2]. Ak tu al nie uwa ża się, że więk szość zmian zwią za nych ze
sta rze niem się skóry wy wo ły wa na jest bez po śre dnio przez czyn ni ki
śro do wi sko we[3].
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dro ksy pro li ny i hy dro ksy li zy ny – ami no kwa -
sów bar dzo rzad ko i w nie znacz nych ilo -
ściach wy stę pu ją cych w in nych biał kach oraz
gli cy ny sta no wią cej 1/3 ogól nej ilo ści wszy st -
kich ami no kwa sów[4].

Pod sta wo wą jed no st ką struk tu ral ną
włókien ko la ge no wych jest czą stecz ka tro -
po ko la ge nu, którą sta no wi pra wo skręt ny su -
per he liks utwo rzo ny z trzech łań cu chów
biał ko wych o ma sie czą stecz ko wej 95 000
Da, z których każ dy za wie ra oko ło 1000
ami no kwa sów. Dłu gość czą stecz ki tro po ko -
la ge nu to 300 nm, a sze ro kość – oko ło 1,5
nm, ma sa czą stecz ko wa tro po ko la ge nu to
pra wie 300 000 Da. Po szcze gól ne czą stecz -
ki tro po ko la ge nu łą czą się ze so bą w po li me -
ry, two rząc fi bry le i włók na o róż nej dłu go ści
i śre dni cy[4]. 

Doj rza ły ko la gen jest biał kiem nie roz pu -
szczal nym i bar dzo wy trzy ma łym na dzia ła nie
kwa sów, za sad i tem pe ra tu ry. Jest to biał ko
cha rak te ry zu ją ce się du żą roz cią gli wo ścią
i me cha nicz ną wy trzy ma ło ścią. Moż na je roz -
pu ścić do pie ro po roz drob nie niu i in ten syw -
nej obrób ce che micz nej lub en zy ma tycz nej.
Znacz nie ła twiej wy eks tra ho wać z tkan ki
łącz nej tro po ko la gen, który nie jest je szcze
usie cio wa ny ko wa len cyj ny mi wią za nia mi po -
przecz ny mi i roz pu szcza się na wet w obo jęt -

nym roz two rze chlor ku so du[4,5]. Ko la gen
w ta kiej for mie jest do brze roz pu szczal ny
i wy ka zu je du żą zdol ność pęcz nie nia[6].

Do ce lów ko sme tycz nych ko la gen jest
eks tra ho wa ny z tka nek łącz nych zwie rzę -
cych, głów nie by dlę cych oraz ze skór ry -
bich[7]. Ten ostat ni zy sku je co raz bar dziej na
po pu lar no ści ze wzglę du na brak ry zy ka
trans mi sji gąb cza stej en ce fa lo pa tii by dła (po -
pu lar nie na zy wa nej „cho ro bą sza lo nych
krów”) oraz wła ści wo ści fi zy ko che micz ne.
Ko la gen bu du ją cy skórę ryb, szcze gól nie ży -
ją cych w zim nych wo dach, jest sła biej usie -
cio wa ny niż ko la gen zwie rząt sta ło cie pl nych,
a tym sa mym le piej roz pu szczal ny i ła twiej -
szy do wy eks tra ho wa nia[5]. 

Więk szość ko la ge nu sto so wa ne go
w ko sme ty ce to pro duk ty czę ścio wej lub
cał ko wi tej hy dro li zy kwa so wej lub za sa do -
wej, w wy ni ku której otrzy my wa na jest mie -
sza ni na ami no kwa sów, pep ty dów i bia łek
o róż nej ma sie czą stecz ko wej (IN CI: hy dro -
ly zed col la gen). W pro duk tach ko sme tycz -
nych sto so wa ny jest tak że tzw. ate lo ko la gen
(IN CI: ate lo col la gen), bę dą cy pro duk tem
hy dro li zy en zy ma tycz nej po zwa la ją cej na
wy eks tra ho wa nie z włókien biał ko wych po -
je dyn czych czą ste czek su per he li sy, czy li ate -
lo ko la ge nu[8]. 
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Wiel kość czą ste czek ko la ge nu sto so wa -
ne go w ko sme ty kach nie po zwa la na je go
wni ka nie w głąb skóry i tym sa mym je go
dzia ła nie ko sme tycz ne ogra ni cza się do two -
rze nia na po wierzch ni skóry błon ochron -
nych, które po wsta ją w wy ni ku sie cio wa nia
się czą ste czek ko la ge nu[7]. Ko la gen wy ka zu je
bar dzo du że po wi no wac two do po wierzch -
ni skóry i wła sno ści am fo te rycz ne. Za sto so -
wa ny w pre pa ra tach my ją cych, po przez
rów no cze sne od dzia ły wa nie z ke ra ty ną na -
skór ka i środ ka mi po wierzch nio wo czyn ny -
mi, po zwa la na ob ni że nie dzia ła nia draż nią -
ce go związ ków anio no wych bez wpły wu na
ich wła ści wo ści my ją ce[6].

Spe cy ficz na bu do wa czą stecz ki ko la ge nu
po zwa la na wią za nie du żej ilo ści wo dy,
która, opła szcza jąc czą stecz kę su per he li sy,
w istot ny spo sób wpły wa na jej ob ję tość[6,9].
Za sto so wa ny w kre mach ko la gen wią że na
po wierzch ni skóry wo dę i przy czy nia się do
zmniej sze nia tran se pi der mal nej utra ty wo dy
(ang. tran se pi der mal wa ter loss, TEWL) i tym
sa mym do zwięk sze nia uwo dnie nia na skór ka
i skóry wła ści wej. Po za sto so wa niu ko sme ty -
ku za wie ra ją ce go hy dro li za ty ko la ge nu skóra
jest na wil żo na i wy gła dzo na, a drob ne zmar -
szcz ki ule ga ją spły ce niu. Do dat ko wy efekt
wy gła dze nia zmar szczek wy ni ka z fak tu, że
bło na ko la ge no wa za ła mu je świa tło, co da je
optycz ny efekt zmniej sze nia głę bo ko ści
zmar szczek[6].

Kwas hia lu ro no wy

Kwas hia lu ro no wy (ang. hy a lu ro nic acid,
HA), podob nie jak ko la gen, jest ele men tem
bu dul co wym na szej skóry. Wy stę pu je w ma -
cie rzy mię dzy ko mór ko wej (ang. extra cel lu lar
ma trix, ECM) na skór ka i skóry wła ści wej[4,10]. 

Pod wzglę dem bu do wy che micz nej
zwią zek ten na le ży do gli ko za mi no gli ka nów
(GAG). Gli ko za mi no gli ka ny to dłu gie, nie roz -
ga łę zio ne, uje mnie na ła do wa ne łań cu chy po -

li sa cha ry do we, zło żo ne z po wta rza ją cych się
pod jed no stek di sa cha ry do wych, z których
jed na jest kwa sem he kso zo u ro no wym,
a dru ga he kso zo a mi ną. Kwas hia lu ro no wy
bu du ją: kwas �-D-glu ku ro no wy i N-ace ty lo-
�-D-glu ko za mi na[4]. W wa run kach fi zjo lo gicz -
nych kwas hia lu ro no wy wy stę pu je głów nie
w po sta ci so li – hia lu ro nia nu so du[10,11].

Podob nie jak ko la gen, kwas hia lu ro no wy
jest bar dzo du żą czą stecz ką, o ma sie prze -
kra cza ją cej 106[4]. Tym sa mym zwią zek ten
ja ko kom po nent ko sme ty ku nie jest w sta nie
prze ni kać war stwy zro go wa cia łej na skór ka
i wy ka zu je swo je dzia ła nie ko sme tycz ne na
po wierzch ni skóry.

Kwas hia lu ro no wy jest związ kiem po lia -
nio no wym. Dzię ki du żej licz bie reszt kar bo -
ksy lo wych, w obe cno ści wo dy, czą stecz ka
kwa su hia lu ro no we go mo że na wet 1000-
krot nie zwięk szać swo ją ob ję tość i for mo -
wać trwa łą, swo bod ną sieć[11]. Ła du nek
ujem ny i gę stość czą ste czek kwa su hia lu ro -
no we go spra wia też, że w ECM zwią zek ten
wcho dzi w in te rak cje z wie lo ma czą stecz ka -
mi struk tu ral ny mi i prze ka źni ko wy mi. Kwas
hia lu ro no wy tym sa mym re gu lu je sto pień
uwo dnie nia ECM, za bez pie cza jej struk tu rę
i wła ści wo ści me cha nicz ne, jak rów nież wa -
run ku je wie le pro ce sów bio che micz nych
w obrę bie na skór ka i skóry wła ści wej. Sil nie
anio no wy ła du nek łań cu chów kwa su hia lu -
ro no we go spra wia też, że zwią zek ten bie -
rze udział w se lek tyw nej prze pu szczal no ści
błon pod staw nych[4,11].

Wraz z wie kiem w wy ni ku dzia ła nia hia -
lu ro ni daz, wol nych ro dni ków i spo wol nio nej
bio syn te zy, ilość kwa su hia lu ro no we go
w na szej skórze zmniej sza się. Gor sze uwo -
dnie nie ECM po wo du je, że zmniej sza się jej
ob ję tość i lep kość. Upo śle dze niu ule ga dy fu -
zja jo nów i ma kro czą ste czek z krwi do tka -
nek, co po wo du je gor sze odży wie nie ko -
mórek. Stop nio we odwo dnie nie ECM po -
wo du je też zmia ny w kon for ma cji bia łek
struk tu ral nych i po wsta wa nie zmar szczek[11].
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Do pro duk cji ko sme ty ków wy ko rzy sty wa ne
są kwas hia lu ro no wy (IN CI: hy a lu ro nic acid)
i hia lu ro nian so du (IN CI: so dium hy a lu ro na -
te)[8] otrzy my wa ne bio tech no lo gicz nie w wy -
ni ku fer men ta cji szcze pów bak te rii Strep to -
coc cus i Ba cil lus oraz po zy ski wa ne z grze bie -
ni ko gu cich[12]. W wy ni ku fer men ta cji Strep to -
coc cus moż li we jest uzy ska nie czą ste czek
kwa su hia lu ro no we go o m. cz. 1,5 x 106 Da
do 5,9 x 106 Da[12].

Jak już wcze śniej wspo mnia no, tak du że
czą stecz ki nie są w sta nie prze ni kać przez ba -
rie rę na skór ko wą i tym sa mym kwas hia lu ro -
no wy ja ko skła dnik ko sme ty ku dzia ła tyl ko na
po wierzch ni na skór ka, gdzie two rzy cien ki,
prze pu szczal ny dla świa tła, nie wi docz ny go -
łym okiem film. Po przez wią za nie wo dy na
po wierzch ni na skór ka kwas hia lu ro no wy
wy gła dza je go po wierzch nię i rów no cze śnie
ogra ni cza TEWL. Zmniej sze nie tran se pi der -
mal nej utra ty wo dy po wo du je zwięk sze nie
uwo dnie nia ECM na skór ka i skóry wła ści wej
sta rze ją cej się skóry i w kon se kwen cji po -
zwa la na po pra wę odży wie nia ko mórek,
zwięk sze nie ob ję to ści tka nek i po pra wę
funk cjo no wa nia bia łek struk tu ral nych skóry.

Obe cność kwa su hia lu ro no we go, bę dą -
ce go po lia nio nem, na po wierzch ni na skór ka
chro ni też na szą skórę przed dzia ła niem wie -
lu szko dli wych związ ków che micz nych ob -
da rzo nych do dat nim ła dun kiem elek trycz -
nym[11]. Wła ści wo ści ochron ne i prze ciw sta -
rze nio we kwa su hia lu ro no we go wią żą się
też z je go ak tyw no ścią an ty o ksy da cyj ną[13]. 

Ze wzglę du na swo je wła ści wo ści wi sko e -
la stycz ne i wy so ką bio kom pa ty bil ność kwas hia -
lu ro no wy jest po wszech nie sto so wa ny w za sa -
dzie we wszy st kich for mach ko sme ty ków.

Po za wiel ko czą stecz ko wym kwa sem
hia lu ro no wym, w ko sme ty kach jest sto so -
wa ny rów nież ni sko czą stecz ko wy kwas hia -
lu ro no wy o ma sie czą stecz ko wej na wet 50
kDa. Jest to hy dro li zo wa ny kwas hia lu ro no -
wy po zy ski wa ny ja ko pro dukt fer men ta cji
bak te rii Ba cil lus sub ti li sis. Ni sko czą stecz ko wy

kwas hia lu ro no wy wy ka zu je zwięk szo ną
zdol ność prze ni ka nia war stwy zro go wa cia łej
na skór ka i, we dług da nych pro du cen ta,
(Evo nik-Gold sch midt, Ger ma ny) mo dy fi ku je
ak tyw ność trans kryp cyj ną ge nów za an ga żo -
wa nych w de to ksy ka cję orga ni zmu i ad he zję
ko mórek. In vi vo ni sko czą stecz ko wy kwas
hia lu ro no wy, podob nie jak kwas wiel ko czą -
stecz ko wy, wy ka zu je dzia ła nie na wil ża ją ce,
ue la stycz nia ją ce i wy gła dza ją ce skórę[14].
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