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Me cha nizm po wsta wa nia 
prze bar wień

Za bu rze nia barw ni ko we spo wo do wa ne
są za bu rze nia mi syn te zy i dys try bu cji me la ni -
ny w skórze. Me la ni na syn te ty zo wa na jest
w me la no cy tach, które sta no wią 3% ko -
mórek na skór ka. Miej scem wy stę po wa nia
me la no cy tów w skórze jest war stwa pod -
staw na i stąd ko mór ki te prze ka zu ją barw nik
ke ra ty no cy tom. Dzie je się tak na dro dze fu -
zji błon obu ko mórek i prze ka zy wa nia me la -
no so mów do ke ra ty no cy tu. 

W skórze czło wie ka wy stę pu ją dwa pod -
sta wo we ty py me la ni ny: czar no-brą zo wa
eu me la ni na i żół to-czer wo na fe o me la ni na.
Eu me la ni na, która do mi nu je u osób ciem no -
skórych, da je do bre za bez pie cze nie przed
pro mie nio wa niem UVB. Oso by o ja snej kar -
na cji ma ją du że ilo ści fe o me la ni ny i ogra ni -
czo ną zdol ność do wy twa rza nia eu me la ni ny.
Za war tość tych dwóch pig men tów w skórze
da nej oso by za le ży od przy na leż no ści ra zo -

wej, eks po zy cji na UV oraz od sta nu hor mo -
nal ne go. 

Głów nym za da niem me la ni ny, po za
dzia ła niem an ty ro dni ko wym, jest ochro na
skóry przed nie ko rzy st nym wpły wem pro -
mie nio wa nia ultra fio le to we go (UV)[1].Me la ni -
na ab sor bu je pro mie nio wa nie ultra fio le to we
i po wo du je za mia nę zwią za nej z nim ener gii
na cie pło. 

Prócz me la ni ny na bar wę skóry wpły wa -
ją tak że in ne barw ni ki en do gen ne. W sta nach
pa to lo gicz nych ko lor skóry mo że być mo du -
lo wa ny przez obe cność me the mo glo bi ny,
he mo sy de ry ny czy barw ni ków żół cio wych. 

W po wsta wa niu prze bar wień od gry wa ją
ro lę na stę pu ją ce pro ce sy: 

1. nadre ak tyw ność pra wi dło wych me la no -
cy tów (ze wzro stem ich licz by lub bez)
zwią za na ze zwięk sze niem pro duk cji
me la no so mów i ich trans fe ru do ke ra ty -
no cy tów,

Zmia ny prze bar wie nio we, ta kie jak ostu da, pla my so cze wi co wa te,
prze bar wie nia po sło necz ne lub po za pal ne, mo gą sta no wić du ży pro -
blem este tycz ny. W ich zwal cza niu sto su je się róż ne stra te gie te ra -
peu tycz ne: pie lę gna cję pre pa ra ta mi ko sme tycz ny mi prze zna czo ny mi
do użyt ku do mo we go, pe e lin gi me dycz ne i pro ce du ry odbar wia ją ce,
a tak że le cze nie za bie go we, w tym la se ro te ra pię, rza dziej krio te ra pię.
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2. zmniej szo na de gra da cja me la ni ny przez
ke ra ty no cy ty i ma kro fa gi. 

Ze wzglę du na lo ka li za cję prze bar wie nia
dzie li my na na skór ko we, skór ne, mie sza ne
(skór no-na skór ko we). Głę bo kość lo ka li za cji
prze bar wień umoż li wia ba da nie lam pą Wo -
o da, dzię ki której w przy pad ku prze bar wień
na skór ko wych moż na za ob ser wo wać wy ra -
źny kon trast po mię dzy prze bar wie niem
a skórą nie zmie nio ną. Prze bar wie nia skór ne
nie da ją wy ra źne go kon tra stu we wspo -
mnia nym ba da niu. Naj le piej na te ra pię od -
po wia da ją prze bar wie nia zlo ka li zo wa ne
w na skór ku.

Le cze nie za cho waw cze zmian 
prze bar wie nio wych

Ko sme ty ki prze zna czo ne do wal ki
z prze bar wie nia mi za wie ra ją sub stan cje
o dzia ła niu pro fi lak tycz nym (naj czę ściej sub -
stan cje ha mu ją ce me la no ge ne zę) oraz
związ ki o dzia ła niu „na praw czym” (złu szcza -
ją ce i przy spie sza ją ce od no wę skóry). 

Ha mo wa nie me la no ge ne zy to ogra ni -
cza nie bodź ców sty mu lu ją cych ak tyw ność
me la no cy tów. Za kła da ona ochro nę przed
pro mie nio wa niem ultra fio le to wym, a tak że
wpły wa nie na pro ce sy en zy ma tycz ne, głów -
nie na ak tyw ność ty ro zy na zy. Zmniej sza nie
me la no ge ne zy odby wa się rów nież na dro -
dze ogra ni cze nia trans por tu me la no so mów
w obrę bie me la no cy tu oraz do ke ra ty no cy -
tów, a tak że przez mo dy fi ka cję roz mie szcze -
nia me la no so mów w ke ra ty no cy tach. 

Sub stan cje „na praw cze” przy spie sza ją
usu wa nie bo ga tych w me la ni nę ke ra ty no cy -
tów, zwięk sza ją de gra da cję me la no so mów
w war stwie ro go wej oraz przy spie sza ją złu -
szcza nie na skór ka. Ten ostat ni pro ces
wzma ga prze ni ka nie do skóry czyn ni ków
o dzia ła niu roz ja śnia ją cym. 

In hi bi to ry ty ro zy na zy

1) Hy dro chi non i je go po chod ne

Hy dro chi non jest związ kiem bę dą cym
po chod ną fe no lu, sze ro ko roz po wszech nio -
nym w przy ro dzie. W na tu rze wy stę pu je za -
rów no w sta nie wol nym, jak i w po sta ci
beta-glu ko zy du, zna ne go ja ko ar bu ty na. 
Hy dro chi non uzna wa ny jest za je den z naj -
bar dziej sku tecz nych związ ków o dzia ła niu
wy bie la ją cym. W wy ro bach ko sme tycz nych
jest sto so wa ny od 1936 ro ku, zaś ja ko czyn -
nik de pig men ta cyj ny – od 50 lat. Hy dro chi -
non blo ku je ty ro zy na zę. W pre pa ra tach ko -
sme tycz nych wy stę pu je w stę że niach 2-4%,
jed nak wy ższe stę że nia hy dro chi no nu mo gą
po wo do wać wy stę po wa nie podraż nień.

Po waż nym efek tem ubocz nym dzia ła nia
hy dro chi no nu mo że być ochro no za, czy li lo -
kal ne wy stę po wa nie prze bar wień, zmian ru -
mie nio wych i grud ko wych w oko li cach eks po -
no wa nych na pro mie nio wa nie ultra fio le to we. 

Jed nak naj waż niej sze za strze że nia do ty -
czą po ten cjal ne go dzia ła nia kan ce ro gen ne go
– ob ser wo wa no uszko dze nia DNA w wa -
run kach ho dow li ko mór ko wych oraz w eks -
pe ry men tach na mo de lach zwie rzę cych. Jest
spra wą dys ku syj ną, czy sto so wa nie hy dro -
chi no nu po win no być tak ogra ni czo ne (od
2001 ro ku w kra jach UE za ka za no je go sto -
so wa nia w pre pa ra tach ko sme tycz nych),
gdyż we wspo mnia nych ba da niach hy dro chi -
non nie był apli ko wa ny na skórę, a pa ren te -
ral nie lub do u st nie. W wie lu kra jach hy dro -
chi non jest nadal sto so wa ny, za rów no sa -
mo dziel nie, jak i w pre pa ra tach zło żo nych.

Ar bu ty na, czy li beta-gli ko zyd hy dro chi no -
nu, jest jed nym z naj sze rzej sto so wa nych na
świe cie związ ków de pig men tu ją cych. Zwią zek
zmniej sza ak tyw ność ty ro zy na zy na za sa dzie
kom pe ty cyj nej. W ba da niach na ho dow lach
me la no cy tów wy ka za no jej daw ko za leż ną
sku tecz ność[3]. Ar bu ty na ha mu je doj rze wa nie



5 3

me la no so mów i jest mniej dla nich to ksycz na
niż hy dro chi non. Mi mo że pre pa ra ty z więk -
szym stę że niem ar bu ty ny mo gą ce cho wać się
więk szą sku tecz no ścią, nie kie dy, pa ra do ksal -
nie, wy wo ły wa ły zmia ny prze bar wie nio we.

De o ksy ar bu ty na to syn te tycz na po chod -
na ar bu ty ny. Zwią zek ten zmniej szał eks pre -
sję ty ro zy na zy, wy ka zu jąc do bre wła ści wo ści
de pig men ta cyj ne i roz ja śnia ją ce[4].

2) NCAP
NCAP (N-ace tyl-4-S-cy ste a mi nyl phe nol)

to zwią zek bę dą cy po chod ną fe no lu, który
ha mu je ak tyw ność ty ro zy na zy. Ce chu je się
więk szą sta bil no ścią i mniej szy mi wła ści wo -
ścia mi niż hy dro chi non. Efekt kli nicz ny moż -
na ob ser wo wać po 2-4 ty go dniach te ra pii.
W ba da niach Jim bow i wsp. po twier dzo no
sku tecz ność 4-pro cen to we go kre mu za wie -
ra ją ce go NCAP u pa cjen tów z ostu dą[2] .

3) Kwas ko jo wy
Kwas ko jo wy  wy twa rza ny jest przez kil ka

ga tun ków grzy bów, zwła szcza Asper gil lus,
Ace to bac ter oraz Pe ni cil li num. Kwas ko jo wy
ha mu je syn te zę wol nej ty ro zy na zy, dzię ki
cze mu dzia ła de pig men ta cyj nie. Wy ka zu je
tak że dzia ła nie an ty ro dni ko we, an ty bak te ryj ne
i prze ciw grzy bicz ne[5]. Zwią zek ten jest sto so -
wa ny w stę że niach 1-4%. W ba da niu Lim
i wsp. zo sta ła wy ka za na sku tecz ność 2-proc.
kwa su ko jo we go w że lu z kwa sem gli ko lo -
wym o stę że niu 10%[6]. Sku tecz ność pre pa ra -
tów do użyt ku do mo we go ob ser wu je się naj -
czę ściej do pie ro po 2-3 mie się cy apli ka cji. 

4) De ka pep tyd
De ka pep tyd 12 to zwią zek, który in vi tro

ha mu je ty ro zy na zę 17 ra zy sil niej niż hy dro -
chi non bez wy ka zy wa nia dzia ła nia cy to to -
ksycz ne go. Ba da nie pi lo ta żo we Han ta sha 
i Ji me ne za wy ka za ły 50-proc. po pra wę
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w za kre sie prze bar wień po 4 mie sią cach te -
ra pii u pa cjen tów, którzy wcze śniej nie od -
po wie dzie li po pra wą na pre pa rat za wie ra ją -
cy flu o ci no lon, hy dro chi non i tre ti no i nę[7]. 

5) Kwas glu ko no wy
Kwas glu ko no wy  dzia ła de pig men ta cyj -

nie dzię ki che la to wa niu jo nów mie dzi nie -
zbęd nych do ak ty wo wa nia ty ro zy na zy. Po -
za wy bie la niem ce chu je go dzia ła nie złu -
szcza ją ce, co w zna czą cy spo sób zwięk sza
je go efek tyw ność.

6)  Kwas aze la i no wy
Kwas aze la i no wy, dzia ła jąc ja ko kon ku -

ren cyj ny in hi bi tor ty ro zy na zy, ha mu je me la -
no ge ne zę przede wszy st kim w po bu dzo -
nych me la no cy tach. W pre pa ra tach ko sme -
tycz nych je go stę że nie się ga 20%. Zwią zek
ten zmniej sza ro go wa ce nie skóry, ce chu je
się tak że dzia ła niem prze ciw za pal nym
i prze ciw ło jo to ko wym. Kwas aze la i no wy
ha mu je roz wój bak te rii, m.in. Pro pio ni bac te -

riu mac nes i Sta phy loc co cu s e pi der mi dis. Z te -
go też po wo du chęt nie jest wy ko rzy sty wa -
ny w re du ko wa niu prze bar wień po trą dzi ko -
wych, jed nak wy ka zy wa no je go sku tecz ność
w le cze niu ostu dy[8].

7) 4-n-bu tyl re zor cy nol
Jest to zwią zek bę dą cy po chod ną re zor -

cy ny, od daw na sto so wa nej w pro duk tach
ko sme tycz nych o dzia ła niu prze ciw trą dzi ko -
wym i złu szcza ją cym. 4-n-bu tyl re zor cy nol
ja ko je den z nie licz nych fla wo no i dów ce chu -
je się do brą bio do stęp no ścią przy du żej
zdol no ści do ha mo wa nia ty ro zy na zy i ukła du
TRP-1 za an ga żo wa ne go w me la no ge ne zę[9]. 

W ba da niu Kol be go i wsp. wy ka za no du -
żą ak tyw ność w ha mo wa niu ty ro zy na zy ko -
mórek w wa run kach in vi tro i in vi vo, prze -
wyż sza ją cą istot nie dzia ła nie hy dro chi no nu,
ar bu ty ny i kwa su ko jo we go[10]. Jest war te od -
no to wa nia, że w ho dow li tej za sto so wa no
ko mór ki ludz kie, co po twier dza sku tecz ność

pre pa ra tu w od nie sie niu do ludz kiej ty ro zy -
na zy, co by wa spe cy ficz ne ga tun ko wo
(w wie lu ba da niach sto su je się mo de le ho -
dow li ko mórek grzy bów lub bak te rii). W do -
stęp nych na ryn ku pol skim pro duk tach do
co dzien ne go sto so wa nia 4-n-bu tyl re zor cy -
nol wpły wa na me la no ge ne zę, bez istot nej
sty mu la cji złu szcza nia skóry. 

8) Wi ta mi na C
Wi ta mi na C to na tu ral nie wy stę pu ją cy

zwią zek o sil nych wła ści wo ściach an ty o ksy -
da cyj nych. Dzia ła ha mu ją co na me la no ge ne -
zę na kil ku po zio mach: roz kła da pre kur so ry
me la ni ny, wcho dzi w re ak cję z jo na mi mie -
dzi nie zbęd ny mi w pro ce sie ak ty wa cji ty ro -
zy na zy, zmniej sza ak tyw ność ty ro zy na zy[11].

Sku tecz ność wi ta mi ny C w le cze niu ostu -
dy pod po sta cią 5-proc. kre mu po rów na no
z dzia ła niem 4-proc. hy dro chi no nu. Sku tecz -
ność pre pa ra tu z wi ta mi ną C by ła niż sza niż
pre pa ra tu z hy dro chi no nem (63% vs 93%),
jed nak dzia ła nia nie po żą da ne od no to wa no
u 6% osób sto su ją cych pre pa rat z wit. C,
a w dru giej gru pie u 69% ba da nych[12].

W prze my śle ko sme tycz nym dą ży się do
sto so wa nia sta bil nych po chod nych wi ta mi ny
C, jak pal mi ty nian askor by lu i MAP (askor by lo -
fo sfo ran ma gne zu). Ob ser wo wa no wy ra źne
dzia ła nie roz ja śnia ją ce pre pa ra tu z 10-proc.
MAP[13], jed nak więk szość pro duk tów za wie ra
MAP w stę że niu nie więk szym niż 1%. 

Składniki o innym (mieszanym)
mechanizmie działania

1) Re ti no i dy
Re ti no i dy, bę dą ce po chod ny mi wi ta mi ny

A, są sto so wa ne od wie lu lat w le cze niu
ostu dy i prze bar wień po za pal nych. Związ ki
te dzia ła ją na za sa dzie in hi bi cji ty ro zy na zy
oraz TRP-1 i TRP-2 – bia łek zwią za nych z ty-
ro zy na zą. Re ti no i dy re gu lu ją trans fer me la -
no so mów oraz przy spie sza ją złu szcza nie po -
wierz chow nych warstw na skór ka. W trak cie
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dłuż szych okre sów sto so wa nia re ti no i dy
zmniej sza ją za war tość me la ni ny w skórze.
Przy dłu go trwa łym, 40-ty go dnio wym sto so -
wa niu tre ti no i ny u 38 pa cjen tów, Grif fi ths
i wsp. ob ser wo wa li 68-proc. po pra wę[14].

Kla sycz na for mu ła Kling ma na, sto so wa na
przed la ty do te ra pii prze bar wień, łą czy ła re -
ti no i dy, hy dro chi non i gli ko kor ty ko ste ro i dy.
Re ti no i dy zmniej sza ły atro fię skóry wy wo ły -
wa nej przez gli ko kor ty ko ste ro i dy oraz po -
pra wia ły wchła nia nie hy dro chi no nu. Z uwa gi
na dzia ła nia nie po żą da ne tzw. pre pa ra ty po -
trój ne po win ny być sto so wa ne z du żą
ostroż no ścią w le cze niu prze bar wień. 

2) Wy cią gi ro ślin ne
Czę sto sto so wa ny mi skła dni ka mi pre pa -

ra tów de pig men ta cyj nych są rów nież eks -
trak ty ro ślin ne, których dzia ła nie nie jest
zwią za ne z obe cno ścią hy dro chi no nu. Sku -
tecz ność lu kre cji  zwią za na jest z obe cno ścią

wy stę pu ją cych w nim izo fla wo no i dów,
szcze gól nie gla bry dy ny bę dą cej sil nym in hi bi -
to rem ty ro zy na zy[15]. In nym źródłem in hi bi -
to rów ty ro zy na zy, m.in. oksy re swe ra tro lu, są
ko rze nie mor wy. Wie le ro ślin (ana nas, pa pa -
ja) jest sto so wa nych z uwa gi na za war tość
en zy mów pro te o li tycz nych, w mniej szym
stop niu – kwa sów owo co wych. Do pre pa -
ra tów de pig men tu ją cych do da je się wy cią gi
z orchi dei, alo e su, so sny nadmor skiej, zie lo -
nej her ba ty, mor wy bia łej[16-17]. 

W ba da niach Hwang i wsp. wy ka za no,
że wy cią gi z de re nia zwy czaj ne go, de re nia
ja poń skie go, mor wy pa pie ro wej i so sny gę -
sto kwia to wej tak że ha mu ją de pig men ta cyj -
nie przez ha mo wa nie L-do py[18]. 

3) Nia cy na mid
Nia cy na mid, czy li ami do wa po stać wi ta -

mi ny B3, ha mu je trans fer me la no so mów do
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ke ra ty no cy tów na dro dze PAR-2-za le żej.
Wy ka za no je go sku tecz ność w re du ko wa niu
prze bar wień i uzy ski wa niu roz ja śnie nia skóry
przy sto so wa niu 2-proc. kre mu przez okres
4 ty go dni[19]. Przy sto so wa niu pre pa ra tów
z nia cy na mi dem na le ży brać pod uwa gę zja -
wi sko wy ga sa nia sku tecz no ści po osią gnię ciu
okre ślo ne go po zio mu roz ja śnie nia skóry.

Roz ja śnia cze optycz ne

Sub stan cje z tej gru py to czę sto związ ki
flu o re scen cyj ne, które ab sor bu ją nie wi dzial -
ne świa tło pro mie nio wa nia ultra fio le to we go,
a na stęp nie emi tu ją je ja ko roz pro szo ne
świa tło wi dzial ne. Po zwa la to na osią gnię cie
efek tu oświe tle nia skóry, co ka mu flu je prze -
bar wie nia. Do tych sub stan cji nie kie dy do da -
je się tzw. pig men ty funk cjo nal ne, np. si li kon
po kry ty dwu tlen kiem ty ta nu i trój tlen kiem
że la za, których ku li ste czą stecz ki po zwa la ją
na odbi ja nie i roz pro sze nie świa tła. Po zwa la
to osią gać do dat ko wy efekt optycz ne go
zmniej sze nia de fek tów za bar wie nia skóry[20].

Podsumowanie

W związ ku z du żą czę sto ścią wy stę po -
wa nia prze bar wień ist nie je znacz ne za po -

trze bo wa nie na związ ki de pig men tu ją ce.
Sub stan cje te wpły wa ją mo du lu ją co na klu czo-
we eta py me la no ge ne zy. Z po wo du ogra ni -
czeń w sto so wa niu hy dro chi no nu w Eu ro pie
po szu ku je się al ter na tyw nych sub stan cji,
w tym związ ków po cho dze nia na tu ral ne go. 

W pie lę gna cji skóry z ten den cją do prze -
bar wień naj ko rzy st niej sze jest sto so wa nie
ko sme ty ków za wie ra ją cych kil ka skła dni ków
o róż nych me cha ni zmach dzia ła nia w po łą -
cze niu ze sku tecz ną fo to pro tek cją. Na le ży
tak że in for mo wać pa cjen tów o za sad no ści
uni ka nia za cho wań sprzy ja ją cych wy stę po -
wa niu prze bar wień (eks po zy cje na pro mie -
nio wa nie sło necz ne ko ja rzo ne z przyj mo wa -
niem le ków, do dat ków spo żyw czych o po -
ten cja le fo to to ksycz nym). Prócz fo to pro tek -
cji war to po le cać pa cjen tom co dzien ne sto -
so wa nie ko sme ty ków de pig men ta cyj nych,
nie kie dy w po łą cze niu pre pa ra ta mi za wie ra -
ją cy mi re ti no i dy lub kwas aze la i no wy. Naj -
czę ściej są one do brze to le ro wa ne, ale ich
sku tecz ność mo że być ogra ni czo na. W ta kim
przy pad ku po pra wę moż na osią gnąć, wdra -
ża jąc po stę po wa nie za bie go we (pe e lin gi,
pro dukty odbar wia ją ce ty pu Co sme lan czy
Der ma me lan), które w opor nych przy pad -
kach war to uzu peł nić la se ro te ra pią. Ogól ne
sto so wa nie re ti no i dów tak że da je efekt 
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re duk cji prze bar wień, jed nak z uwa gi na pro -
fil bez pie czeń stwa obe cność sa mych prze -
bar wień bar dzo rzad ko jest je dy nym wska za -
niem do roz po czę cia te ra pii.
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