
66

kosmetologia

Mgr Agata Lebiedowska
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmaceutyczny z OML 
w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska 

Pe e ling wy ko nu je się, aby po zbyć się
po wierz chow nych zmian cho ro bo wych
bądź de fek tów ko sme tycz nych. Do cho dzi
do czę ścio we go lub cał ko wi te go usu nię cia
war stwy ro go wej na skór ka. Po wy ko na niu
pe e lin gu skóra jest gład ka, mięk ka i wraż liw -
sza na od dzia ły wa nie ze wnę trz nych czyn ni -
ków me cha nicz nych, ter micz nych i che -
micz nych. Pe e lin gi zna ne by ły już w XIX
wie ku. Pierw szy za bieg złu szcza nia prze pro -
wa dził P.G. Unna, nie miec ki der ma to log,
uży wa jąc 50-proc. pa sty re zor cy no wej
i kwa su trój chlo ro oc to we go (TCA). Obe -
cnie spe cja li ści ma ją do dys po zy cji sze ro ki
asor ty ment pre pa ra tów prze zna czo nych do
złu szcza nia che micz ne go[1].

Podział pe e lin gów
Pe e lin gi mo że my kla sy fi ko wać w opar -

ciu o za sto so wa ną me to dę złu szcza nia, 

ro dzaj uży te go środ ka che micz ne go do złu -
szcza nia i w za leż no ści od głę bo ko ści, do ja -
kiej pe ne tru je śro dek złu szcza ją cy. 

W za leż no ści od za sto so wa nej me to dy złu -
szcza nia pe e e lin gi dzie li my na:

• pe e ling me cha nicz ny (pe e ling-scrub)
z za sto so wa niem sub stan cji ście ra ją cych
lub apa ra tów złu szcza ją cych, 

• pe e ling che micz ny po le ga ją cy na za sto -
so wa niu związ ków che micz nych o wła -
ści wo ściach złu szcza ją cych,

• pe e ling fi zycz ny z za sto so wa niem la se ra,
za mra ża nia cie kłym azo tem, pod tlen -
kiem azo tu, su chym lo dem,

• pe e ling sko ja rzo ny po le ga ją cy na łą czo -
nym za sto so wa niu me tod che micz nych
i fi zycz nych lub me cha nicz nych i che -
micz nych.

Kwas migdałowy należy do �-hydroksykwasów (AHA). Jest szeroko
stosowany w przemyśle kosmetycznym, m.in. do produkcji kremów 
i toników. Ma właściwości przeciwbakteryjne, nawilżające oraz
depigmentacyjne. Posiada także silne właściwości ochronne,
zapobiegając fotostarzeniu się skóry. Nie uwrażliwia skóry na
działanie promieni słonecznych, w związku z tym może być stosowany
w okresie letnim.

Kwas migdałowy  
jako popularny składnik 
peelingów chemicznych 
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Z ko lei w za leż no ści głę bo ko ści, do ja kiej
pe ne tru je śro dek złu szcza ją cy wy róż nia my:
• pe e lin gi po wierz chow ne (pe ne tra cja ok.

0,06 mm),
• pe e lin gi śre dnio głę bo kie (do ok. 0,45

mm),
• pe e lin gi głę bo kie (głę bo kość złu szcza nia

ok. 0,6 mm)[1].

Pe e lin gi che micz ne
Kwas mig da ło wy na le ży do pe e lin gów

che micz nych, które sto su je się od wie lu lat.
Oprócz swo ich wła ści wo ści złu szcza ją cych,
za sto so wa nie pe e lin gu pro wa dzi do prze bu -
do wy włókien ko la ge nu i ela sty ny oraz gli -
ko za mi no gli ka nów, co ma istot ne zna cze nie
np. w te ra pii blizn. Po je go apli ka cji spa da
za war tość me la ni ny, a jej dys try bu cja
w skórze sta je się bar dziej ho mo gen na.
Kwas mig da ło wy po pra wia ko lo ryt skóry
i re du ku je prze bar wie nia[2]. Po nad to pe e lin -
gi che micz ne z hy dro ksy kwa sa mi oraz
w me to dach sko ja rzo nych sta no wią pod sta -
wo we po stę po wa nie w te ra pii an ty-aging.

Hy dro ksy kwa sy
W ko sme to lo gii wy ko rzy sty wa ne są

kwa sy �-hy dro ksy lo we (al pha-hy dro xy acid
– AHA), �-hy dro ksy lo we (be ta-hy dro xy acid
– BHA) i po li hy dro ksy lo we (po ly hy dro xy
acids – PHA).  Al fa-hy dro ksy kwa sy to związ -
ki orga nicz ne wy stę pu ją ce po wszech nie
w przy ro dzie. Są otrzy my wa ne z pro duk -
tów na tu ral nych, m.in. z trzci ny cu kro wej,

mle ka oraz owo ców. Mo gą być rów nież
syn te ty zo wa ne me to da mi che micz ny mi[3,4].
Za li cza się do nich m.in. kwa sy: gli ko lo wy,
mle ko wy, mig da ło wy, pi ro gro no wy, aze la i -
no wy, ma le i no wy, wi no wy, cy try no wy czy
szcza wio wy. Z uwa gi na swo je wła ści wo ści
far ma ko lo gicz ne �-hy dro ksy kwa sy są wy ko -
rzy sty wa ne za rów no w le cze niu, jak i wspo -
ma ga niu le cze nia trą dzi ku po spo li te go, ło jo -
to ko we go za pa le nia skóry oraz in nych cho -
rób skóry[3,5]. W za leż no ści od ro dza ju kwa -
su, je go stę że nia, pH, ty pu podło ża i wska -
zań do le cze nia związ ki te wy ka zu ją wie le
róż nych za let. Miej sco wo sto so wa ne pre pa -
ra ty ko sme tycz ne za wie ra ją ce ma łe stę że nia
AHA zmniej sza ją gru bość war stwy ro go wej
po przez osła bie nie przy le ga nia kor ne o cy -
tów. Im wy ższe stę że nia AHA i niż sze pH
podło ża, tym sil niej szy efekt złu szcza ją cy.
Dzia ła nie ke ra to li tycz ne AHA wy ko rzy sty -
wa ne jest w wie lu róż nych cho ro bach i za -
bu rze niach ko sme tycz nych, np. w su chej
skórze, mo dze lach, ro go wa ce niu mie szko -
wym, ro go wa ce niu sło necz nym, bro daw -
kach ło jo to ko wych, trą dzi ku i hi per pig men -
ta cjach. Po wszech nie wy ko rzy stu je się hy -
dro ksy kwa sy w ko sme ceu ty kach w ce lu po -
pra wy funk cjo no wa nia ba rie ry na skór ko wej,
na wil ża nia na skór ka, wy gła dze nia je go po -
wierzch ni oraz ja ko sub stan cje o dzia ła niu
roz ja śnia ją cym. Czę sto hy dro ksy kwa sy sto -
su je się w po łą cze niu z in ny mi związ ka mi
ak tyw ny mi, np. re ti no lem lub estra dio lem[6]. 

Mi mo iż za sto so wa nie hy dro ksy kwa sów
przy no si wie le ko rzy ści, ich uży cie jest
w pew nym stop niu ogra ni czo ne z po wo du
dzia łań ubocz nych, które mo gą to wa rzy szyć
za bie gom. Na le żą do nich podraż nie nie
skóry, ob ja wia ją ce się np. za czer wie nie -
niem, pie cze niem, swę dze niem itp. Efek ty
ubocz ne dzia ła nia AHA są wy ni kiem ich wła -
ści wo ści che micz nych. W wa run kach na tu -
ral nych pH skóry jest wy ższe niż pH �-hy -
dro ksy kwa sów. W związ ku z tym AHA po
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ze tknię ciu ze skórą ule ga ją dy so cja cji, co
wią że się z od szcze pie niem jo nu wo do ro -
we go (H+). Utrzy ma nie ni skie go pH waż ne
jest tak że w związ ku z ko niecz no ścią za -
pew nie nia wy so kiej bio do stęp no ści AHA.
Naj wyż szą bio do stęp ność za pew nia ją ich
for my nie zdy so cjo wa ne. Jo ny po wsta ją ce
po dy so cja cji znacz nie go rzej prze ni ka ją
przez war stwę ro go wą. Sku tecz ność dzia ła -
nia eks fo lia cyj ne go kwa sów za le ży od ich
mo cy, którą okre śla pa ra metr pKa. Naj lep -
sze dzia ła nie bę dą wy ka zy wa ły pre pa ra ty,
w których pH jest niż sze od pKa kwa su,
który zo stał w nim za sto so wa ny. Zbyt czę -
ste sto so wa nie AHA pro wa dzi do uru cho -
mie nia w skórze me cha ni zmów ad ap ta cyj -
nych, które uod par nia ją na skórek na dzia ła -
nie kwa sów. Pro wa dzi to w kon se kwen cji
do zmniej sze nia ich ak tyw no ści oraz osła -
bie nia dzia ła nia złu szcza ją ce go i re ge ne ra cyj -
ne go[3,7]. 

Wła ści wo ści kwa su mig da ło we go
Czą stecz ka kwa su mig da ło we go po sia -

da 8 ato mów wę gla i jest więk sza od czą -
stecz ki kwa su gli ko lo we go. Jej pKa wy no si
3,41, a wła ści wo ści są bar dzo podob ne do
kwa su gli ko lo we go. Ma więk szą moc, ale
znacz nie tru dniej wni ka do skóry, co po wo -
du je, że dzia ła ła go dniej i wol niej niż kwas
gli ko lo wy i jest cał ko wi cie po zba wio ny dzia -
ła nia draż nią ce go. Ła two roz pu szcza się
w al ko ho lach (ety lo wym, izo pro py lo wym),
tłu szczach i wo dzie. Na tu ral ny mi źródła mi
kwa su mig da ło we go są wi śnie, mo re le oraz
mig da ły. Jest on otrzy my wa ny przez hy dro -
li zę wy cią gu z gorz kich mig da łów. Po śród ?-
hy dro ksy kwa sów wy ka zu je naj sil niej sze
wła ści wo ści prze ciw bak te ryj ne, po nie waż
bu do wą jest zbli żo ny do wie lu an ty bio ty -
ków. W śro do wi sku kwa śnym kwas mig da -
ło wy dzia ła bak te rio sta tycz nie i bak te rio bój -
czo na szcze py bak te rii Sta phy lo coc cus au -
reus, Ba cil lus pro teus, Esche ri chia co li i Ae ro -

bac ter ae ro ge nes. Jest ce nio ny w der ma to -
lo gii i ko sme to lo gii. Ha mu je ło jo tok oraz ła -
go dnie złu szcza na skórek. Mo że być sto so -
wa ny prak tycz nie u każ de go, zwła szcza
w przy pad ku cer pro ble ma tycz nych: mie -
sza nej, wraż li wej, na czy nio wej i ło jo to ko -
wej. Wy ko rzy sty wa ny jest do pe e lin gów
w przy pad kach trą dzi ku po spo li te go, skóry
tłu stej z licz ny mi za skór ni ka mi. Wcho dzi
w skład wie lu pre pa ra tów pie lę gna cyj nych
i pe e lin gów li kwi du ją cych ob ja wy sta rze nia,
fo to sta rze nia oraz zmia ny barw ni ko we.

Naj czę ściej sto so wa ny jest 50-proc.
kwas mig da ło wy. Stę że nia 2-10% te go
kwa su za wie ra ją pre pa ra ty przy go to wu ją ce
do wła ści we go za bie gu w ga bi ne cie le kar -
skim lub ko sme tycz nym. Za le tą kwa su jest
stop nio we złu szcza nie po za bie gu, nie wy łą -
cza ją ce pa cjen ta z co dzien nej ak tyw no ści.
Po za bie gu po wierzch nia skóry jest wy gła -
dzo na, po ry zwę żo ne, a ło jo tok wy ra źnie
zmniej szo ny. Prze mi ja ją cy ru mień po ja wia
się tyl ko u ok. 20% pa cjen tów. Za bieg nie
po wo du je pie cze nia, bólu czy swę dze nia.
Czę sto pe e ling ten okre śla ny jest mia nem
„pe e lin gu let nie go” ze wzglę du na to, że nie
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po wo du je nadwraż li wo ści na pro mie nie
UV. Mo że być sto so wa ny u osób z wy so -
kim fo to ty pem bez wy stą pie nia ry zy ka
prze bar wień. Za le ca się sto so wa nie pe e lin gu
mig da ło we go z in ny mi, bar dziej in wa zyj ny -
mi pe e lin ga mi che micz ny mi bądź mi kro der -
ma bra zją. Za bie gi moż na po wta rzać w od -
stę pach kil ku ty go dnio wych[8,9].

Sku tecz ność dzia ła nia kwa su mig da ło -
we go po twier dzi ły ba da nia Ka ni i Pierz cha -
ły[10], w których do ko na no oce ny efek tu za -
sto so wa nia pe e lin gu mig da ło we go w le cze -
niu nadmier ne go ło jo to ku i trą dzi ku po spo -
li te go skóry twa rzy. Ba da nie zo sta ło prze -
pro wa dzo ne na gru pie 30 osób, w tym 8
męż czyzn i 22 ko biet. Za bieg wy ko na no 3
ra zy w od stę pie 2-ty go dnio wym. Pod su -
mo wu jąc ob ser wa cje efek tów le cze nia ca łej
gru py pa cjen tów, stwier dzo no znacz ny
spa dek ilo ści zmian za pal nych oraz zmniej -
sze nie wy dzie la nia ło ju, w szcze gól no ści
u osób do tknię tych nie wiel kim ło jo to kiem. 

W pierw szym okre sie by ło to naj praw -
do po dob niej spo wo do wa ne prze ciw za pal -
nym dzia ła niem kwa su mig da ło we go.
W za leż no ści od licz by ko lej nych za bie gów,
a nie za leż nie od płci, stwier dzo no dal sze
co fa nie się ilo ści zmian za pal nych oraz ogra -
ni cze nie ło jo to ku[10].

Czę sto sto su je się po łą cze nie kwa su
mig da ło we go z kwa sem sa li cy lo wym. Garg
i wsp.[2] po rów na li sku tecz ność 35-proc.
kwa su gli ko lo we go (GA) z 20-proc. kwa -
sem sa li cy lo wym w kom bi na cji z 10-proc.
kwa sem mig da ło wym (SMPs). Dzię ki ta kiej
kom bi na cji uzy sku je się lep sze wła ści wo ści
kwa sów AHA i BHA. Kwas sa li cy lo wy jest li -
po fi lo wy, dla te go szyb ciej pe ne tru je trą dzi -
ko we zmia ny za pal ne. Na to miast kwas mig -
da ło wy ma naj więk szą czą stecz kę, pe ne tru -

je wol no i jest ide al ny dla skóry wraż li wej.
Po łą cze nie tych dwóch kwa sów oka za ło się
sku tecz ne w wal ce z trą dzi kiem i w mi ni ma -
li za cji je go na stępstw. SMPs oka zał się sku -
tecz niej szy dla więk szo ści za pal nych zmian
trą dzi ko wych i prze bar wień po trą dzi ku od
kwa su gli ko lo we go[2].
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