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Ist nie je wie le sub stan cji, które sy ste ma -
tycz nie sto so wa ne miej sco wo na skórę
w po sta ci ko sme ty ku po pra wia ją wy gląd
i funk cjo no wa nie skóry, re du ku jąc tak że wi -
docz ne ozna ki kli nicz ne jej sta rze nia, ta kie jak
su chość skóry, zmar szcz ki i prze bar wie nia.
Głów ny mi me cha ni zma mi dzia ła nia tych
sub stan cji są m.in. na wil ża nie, odbu do wa ba -
rie ry war stwy ro go wej na skór ka, ha mo wa -
nie me la no ge ne zy i dzia ła nie prze ciw u tle nia -
ją ce[3-5]. 

Nie które skła dni ki ak tyw ne ko sme ty ków
(m.in. wi ta mi na A/re ti no i dy) wpły wa ją na
pro li fe ra cję i róż ni co wa nie ko mórek na skór -
ka, re du ku ją sta ny za pal ne, mo gą tak że wpły -
wać na licz bę fi bro bla stów (sty mu lo wać lub
ha mo wać ich pro li fe ra cję), po bu dzać bio syn -
te zę skła do wych ma cie rzy po za ko mór ko wej
skóry wła ści wej (ko la ge nu, ela sty ny, kwa su
hia lu ro no we go), po bu dzać two rze nie no -
wych na czyń krwio no śnych (an gio ge ne zę)
oraz re gu lo wać eks pre sję i dzia ła nie czyn ni -

ków wzro stu ko mórek skóry[6-7]. Czyn ni ki
wzro stu (ang. growth fac tors) wcho dzą
w skład cy to kin – pep ty dów i bia łek o ma łej
ma sie czą stecz ko wej, które wpły wa ją na
funk cje ko mórek i wa run ku ją ich wza jem ne
od dzia ły wa nie. Naj waż niej szą funk cją fi zjo -
lo gicz ną cy to kin jest re gu la cja wzro stu i róż -
ni co wa nia ko mórek orga ni zmu oraz re gu la -
cja od po wie dzi im mu no lo gicz nej[8]. Osią g -
nię ciem ostat nich lat jest za sto so wa nie czyn -
ni ków wzro stu ja ko sub stan cji ak tyw nych
ko sme ty ków. Zgo dnie z ar ty ku łem 4 Usta -
wy o ko sme ty kach[9] oraz dy rek ty wą Ra dy
Unii Eu ro pej skiej (76/768/EWG) za ka za ne
jest sto so wa nie w ko sme ty kach ko mórek,
tka nek oraz in nych sub stan cji lub ich eks trak -
tów po cho dzą cych z cia ła ludz kie go. Cy to ki -
ny ja ko sub stan cje na tu ral nie wy stę pu ją ce
w cie le czło wie ka wy ka zu ją du żą ak tyw ność
bio lo gicz ną, po le ga ją ca m.in. na mo dy fi ka cji
fi zjo lo gicz nych funk cji ko mórek, w tym ko -
mórek skóry.

Po stęp tech no lo gicz ny w za kre sie ko sme to lo gii i me dy cy ny este tycz -
nej po wo du je cią gły wzrost za po trze bo wa nia na wpro wa dza nie do ko -
sme ty ków no wych ak tyw nych sub stan cji, które sty mu lo wa ły by ak tyw -
ność bio lo gicz ną ko mórek skóry i zwięk sza ły jej od por ność, a tak że
ak ty wo wa ły pro ce sy re ge ne ra cyj ne i re pa ra cyj ne (na praw cze), spo -
wal nia jąc pro ce sy za ni ko we (atro ficz ne)[1,2]. 

kosmetologia molekularna

Komórkowe czynniki
wzrostu jako składniki
kosmetyków 

Dr n. med. Magdalena Jurzak
Zakład Kosmetologii Katedry Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego z OML SUM w Katowicach
Kierownik Katedry: dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik



29

Czyn ni ki wzro stu sto so wa ne ja ko skła -
dni ki ak tyw ne ko sme ty ków są otrzy my wa ne
bio tech no lo gicz nie w ko mór kach pro ka rio -
tycz nych (bak te rie) oraz ko mór kach eu ka rio -
tycz nych (ko mór ki droż dży lub wy i zo lo wa ne
ko mór ki po cho dze nia ro ślin ne go lub zwie -
rzę ce go). Zgo dnie z de kla ra cja mi pro du cen -
tów ludz kie czyn ni ki wzro stu sto so wa ne
w ko sme ty kach wy ka zu ją ho mo lo gię w sto -
sun ku do ludz kich czyn ni ków wzro stu ko -
mórek wy stę pu ją cych fi zjo lo gicz nie o orga ni -
zmie ludz kim[10]. Se kwen cje ami no kwa so we
więk szo ści czyn ni ków wzro stu ko mórek sta -
no wią cych skła dni ki ko sme ty ków są chro nio -
ne pa ten ta mi. Czyn ni ki wzro stu sto so wa ne
w ko sme ty kach ka te go ry zo wa ne są ja ko:
skła dni ki re ge ne ru ją ce, kon dy cjo nu ją ce,
prze ciw zmar szcz ko we i uję dr nia ją ce, a ce -
lem ich sto so wa nia ma być wspo ma ga nie
pro ce sów re ge ne ra cyj nych i spo wal nia nie
pro ce su sta rze nia się skóry[11]. 

Czyn ni ki wzro stu ko mórek ja ko 
gru pa cy to kin

Czyn ni ki wzro stu ko mórek sta no wią dość
licz ną gru pę pep ty dów i ni sko czą stecz ko wych
bia łek wcho dzą cą w skład cy to kin – sub stan cji
re gu lu ją cych pro li fe ra cję, dy fe ren cja cję i me ta -
bo lizm ko mórek orga ni zmu oraz re ak cje im -
mu no lo gicz ne. Głów nym źródłem cy to kin są
ko mór ki ukła du im mu no lo gicz ne go – ak ty wo -
wa ne lim fo cy ty i ma kro fa gi. Cy to ki ny są tak że
wy twa rza ne przez róż ne ty py ko mórek, za -
rów no pra wi dło wych (ke ra ty no cy ty, fi bro bla -
sty, ko mór ki śród błon ka), jak i no wo two ro -
wych[8,12]. Syn te za cy to kin jest za zwy czaj prze -
mi ja ją ca i ści śle re gu lo wa na, a ich od dzia ły wa -
nie na ko mór ki odby wa się au to kry no wo lub
pa ra kry no wo. Cy to ki ny wy wie ra ją efekt bio -
lo gicz ny na ko mór ki do ce lo we za po śre dnic -
twem wią za nia ze swo i sty mi re cep to ra mi na
bło nie ko mór ko wej. Zli gan do wa nie re cep to -
ra swo i stym li gan dem za po cząt ko wu je ka ska -
dę róż no rod nych re ak cji.

Nie które z re cep to rów dla cy to kin wy -
stę pu ją za rów no w for mie ko mór ko wej (za -
ko twi czo nej w bło nie ko mór ko wej), jak
i roz pu szczal nej, nie zwią za nej z ko mór ką.
Te roz pu szczal ne re cep to ry mo gą wią zać się
z cy to ki ną i neu tra li zo wać ją, unie moż li wia ją
w ten spo sób wy wo ły wa nie efek tu bio lo -
gicz ne go. Efek ty bio lo gicz ne wy wo ły wa ne
przez cy to ki ny mo gą być bar dzo róż no rod -
ne. Ta sa ma cy to ki na mo że wy wo ły wać róż -
ne zmia ny czyn no ścio we w bar dzo róż nych
ko mór kach (ple jo tro pizm dzia ła nia). Efek ty
bio lo gicz ne dzia ła nia cy to kin mo gą być
podob ne w na stęp stwie ak ty wa cji róż nych
re cep to rów przez róż ne cy to ki ny (re dun da -
cja cy to kin). Po nad to nie które z cy to kin wy -
ka zu ją an ta go nizm lub sy ner gizm dzia ła nia.
Cy to ki ny dzia ła ją w zło żo nej sie ci, w której
pro duk cja jed nej cy to ki ny bę dzie wpły wać
na pro duk cję kli ku cy to kin lub od po wia dać
na nie[8,13]. Cy to ki ny mo gą wpły wać na ko -
mór ki bez po śre dnio lub po śre dnio przez in -
duk cję wy dzie la nia in nych cy to kin[8,14-16]. 

Zdol ność mo du la cji róż no rod nych funk -
cji ko mórek przez cy to ki ny sta ła się pod sta -
wą bio te ra pii cy to ki na mi. Opie ra się ona
głów nie na wy ko rzy sta niu re kom bi no wa -
nych cy to kin otrzy my wa nych z trans for mo -
wa nych ge ne tycz nie ko mórek bak te rii, droż -
dży, owa dów lub ssa ków. Re kom bi no wa ne
cy to ki ny, iden tycz ne pod wzglę dem se -
kwen cji ami no kwa so wej z cy to ki na mi wy stę -
pu ją cy mi fi zjo lo gicz nie u lu dzi róż nią się stop -
niem gli ko zy la cji, co nie wpły wa na ich swo -
i stość. Re kom bi no wa ne cy to ki ny sto so wa ne
są w le cze niu ogól no u stro jo wym m.in. no -
wo two rów[16], ale tak że we wspo ma ga niu
go je nia ran skóry (Be ca pler min, Avo ter -
min)[17,18]. Czyn ni ki wzro stu wy ko rzy stu je się
tak że w me dy cy nie este tycz nej w po sta ci
oso cza bo ga to płyt ko we go PRP (ang. Pla te let
Rich Pla sma). Płyt ki krwi w nim za war te są
nie ak tyw ne, więc nie pro du ku ją i nie uwal -
nia ją czyn ni ków wzro stu. Aby za i ni cjo wać
uwal nia nie czyn ni ków wzro stu, płyt ki mu szą
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zo stać ak ty wo wa ne (naj czę ściej trom bi ną).
Czyn ni ki wzro stu uwal nia ne przez ak ty wo -
wa ne płyt ki krwi po da wa ne ja ko bo ga to płyt -
ko we oso cze (PRP) po bu dza ją pro ce sy,
które wy da ją się podob ne do pro ce sów
prze bie ga ją cych pod czas pro ce sów re pe ra -
tyw nych (go je nia się ran)[19,20]. 

Re ge ne ra cja i na pra wa tka nek

Re ge ne ra cja i/lub na pra wa tka nek (re pe -
ra cja, go je nie) to pro ce sy uru cha mia ne bez -
po śre dnio po za dzia ła niu czyn ni ka uszka dza -
ją ce go skórę (naj czę ściej che micz ne go, ter -
micz ne go, me cha nicz ne go). Re ge ne ra cja
wy stę pu je fi zjo lo gicz nie w ży ciu pło do wym
oraz w przy pad ku ran o nie peł nej gru bo ści
i wią że się z od two rze niem pier wot nej
struk tu ry tkan ki bez po zo sta wia nia bli zny[21,22].
Uszko dzo ne ko mór ki zo sta ją za stą pio ne ko -
mór ka mi te go sa me go ty pu. Pod czas na pra -
wy uszko dzeń peł nej gru bo ści skóry za cho -
dzi ko niecz ność uzu peł nie nia ubyt ku tka nek
łącz not kan ko wą bli zną[23]. Wszy st kie trzy za -
sa dni cze eta py pro ce su go je nia, tj. fa za za pal -
na, fa za two rze nia no wej tkan ki (pro ce sy
pro li fe ra cyj ne) oraz fa za prze bu do wy no wo
utwo rzo nej tkan ki (re mo de lo wa nie, doj rze -
wa nie) są ści śle re gu lo wa ne m.in. przez ko -
mór ki (fi bro bla sty, ke ra ty no cy ty, ko mór ki
śród błon ka, ko mór ki „za pal ne” – ma kro fa gi,
neu tro fi le), skła do we ma cie rzy po za ko mór -
ko wej oraz cy to ki ny (czyn ni ki wzro stu)[22-25]. 

Czyn ni ki wzro stu o klu czo wym
zna cze niu pod czas go je nia ran skóry
ja ko skła dni ki ko sme ty ków

Do głów nych czyn ni ków wzro stu cy to -
kin bio rą cych udział w pro ce sie go je nia ran
za li cza się cy to ki ny ro dzin: TGF-�, EGF,
FGF, PDGF, VE FG, NGF, ILGF-1. Po nad to
istot ne zna cze nie ma ją: IL (in ter leu ki ny),
TNF-� (czyn nik mar twi cy no wo two rów �),
GM-CSF (czyn nik sty mu lu ją cy two rze nie ko -

lo nii gra nu lo cy tów i ma kro fa gów)[21-29]. Czyn -
ni ki wzro stu sto so wa ne w ko sme ty kach są
pep ty da mi i ni sko czą stecz ko wy mi biał ka mi,
których se kwen cje, zgo dnie z de kla ra cja mi
pro du cen tów, są ho mo lo gicz ne do se kwen -
cji czyn ni ków wzro stu, które ma ją klu czo we
zna cze nie w pro ce sach go je nia się ran[10]. 

Ro dzi na trans for mu ją ce go czyn ni ka
wzro stu ty pu � TGF-� (ang. Trans for -
ming Growth Fac tor be ta)

Biał ka nadro dzi ny TGF-� od po wie dzial -
ne są za wie le waż nych dla orga ni zmu pro -
ce sów, m.in. em brio ge ne zę, wzrost, róż ni -
co wa nie, he ma to po e zę, re gu la cję cy klu ko -
mór ko we go oraz apop to zę[30]. Do tej ro dzi -
ny bia łek na le żą tak że m.in. ak ty wi ny, in hi bi -
ny, biał ko mor fo ge ne tycz ne ko ści[31]. TGF-�
wy stę pu je w pię ciu izo for mach, ale tyl ko
trzy, tj. TGF-�1, TGF-�2, TGF-�3, wy stę -
pu ją u ssa ków[32]. Każ da z trzech izo form
TGF-� jest ko do wa na przez ge ny zlo ka li zo -
wa ne na róż nych chro mo so mach[33,34].
Trans for mu ja cy czyn nik wzro stu � dzia ła naj -
czę ściej na dro dze au to- i pa ra kryn nej. Cha -
rak te ry zu je się wie lo kie run ko wym wpły wem
na róż ne ko mór ki oraz ich funk cje. Od po -
wia da m.in. za re gu la cję wzro stu, róż ni co -
wa nie ko mórek, pro duk cję bia łek ma cie rzy
po za ko mór ko wej, an gio ge ne zę, bli zno wa -
ce nie, apop to zę oraz re gu la cję od po wie dzi
im mu no lo gicz nej[35-37].

TGF-� jest sil nym in hi bi to rem wzro stu
ko mórek epi te lial nych, he ma to po e tycz nych
oraz en do te lial nych, za trzy mu jąc ich wzrost
w późnej fa zie G1 po przez re gu la cję eks pre -
sji i ak tyw no ści bia łek kon tro lu ją cych cykl ko -
mór ko wy. Jest tak że mi to ge nem dla fi bro bla -
stów[25]. Do mi nu ją cą izo for mą u lu dzi jest
TGF-�1, wy stę pu ją cy nie o mal we wszy st -
kich ko mór kach, szcze gól nie w tkan ce łącz -
nej oraz ko mór kach he ma to po e tycz nych
i ko mór kach śród błon ka. Po zo sta łe izo for my
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są pro du ko wa ne w mniej szych ilo ściach[38].
In vi tro wszy st kie trzy izo for my TGF-� wy -
wie ra ją zbli żo ny efekt bio lo gicz ny na tkan ki,
na to miast in vi vo cha rak te ry zu ją się zróż ni -
co wa nym stop niem eks pre sji i speł nia ją
odmien ne funk cje. TGF-�1 ma sil ne dzia ła -
nie im mu no su pre syj ne, m.in. ha mu je pro li -
fe ra cję lim fo cy tów B i T oraz eks pre sję czą -
ste czek MHC kla sy II i po wsta wa nie lim fo -
cy tów Tc. Zmniej sza tak że ak tyw ność ko -
mórek NK. Ba da nia eks pe ry men tal ne po -
twier dzi ły udział TGF-�1 w pro ce sie włók -
nie nia[39,40]. TGF-�1 wy wie ra du ży wpływ na
ma cierz po za ko mór ko wą. Po po łą cze niu
się TGF-�1 z bło no wym re cep to rem na -
stę pu je ak ty wa cja na stę pu ją cych po so bie
pro ce sów, pro wa dzą cych do za po cząt ko -
wa nia eks pre sji ge nów dla ko la ge nu I, III
i VII, fi bro nek ty ny, pod jed no st ki be ta-in te -
gryn, jak rów nież pro te o gli ka nów i gli ko za -
mi no gli ka nów[41]. TGF-�1 po wo du je ob ni -
że nie syn te zy me ta lo pro te i naz (MMPs)
oraz ak ty wa to ra pla zmi no ge nu[22]. TGF-�2
pro du ko wa ny jest w du żych ilo ściach przez
ko mór ki ner wo we, gle jo we, a tak że jest
wy twa rza ny przez na bło nek. Od gry wa zna -
czą cą ro lę w scho rze niach na rzą du wzro ku
(ja skrze), a zbyt ma ła ilość tej cy to ki ny mo -
że pro wa dzić do nie pra wi dło wo ści roz wo -
jo wych na rzą du słu chu, krę go słu pa, ukła du
mo czo wo-płcio we go czy twa rzo cza szki.
Po nad to cał ko wi ty brak czyn ni ka TGF-�2
ob ja wia się za bu rze nia mi w płu cach lub wa -
da mi po d nie bie nia[42]. Za rów no TGF-�1,
jak i TGF-�2 są czyn ni ka mi, które wzma ga -
ją pro ce sy włók nie nia[22]. Trze cia z izo form
trans for mu ją ce go czyn ni ka wzro stu – TGF-
�3 pro du ko wa na jest głów nie przez ko -
mór ki me zen chy mal ne[38]. W prze ci wień -
stwie do dwóch po zo sta łych TGF-�3 wy ka -
zu je wła ści wo ści an ty fi bry no gen ne[43-46].
W ko sme ty kach Hu man Oli go pep ti de-7
(no men kla tu ra Mię dzy na ro do we go Na -
zew nic twa Skła dni ków Ko sme ty ków, ang.
In ter na tio nal No menc la tu re of Co sme tic In -

gre dients – IN CI) okre śla ny jest przez pro -
du cen tów ja ko TGF-�3[10]. 

Czyn nik wzro stu na skór ka EGF
(ang. Epi der mal Growth Fac tor) 

EGF jest biał kiem o ni skiej ma sie czą -
stecz ko wej, re gu lu ją cym wzrost ko mórek,
ich pro li fe ra cję i róż ni co wa nie[47-49]. Na le ży
do ro dzi ny bia łek o podob nej struk tu rze
i funk cjach, bę dą cych li gan da mi re cep to ra
EG FR. Do ro dzi ny EGF, oprócz EGF, na le -
żą m.in.: TGF-� (ang. Trans for ming Growth
Fac tor-�), HB-EGF (ang. He pa rin-Bin ding
EGF-li ke Growth Fac tor), epi re gu li na (EPR),
am fi re gu li na (AR), be ta cel lu li na (BTC) oraz
neu re gu li ny (NRG1, NRG2, NRG3,
NRG4)[50]. Biał ka ro dzi ny EGF pro du ko wa ne
są przez wie le ko mórek, m.in.: trom bo cy ty,
eo zy no fi le, neu tro fi le, mo no cy ty, ak ty wo -
wa ne ma sto cy ty, ma kro fa gi i ke ra ty no cy -
ty[51]. Funk cją bio lo gicz ną czyn ni ków wzro stu
na le żą cych do ro dzi ny EGF jest udział w re -
ge ne ra cji na skór ka i me zen chy my[24,25]. EGF
sty mu lu je pro li fe ra cję i mi gra cję ke ra ty no cy -
tów oraz ko mórek me zen chy mal nych
(w tym fi bro bla stów). EGF po bu dza tak że fi -
bro bla sty do pro duk cji ko la ge nu oraz wa -
run ku je epi te lia li za cję ra ny, za cho dzą cą pod -
czas go je nia się ran[52]. W ko sme ty kach Hu -
man Oli go pep ti de-1 (no men kla tu ra IN CI)
okre śla ny jest przez pro du cen tów ja ko EGF,
na to miast Hu man Oli go pep ti de-14 (IN CI) 
– ja ko TGF-�[10]. 

Czyn nik wzro stu fi bro bla stów FGF
(ang. Fi bro blast Growth Fac tor)

W skład ro dzi ny FGF wcho dzą m.in.
kwa so wy FGF (aFGF) (ang. aci dic) FGF, za -
sa do wy FGF (bFGF) (ang. ba sic) FGF  oraz
KGF (ang. ke ra ti no cy te growth fac tor)[25]. Po li -
pep ty dy na le żą ce do ro dzi ny FGF są mi to ge -
na mi w sto sun ku do wie lu ty pów ko mórek
wy wo dzą cych się z me zo der my i ek to der -
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my, sty mu lu ją mi gra cję i róż ni co wa nie ko -
mórek. Po nad to wy ka zu ją dzia ła nie cy to pro -
tek cyj ne w wa run kach stre su ko mór ko we -
go[53]. Pod czas go je nia ran cy to ki ny z ro dzi ny
FGF (aFGF i bFGF) sty mu lu ją pro li fe ra cję fi -
bro bla stów, pro li fe ra cję i mi gra cję ko mórek
śród błon ka, co w efek cie sty mu lu je an gio ge -
ne zę[54]. An gio ge ne za za pew nia una czy nie nie
no wo po wsta ją cej tkan ce łącz nej (ziar ni na).
Na le żą ce do tej sa mej ro dzi ny (FGF) po li -
pep ty dy KGF (KGF-1 i KGF-2) przy spie sza ją
na skór ko wa nie przez sty mu la cję pro li fe ra cji,
róż ni co wa nia i mi gra cji ko mórek na błon ko -
wych (ke ra ty no cy tów) i ha mo wa nie apop to -
zy ko mórek na skór ka[55]. 

W ko sme ty kach Hu man Oli go pep ti de-1
(no men kla tu ra IN CI) okre śla ny jest przez
pro du cen tów ja ko EGF, Hu man Oli go pep ti -
de-13 (IN CI) ja ko aFGF, Hu man Oli go pep ti -
de-3 (IN CI) ja ko bFGF, Hu man Oli go pep ti -
de-5 (IN CI) ja ko KGF, a Hu man Oli go pep ti -
de-12 (IN CI) – KGF-2[10]. 

Płyt ko po chod ny czyn nik wzro stu
PDGF (ang. Pla te let-De ri ved
Growth Fac tor) 

PDGF pro du ko wa ny jest głów nie przez
ak ty wo wa ne trom bo cy ty, choć mo że być
rów nież pro du ko wa ny przez m.in.: fi bro bla -
sty, ko mór ki mię śni gład kich, ak ty wo wa ne
ma kro fa gi, mo no cy ty i ko mór ki na błon ka[56-

58]. Pod wzglę dem bu do wy jest drob no czą -
stecz ko wym biał kiem zbu do wa nym z czte -
rech ty pów łań cu chów: PDGF-A, PDGF-B,
PDGF-C i PDGF-D, które mo gą two rzyć
ho mo- lub he te ro di me ry[59,60]. PDGF za an ga -
żo wa ny jest w re ge ne ra cję na błon ka i pro ce -
sy na pra wy tka nek po przez po bu dza nie syn -
te zy ko la ge nu I i II oraz gli ko za mi no gli ka nów.
Jest tak że sil nym czyn ni kiem che mo tak tycz -
nym dla mo no cy tów, neu tro fi lów, fi bro bla -
stów i ko mórek mię śniów ki gład kiej[24,25,61,62].
W ko sme ty kach Hu man Oli go pep ti de-10
(no men kla tu ra IN CI) okre śla ny jest przez
pro du cen tów ja ko PD FG[10].



Czyn nik wzro stu śród błon ka
na czy nio we go VEGF (ang. Va scu lar
En do the lial Growth Fac tor) 

VEGF na le ży do gru py bia łek sy gna li za -
cyj nych, bio rą cych udział w two rze niu sie ci
na czyń krwio no śnych pod czas em brio ge ne -
zy i w an gio ge ne zie[25,63]. Ze wzglę du na funk -
cjo nal ne zróż ni co wa nie podro dzi ny VEGF
wy o dręb nia się: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C,
VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F oraz PlGF (ang.
Pla cen tal Growth Fac tor). VEGF-A od gry wa
klu czo wą ro lę w an gio ge ne zie, tak że pod -
czas go je nia się ran. Po nad to roz sze rza na -
czy nia krwio no śne, na si la che mo ta ksję ma -
kro fa gów i gra nu lo cy tów oraz uwal nia nie
tlen ku azo tu[64,65]. Hu man Oli go pep ti de-11
(no men kla tu ra IN CI) okre śla ny jest przez
pro du cen tów ja ko VEGF[10]. 

In su li no po dob ny czyn nik wzro stu 1
ILGF-1 (ang. In su lin-Li ke
Growth Fac tor)

ILGF-1 (so ma to me dy na C) jest czyn ni -
kiem wzro stu na le żą cym do ro dzi ny IGF,
sty mu lu ją cym mi to zę i prze ży wal ność roż -
nych ty pów ko mórek. ILGF-1 wy ka zu je mi -
to gen ny wpływ na ke ra ty no cy ty i fi bro bla sty,
sty mu lu je bio syn te zę skła dni ków ma cie rzy
po za ko mór ko wej, na to miast ha mu je bio syn -
te zę cy to kin po za pal nych oraz apop to zę[66-68].
Hu man Oli go pep ti de-2 (no men kla tu ra IN -
CI) okre śla ny jest przez pro du cen tów ja ko
ILGF-1[10].

Czyn nik wzro stu ner wów NGF
(ang. Ne rve Growth Fac tor)

NGF jest po li pep ty dem na le żą cym do
ro dzi ny neu ro tro fin. Peł ni klu czo wą ro lę za -
rów no w roz wo ju, jak i pra wi dło wym funk -
cjo no wa niu neu ro nów ośrod ko we go i ob -
wo do we go ukła du ner wo we go. NGF ucze -
st ni czy tak że w ini cja cji i prze bie gu pro ce sów

za pal nych. Czyn nik wzro stu ner wów bie rze
udział w go je niu ran skóry, współ u cze st ni -
cząc w od two rze niu pra wi dło we go uner -
wie nia uszko dzo nych tka nek[66], a tak że wy -
ka zu je dzia ła nie sty mu lu ją ce pro li fe ra cję ke -
ra ty no cy tów i ko mó rek en do te lial nych, ha -
mu ją ce apop to zę ke ra ty no cy tów i sty mu lu ją -
ce mi gra cję fi bro bla stów[69,70]. Hu man Oli go -
pep ti de-19 (no men kla tu ra IN CI) okre śla ny
jest przez pro du cen tów ja ko NGF[10].

Pod su mo wa nie

Za sto so wa nie sub stan cji czyn nych ko s -
me ty ków wy ka zu ją cych podo bień stwo se -
kwen cji do ludz kich czyn ni ków wzro stu
w ce lu re wi ta li za cji skóry i re duk cji wi docz -
nych oznak sta rze nia skóry wy da je się mieć
po waż ne ogra ni cze nia. Ogra ni cze nia te nie
wy ni ka ją z nie zdol no ści do wią za nia ze spe -
cy ficz ny mi re cep to ra mi ko mórek i wy wo ły -
wa nia efek tów bio lo gicz nych, ale ra czej
z trud no ści prze ni ka nia tych pep ty dów i ni -
sko czą stecz ko wych bia łek przez pra wi dło -
wo funk cjo nu ją cą ba rie rę war stwy ro go wej
na skór ka. Jed nak że sto so wa nie czyn ni ków
wzro stu na skórę uszko dzo ną jest me to dą
te ra peu tycz ną, która wspo ma ga fi zjo lo gicz -
ny pro ces go je nia. W przy pad ku za bu rzeń
funk cjo no wa nia ba rie ry war stwy ro go wej
na skór ka sto so wa nie czyn ni ków wzro stu
w ko sme ty kach w ce lu re wi ta li za cji skóry
mo że skut ko wać nie o cze ki wa ny mi efek ta mi.
Po nad to czyn ni ki wzro stu ucze st ni czą w pa -
to ge ne zie no wo two rów, we wszy st kich eta -
pach no wo two rze nia. Za tem wszel kie
próby za sto so wa nia cy to kin po win ny być
opar te nie tyl ko na wie dzy o ich wszech -
stron nym, wie lo kie run ko wych i skom  pli ko -
wa nym dzia ła niu, ale tak że o zna jo mość 
me cha ni zmów pro mu ją cych i ha mu ją cych
od dzia ły wa nie cy to kin na wzrost no wo two -
rów. 
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