
Starzeniu się skóry towarzyszy utrata zdolności do wiązania wody 
i zatrzymywania jej w naskórku, czego konsekwencją jest
odwodnienie i suchość oraz utrata elastyczności przez skórę. 
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Składniki aktywne
dermokosmetyków
o działaniu anti-aging 

Po nad to do cho dzi do zmian w obrę bie
na skór ka, który sta je się cień szy i szor st ki,
a tak że do zmniej sze nia tem pa na mna ża nia
ke ra ty no cy tów, zmniej sze nia ak tyw no ści fi -
bro bla stów oraz włókien ko la ge no wych i ela -
sty no wych. Skut kiem wy mie nio nych zmian
jest znacz ne za zna cze nie zmar szczek mi micz -
nych oraz po ja wie nie się drob nych, a na stęp -
nie po głę bia ją cych się zmar szczek wo kół ką ci -
ków oczu i ust. Ob ser wu je się rów nież nie -
jed no li te wy dzie la nie me la ni ny pro wa dzą ce
do po ja wie nia się plam pig men ta cyj nych.
Zna nych jest wie le związ ków wy ka zu ją cych
dzia ła nie an ti-aging, wcho dzą cych w skład
der mo ko sme ty ków. Na le żą do nich m.in.
pep ty dy, czyn ni ki wzro stu, związ ki o róż nym
cha rak te rze za war te w eks trak tach ro ślin nych,
an ty o ksy dan ty oraz ko mór ki ma cie rzy ste po -
cho dze nia ro ślin ne go.

Pep ty dy w te ra pii an ti-aging

Jed ną z grup związ ków sto so wa nych
w te ra pii an ti-aging sta no wią pep ty dy (ich ilość

ma le je z wie kiem bądź do cho dzi do za bu rze -
nia ich syn te zy) wy ka zu ją ce dzia ła nie mo du lu -
ją ce, które wpły wa ją na po pra wę me ta bo li -
zmu ko mórek skóry, co rów nież przy czy nia
się do ha mo wa nia pro ce su jej sta rze nia. Do
związ ków o wy mie nio nym dzia ła niu na le żą
tzw. pep ty dy bio mi me tycz ne (związ ki zsyn te -
ty zo wa ne, na śla du ją ce na tu ral ne pep ty dy;
obe cnie zna nych po nad 300), cha rak te ry zu ją -
ce się, oprócz dzia ła nia prze ciw sta rze nio we -
go, rów nież zdol no ścią po wstrzy my wa nia
wy pa da nia wło sów i po wsta wa nia prze bar -
wień, jak rów nież wy ka zu ją ce dzia ła nie an ty -
cel lu li to we. Do pep ty dów o dzia ła niu  an ti-
-aging na le żą: Ace tyl De ca pep ti de-3 (wspo -
ma ga two rze nie no wych ko mórek skóry, re -
du ku je drob ne zmar szcz ki i za po bie ga po -
wsta wa niu no wych), De ca pep ti de-4 (CG-
IDP2) (wzmac nia ela stycz ność, wpły wa na
syn te zę ela sty ny i ko la ge nu), Oli go pep ti de-24
(CG-EDP3) (re du ku je zmar szcz ki, wpły wa jąc
na pro li fe ra cję ko mór ko wą), Tri pep ti de-6
(CG-CTP) (od po wia da za opty mal ne na wil -
że nie skóry po przez zwięk sze nie wią za nia
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wo dy w skórze wła ści wej), Cop per Tri pep ti -
de-1 (CG-pep tyd mie dzi) (wpły wa na pro li fe -
ra cję ko mór ko wą).

Czyn ni ki wzro stu w der mo ko sme ty kach
o dzia ła niu an ti-aging

Dzia ła nie prze ciw sta rze nio we wy ka zu ją
rów nież czyn ni ki wzro stu od po wia da ją ce
m.in. za sty mu lo wa nie ko mórek do podzia łu,
wzro stu czy róż ni co wa nia. Ak tu al nie w ko -
sme to lo gii wy ko rzy stu je się dwa ro dza je
czyn ni ków wzro stu – pro du ko wa ne w sy ste -
mach bak te ryj nych al bo uzy ski wa ne z bo ga to -
płyt ko we go oso cza. Pod czas za bie gów me -
zo te ra pii po da je się śród skór nie oso cze bo ga -
to płyt ko we, które sty mu lu je fi bro bla sty do
syn te zy ko la ge nu ty pu III i IV. W efek cie do -
cho dzi do sty mu la cji po wsta wa nia no wych
na czyń krwio no śnych i lep sze go ukrwie nia
i odży wie nia skóry, re ge ne ra cji na skór ka, na -
wil że nia i tym sa mym jej odmło dze nia. Te go
ro dza ju dzia ła nie wy ka zu je m.in. EGF (na -
błon ko wy czyn nik wzro stu), IGF-1 (in su li no -
po dob ny czyn nik wzro stu) oraz bFGF (pod -
sta wo wy czyn nik wzro stu fi bro bla stów). 

Skła dni ki ro ślin ne a dzia ła nie an ti-aging

Du żą gru pę związ ków o udo wo dnio nym
dzia ła niu prze ciw sta rze nio wym sta no wią skła -
dni ki po cho dze nia ro ślin ne go, czę ści których
cha rak te ry sty kę przed sta wio no po ni żej.

Baj ka li na
Nie wąt pli wie war to wspo mnieć o baj ka li -

nie – sub stan cji wy stę pu ją cej w tar czy cy baj -
kal skiej. Baj ka li na wy ka zu je dzia ła nie prze ciw -
za pal ne, prze ciw bak te ryj ne, prze ciwno wo -
two ro we[1] i an ty o ksy da cyj ne, prze ciw dzia ła
fo to sta rze niu się skóry[2,3]. Po nad to wy mie nio -
na sub stan cja ma zdol ność sty mu lo wa nia ak -
tyw no ści te lo me ra zy w fi bro bla stach, co po -
wo du je zwięk sze nie licz by podzia łów tych
ko mórek z 50 do 55 cy kli. 

Na no li pi dy
Za sto so wa nie w ko sme ty kach an ti-aging

zna la zły rów nież w ostat nim cza sie na no czą -
stecz ki, a szcze gól nie na no struk tu ral ne no śni -
ki li pi do we (NLC), otrzy my wa ne dzię ki po łą -
cze niu sta łych li pi dów z ole ja mi (np. Mi gly ol
812, Cap mul MCM)[4]. Spo śród wy mie nio nej
gru py no śni ków dzia ła nie prze ciw sta rze nio -
we wy ka zu je na no li pid GY – po li pep tyd (Sh-
Po ly pep ti de-7), ka psuł ko wa ny w na no li po so -
my hGH o struk tu rze podob nej do struk tu ry
ludz kie go hor mo nu wzro stu, uzy ska ny w wy -
ni ku fer men ta cji mi kro bio lo gicz nej. Jest to po -
li pep tyd za mknię ty w na no li po so mach, który
sty mu lu je wzrost i podzia ły ko mór ko we (np.
fi bro bla stów), po pra wia te kstu rę skóry i jej
wy gląd. Udo wo dnio no tak że, że na no li pid
GY jest tak że bar dziej sku tecz ny od ar bu ty ny,
do brze zna nej w ko sme ty ce ze swe go dzia ła -
nia ob ni ża ją ce go po ziom me la ni ny w skórze[5].

Oprócz na no li pi dów za sto so wa nie znaj -
du ją tak że na no e mul sje, czy li prze zro czy ste,
jed no rod ne, ukła dy wod no-ole jo we opar te
o związ ki po wierzch nio wo czyn ne. Wy mie -
nio ne ukła dy po zwa la ją nie tyl ko na ła twe
wpro wa dza nie sub stan cji ak tyw nych bio lo -
gicz nie, ale rów nież za pew nia ją więk szą efek -
tyw ność dzia ła nia znaj du ją cych się w nich ak -
tyw nych skła dni ków ko sme tycz nych[6].

Co lo strum
Spo śród na tu ral nych związ ków o dzia ła -

niu an ti-aging na le ży rów nież wspo mnieć
o co lo strum (in na na zwa  – sia ra). To pierw sze
mle ko wy twa rza ne przez sa mi ce ssa ków
w cią gu pierw szych 24-72 go dzin po po ro -
dzie. Jest to zło żo na sub stan cja bo ga ta w skła -
dni ki odżyw cze, prze ciw cia ła i czyn ni ki wzro -
stu. Za wie ra po nad 250 związ ków che micz -
nych z 40-krot nie więk szym udzia łem bio lo -
gicz nie ak tyw nych skła dni ków w po rów na niu
z mle kiem. Oprócz im mu no glo bu lin i czyn ni -
ków wzro stu co lo strum za wie ra lak to fe ry nę,
li zo zym, lak to pe ro ksy da zę oraz PRP (po li pep -
tyd bo ga ty w pro li nę), a tak że wi ta mi ny roz -
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pu szczal ne w tłu szczach A, D, E i K oraz wi -
ta mi ny roz pu szczal ne w wo dzie: B1, B2, B6,
B12, PP, C, H, jak również kwas pan to te no wy,
kwas fo lio wy, kwas ni ko ty no wy, ino zy tol,
cho li nę i in ne. Szcze gól nie du żą za war tość,
wy ższą niż w mle ku, ob ser wu je się w przy -
pad ku wi ta min A i E. W skład co lo strum wcho -
dzi tak że tłuszcz, lak to za i sub stan cje mi ne ral -
ne, których za war tość jest 2-10 ra zy wy ższa
niż w mle ku. Wia do mo, że wy mie nio ne sub -
stan cje nie wy stę pu ją w tak wy so kim stę że niu
w żad nym in nym pro duk cie po cho dze nia na -
tu ral ne go[7,8]. Udo wo dnio no, że skła do we co -
lo strum sty mu lu ją podzia ły fi bro bla stów, wa -
run ku jąc po pra wę odży wie nia i od po wie dnie
na wil że nie skóry.

Biał ko soi
In ny na tu ral ny skła dnik to fer men to wa ny

eks trakt z biał ka so jo we go, za wie ra ją cy bio lo -
gicz nie ak tyw ne biał ka, ami no kwa sy en do gen -
ne, izo fla wo ny, le cy ty nę oraz kwas fo lio wy.
Pod czas pro ce su fer men ta cji obe cne w eks -
trak cie nie ak tyw ne for my dwóch fi to e stro ge -
nów prze cho dzą w for mę ak tyw ną – da i dzi na
w da i dze i nę, a ge ni sty na w ge ni ste i nę. Izo fla -
wo ny so jo we dzię ki zdol no ści wią za nia z re -
cep to ra mi estro ge no wy mi w skórze mo gą
wy wie rać wpływ na stan skóry u ko biet
w okre sie preme no pau zal nym i me no pau zal -
nym, jed no cze śnie nie po wo du jąc skut ków
ubocz nych, ja kie mo gą to wa rzy szyć te ra pii
hor mo nal nej. Ma ją zdol ność sty mu lo wa nia
pro duk cji ko la ge nu, ela sty ny i kwa su hia lu ro -
no we go w głęb szych war stwach skóry, dzię ki
cze mu po pra wia ją jej ję dr ność i na wil że nie.
Wpły wa ją do dat ko wo na po gru bie nie i po -
pra wę gę sto ści skóry. Udo wo dnio no, że po
trzech mie sią cach ich re gu lar ne go sto so wa nia
ob ser wu je się wzrost gru bo ści skóry o ok.
12%. Za po bie ga ją po nad to po wsta wa niu
prze bar wień, re gu lu jąc i ujed no li ca jąc pig -
men ta cję skóry dro gą ha mo wa nia dzia ła nia
re cep to rów PAR-2. Wy ka zu ją dzia ła nie an ty -
o ksy da cyj ne i li ftin gu ją ce (odmło dze nie skóry
o ok. 5 lat). Wy ka zu ją tak że wła ści wo ści ła go -

dzą ce i prze ciw za pal ne. Ma ją rów nież zdol -
ność ha mo wa nia ak tyw no ści MMPs (zwła -
szcza MMP-1 i MMP-3 ak ty wo wa nych przez
pro mie nio wa nie UV). Dzia ła nie MMP-1 jest
zwią za ne z roz kła dem włókien ko la ge no -
wych, a MMP-3 ucze st ni czy w roz kła dzie bia -
łek, które ucze st ni czą w two rze niu pra wi dło -
we go ru szto wa nia i ko mu ni ka cji po mię dzy
na skór kiem a skórą wła ści wą[9]. Po ni żej przed -
sta wio no krót ką cha rak te ry sty kę ge ni ste i ny.

Ge ni ste i na a dzia ła nie an ti-aging
Jak wspo mnia no wcze śniej, ge ni ste i na jest

związ kiem z gru py fi to e stro ge nów, które go
naj bar dziej ak tyw ną bio lo gicz nie po sta cią jest
agli kon wy stę pu ją cy m.in. wła śnie w fer men -
to wa nych eks trak tach soi. Zwią zek ten po sia -
da bu do wę zbli żo ną do na tu ral nych estro ge -
nów i w związ ku z tym ma zdol ność wią za nia
się z re cep to ra mi estro ge no wy mi oraz re cep -
to ra mi dla an dro ge nów. Dzię ki wią za niu z ty -
mi ostat ni mi ha mu je bio lo gicz ną ak tyw ność
te sto ste ro nu i di hy dro te sto ste ro nu, co z ko lei
wią że się ze zmniej sza niem wy twa rza nia ło ju
i wy stę po wa nia zmian trą dzi ko wych. 

Ge ni ste i na wy ka zu je dzia ła nie odmła dza -
ją ce zwła szcza wzglę dem skóry doj rza łej
w okre sie oko ło me no pau zal nym. Dzię ki jej
dzia ła niu spły ce niu mo gą ule gać już ist nie ją ce
zmar szcz ki, a do dat ko wo za po bie ga po wsta -
wa niu no wych. Po nad to na wil ża i ue la stycz nia
skórę oraz po pra wia jej ję dr ność dzię ki sty -
mu lo wa niu syn te zy ko la ge nu, ela sty ny i kwa -
su hia lu ro no we go. Ge ni ste i na od dzia łu je
rów nież ko rzy st nie na płaszcz li pi do wy skóry,
wzmac nia jąc tym sa mym jej funk cje ochron ne. 

Jak już wspo mnia no, ge ni ste i na wy ka zu je
rów nież ak tyw ność an ty o ksy da cyj ną – jest sil -
niej szym an ty o ksy dan tem od wi ta mi ny A,
C i E. Obok zdol no ści neu tra li zo wa nia wol -
nych ro dni ków ma tak że zdol ność po bu dza -
nia ak tyw no ści en zy mów an ty o ksy da cyj nych
– ka ta la zy, pe ro ksy da zy lub re duk ta zy glu ta -
tio no wej oraz dys mu ta zy po nad tlen ko wej.
Po nad to wy ka zu je zdol ność wią za nia ka tio -
nów me ta li przy spie sza ją cych re ak cje utle nia -
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nia i dzię ki tej ak tyw no ści ha mu je ini cjo wa nie
wol no ro dni ko wych re ak cji łań cu cho wych.
Wy ka zu je tak że dzia ła nie prze ciw ło jo to ko we,
prze ciw za pal ne, prze ciw bak te ryj ne i prze ciw -
grzy bi cze. Do dat ko wo dzia ła an ty cel lu li to wo,
ha mu jąc ak tyw ność en zy mów bio rą cych
udział w de gra da cji ko la ge nu i ela sty ny. Mo że
być tak że wy ko rzy sta na ja ko czyn nik wspo -
ma ga ją cy skórę na czyn ko wą, po nie waż chro -
ni przed uszko dze niem ko mór ki śród błon ka
na czyń krwio no śnych. Jest tak że ne ga tyw nym
re gu la to rem adi po ge ne zy – ha mu je prze -
kształ ca nie się ko mórek za rod ko wych i pre a -
di po cy tów w doj rza łe adi po cy ty[10,11].

Skła dni ki po cho dze nia ro ślin ne go 
wpły wa ją ce na me ta lo pro te i na zy 
ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej 
i ich ro la w pre pa ra tach an ti-aging

Du żą gru pę związ ków wy ko rzy sty wa nych
w ko sme ty kach an ti-aging sta no wią sub stan -
cje po cho dze nia ro ślin ne go. Nie które za war -
te w su row cach ro ślin nych związ ki oprócz
wła ści wo ści an ty o ksy da cyj nych, prze ciw za -
pal nych czy ujed no li ca ją cych ko lo ryt skóry
mo gą mo du lo wać ak tyw ność me ta lo pro te i -
naz ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej (MMPs).
Prze bu do wa tkan ki łącz nej zwią za na z utra tą
przez skórę ję dr no ści, sprę ży sto ści i po wsta -
wa niem pierw szych zmar szczek ma zwią zek
głów nie z eks pre sją ge nów ko du ją cych MMP-1,
MMP-3 i MMP-9 od po wia da ją cych za de gra -
da cję ko la ge nu ty pu I i III oraz roz kła da nie ela -
sty ny. Moż li we jest za po bie ga nie ww. zmia -
nom dzię ki za sto so wa niu od po wie dnich in hi -
bi to rów ha mu ją cych ak tyw ność MMPs bądź
ak ty wa to rów sty mu lu ją cych pro ces syn te zy
ko la ge nu i ela sty ny przez fi bro bla sty. Do gru -
py wy mie nio nych związ ków na le żą wspo -
mnia ne już wcze śniej po li fe no le oraz tri ter pe -
ny. Ich ak tyw ność jest uwa run ko wa na che la -
to wa niem jo nów me ta li wie lo war to ścio wych
(Cu2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+ i Zn2+) bę dą cych ko -
fak to ra mi en zy mów lub wcho dzą cych w skład
ich cen trum ak tyw ne go. Zdol ność che la to wa -
nia wy mie nio nych jo nów wa run ku je ha mo -

wa nie re ak cji wol no ro dni ko wych (np. re ak cji
Fen to na czy pe ro ksy da cji li pi dów). Do stęp ne
da ne wska zu ją, że wy mie nio ne związ ki wy -
wie ra ją wpływ na ak tyw ność ta kich en zy -
mów, jak cy klo o ksy ge na za, ela sta za, hia lu ro -
ni da za, ipo ksy ge na za, ko la ge na za czy ty ro zy -
na za i stąd po zwa la ją na za ha mo wa nie okre -
ślo nych zmian w obrę bie skóry. Do dat ko wo
dzię ki che la to wa niu jo nów wa run ku ją tak że
ha mo wa nie re ak cji za pal nych i wła ści we funk -
cjo no wa nie na czyń wło so wa tych[12,13]. 

Cie ka wą gru pę związ ków sta no wią sub -
stan cje po cho dze nia ro ślin ne go ob ję te ochro -
ną pa ten to wą (EP 2335685 A1)[14]. Au to rzy
pa ten tu wska zu ją na eks trak ty wod ne, gli ko lo -
we, eta no lo we (w stę że niu 0,0001-10%,
opty mal nie 0,001-1%) z na sion, kwia tów,
ko rze ni i ło dy gi Alo y sia tri phyl la, Apium gra ve -
o lens, Pas si fl ora e du lis, Pri mu la ver nis iTa ma rix
te nu is si ma, które za wie ra ją m.in. związ ki
z gru py po li fe no li wa run ku ją ce re duk cję prze -
bar wień skóry dzię ki ha mo wa niu syn te zy me -
la ni ny, wy ka zu ją dzia ła nie prze ciw sta rze nio -
we zwią za ne z ha mo wa niem ak tyw no ści
MMPs i wpły wa ją głów nie na syn te zę ko la ge -
nu ty pu I i IV. Eks trak ty z wy mie nio nych ro ślin
za wie ra ją rów nież związ ki bę dą ce an ty o ksy -
dan ta mi. Do dat ko wo za ob ser wo wa no tak że
ich wpływ na eks pre sję ge nów ko du ją cych
akwa po ry nę, fi la gry nę, in wo lu kry nę, la mi ni nę
5 i trans glu ta mi na zę. Ha mo wa nie ak tyw no ści
MMPs ta kich jak MMP-1, MMP-2, MMP-3,
MMP-9 oraz ludz kiej ela sta zy leu ko cy to wej
(HLE) za ob ser wo wa no z ko lei w przy pad ku
te sto wa nia eks trak tów uzy ska nych z ta kich
ro ślin, jak: Be ta vul ga ris L., Bras si ca ole ra cea
L., Ca psi cum an nu um L., Che no po dium qu i noa,
Dau cus ca ro ta L., Ge ra nium xcan ta bri gien se,
Ju ni pe rus com mu nis L., Me li lo tus al ba, Pa sti na -
ca sa ti va L., Po ten til la an se ri na L., Rhus ty phi -
na L., So la num me lon ge na L., Tro pa e o lum ma -
jus L., Vac ci nium an gu sti fo lium, Tri ti co se ca le
spp., Zea ma ys L. (pa tent EP 1819356 A1)[15].
In ny pa tent – EP 2394635 A1 – obej mu je
z ko lei dzia ła nie re du ku ją ce prze bar wie nia,
roz ja śnia ją ce, an ty o ksy da cyj ne i prze ciw sta -
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rze nio we w przy pad ku eks trak tów ro ślin nych 
(stę że nie w pre pa ra tach ko sme tycz nych =
0,0001-10%) uzy ski wa nych z ro ślin z ro dzi ny
Psi lo ta ce ae (psy lo wa te) i ro dza ju Psi lo tum
(szcze gól nie Psi lo tum com pla na tum, Psi lo tum
fla bel la tum Psi lo tum flac ci dum, Psi lo tum nu -
dum, Psi lo tum tri qu e trum i Psi lo tum trun ca -
tum)[16]. Ochro ną pa ten to wą (EP 1699475
B1) ob ję to tak że za sto so wa nie eks trak tu eta -
no lo we go po zy ski wa ne go z cy tryń ca chiń -
skie go (Schi san dra chi nen sis) za wie ra ją ce go
związ ki po li fe no lo we z gru py li gna nów, ta kie
jak de o ksy schi zan dry na, gam ma schi zan dry na,
schi zan dry na i schi zan drol. W przy pad ku wy -
mie nio ne go eks trak tu po twier dzo no je go
dzia ła nie ochron ne wzglę dem fi bro bla stów,
ha mo wa nie pro ce su me la no ge ne zy oraz ak -
tyw no ści li po ksy ge na zy[17]. Ist nie ją tak że do -
nie sie nia od no śnie do za sto so wa nia eks trak tu
z na sion fa so li in dyj skiej (Do li chos bi flo rus),
który za wie ra du że ilo ści po li fe no li – szcze gól -

nie izo fla wo nów wa run ku ją cych zwięk sza nie
ak tyw no ści fi bro bla stów i dzia ła nie ochron ne
wzglę dem nich, sty mu lo wa nie syn te zy ko la -
ge nu ty pu I i V, ochro nę przed skut ka mi dzia -
ła nia pro mie nio wa nia UVA i UVB. Podob ne
wy ni ki uzy ska no w przy pad ku eks trak tów
z fa so li mung i za pro po no wa no ich wy ko rzy -
sta nie w pre pa ra tach ko sme tycz nych w stę że -
niu 0,0001-30% (stę że nie opty mal ne 0,001-
20%)[18]. 

Bo ga tym źródłem związ ków o dzia ła niu
an ti-aging są tak że glo ny, wśród których naj -
czę ściej wy ko rzy sty wa ny mi w pre pa ra tach
ko sme tycz nych są al gi z ro dza ju Chlo rel la, Fu -
cus, La mi nar nia i Spi ru li na, bę dą ce źródłem ta -
kich skła dni ków ak tyw nych, jak al ko ho le (sor -
bi tol, man ni tol), ka ro te no i dy, po li sa cha ry dy
(fu ko i dy na, kwas al gi no wy, kwas D-man no u -
ro no wy, la mi na ry na) oraz so le mi ne ral ne
(chlor, cynk, ma gnez, man gan, miedź, po tas,
siar ka, sód), a wy ka zu ją cych dzia ła nie ochron -
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ne wzglę dem fi bro bla stów, ochron ne przed
skut ka mi dzia ła nia pro mie nio wa nia UV, ha -
mu ją ce wzglę dem ak tyw no ści MMPs, sty mu -
lu ją ce eks pre sję ko la ge nu i ela sty ny oraz dzia -
ła nie an ti-aging zwią za ne naj praw do po dob niej
z na si la niem eks pre sji biał ka Klo tho o ak tyw -
no ści beta-glu ku ro ni da zy i sta no wią ce go ko -
fak tor dla czyn ni ka wzro stu FGF-23. Wy ni ki
ba dań prze pro wa dzo nych na zwie rzę tach
wska zu ją na je go udział w spo wal nia niu pro -
ce sów sta rze nia. Zwięk szo ną eks pre sję te go
ge nu za ob ser wo wa no w eks trak tach z al gi
śnież nej (za włot nia śnież na – Chla my do mo nas
ni va lis), co wią za ło się ze zwięk sza niem pro -
duk cji ko la ge nu w fi bro bla stach i ha mo wa -
niem ak tyw no ści MMPs. Wy ka za no, że za sto -
so wa nie alg Chla my do ca psa w pre pa ra tach
ko sme tycz nych (stę że nie 0,01-10%) istot nie
wpły nę ło na zmniej sze nie TEWL, wa run ko -
wa ło tak że dzia ła nie ochron ne przed pro mie -
nio wa niem UV. Za in te re so wa no się rów nież
moż li wo ścią za sto so wa nia w pro duk tach ko -
sme tycz nych alg z ro dza ju Cy a no bac te rium sp.
(zgło sze nie pa ten to we US 20100028376
A1). Eks trak ty po zy ski wa ne z wy mie nio nych
alg wpły wa ły istot nie na pro duk cję ko la ge nu
w fi bro bla stach, od po wia da ły za ha mo wa nie
ak tyw no ści MMP-1 i IL-6. Do dat ko wo za ob -
ser wo wa no zwięk sze nie ak tyw no ści mar ke -
rów róż ni co wa nia się ke ra ty no cy tów (in wo lu -
kry ny i fi la gry ny), zwięk szo ną eks pre sję trans -
glu ta mi na zy 1 oraz zna czą cą po pra wę sta nu
ba rie ry na skór ko wej[19].

In nym skła dni kiem po cho dze nia ro ślin ne -
go wy ko rzy sty wa nym w ko sme ty kach an ti-
-aging jest re zwe ra trol, bę dą cy sil niej szym an -
ty o ksy dan tem od wi ta mi ny C i E. Je go dzia ła -
nie prze ciw sta rze nio we jest wa run ko wa ne
trze ma me cha ni zma mi: re zwe ra trol jest jed -
nym z naj bar dziej efek tyw nych ak ty wa to rów
si ru tin – bia łek en zy ma tycz nych bę dą cych re -
gu la to ra mi od po wie dzi ko mórek na stres,
wpły wa ją cych na zdol no ści re ge ne ra cyj ne ko -
mórek i ich ży wot ność. Zwięk sze nie przez
re zwe ra trol ak tyw no ści si ru tin wa run ku je po -
pra wę funk cjo no wa nia na tu ral nych pro ce sów

na praw czych skóry, zwięk sza od por ność ko -
mórek skóry na ne ga tyw ne dzia ła nie czyn ni -
ków śro do wi ska i przedłu ża ich ży wot ność.
Wy ni ki prze pro wa dzo nych do tych czas ba dań
kli nicz nych wska zu ją, że za sto so wa nie re zwe -
ra tro lu w stę że niu 5% wa run ku je wzrost ak -
tyw no ści sir tu in w star szych ko mór kach skóry
na wet o 55%[20-22]. Po nad to re zwe ra trol jest
czyn ni kiem ha mu ją cym gli ka cję – dru gi z waż -
nych me cha ni zmów przy czy nia ją cych się do
przed wcze sne go po gar sza nia się wy glą du
skóry[23]. W wy ni ku gli ka cji do cho dzi bo wiem
do ni szcze nia bia łek pod po ro wych skóry –
ko la ge nu i ela sty ny, który to pro ces po stę pu -
je z wie kiem. Dzia ła nie re zwe ra tro lu wa run -
ku je więc ochro nę wy mie nio nych włókien
ko la ge nu i ela sty ny przed zni szcze niem i tym
sa mym za po bie ga utra cie przez skórę ela -
stycz no ści[24,25]. Do dat ko wo, jak wspo mnia no
wcze śniej, re zwe ra trol to je den z naj sil niej -
szych an ty o ksy dan tów[26]. Sub stan cje za war te
w eks trak tach ro ślin nych próbu je się tak że łą -
czyć z ni sko czą stecz ko wy mi pep ty da mi bądź
en zy ma mi za an ga żo wa ny mi w na pra wę DNA
– zgło sze nie pa ten to we US 20110280850
A1[27] i US 20107758878 B2[28]. Jed nym
z przy kła dów ta kie go po łą cze nia, w przy pad -
ku które go za ob ser wo wa no po pra wę sta nu
skóry, jest eks trakt z drze wa afry kan skie go
Ano ge is sus le io car pus (stę że nie 0,0001-75%),
en zy mów ucze st ni czą cych w na pra wie DNA
(stę że nie 0,00001-35%) oraz ni sko czą stecz -
ko wych pep ty dów z gru py he ksa pep ty dów
i/lub pen ta pep ty dów i/lub tri pep ty dów i/lub
di pep ty dów (stę że nie 0,001-20%). In ny
przy kład to po łą cze nie eks trak tów ro ślin nych
z Ro sma ri nus offi ci na lis, Cen tel la asia ti ca, Al pi -
nia spe cio sa i Echi na cea an gu sti fo lia (stę że nie
0,01-10%) za wie ra ją cych zna czą ce ilo ści po li -
fe no li z za mknię ty mi w li po so mach en zy ma mi
ucze st ni czą cy mi w na pra wie DNA.

Ha mo wa nie eks pre sji MMPs jest zwią za -
ne m.in. z dzia ła niem ich tkan ko wych in hi bi to -
rów (TIMPs) oraz alfa2-ma kro glo bu li ny. Dzia -
ła niem zbli żo nym do TIMPs cha rak te ry zu ją się
nie które związ ki po cho dze nia ro ślin ne go –
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np. za war te w eks trak cie ze skór ki owo ców
li czi, z li ści je ży ny czy dy ni zwy czaj nej. Do
wspo mnia nej gru py związ ków na le żą pep ty dy
– Tri pep ty de-2 (ha mu ją cy ak tyw ność ela sta zy
i MMP-1), My ri sto yl Te tra pep ti de-20 (ha mu -
ją cy ak tyw ność MMP-1) oraz Ace tyl He xa -
pep ti de-20 (ha mu ją cy ak tyw ność MMP-1,
MMP-2 i MMP-9). Po nad to wy ka za no, że
eks trakt z dy ni zwy czaj nej wy ka zu je dzia ła nie
ochron ne wzglę dem włókien ela sty ny i ko la -
ge nu, zaś w wa run kach in vi tro ha mu je syn te -
zę ka te psy ny L i MMP-1 (od po wie dnio
o 86% i 99%). Po za tym zmniej sza też ak -
tyw ność MMP-2 i wy wie ra po zy tyw ny wpływ
na orga ni za cję sie ci włókien ela stycz nych i ko -
la ge no wych[29].

Ro la an ty o ksy dan tów w te ra pii 
an ti-aging

Skóra sta le jest na ra żo na na dzia ła nie 
eg zo gen nych czyn ni ków oksy da cyj nych, co
wią że się z in du ko wa niem w niej pro ce sów
za pal nych, hi per pro li fe ra cji na skór ka oraz
zwięk sze niem szyb ko ści sie cio wa nia włókien
ko la ge no wych. Po nad to do cho dzi do utle nia -
nia i de gra da cji ko la ge nu i in duk cji zmian
w mor fo lo gii ko mórek skóry – głów nie ke ra -
ty no cy tów. Skóra wy sta wio na na dzia ła nie
pro mie nio wa nia UV jest na ra żo na na wy stę -
po wa nie efek tów zwią za nych z tzw. fo to sta -
rze niem pod po sta cią zmar szczek, utra ty 
ję dr no ści i hi per pig men ta cji.

Po wyż szym zmia nom moż na prze ciw -
dzia łać po przez sto so wa nie sub stan cji
ochron nych – chro nią cych skórę przed wni -
ka niem w jej głąb pro mie nio wa nia UV oraz
dzię ki wy ko rzy sta niu związ ków neu tra li zu ją -
cych wol ne ro dni ki (an ty o ksy dan tów).

Du żą gru pę związ ków wy ko rzy sty wa nych
w der mo ko sme ty kach o dzia ła niu an ti-aging
sta no wią wła śnie an ty o ksy dan ty za po bie ga ją -
ce po wsta wa niu wol nych ro dni ków od po -
wie dzial nych m.in. za sty mu lo wa nie ak tyw no -
ści me ta lo pro te i naz ma cie rzy ze wną trz ko -
mór ko wej za an ga żo wa nych w de gra da cję 

ko la ge nu i tym sa mym pro ces sta rze nia się
skóry. Do sil nych an ty o ksy dan tów na le żą 
wi ta mi ny A, B3, C i E, które do dat ko wo wy -
ka zu ją dzia ła nie re ge ne ra cyj ne i sty mu lu ją syn -
te zę ko la ge nu ty pu I i III. Funk cję an ty o ksy da -
cyj ną peł nią przede wszy st kim fla wo no i dy, ka -
ro te no i dy i po li fe no le.

Jed ną z grup związ ków o dzia ła niu an ty o -
ksy da cyj nym są wspo mnia ne wcze śniej ka ro -
te no i dy – li po fi lo we barw ni ki syn te zo wa ne
przez ro śli ny i mi kro or ga ni zmy. Wy mie nio ne
związ ki ucze st ni czą w neu tra li za cji sin gle to -
we go tle nu czą stecz ko we go i nad tlen ków.
Naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym w ko sme ty -
kach i su ple men tach die ty ka ro te no i dem jest
beta-ka ro ten, który we dług wy ni ków wie lu
prze pro wa dzo nych ba dań jest naj sil niej szym
z an ty o ksy dan tów neu tra li zu ją cych tlen sin gle -
to wy (jest np. ok. 50-krot nie sil niej szym an ty -
o ksy dan tem od alfa-to ko fe ro lu).

Obok wy mie nio nych wcze śniej an ty o ksy -
dan tów po cho dze nia ro ślin ne go, które wy ka -
zu ją sku tecz ność w przy pad ku czło wie ka, na -
le żą tak że ka te chi ny obe cne w zie lo nej her ba -
cie, oleu ro pe i na za war ta w li ściach oli wek,
a tak że gru pa po li fe no li za war tych w soi, pyk -
no ge nol (ko ra so sny) oraz eks trakt z pe stek
wi no gron. Wia do mo tak że, że dzia ła nie an ty -
o ksy da cyj ne wzglę dem skóry wy ka zu je też
owoc gra na tu, czar na her ba ta, je żów ka, awo -
ka do i czo snek[28]. 

Spo śród związ ków o ak tyw no ści an ty -
oksy da cyj nej istot nym jest tak że wi ta mi na
C sty mu lu ją ca rów nież m.in. syn te zę ko la ge -
nu, wspo ma ga ją ca dzia ła nie ukła du im mu no -
lo gicz ne go skóry (bez po śre dnie dzia ła nie
prze ciw za pal ne; dzia ła nie po śre dnie – ha mo -
wa nie czyn ni ków od po wie dzial nych za pro -
duk cję cy to kin prze ciw za pal nych). Wi ta mi na
C sta no wi po nad to nie zbęd ny ko fak tor w re -
ak cjach en zy ma tycz nych zwią za nych z odbu -
do wą tkan ki łącz nej[30], cze go do wo dzą wy ni -
ki prze pro wa dzo nych do tych czas ba dań[31].
Wi ta mi na C ucze st ni czy do dat ko wo w prze -
mia nie roz pu szczal nej w tłu szczach wi ta mi ny
E (8 na tu ral nie wy stę pu ją cych odmian). 
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Wia do mo z ko lei, że to ko fe ro le peł nią
funk cje ochron ne wzglę dem li pi dów wcho -
dzą cych w skład błon ko mór ko wych po przez
usu wa nie ro dni ków li pi do wo-na tlen ko wych.
Ich miej sco we sto so wa nie wa run ku je ogra ni -
cze nie ob ja wów ostrej re ak cji skór nej o ce -
chach obrzę ku, ru mie nia czy opa rze nia sło -
necz ne go, a tak że eli mi na cję prze wle kłej re -
ak cji w po sta ci zmar szczek. Do dat ko wo wy -
ni ki ba dań po twier dza ją pro tek cyj ne prze ciw -
no wo two ro we dzia ła nie wi ta mi ny E. Nie ste -
ty, nie wie le do tych czas wia do mo na te mat
bio do stęp no ści w skórze w przy pad ku do u st -
ne go po da nia tej wi ta mi ny[32,33]. To ko fe ro le
wy ka zu ją tak że dzia ła nie prze ciw za pal ne i od -
po wia da ją za zwięk sza nie na wil że nia skóry[34]. 

In na gru pa związ ków – re ti no i dy (na tu ral -
nie po wsta ją ce po chod ne beta-ka ro te nu, do
których na le ży re ti nol, re ti nal, estry re ti ny lu
i kwas re ti no wy), wy chwy tu ją i sta bi li zu ją re -
ak tyw ne for my tle nu. Po nad to sam kwas re ti -
no wy po bu dza pro li fe ra cję i ak tyw ność fi bro -
bla stów w skórze wła ści wej, wa run ku jąc
zwięk sze nie syn te zy gli ko za mi no gli ka nów,
ko la ge nu ty pu I, III i VII oraz fi bry li ny, dzię ki
cze mu skóra jest od po wie dnio na wil żo na,
po pra wia się jej gru bość i ela stycz ność[35,36].
Do dat ko wo re ti no i dy po bu dza ją pro ces an -
gio ge ne zy w skórze i ha mu ją ak tyw ność me -
ta lo pro te i naz ma cie rzy ze wną trz ko mór ko -
wej. Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań wska -
zu ją po nad to, że beta-ka ro ten po da wa ny
w daw ce 30 mg/do bę przez 10 ty go dni od -
po wia da ła za zmniej sze nie ru mie nia po eks -
po zy cji na pro mie nio wa nie UV w po rów na -
niu z gru pą pla ce bo[37]. Spo śród re ti no i dów
tre ti no i na (na tu ral na ak tyw na for ma wi ta mi ny
A) to pierw szy re ti no id wy ko rzy sta ny do le -
cze nia ob ja wów sta rze nia się skóry. Tre ti no i -
na sto so wa na miej sco wo sty mu lu je syn te zę
ko la ge nu ty pu I i III oraz po bu dze nie ela sty ny.
W wy ni ku ta kie go dzia ła nia zmar szcz ki ule ga -
ją wy gła dze niu, eli mi no wa na jest szor st kość
skóry i po pra wie ule ga jej ko lo ryt. Ana lo gicz -
nym spo so bem dzia ła nia cha rak te ry zu je się
izo tre ti no i na, ale jej sto so wa nie wią za ło się

z wy stę po wa niem dzia łań nie po żą da nych
w po sta ci ru mie nia i złu szcza nia się skóry. 

Wśród wspo mi na nej gru py związ ków
znaj du je się tak że li ko pen (wę glo wo dór nie -
na sy co ny), który jest jed nym z naj lep szych an -
ty o ksy dan tów nie u le ga ją cym kon wer sji do re -
ti no lu po wchło nię ciu w je li cie. Je go du żą za -
war tość stwier dzo no w po mi do rach i nie -
których czer wo nych owo cach (ar buz, czer -
wo ny grejp frut, owo ce dzi kiej róży). Z uwa gi
na fakt, że li ko pen do brze roz pu szcza się
w tłu szczach, jest naj le piej przy swa ja ny przez
czło wie ka. Ist nie ją do wo dy, że li ko pen i beta-
-ka ro ten dzia ła ją sy ner gi stycz nie w sy ste mie
obro ny skóry przed pro mie nio wa niem UV
i wy ka zu ją naj wyż szy po ten cjał an ty o ksy da cyj -
ny[38,39]. 

In nym waż nym skła dni kiem der mo ko -
sme ty ków o dzia ła niu an ti-aging są tak że fi to -
hor mo ny – orga nicz ne związ ki od po wie dzial -
ne za re gu lo wa nie wzro stu i roz wo ju ro ślin.
Związ ki te ma ją podob ną bu do wę i dzia ła nie
do hor mo nów estro ge no wych. Wśród
przed sta wi cie li tej gru py na le ży wy mie nić po -
chod ne ste ro li, izo fla wo nów i li gna nów. Du żą
ilość (po wy żej 50 mg/kg) od po wie dni ków
estra dio lu stwier dzo no w lu cer nie (Me di ca go
sa ti va L.), czer wo nej ko ni czy nie (Tri fo lium in -
car na tum L), łu bi nie (Lu pi nus po ly phyl lus L), lu -
kre cji (Gli cyr rhi za gla bra L). Wy mie nio ne
związ ki za po bie ga ją utle nia niu i uszko dze niu
błon ko mór ko wych, ha mu ją ak tyw ność nie -
których en zy mów (m.in. ko la ge na zy) i do dat -
ko wo sty mu lu ją podzia ły ko mór ko we. Ich ko -
rzy st ne dzia ła nie wią że się z po pra wą na pię cia
i ela stycz no ści skóry i zmniej sze nie drob nych
zmar szczek.

Ko mór ki ma cie rzy ste po cho dze nia 
ro ślin ne go a dzia ła nie an ti-aging

Sza cu je się, że w obrę bie war stwy epi -
der mal nej skóry ko mór ki ma cie rzy ste sta no -
wią ok. 2-7% wszy st kich ży wych ko mórek.
Wy mie nio ne ko mór ki ma ją za pew nić pra wi -
dło wą re ge ne ra cję i wspo móc od no wę 
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ko mórek na skór ka, który nor mal nie od na wia
się re gu lar nie, co ok. 30-40 dni. Ko mór ki ma -
cie rzy ste obe cne w głęb szych war stwach
skóry wa run ku ją ta ką od no wę. Nie ste ty,
z upły wem cza su do cho dzi do znacz ne go ob -
ni że nia ży wot no ści ko mórek ma cie rzy stych,
skóra tra ci swo ją ela stycz ność, jest cień sza,
bar dziej de li kat na i ule ga ro go wa ce niu. Te mu
zja wi sku moż na prze ciw dzia łać, wy ko rzy stu -
jąc ro ślin ne ko mór ki ma cie rzy ste, które ma ją
zdol ność sty mu lo wa nia ludz kich ko mórek
ma cie rzy stych. Stąd za sto so wa nie w pre pa ra -
tach ko sme tycz nych zna la zły eks trak ty ro ślin -
nych ko mórek ma cie rzy stych, które są bo ga -
te w sub stan cje odżyw cze oraz czyn ni ki epi -
ge ne tycz ne, od dzia łu ją ce na ko mór ki ma cie -
rzy ste ludz kiej skóry i po bu dza ją ce je do ak -
tyw no ści. Wy ni ki ba dań wska zu ją, że ro ślin ne
ko mór ki ma cie rzy ste mo gą wa run ko wać
mło dzień czą wi tal ność ko mórek ma cie rzy -
stych skóry[40-42].

W pre pa ra tach ko sme tycz nych za sto so -
wa nie zna lazł np. eks trakt z kul tur ka lu so wych
róży da ma sceń skiej, który ła go dzi sta ny za pal -
ne skóry, wy ka zu je dzia ła nie podob ne do wi -
ta mi ny C i A, a więc prze ciw sta rze nio we,
roz ja śnia ją ce i wa run ku ją ce re duk cję zmar -
szczek. Po nad to dzia ła an ty wi ru so wo, an ty -
aler gicz nie oraz utrzy mu je od po wie dnią gład -
kość, blask i czy stość skóry[43,44]. 

Wy ko rzy sty wa ne są rów nież ko mór ki
ma cie rzy ste z róży al pej skiej za mknię te w li -
po so mo wym kom ple ksie ma ją cym po stać
gra nu lar ne go pro szku, za wie ra ją ce go 50-pro -
cen to we stę że nie ko mórek ma cie rzy stych.
Ro ślin ne ko mór ki ma cie rzy ste wpły wa ją w ta -
kiej po sta ci na ży wot ność ludz kich ko mórek
ma cie rzy stych, przy wra ca jąc ich zdol ność do
podzia łów. Po nad to wy wie ra ją dzia ła nie
ochron ne wzglę dem nich i skóry, chro niąc
przed stre sem ko mór ko wym i ne ga tyw nym
wpły wem czyn ni ków śro do wi ska (che micz ne
to ksy ny, dym pa pie ro so wy me ta le cięż kie,
pro mie nio wa nie UV, szok ter micz ny, wol ne
ro dni ki, za nie czy szcze nia po wie trza itp.) oraz
po bu dza ją na tu ral ne pro ce sy na praw cze.

Wia do mo, że wy mie nio ny pre pa rat po pra wia
wi tal ność i ży wot ność ko mórek ma cie rzy -
stych skóry, za pew nia ich pra wi dło we podzia -
ły i funk cje. Po nad to sty mu lu je re ge ne ra cję
skóry, ła go dzi podraż nie nia i dzia ła prze ciw -
za pal nie[45]. 

Te sto wa no np. pre pa rat z do dat kiem
0,4% ko mórek ma cie rzy stych z róży al pej skiej
w trud nych wa run kach zi mo wych. W ba da niu
udział wzię li ochot ni cy, którzy przez 16 dni
apli ko wa li na po ło wę twa rzy pre pa rat z ko -
mór ka mi ma cie rzy sty mi, a na dru gą po ło wę
in ny pre pa rat. Wy ni ki prze pro wa dzo ne go ba -
da nia wska zu ją, że skóra pie lę gno wa na pre pa -
ra tem z ko mór ka mi ma cie rzy sty mi z róży al -
pej skiej ule gła podraż nie niu w mniej szym
stop niu niż trak to wa na in nym pre pa ra tem. By -
ła też le piej na wil żo na, bar dziej pro mien na
i mniej za czer wie nio na. Za ob ser wo wa no
rów nież zmniej sze nie zmar szczek, zwła szcza
tzw. ku rzych ła pek wo kół oczu.

Do stęp ność bio lo gicz na związ ków 
o dzia ła niu an ti-aging

Istot ne zna cze nie dla do stęp no ści bio lo -
gicz nej pep ty dów, ich ukie run ko wa nia 
i se lek tyw ne go dzia ła nia ma ją se kwen cje 
sy gna ło we zlo ka li zo wa ne w koń co wych frag -
men tach czą ste czek i wy ka zu ją ce po wi no -
wac two do okre ślo ne go re cep to ra znaj du ją -
ce go się w bło nie ko mór ko wej ko mór ki do -
ce lo wej. Dzię ki ta kiej bu do wie pep ty dy bio -
mi me tycz ne mo gą być sto so wa ne na wet
w bar dzo ma łych daw kach[46]. Po za tym
w przy pad ku bio lo gicz nie czyn nych oli go pep -
ty dów ich ni skie ma sy czą stecz ko we (po ni żej
500 Da) za pew nia ją im opty mal ną do stęp -
ność bio lo gicz ną. Wy ni ki ba dań prze pro wa -
dzo nych na Wy dzia le Che mii Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu pod kie -
row nic twem prof. Iza be li No wak wska zu ją,
że przez skórę mo gą wni kać je dy nie dii tri -
pep ty dy, na to miast w przy pad ku więk szych
związ ków ko niecz ne jest ich za mknię cie 
w li po so mach lub wpro wa dza nie przy po mo -
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cy wspo ma ga nych me tod fi zycz nych. Pew ne
roz wią za nie sta no wią tak że tzw. in te li gent ne
pep ty dy (pep ty dy IQ), czy li pep ty dy z do łą -
czo nym łań cu chem kwa su tłu szczo we go, np.
pal mi ty no we go, który uła twia prze cho dze nie
kom ple ksu przez na skórek i wni ka nie do
skóry wła ści wej. Pep ty dy sto so wa ne obe cnie
w der mo ko sme ty kach są zwy kle za mknię te
w li po so mach, co uła twia ich trans port przez
na skórek. Do stęp ność za le ży tak że od tech ni -
ki ka psu la cji w otocz ki li po so mal ne. Do stęp ne
są obe cnie der mo ko sme ty ki, w przy pad ku
których za sto so wa no tech ni kę podwój nej ka -
psu la cji, która po zwo li ła na zwięk sze nie bio -
do stęp no ści pep ty dów bio mi me tycz nych[47]. 

Spo śród re kom bi no wa nych czyn ni ków
wzro stu ma ją cych za sto so wa nie w der mo ko -
sme ty kach do tych czas naj le piej po zna no
wpływ na skórę Hu man Oli go pep ti de-1, -7
i -14[48]. Naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym czyn -
ni kiem spo śród wy mie nio nych jest Hu man
Olgo pep ti de-1 (re kom bi no wa ny EGF). Je go

dzia ła nie po twier dzo no w nie za leż nych ba -
da niach na u ko wych, wy ka zu jąc je go dzia ła nie
mi to gen ne wzglę dem ke ra ty no cy tów i fi bro -
bla stów[49], zwięk sza nie syn te zy IGF-1 oraz
pro duk cji se bum przez gru czo ły ło jo we[50].
Dzia ła nie EGF po twier dzo no w ba da niach in
vi vo u ochot ni ków z trud no go ją cy mi się 
ra na mi[51,52]. 

W in nym ba da niu prze pro wa dzo nym na
gru pie ochot ni czek w wie ku 42-74 lat z wi -
docz ny mi zmar szcz ka mi na twa rzy oce nio no
sku tecz ność dzia ła nia se rum odmła dza ją ce go
ko mór ki (Cell Re ju ve na tion Se rum – CRS),
które za wie ra ło za mknię te w li po so mach czą -
stecz ki TGF-beta1, wi ta mi nę C i eks trakt 
z Ci mi ci fu ga ra ce mo sa. Wy ka za no, że po
trzech mie sią cach sto so wa nia stan skóry ule ga
po pra wie w po rów na niu z jej sta nem wyj ścio -
wym i w sto sun ku do gru py pla ce bo ko rzy sta -
ją cej z kre mu nie za wie ra ją ce go TGF-beta1.
W ko lej nym eta pie wspo mnia ne go wcze śniej
ba da nia, w którym ucze st ni czy ło 20 ochot ni -
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czek w wie ku 29-74 lat, po rów na no z ko lei
dzia ła nie kre mu za wie ra ją ce go czyn nik wzro -
stu śród błon ka na czyń (VEGF), płyt ko po -
chod ny czyn nik wzro stu alfa (PDGF-alfa),
czyn nik sty mu lu ją cy two rze nie ko lo nii gra nu -
lo cy tow (GCSF), czyn nik wzro stu he pa to cy -
tow (HGF), in ter leu ki ny (IL-6, IL-8) i TGF-
-beta1 z dzia ła niem kre mu o skła dzie zbli żo -
nym do me diów sto so wa nych w ho dow lach
ko mór ko wych. Za ob ser wo wa no zna czą cą
po pra wę wy gła dze nia skóry w przy pad ku
obu za sto so wa nych pre pa ra tów[53].

Istot ny jest tak że pro blem do stęp no ści
bio lo gicz nej an ty o ksy dan tów. Choć mo gą
one być do star cza ne do skóry dzię ki od po -
wie dniej die cie i su ple men ta cji do u st nej, to fi -
zjo lo gicz ne pro ce sy zwią za ne z ab sorp cją,
roz pu szczal no ścią i trans por tem ogra ni cza ją
ilość, ja ka jest do star cza na do skóry. Bez po -
śre dnia apli ka cja ma do dat ko wą za le tę – po -
zwa la na kie ro wa nie ich do okre ślo nych wy -
ma ga ją cych ochro ny ob sza rów skóry. An ty -
oksy dan ty są z na tu ry nie sta bil ne w przy ro -
dzie (np. obe cność śro do wi ska wod ne go
pro wa dzi do oksy da cyj ne go roz kła du kwa su
askor bi no we go na sku tek jo ni za cji), co po -
zwa la im funk cjo no wać w re ak cjach re doks.
Po nad to wie le an ty o ksy dan tów jest po dat -
nych na de gra da cję fo to che micz ną i obe cno ść
tle nu. Dla zwięk sze nia sta bil no ści an ty o ksy -
dan tów ko rzy sta się z róż nych sy ste mów ich
do star cza nia w głąb skóry, które zre sztą są
wy ko rzy sty wa ne tak że w przy pad ku in nych
związ ków o dzia ła niu an ti-aging. Do wspo -
mnia nych sy ste mów za li cza się li po so my, nio -
so my (po chod ne li po so mów, pę che rzy ki
zbu do wa ne z am fi fi lo wych uwo dnio nych mo -
no me rów sur fak tan tów o zdol no ściach sa mo -
rzut ne go gro ma dze nia się w dwu war stwy),
trans fe ro so my (ela stycz ne li po so my zbu do -
wa ne z fo sfo li pi dów, za zwy czaj z le cy ty ny
oraz sur fak tan tów: cho la nu so du, de o ksy cho -
la nu so du, po li sor ba tu 80, które nada ją im
ela stycz ność; za wie ra ją rów nież kil ka pro cent
eta no lu; ła two ule ga ją od kształ ce niom i dla te -
go są zdol ne prze ni kać przez war stwę ro go -

wą), sta łe czą stecz ki na no li pi do we (so lid li pid
na no par tic les), emul sje i mi kro e mul sje oraz
ful le re ny (związ ki zbu do wa ne je dy nie z ato -
mów wę gla, za wsze w pa rzy stej licz bie,
o prze strzen nej, za mknię tej struk tu rze skła da -
ją ce się z pier ście ni pen ta go nal nych i he ksa go -
nal nych)[54]. Prze pro wa dzo no tak że kil ka ba -
dań na zwie rzę tach, których wy ni ki wska zu ją
na pro tek cyj ne dzia ła nie an ty o ksy dan tów
wzglę dem pro mie nio wa nia UV. Wy ka za no,
że to ko fe rol w daw ce 10-1000 mg/ml chro ni
fi bro bla sty skóry przed ne ga tyw nym dzia ła -
niem pro mie nio wa nia UVB[55]. W przy pad ku
askor bi nia nu daw ka od 10-12 do 10-6M wa -
run ko wa ła zna czą ce zmniej sze nie pe ro ksy da -
cji li pi dów in du ko wa nej przez pro mie nio wa -
nie UVA oraz zmniej sze nie wy dzie la nia cy to -
kin pro za pal nych IL-1 i IL-6[56]. 

W przy pad ku re zwe ra tro lu ze wzglę du na
je go ni ską przy swa jal ność w po sta ci su ple -
men tów szan se, aby do tarł on do warstw
skóry od we wnątrz, są ogra ni czo ne, po nie -
waż jest on w pierw szej ko lej no ści wy ko rzy -
sty wa ny przez in ne na rzą dy. Opra co wa no
spe cjal ną po stać re zwe ra tro lu ba zu ją cą na gli -
ko lu bu ty le no wym. Jest to płyn na po stać eks -
trak tu oli go me rycz ne go re swe ra tro lu, która
umoż li wia ła twe wpro wa dze nie te go skła dni -
ka do for muł ko sme tycz nych oraz za pew nia
je go sta bil ność[57]. W krót ko ter mi no wym ba -
da niu in vi vo nad miej sco wym za sto so wa niem
re zwe ra tro lu przed na świe tla niem pro mie -
nio wa niem UVB za ob ser wo wa no znacz ne
za ha mo wa nie in du ko wa ne go przez to pro -
mie nio wa nie ne ga tyw ne go wpły wu na pro li -
fe ra cję ko mórek, ilość biał ka i licz by ko pii 
mR NA sur wi wi ny oraz fo sfo ry la cję wy mie -
nio ne go biał ka w przy pad ku skóry u my szy,
co świad czy o pro tek cyj nym dzia ła niu re zwe -
ra tro lu na skórę[58]. Z ko lei Wang i wsp.[59] wy -
ka za li ha mu ją ce dzia ła nie ge ni ste i ny na in du -
ko wa ną przez pro mie nio wa nie UVB eks pre -
sję c-Fos i c-Jun w przy pad ku skóry my szy.
Uzy ska ne przez nich wy ni ki wska zu ją, że ge -
ni ste i na mo że prze ciw dzia łać fo to u szko dze -
niom i kar ci no ge ne zie skóry. 
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W przy pad ku re ti no i dów za sto so wa nie
w ko sme ty kach zna la zły pre kur so ry kwa su 
re ti no we go (re ti nol, re ti nal de hyd oraz estry
re ti ny lu – pro pio nian i pal mi ty nian re ti ny lu).
Naj czę ściej sto so wa nym jest re ti nol, zaś pro -
duk ty ko sme tycz ne cha rak te ry zu ją się wzglę -
dnie ma łą za war to ścią te go związ ku, bo 0,01-
0,08%. W róż nych ba da niach udo wo dnio no,
że kre my za wie ra ją ce w swym skła dzie np.
izo tre ty no i nę i re ti nol w stę że niu 0,1% wa -
run ku ją re duk cję zmar szczek oraz zmian pig -
men ta cyj nych skóry, ale ko niecz na jest te ra pia
trwa ją ca ok. 12 mie się cy[60,61]. Udo wo dnio no
tak że sku tecz ność re ti na lu w wal ce z po sło -
necz ny mi uszko dze nia mi skóry. Te sto wa no
emul sje za wie ra ją ce w swym skła dzie re ti nal
w stę że niu do 0,05%, które cha rak te ry zo wa -
ły się za da wa la ją cym dzia ła niem wo bec zmian
barw ni ko wych skóry[62]. Ba da ne są rów nież
no we po chod ne re ti no lu – ga lu san re ti ny lu
i ester kwa su all-trans re ti no we go, cha rak te -
ry zu ją ce się znacz nie wy ższą sku tecz no ścią od
re ti no lu, które po nad to są tak że le piej to le ro -
wa ne przez skórę[63].
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