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WYBRANE SKŁADNIKI AKTYWNE W PRZECIWSTARZENIOWYCH  
PREPARATACH KOSMETYCZNYCH

ACTIVE INGREDIENTS IN THE ANTI-AGING  
COSMETIC FORMULATIONS

  The aging processes start in the third decade of life, and the intensity of their course de-
pends on the many factors, both endogenous (genetic conditions or changes in the hormonal 
economy) and exogenus factors (UV radiation, poor diet, smoking, or sleep deprivation). 
The symptoms of skin aging include loss of elasticity and thickness of the skin, reduced 
synthesis of building components of the dermis, a decrease in the activity of sebaceous 
glands and a decrease in the amount of hyaluronic acid produced by fibroblasts, as well as 
a decrease in the skin’s pH value and its level of hydration.

  To reduce the disadvantageous changes, triggered by aging, it  is important to both pre-
vent and influence the visible effects of these processes through the use of appropriate care. 
In addition to an appropriate lifestyle, an important aspect of the reducing aging changes is 
the use of appropriate anti-aging cosmetics with a composition that ensures proper lubrica-
tion, hydration and protection of the skin.

  Individual elements of anti-aging care depend on personal preferences, but one of the 
most popular preparations used in the care of mature skin are anti-wrinkle creams. Con-
temporary cosmetology formulations are based either on raw materials of animal origin 
(bee pollen, peptides obtained from milk, snail mucus containing allantoin), plant origin 
(bakuchiol isolated from seed extract of P. corylifolia, spirulin obtained from algae) and 
microbiological origin (yeast hydrolysates, probiotic preparations). The particular compo-
nents may display anti-aging effects as a result of the operation of several mechanisms. 
Ingredients with antioxidant activity, such as flavone compounds, inhibit photoaging proc-
esses and limit the course of radical processes. Protein hydrolysates of collagen or elastin 
stimulate the proliferation of keratinocytes, reduce the effects of photoaging processes and 
improve the structure of collagen fibrils in skin cells.

  The growing awareness and requirements of consumers, a better understanding of the ac-
tion of bioactive ingredients and the aging processes themselves, lead to the development of 
new cosmetic formulas. Taking into account the dynamics of these changes, it is important 
to know the available components, their mechanisms of action and the possibility of using 
them in cosmetic formulas. The aim of the study is to present the causes of skin aging and 
to review selected cosmetic ingredients and active substances derived from them.
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  Procesy starzenia zwykle rozpoczynają się już w trzeciej dekadzie życia, a intensyw-
ność ich przebiegu zależy od wielu czynników, zarówno endogennych (uwarunkowania 
genetyczne czy zmiany w gospodarce hormonalnej) jak i od czynników egzogennych (pro-
mieniowanie UV, niewłaściwa dieta, palenie papierosów, czy niedobór snu). Do objawów 
starzenia się skóry zalicza się między innymi utratę elastyczności oraz grubości skóry, 
zmniejszoną syntezę składników budulcowych skóry właściwej, spadek aktywności gru-
czołów łojowych, zmniejszenie ilości wytwarzanego przez fibroblasty kwasu hialuronowe-
go a także obniżenie pH skóry oraz poziomu jej nawilżenia. 

  Przy niwelowaniu zmian starzeniowych istotna jest zarówno profilaktyka, jak i odpo-
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WSTęP

 Skóra stanowi jeden z największych oraz 
najważniejszych narządów tworzących ludzki 
organizm. Składa się z trzech wyodrębnionych 
warstw (naskórka, skóry właściwej oraz tkanki 
podskórnej), różniących się między sobą pocho-
dzeniem, budową histologiczną oraz grubością. 
Podstawową funkcją skóry jest ochrona organi-
zmu przed niekorzystnym wpływem środowiska 
zewnętrznego. Ponadto odpowiada za prawidło-
wy odbiór bodźców, termoregulację oraz mecha-
nizmy obronne układu odpornościowego (Cao et 
al., 2020). 
 Skóra jest narażona na szereg czynników 
fizycznych (promieniowanie UV, temperatura), 
chemicznych (dym papierosowy, ksenobiotyki), 
czy też biologicznych (roztocza, wirusy, bakte-
rie), które mogą wpływać na jej stan, trwałość 
i wygląd, a także przyspieszać procesy starze-
nia, które fizjologicznie rozpoczynają się już w 
trzeciej dekadzie życia człowieka (Park, 2022). 
Nadmierna ekspozycja na określone czynniki 
powoduje akumulację uszkodzeń komórkowych, 
zmniejszenie zdolności organizmu do samore-
generacji, a w konsekwencji nie tylko inicjuje 
procesy starzenia się skóry, ale także indukuje 

wystąpienie stanów patologicznych: od podraż-
nień aż po nowotwory skóry (Resich-Kozieł and 
Niemyska, 2020). Celem pracy jest przedstawie-
nie czynników wpływających na przebieg proce-
sów starzenia się skóry oraz scharakteryzowanie 
składników aktywnych, wykorzystywanych w 
przeciwstarzeniowych preparatach kosmetycz-
nych.

GENETYCZNE UWARUNKOWANIA  
PROCESóW STARZENIA SIę SKóRY

 Oprócz czynników środowiskowych, 
na tempo zmian w skórze wpływa podłoże ge-
netyczne, które jest między innymi efektem po-
limorfizmów genetycznych, głównie typu SNP 
(Single Nucletotide Polymorphism). Rozwój wy-
sokoprzepustowych technik sekwencjonowania 
genomów, tak zwane technologie NGS (Next-
Generation Sequencing) generują dużą ilość da-
nych, które po analizie bioinformatycznej pozwa-
lają na lepsze zrozumienie genetycznego podłoża 
wielu cech fenotypowych. W przypadku skóry, 
znaczna część badań dotyczy genów związanych 
z pigmentacją (Kayser, 2015). Poszczególne ge-
notypy mogą prowadzić do różnych efektów fe-
notypowych, także tych związanych z procesami 

 wiednio wczesne reagowanie na zauważalne efekty tych procesów. Oprócz odpowiedniego 
stylu życia, istotnym aspektem walki ze zmianami starzeniowymi jest stosowanie właści-
wych kosmetyków przeciwstarzeniowych o składzie zapewniającym właściwe natłuszcze-
nie, nawilżenie oraz ochronę skóry. 

  Poszczególne elementy pielęgnacji przeciwstarzeniowej zależą od osobistych preferencji, 
jednak jednym z najpopularniejszych stosowanych preparatów przy pielęgnacji skóry doj-
rzałej są kremy przeciwzmarszczkowe. Współczesna kosmetologia często bazuje na natural-
nych surowcach zarówno pochodzenia zwierzęcego (pyłek pszczeli, peptydy pozyskiwane 
z mleka, zawierający alantoinę śluz ślimaka), roślinnego (bakuchiol otrzymywany z nasion 
P. corylifolia, spirulina pozyskiwana z alg), jak i mikrobiologicznego (hydrolizaty drożdży, 
preparaty probiotyczne). Poszczególne komponenty mogą wykazywać działanie przeciw-
starzeniowe w wyniku działania kilku mechanizmów. Składniki o działaniu antyoksyda-
cyjnym, takie jak związki flawonowe, hamują procesy fotostarzenia i ograniczają przebieg 
procesów rodnikowych. Hydolizaty białek takich jak kolagen czy elastyna stymulują pro-
liferację keratynocytów, redukują efekty procesów fotostarzenia oraz poprawiają strukturę 
fibryli kolagenowych w komórkach skóry. 

  Z jednej strony rosnąca świadomość i wymagania konsumentów, lepsze zrozumienie 
działania składników bioaktywnych jak i samych procesów starzenia, prowadzą do powsta-
wania nowych formuł kosmetycznych. Biorąc po uwagę dynamikę tych zmian, ważna jest 
znajomość dostępnych komponentów, mechanizmów ich działania oraz możliwości wyko-
rzystania w recepturach kosmetycznych. Celem pracy jest przegląd wybranych surowców 
kosmetycznych oraz obecnych w nich substancji bioaktywnych wykorzystywanych w róż-
nych typach kosmetyków przeciwstarzeniowych.
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starzenia się skóry. Wśród genów wskazanych 
przez autorów są zarówno geny związane z utrzy-
maniem elastyczności skóry, tj. metaloproteina-
zy macierzy komórkowej - matrix metalloprote-
inase-1 (MMP-1), matrix metalloproteinase-9, 
(MMP-9); geny kodujące enzymy antyoksyda-
cyjne – dysmutaza ponadtlenkowa - superoxide 
dismutase-2 (SOD2), katalaza - catalase (CAT ), 
czy decydujące o odpowiednim uwodnieniu skó-
ry akwaporyny – Aquaporin-3 (AQP3) (Naval et 
al., 2014). Autorzy analizując polimorfizmy w 
grupie 120 kobiet, wyróżnili 10 grup genotypo-
wych, wykazujących zróżnicowane tendencje do 
starzenia się skóry. Podobne badania na większej 
liczbie osób (502 kobiety z populacji chińskiej) 
przeprowadzili Gao et al. (2017), którzy dokonali 
analizy 530 polimorficznych nukleotydów. Ba-
dacze wskazali na statystycznie istotą zależność 
między polimorfizmem w eksonie genu AHR 
(Aryl Hydrocarbon Receptor), a formowaniem się 
zmarszczek w okolicach oczu, popularnie nazy-
wanych „kurzymi łapkami” oraz SNP w intronie 
genu BNC2 (Basonuclin-2), a występowaniem 
przebarwień skóry (Gao et al., 2017). Do genów 
potencjalnie związanych z indukcją procesów 
starzenia zaliczane są między innymi czynniki 
transkrypcyjne, takie jak FOXO1, geny kodujące 
białka cytoszkieletu, czy macierzy zewnątrzko-
mórkowej (Makrantonaki et al., 2012). Badania 
przeprowadzone na 856 bliźniętach płci żeńskiej 
(w tym 336 bliźniętach – jedno- i 520 dwujajo-
wych), w wieku 39-85 lat, wykazały że zmiany w 
ekspresji dotyczą ponad 1400 genów, wykazują-
cych związek ze stanem skóry. Co ciekawe, wie-
le z genów, których ekspresja zmienia się wraz 
z wiekiem, jest także związanych ze szlakami, 
których zaburzenie prowadzi do procesów kan-
cerogenezy, m.in. geny, regulujące proces apo- 
ptozy, np. geny TP53AIP1, czy TPP1, należące 
do szlaku regulacyjnego białka p53 (Glass et al., 
2013).
 Zmiany starzeniowe skóry mogą wynikać 
nie tylko z upływu czasu, ale mogą być także in-
dukowane przez czynniki środowiskowe, które 
wchodzą w interakcje z genomem. Niewłaści-
wy styl życia, dieta, ekspozycja na światło UV 
i czynniki chemiczne mogą indukować ekspresję 
kolagenaz i przyspieszać starzenie się skóry. Z 
kolei bioaktywne peptydy mogą stymulować fi-

broblasty do syntezy kolagenu, elastyny, przez co 
procesy starzenia są spowalniane. Interakcjami 
między genomem a czynnikami środowiskowy-
mi, trybem życia i dietą zajmuje się epigenetyka 
(He et al., 2022; Potekaev et al., 2021). 

WPŁYW CZYNNIKóW śRODOWISKO-
WYCH NA STARZENIE SIę SKóRY 

 Istotny wpływ na procesy starzenia się 
skóry mogą wywierać także czynniki zewnętrz-
ne. Chociaż do tej grupy czynników zaliczyć 
można między innymi niewłaściwą dietę, bogatą 
w tłuszcze nasycone oraz produkty przetworzo-
ne, palenie papierosów czy niedobór snu to głów-
ną przyczyną nasilenia niekorzystnych zmian jest 
promieniowanie ultrafioletowe (UV). Fotostarze-
nie zależne jest od stopnia ekspozycji na słońce 
oraz naturalnego pigmentu skóry. Osoby z jasną 
karnacją spędzające wolny czas na świeżym po-
wietrzu bez odpowiedniej ochrony są szczegól-
nie narażone na uszkodzenia tkanki nabłonkowej 
(Fisher et al., 2002). Dlatego też do skutecznych 
metod przeciwdziałania negatywnemu wpływowi 
promieniowania UV zalicza się unikanie bezpo-
średniej ekspozycji na promienie słoneczne oraz 
stosowanie filtrów przeciwsłonecznych (Wang et 
al., 2010). Promieniowanie UV wpływa bowiem 
na propagację procesów oksydacyjnych, które 
uszkadzają materiał genetyczny oraz molekuły 
takie jak lipidy i białka (Debacq-Chainiaux et al., 
2012). 
 Nadmierne generowanie wolnych rodni-
ków, połączone z zaburzeniami mechanizmów 
antyoksydacyjnych, prowadzi do zaburzeń ho-
meostazy organizmu, a w konsekwencji do stre-
su oksydacyjnego powodującego upośledzenie 
procesów naprawczych (Poljšak and Dahmane, 
2012). Skutkiem tego może być wystąpienie 
przedwczesnych objawów starzenia się skóry a 
nawet rak skóry (Poljšak et al., 2012). Należy jed-
nak podkreślić, że wolne rodniki, chociaż często 
kojarzone negatywnie, w organizmie pełnią wiele 
istotnych funkcji, gdyż stanowią ważny element 
i mediator licznych procesów fizjologicznych: 
wpływają na transkrypcję genów, zaprogramo-
waną śmierć komórek (apoptozę) oraz sprzęże-
nie oksydacyjno-fosforylacyjne,będące głównym 
źródłem energii dla komórek organizmu. Rodnik 
tlenku azotu bierze udział w procesach sygnali-
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6 do n-3 powinna zawierać się w przedziale od 
2,5:1 do 5:1 i bezwzględnie nie przekraczać 10:1 
(Łożna et al., 2012; Marciniak-Łukasiak, 2011).
 Oprócz diety znaczący wpływ na procesy 
starzeniowe mogą wywierać także używki, takie 
jak np. papierosy. Palenie papierosów w połącze-
niu z nadmierną ekspozycją na słońce wpływa na 
uszkodzenie skóry, zwiększenie jej suchości oraz 
przyspieszone powstawanie zmarszczek (Seitz 
et al., 2012). W składzie dymu papierosowego 
stwierdzono obecność reaktywnych form tlenu 
i azotu oraz substancji rakotwórczych, m.in. 4-
(metylonitrozoamino)-1-(3-pirydylo)-1-butanon 
(NNK) czy benzo(a)piren. Substancje te wpływa-
ją na zwiększoną przeznaskórkową utratę wody 
oraz wzrost produkcji metaloproteinaz macierzy 
(Drakaki et al., 2014). U osób palących często 
obserwuje się charakterystyczne zmiany skórne 
takie jak: fioletowo-pomarańczowe przebarwie-
nia, przedwczesne pojawienie się zmarszczek, 
szare zabarwienie skóry oraz typowe ułożenie 
zmarszczek na twarzy (Puizina-Ivić, 2008). 
 Czynnikami, które mogą indukować pro-
cesy starzenia są także sytuacje stresowe oraz 
nieodpowiednia ilość snu. Przewlekły stres nega-
tywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego oraz ogranicza zdol-
ność organizmu do samoregeneracji, a w połą-
czeniu ze stanami zapalnymi wywiera negatyw-
ny wpływ na funkcjonowanie fibroblastów oraz 
keratynocytów, co powoduje nasilenie procesów 
starzeniowych skóry (Dunn and Koo, 2013). Jed-
nakże, podobnie jak w przypadku wolnych rodni-
ków, niewielkie ilości stresu są pożądane, bowiem 
przyczyniają się do nasilonej produkcji białek re-
generujących, czynników wzrostu oraz enzymów 
antyoksydacyjnych, m.in. peroksydazy glutatio-
nowej. Zjawisko to jest przykładem hormezy, 
gdzie dany czynnik w niewielkich dawkach ma 
działanie terapeutyczne i pobudza mechanizmy 
przeciwstarzeniowe w skórze (Mattson, 2008). 
Równie istotny wpływ na regenerację organizmu 
ma prawidłowa jakość oraz ilość snu. Odpowied-
niej jakości sen sprzyja odbudowie uszkodzeń 
spowodowanych między innymi działaniem pro-
mieniowania UV na skórę (Oyetakin-White et 
al., 2013). Z kolei zbyt mała ilość snu powodu-
je zwiększoną przepuszczalność naskórka, a tym 
samym narażenie organizmu na działanie czynni-

zacyjnych zachodzących w praktycznie każdej 
komórce, ponadto służy jako neuroprzekaźnik 
oraz wpływa na agregację płytek krwi (Fang et 
al., 2002). Na poziomie fizjologicznym wolne 
rodniki pełnią zatem funkcję regulacyjną oraz 
sygnalizacyjną, jednak ich wysoka reaktywność 
prowadzić może do utleniania obecnych w skórze 
makromolekuł takich jak białka i lipidy, co skut-
kuje nieodwracalnym uszkodzeniem komórek 
(Jaganjac et al., 2022). 
 Przy redukowaniu i opóźnianiu sympto-
mów starzenia się skóry, kluczowe znaczenie ma 
odpowiedni styl życia, w tym zwłaszcza sposób 
odżywiania wywierający istotny wpływ na funk-
cjonowanie skóry. Określone produkty mogą 
poprawić kondycję cery, ale także przyspieszać 
procesy starzenia. Nadmierne spożywanie pro-
duktów bogatych w cukry, niejednokrotnie pod-
dawanych smażeniu czy grillowaniu skutkuje od-
kładanie się dużej ilości wody w organizmie oraz 
generuje powstawanie (w procesie glikacji) egzo-
gennych cząsteczek AGE (Advanced Glycation 
End-Products), wpływających na rozkład białek 
strukturalnych skóry, a tym samym na powsta-
wanie zmarszczek (Dudek i Borysławski, 2016). 
Szczególnie niepożądanym rodzajem obróbki 
termicznej żywności, z punktu widzenia kondycji 
skóry jest smażenie, w wyniku którego dochodzi 
do oksydacji lipidów, co prowadzi do powstawa-
nia wysoce reaktywnych produktów ubocznych 
takich jak dialdehyd malonowy (MDA) czy akro-
leina (Cao et al., 2020; Singh et al., 2010). 
 Antyoksydanty stanowią najważniejszy 
mechanizm obrony przed niekorzystnym działa-
niem wolnych rodników (Poljšak et al., 2013). 
Jednak właściwe ich działanie jest zagwarantowa-
ne tylko wtedy, gdy znajdują się w odpowiednim 
stężeniu, w miejscu inicjacji stresu oksydacyjne-
go. Dieta bogata w produkty zawierające antyok-
sydanty, m.in. resweratrol, luteinę czy witaminy 
A, C i E wpływa na usuwanie nadmiaru wolnych 
rodników z organizmu (Draelos, 2013). Równo-
cześnie należy zadbać o optymalny poziom wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza 
NNKT (Niezbędnych Nienasyconych Kwasów 
Tłuszczowych), do których należą między innymi 
kwas alfa-linolenowy (C18:3 n-3) i kwas linolowy 
(C18:2 n-6). Dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, proporcja spożywanych kwasów n- 
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ków zewnętrznych (Krutmann et al., 2017). 
 Wpływ czynników endogennych i egzo-
gennych, indukujących starzenie się skóry na po-
ziomie molekularnym, przekłada się na widoczne 
zmiany histopatologiczne i kliniczne. Dostrzegal-
nymi symptomami procesów starzenia są między 
innymi zmarszczki, początkowo płytkie (sięgają-
ce do 0,05 mm), które wraz z postępującym wie-
kiem biologicznym pogłębiają się, tworząc bruzdy 
zwłaszcza na policzkach, czole i szyi. Ponadto, w 
trakcie starzenia się skóry następuje utrata wody, 
spada produkcja ceramidów, zaburzona jest także 
jej warstwa lipidowa, co w efekcie prowadzi do 
przesuszenia skóry oraz jej łuszczenia (Resich-
Kozieł and Niemyska, 2020). Degradacja włó-
kien kolagenowych i elastyny sprawia, że skóra 
staje się cienka, zwiotczała i mniej elastyczna, 
ponadto na skutek interakcji i grupowania keraty-
nocytów z melanocytami, dochodzi do zaburzeń 
pigmentacji, które manifestuje się w postaci plam 
starczych (Resich-Kozieł and Niemyska, 2020; 
Pawlaczyk et al., 2011). Wymienione powyżej 
objawy procesów starzenia warunkują potrzebę 
stosowania odpowiednio dobranych zabiegów 
i preparatów, które spowalniają przebieg nieko-
rzystnych zmian (Pawlaczyk et al., 2011). 

 OGRANICZANIE  ZMIAN 
STARZENIOWYCH

 W celu zapewnienia skórze młodego 
wyglądu oraz zniwelowania istniejących już 
zmian starzeniowych, kobiety i mężczyźni coraz 
częściej decydują się na profesjonalne zabiegi 
kosmetyczne. Popularnością cieszą się peelingi 
chemiczne stymulujące komórki skóry do rege-
neracji, wypełniacze tkankowe takie jak kwas 
hialuronowy, wypełniające zmarszczki mimiczne 
oraz niwelujące problem pozbawionej jędrności 
skóry, a także nici modelujące korzystnie oddzia-
łujące na zwiotczałą skórę (Grządziel and Goź-
dzialska, 2022; Kołaczek, 2015). Do zabiegów 
proponowanych przy przebarwieniach starczych 
zalicza się między innymi peelingi chemiczne, te-
rapię światłem impulsowym IPL oraz mikroder-
mabrazję. Skuteczność tych metod uzależniona 
jest m.in. od liczby sesji zabiegowych oraz stop-
nia zaawansowania zmian starzeniowych (Lizak 
et al., 2018). W przypadku niwelowania zmian 
hiperpigmentacyjnych, możliwe jest także sto-

sowanie miejscowe preparatów, zawierających 
między innymi retinoidy, resweratrol, czy syli-
marynę (Engler-Jastrzębska et al., 2019; Rosseti 
et al., 2011). 
 Oprócz zabiegów wykonywanych w sa-
lonach kosmetycznych oraz gabinetach medycy-
ny estetycznej, istotne znaczenie ma codzienna 
pielęgnacja skóry, a w szczególności stosowanie 
odpowiednich kosmetyków przeciwstarzenio-
wych, których wdrożenie powinno się odbyć już 
w momencie zaobserwowania pierwszych zmian 
starzeniowych. Receptura kosmetyku powinna 
być ściśle dopasowana i uwzględniać potrzeby 
starzejącej się skóry poprzez dobór odpowied-
nich składników aktywnych. Stąd też preparaty 
w swoim składzie powinny zawierać substancje 
zapobiegające nadmiernej utracie wody przez 
naskórek, stymulujące produkcję kolagenu oraz 
elastyny, chroniące skórę przed niekorzystnym 
wpływem środowiska zewnętrznego oraz zapew-
niające jej odpowiednie nawilżenie i odżywienie 
(Kołaczek, 2015). Skuteczność ich działania uza-
leżniona jest od właściwego stężenia, odpowied-
niej inkorporacji związku w nośnik oraz odpo-
wiedniej aplikacji kremu na skórę (Kozioł, 2020). 
Na efektywne działanie preparatów kosmetycz-
nych wpływa także odpowiednia bioprzyswajal-
ność składników, pozwalająca na ich przenika-
nie do miejsc docelowych. Jednym z istotnych 
czynników ograniczających możliwość działania 
substancji aktywnej jest zbyt duża wielkość czą-
steczki, uniemożliwiająca wnikanie do głębszych 
warstw skóry, przyjmuje się, że cząsteczki o roz-
miarze ponad 500kDa, nie są w stanie przeni-
kać przez barierę skórną (Musiał, 2021). Wspo-
mniany problem może występować w przypadku 
związków takich jak niektóre białka, czy wielko-
cząsteczkowy kwas hialuronowy, które wykazują 
działanie powierzchniowe. W celu dostarczenia 
substancji do głębszych warstw, stosowane są 
modyfikacje chemiczne, takie jak hydroliza sto-
sowana w przypadku komponentów białkowych, 
dodawanie solubilizatorów, promotorów wchła-
niania, bądź też umieszczanie składników aktyw-
nych na nośnikach, takich jak cyklodekstryny czy 
liposomy, które wykazują wysokie powinowa-
ctwo do błon biologicznych (Jajuga et al., 2020; 
Wolski and Kędzia, 2019). 
 W zależności od wieku konsumenta, 
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z postępującym starzeniem organizmu, struktura 
kolagenu ulega stopniowej degradacji, co wpły-
wa na utratę właściwej struktury skóry. Następuje 
zwiększenie ilościowego udziału kolagenu typu 
III oraz wzrost stężenia metaloproteinaz macie-
rzy zewnątrzkomórkowej odpowiedzialnych za 
rozkład tego białka. Ze względu na fakt, iż syn-
teza kolagenu ulega znacznemu spowolnieniu już 
po 25 r.ż., a po 60 r.ż. procesy te ulegają całko-
witemu zahamowaniu (Nowicka-Zuchowska and 
Zuchowski, 2019), szczególnie ważne jest dostar-
czanie skórze egzogennego kolagenu. Przy pro-
dukcji kosmetyków, najczęściej wykorzystywany  
jest kolagen typu I, ze względu na wysoką kom-
patybilność z ludzką skórą. Jest to zarówno kola-
gen syntetyczny, jak i pozyskiwany ze zwierząt 
– zarówno ssaków, jak i gatunków morskich. Ba-
dania wykazały, że kremy z dodatkiem kolagenu 
ekstrahowanego z ssaków oraz kremy z kolage-
nem pozyskiwanym z gąbki morskiej wykazują 
podobne działanie na produkcję sebum, nawilże-
nie oraz pH skóry (Sionkowska et al., 2016). Ze 
względu na jego nierozpuszczalność w wodzie, 
przy opracowywaniu receptury wykorzystywa-
na jest głównie zhydrolizowana forma kolagenu 
(Mitura et al., 2020). Proces hydrolizy wpływa na 
zmniejszenie wielkości molekuł, tym samym de-
terminuje jego lepszą rozpuszczalność oraz niższą 
lepkość w środowisku wodnym, w porównaniu z 
natywnym kolagenem (León-López et al., 2019). 
Badania wykazały istotny wpływ hydrolizatów 
kolagenowych na syntezę kolagenu typu I przez 
fibroblasty skóry (Sanchez et al., 2018). Ponadto, 
dodatek tego białka do kremów wpływa na pra-
widłowe nawilżenie skóry poprzez zmniejszenie 
transepidermalnej utraty wody oraz zmniejszanie 
się widoczności zmarszczek (Rodríguez et al., 
2018). 
 Składnikiem kremów przeciwzmarszczko-
wych, który odpowiada za sprężystość i elastycz-
ność skóry jest elastyna. Stanowi ona jedno z bia-
łek strukturalnych skóry, produkowanych przez 
fibroblasty. W przeciwieństwie do kolagenu, nie 
zawiera hydroksylizyny, zaś hydroksyprolina sta-
nowi niewielki procent aminokwasów wchodzą-
cych w jej skład. W swojej strukturze elastyna 
zawiera również desmozynę i izodesmozynę, na-
dające jej charakterystyczne właściwości mecha-
niczne. Silnie usieciowane włókna elastynowe 

skad rekomendowanych kremów ulega zmianie. 
Wpływ na to ma stopień zaawansowania zmian 
starzeniowych oraz ich tempo postępu. Kremy 
przeznaczone dla cery 20+ i 30+ powinny cha-
rakteryzować się lekką formułą oraz działać na-
wilżająco i opóźniać powstawanie pierwszych 
zmarszczek. Wraz z wiekiem można zaobserwo-
wać zmniejszanie się grubości naskórka w miej-
scach takich jak dłonie czy policzki (Vergilio et 
al., 2021). Ze względu na to, kremy przeznaczone 
dla osób w przedziale wiekowym 40-70 zawie-
rają w swoim składzie emolienty oraz składniki 
odżywcze takie jak peptydy czy kwas hialurono-
wy, w wyższym stężeniu, a co za tym idzie efek-
tywniejszym działaniu. Przy pielęgnacji przeciw-
starzeniowej większą skuteczność obserwuje się 
w przypadku kremów będących emulsjami typu 
woda w oleju (W/O) niż olej w wodzie (O/W), 
ponieważ efekt odżywienia i nawilżenia po ich 
zastosowaniu jest bardziej długotrwały (Schreml 
et al., 2014). 

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH 
SKŁADNIKóW BIOLOGICZNIE CZYN-

NYCH ZAWARTYCH W KOSMETYKACH 
PRZECIWSTARZENIOWYCH

 Jednym z najczęściej stosowanych sub-
stancji w preparatach przeciwzmarszczkowych 
jest kolagen, który stanowi około 30% wszystkich 
białek w organizmie. Zbudowany jest głównie z 
takich aminokwasów jak prolina, hydroksyproli-
na, glicyna i hydroksylizyna (Nowicka-Zuchow-
ska and Zuchowski, 2019). Wyróżnić można 29 
typów kolagenu, z czego typ I jest dominujący w 
skórze dorosłego człowieka (stanowiąc 85-90% 
wszystkich typów kolagenu), zaś typ III w skó-
rze noworodków oraz w strukturze blizn. Wraz 
z dojrzewaniem ludzkiego organizmu, typ III 
odpowiadający za sprężystość skóry oraz struk-
turę kolagenu I, stopniowo jest zastępowany ty-
pem I odpowiedzialnym za wytrzymałość tkanek 
(Żelaszczyk et al., 2012). W strukturze kola-
genu, obserwuje się obecność potrójnej helisy, 
która stanowi wspólną cechę wszystkich typów 
kolagenów. Zadaniem tego białka jest nadanie 
tkankom stabilności poprzez wytwarzanie sie-
ci podporowych w całej ich strukturze, ponadto 
wpływa ono na poziom nawilżenia skóry (No-
wicka-Zuchowska and Zuchowski, 2019). Wraz 
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tworzy tropoelastyna (Załuski, 2009). 
 Elastyna charakteryzuje się relatywnie 
długim okresem półtrwania wynoszącym ponad 
70 lat, jednakże w miarę upływu czasu następu-
ją zmiany w jej strukturze zaburzające pierwot-
ne funkcje białka (Heinz, 2020). Na zmiany we 
włóknach elastyny silny wpływ mają promie-
niowanie UV, zanieczyszczenia środowiska oraz 
dym papierosowy. Nadmierna ekspozycja na 
promieniowanie ultrafioletowe powoduje defor-
mację przestrzennego ułożenia włókien w war-
stwie siateczkowej i brodawkowej skóry (Zału-
ski, 2009). Fotostarzenie powoduje zaburzenie 
aktywności elastazy, co z kolei prowadzi nie tyl-
ko do uszkodzeń strukturalnych elastyny, ale i do 
uwalniania elastokin. Są to bioaktywne peptydy, 
równoważące procesy zachodzące w komórkach, 
takie jak adhezja i apoptoza. Nieprawidłowości 
w aktywności elastazy w połączeniu z działaniem 
elastokin prowadzą nie tylko do przyspieszenia 
objawów starzenia, ale również do wystąpienia 
stanów patologicznych w organizmie takich jak 
miażdżyca czy rozedma płuc (Heinz, 2020). 
 Przy produkcji kosmetyków wykorzysty-
wana jest elastyna w formie kremowego proszku, 
mającego zdolność do rozpuszczania się zarówno 
w wodzie, jak i alkoholu. Masa cząsteczkowa hy-
drolizatu waha się od 3000 do 4000 Da. Elastyna 
stosowana jest przy produkcji odżywek i masek 
do włosów oraz preparatów do pielęgnacji cery. 
Stosowana jest przy opracowywaniu formulacji 
kremów przeciwzmarszczkowych jako środek 
kondycjonujący i odżywiający skórę. Elastyna 
przyczynia się do wygładzenia zmarszczek oraz 
uelastycznienia struktury skóry i poprawy ogólne-
go wyglądu. Jednocześnie zapewnia odpowiedni 
poziom jej nawilżenia (Kamaruzaman and Yusop, 
2021). 
 Białka takie jak kolagen czy elastyna są 
nie tylko cennym surowcem kosmetycznym, ale 
też substratem do syntezy bioaktywnych pepty-
dów, które stanowią coraz ważniejszy komponent 
współczesnych kosmetyków. Aktualnie peptydy 
są głównie wykorzystywane w produkcji żywno-
ści funkcjonalnej, a ich bezpieczeństwo zostało 
potwierdzone przez FDA (Ahmed et al., 2022). 
Uznano, że hydrolizaty białkowe zawierające 
aktywne peptydy mogą być zaliczone do pro-
duktów GRAS – Generally Recognised as Safe. 

Wielokierunkowe działanie obejmujące między 
innymi aktywność antyoksydacyjną, działanie 
przeciwzapalne, czy przeciwdrobnoustrojowe 
sprawiło, że bioaktywne peptydy stały się coraz 
chętniej wykorzystywanym składnikiem kosme-
tyków, także tych wykazujących działanie prze-
ciwstarzeniowe (Aguilar-Toalá et al., 2019). Bio-
aktywne peptydy mogą być uzyskiwane na kilka 
sposobów między innymi w procesach fermenta-
cji prowadzonych przez bakterie z rodzajów Lac-
tobacillus i Bacillus (Alvarado Pérez et al., 2019; 
Elfahri et al., 2016) lub poprzez procesy enzy-
matycznej hydrolizy prowadzonej in vitro przy 
udziale takich enzymów jak: papaina, trypsyna, 
czy pepsyna (Aguilar-Toalá et al., 2019).
 Peptydy bioaktywne mogą wykazywać 
działanie antyoksydacyjne, a tym samym zmniej-
szać stres oksydacyjny. Przykładem takiego 
związku jest dekapeptyd (SDITRPGGQM), wy-
stępujący w hydrolizacie z białek glonów Pal-
maria palmata, wykazujący aktywność antyok-
sydacyjną w warunkach in vitro (Harnedy et al., 
2019). Do tej grupy należy również zaliczyć pep-
tydy, powstające na skutek enzymatycznego roz-
kładu białek mleka (Aguilar-Toalá et al., 2017), 
jaj (Nimalaratne et al., 2015), ryżu (Taniguchi et 
al., 2017) czy tkanek rybich (Oba et al., 2013). 
 Przykładem hydrolizatów białkowych 
wykorzystywanych w kosmetologii jest także hy-
drolizat kolagenu. Badania na myszach, których 
skóra była podrażniana promieniowaniem UV 
wskazały, że peptydy zawarte w hydrolizowanym 
kolagenie z rybiej skóry i łusek poprawiały na-
wodnienie i elastyczność skóry, zapewniały wyż-
szą aktywność antyoksydacyjną oraz ograniczały 
transepidermalną utratę wody (Duteil et al., 2016; 
Oba et al., 2013). Efekt przeciwstarzeniowy pep-
tydów może wynikać również z ich zdolności do 
regulacji procesów syntezy i degradacji kolagenu, 
elastyny i kwasu hialuronowego. Wyniki badań 
Han et al. (2019) wskazały, że hydrolizaty białek 
z ostryg (Crassostrea gigas) zmniejszały ekspre-
sję metaloproteinaz, tym samym hamując pro-
cesy degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej, 
wynikającej między innymi z aktywności kolage-
naz, hialuronidaz czy elastaz (Aguilar-Toalá et al., 
2019). Ponadto Zague et al. (2018) potwierdzili, 
że peptydy z kolagenu pozyskiwanego ze skóry 
bydlęcej nie tylko hamują procesy degradacji, ale 
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6 litrów wody. Ze względu na swoje właściwo-
ści, kwas ma kluczowe znaczenie w utrzyma-
niu prawidłowego poziomu nawodnienia skóry. 
Wpływa na jej odporność i giętkość oraz zacho-
dzące w tkankach procesy naprawcze. Zapobiega 
uszkodzeniom komórek przez wolne rodniki oraz 
przyspiesza gojenie się ran (Keen, 2017). Wraz 
z postępowaniem procesów starzenia, obserwuje 
się wyraźny spadek zawartości kwasu hialuro-
nowego w całej strukturze naskórka. Degradacja 
kwasu hialuronowego odbywa się z udziałem 
specyficznych enzymów (hialuronidaz), jak i w 
trakcie procesów nieenzymatycznych na skutek 
działania wolnych rodników (Papakonstantinou, 
2012). Do inhibitorów hialuronidaz o szczegól-
nym znaczeniu zalicza się między innymi związki 
charakteryzujące się podobną strukturą co kwas 
hialuronowy tj. kwas alginowy czy heparyna, 
oraz witaminę C wraz z jej pochodnymi (Maty-
siak et al., 2013). 
 Kwas hialuronowy wykorzystywany jest 
do produkcji kosmetyków w formie wysoce 
oczyszczonego, liofilizowanego proszku lub jako 
roztwór wodny. Pełni funkcję kontrolera lepkości 
oraz środka kondycjonującego skórę. Stosowany 
jest głównie przy produkcji kosmetyków  prze-
ciwstarzeniowych, ze względu na swoje okluzyj-
ne właściwości (Becker et al., 2009). Ksyloza, 
wchodząca w skład chemiczny glikozaminogli-
kanów, pobudza różnicowanie się keratynocytów 
oraz nawilża skórę, tym samym zmniejszając wi-
doczność negatywnego wpływu procesów starze-
niowych na kondycję skóry (Verdier-Sévrain and 
Bonté, 2007). 
 Składnikiem wykorzystywanym w prepa-
ratach przeciwstarzeniowych są także hydroksy-
kwasy, zwłaszcza polihydroksykwasy nowej ge-
neracji (Kornhauser et al., 2010). Po raz pierwszy 
zostały wykorzystane jako składniki preparatów 
kosmetycznych w latach 70. XX w, gdy zauwa-
żono ich korzystny wpływ na kontrolę procesów 
keratynizacji, między innymi poprzez działanie 
keratolityczne (Van Scott and Yu, 1973). W za-
leżności od budowy cząsteczki oraz liczby grup 
hydroksylowych, wyróżnia się alfa-, beta- oraz 
polihydroksykwasy. 
 W przypadku alfa-hydroksykwasów (AHA 
- Alpha Hydroxy Acids), nazywanych także kwa-
sami owocowymi, można wymienić między in-

mogą też stymulować syntezę kolagenu typu I i 
IV. 
 Wzrost produkcji kolagenu i włókien ela-
stynowych  może być też efektem pobudzenia fi-
broblastów przez peptydy sygnałowe, które mogą 
także działać jako czynnik wzrostu dla komórek. 
Komercyjnie dostępnym peptydem jest ester oli-
gopeptydu i kwasu palmitynowego - oligopeptyd 
palmitylu, który przenika do głębszych warstw 
skóry stymulując w nich produkcję kolagenu i 
kwasu hialuronowego, przyspieszając regenera-
cję skóry i zwiększając jej elastyczność (Pai et 
al., 2017). Wśród peptydów wprowadzonych na 
rynek kosmetyczny na uwagę zasługują neuro-
peptydy, których zadaniem jest nie tyle opóźnia-
nie procesów starzeniowych, co raczej przeciw-
działanie już istniejącym zmianom. Przykładem 
neuropeptydu, który ma potencjalne zastoso-
wanie w preparatach przeciwstarzeniowych jest 
pentapeptyd-3 (GPRPA), znany pod komercyjną 
nazwą Vialox, którego sekwencja bazuje na sek-
wencji peptydu izolowanego z jadu węży. Vialox 
wiąże się z receptorami acetylocholiny, hamując 
przekazywanie neuroprzekaźników do mięśni, 
tym samym ograniczając możliwość ich skurczu. 
Osiągany efekt jest zbliżony do działania toksyny 
botulinowej. Badania potwierdzają, że GPRPA 
stosowany dwa razy dziennie przez miesiąc redu-
kował głębokość zmarszczek o niemal 50% (Riz-
zi et al., 2021; Gorouhi and Maibach, 2009).
 Kolejnym istotnym składnikiem kremów 
przeciwzmarszczkowych wpływającym na wy-
gląd skóry jest kwas hialuronowy. Związek ten 
należy do grupy glikozaminoglikanów. Jego 
strukturę tworzą powtarzające się sekwencje N-
acetylo-D-glukozaminy i disacharydów kwasu 
D-glukuronowego, połączone wiązaniami β-1,3 
oraz β-1,4-glikozydowymi (Nobile et al., 2014). 
Jest szeroko rozpowszechniony w ludzkim orga-
nizmie, jednak najobficiej występuje w skórze, w 
formie soli sodowej – hialuronianu sodu. Kwas 
produkowany jest głównie przez komórki mez-
enchymalne, ale inne typy komórek również wy-
kazują się zdolnością do jego syntezy (Papakon-
stantinou et al., 2012). 
 Kwas hialuronowy charakteryzuje się wy-
soką higroskopijnością. Swoją objętość w środo-
wisku wodnym może zwiększać około 1000 razy, 
a jeden gram tego związku może związać nawet 
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nymi kwas glikolowy, cytrynowy, migdałowy, 
czy jabłkowy. Z perspektywy pielęgnacji skóry i 
procesów przeciwstarzeniowych, szczególne zna-
czenie odgrywa kwas glikolowy, który stymuluje 
procesy złuszczania naskórka, a po dotarciu do 
skóry właściwej indukuje syntezę zarówno kola-
genu, jak i elastyny, spłycając zmarszczki i po-
prawiając sprężystość skóry (Bernat et al., 2016). 
Ponadto, kwas glikolowy może wykazywać dzia-
łanie antyoksydacyjne, fotoprotekcyjne i prze-
ciwzapalne, i w efekcie hamować procesy foto-
starzenia. Badania przeprowadzone na myszach, 
którym podawano kwas glikolowy w stężeniach 
1-1,5% przez 9 kolejnych dni, potwierdziły, że 
preparat hamował wydzielanie prozapalnych cy-
tokin w skórze zwierząt naświetlanych światłem 
UVB (Tang et al., 2016). Stosując kwasy alfa-hy-
droksylowe w recepturach kosmetycznych, nale-
ży pamiętać o dobraniu ich optymalnego stęże-
nia, gdyż w nadmiarze wykazują efekt odwrotny, 
działając prooksydacyjne i fototoksyczne, pro-
wadząc do podrażnień oraz zaburzeń spoistości 
bariery skórnej, indukując tym samym procesy 
starzenia skóry (Tang and Yang, 2018). 
 Przedstawicielem beta-hydroksykwasów 
BHA (Beta Hydroxy Acids), który wykazuje 
istotne znaczenie w kosmetologii jest kwas sa-
licylowy, wykazujący właściwości przeciwza-
palne, keratolityczne oraz przeciwbakteryjne. W 
związku z powyższym, jest stosowany między 
innymi w leczeniu trądziku czy łojotoku, ma de-
likatniejsze działanie niż kwasy AHA (Marwicka 
et al., 2021). Z perspektywy działania przeciw-
starzeniowego, większe znaczenie mają polihy-
droksykwasy (PHA - Polyhydroxy Acids), które 
zawierają w swojej cząsteczce co najmniej dwie 
grupy hydroksylowe. Polihydroksykwasami od-
grywającymi szczególną rolę w kosmetologii są 
glukonolakton oraz kwas laktobionowy, które 
wykazują działanie antyoksydacyjne i higrosko-
pijne (Warowna et al., 2018). Powyższe właści-
wości sprawiają, że PHA nawilżają skórę, chronią 
ją przed transepidermalną utratą wody oraz ha-
mują procesy fotostarzenia. Ponadto część badań 
wskazuje, że może on opóźniać procesy powsta-
wania zmarszczek i wiotczenia skóry, poprzez 
hamowanie aktywności metaloproteinaz (Arct 
and Kołodziejczyk, 2015; Grimes et al., 2004) 
oraz pobudzanie syntezy kolagenu. Argumentem 

za coraz powszechniejszym zastosowaniem PHA 
nie tylko w preparatach kosmetycznych, ale tak-
że podczas zabiegów pielęgnacyjnych jest fakt, 
że wykazują one łagodniejsze działanie na skórę 
niż AHA, co przekłada się na ograniczenie nieko-
rzystnych skutków takich jak nadmierne łuszcze-
nie skóry, zaczerwienienie, czy pieczenie skóry 
(Marwicka et al., 2021).
 Kosmetyki zawierające w składzie reti-
noidy zyskują obecnie popularność ze względu 
na swoje właściwości przeciwzmarszczkowe 
oraz odmładzające. Substancje te stanowią gru-
pę związków do których zalicza się witaminę A, 
jej pochodne oraz molekuły syntetyczne o po-
dobnym do witaminy A działaniu biologicznym. 
Retinoidy charakteryzują się lipofilnymi właści-
wości, ze względu na to wykazują zdolność sku-
tecznej penetracji przez naskórek. Stosowane są 
zarówno do celów terapeutycznych (tretynoina) 
oraz kosmetologicznych (retinol, palmitynian re-
tinylu) (Hubbard et al., 2014). 
 Retinol oraz inne pochodne witaminy A 
należą do najskuteczniejszych substancji wpływa-
jących na spowolnienie procesów starzeniowych. 
Regulują proliferację, apoptozę oraz różnicowa-
nie komórek. Ich właściwości przeciwstarzenio-
we obejmują wspomaganie proliferacji keratyno-
cytów, hamowanie transepidermalnej utraty wody 
oraz hamowanie aktywności metaloproteinaz 
macierzy, a także ochronę kolagenu przed proce-
sami degradacyjnymi (Spierings, 2021). Retinol 
wpływa na przywrócenie grubości naskórka oraz 
hamuje aktywność tyrozynazy związanej z po-
wstawaniem hiperpigmentacji (plam starczych) 
(Rossetti et al., 2011). W badaniach klinicznych 
przy miejscowym zastosowaniu retinolu wykaza-
no zmniejszanie się drobnych zmarszczek (Kong 
et al., 2016). Retinol reaguje z rodnikami nadtlen-
kowymi, tym samym wpływając na blokowanie 
procesu peroksydacji lipidów (Białek and Czu-
derna, 2016). Ze względu na swoje właściwości, 
retinol jest powszechnie stosowany przy opraco-
wywaniu receptur kosmetyków przeciwstarze-
niowych. W kremach przeciwzmarszczkowych 
oraz serach stosowany jest w różnych stężeniach, 
w zakresie od 0,075% do 1% (Serri and Iorizzo, 
2008). 
 Proces retynizacji powinien być przepro-
wadzany stopniowo i obejmować zwiększenie 



 Journal of Life and Medical Sciences

Nr 1/33/2022 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne  45 

www.naukowcy.org.pl

zaczerwienień, podrażnień skóry oraz nadmiernej 
wrażliwości na promienie słoneczne. Bakuchiol, 
w przeciwieństwie do retinoidów, nie wywie-
ra efektów ubocznych podczas jego stosowania 
(Draelos et al., 2020). 
 Koenzym Q10 jest związkiem z grupy 
chinonów, niewitaminowym endogennym anty-
oksydantem lipolifowym. Ze względu na swój 
lipofilowy charakter oraz strukturę cząsteczki 
jest często oznaczany przy wykorzystaniu tech-
nik analitycznych stosowanych do oznaczania za-
wartości witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 
(np. metodą wysokosprawnej chromatografii cie-
czowej – HPLC). Koenzym Q10 występuje na-
turalnie u większości organizmów tlenowych. W 
organizmie ludzkim, najwyższym poziomem ko-
enzymu Q10 odznaczają się narządy o wysokim 
tempie metabolizmu, takie jak wątroba, serce czy 
nerki (Saini, 2011). 
 Ubichinon stanowi jeden z ważniejszych 
antyoksydantów, ze względu na działanie inhi-
bicyjne na procesy generacji reaktywnych form 
tlenu. Tym samym umożliwia lepsze zaopatrze-
nie komórek w tlen. Działa synergistycznie z 
witaminą E, co skutkuje ochroną przed oksyda-
cją (Rona et al., 2004). Antyoksydanty stanowią 
bardzo ważny mechanizm ochrony przez proce-
sami rodnikowymi, dlatego też są bardzo często 
włączane do składu preparatów kosmetycznych o 
działaniu przeciwstarzeniowym. Obok ubichino-
nu, stosowany jest szereg związków o potencjale 
antyoksydacyjnym, takich jak: kwas askorbinowy 
(ogranicza stres oksydacyjny poprzez regulowa-
nie przepływu elektronów, zmniejsza ilość niesta-
bilnych rodników tlenowych), tokoferol (hamuje 
aktywność rodnikową, zapobiega peroksydacji 
błon lipidowych), czy też polifenole, katechiny,  
resweratrol, czy sulforafan (redukcja stresu oksy-
dacyjnego indukowanego promieniowaniem UV 
oraz poprawa  działania endogennych enzymów 
antyoksydacyjnych, takich jak katalaza) (Hoang 
et al., 2021; Carita et al., 2020).
 W przypadku koenzymu Q10, oprócz dzia-
łania antyoksydacyjnego, zwraca się także uwagę 
na fakt, że pobudza on produkcję kolagenu typu 
III i IV oraz elastyny w fibroblastach (Ebtavanny 
et al., 2018). Ubichinon jest związkiem wysoce 
nierozpuszczalnym w wodzie (silnie lipofilowym) 
o dużej masie cząsteczkowej, charakteryzującym 

stężenia retinolu w preparatach aplikowanych 
zewnętrznie lub też zmianę formy składnika ze 
słabszych estrów, poprzez retinol do retinalu. Za-
lecana pora roku przy stosowaniu retinoidów to 
jesień-wiosna, ze względu na mniejszą intensyw-
ność promieni słonecznych w tym okresie. Przy 
kuracji może wystąpić podrażnienie spowodowa-
ne przeciążeniem szlaków zależnych od kwasu 
retinowego, ze względu na to, osoby z wrażliwą 
cerą zamiast retinolu powinny stosować kosme-
tyki z bakuchiolem – składnikiem kosmetycznym 
o podobnym działaniu co retinol, ale znacznie 
mniejszą skłonnością do wywoływania podraż-
nień skórnych (Draelos et al., 2020). 
 Bakuchiol uznawany jest za związek ana-
logiczny do retinolu, pomimo braku podobień-
stwa strukturalnego, ale ze względu na podobny 
efekt oraz mechanizm działania. Jego źródłem są 
owoce Cullen corylifolium (L.) Medik., zawie-
rające od 1% do 7% bakuchiolu (Jafernik et al., 
2021; Draelos et al., 2020). 
 Bakuchiol wspomaga proliferację ko-
mórek oraz zmniejsza widoczność drobnych 
zmarszczek, nadając skórze efekt wypełnienia. 
Wykazuje działanie wybielające na przebarwie-
nia skórne (Adhau and Pardeshi, 2020). Działa 
ochronnie przeciwko fotouszkodzeniom oksyda-
cyjnym lipidów i białek oraz usuwa rodniki po-
nadtlenkowe (Adhikari et al., 2003). Oprócz tego, 
bakuchiol chroni mitochondria przed peroksyda-
cją lipidów zależną od NADPH, a także zabez-
piecza aktywność mitochondrialnych enzymów 
oddechowych przed uszkodzeniami peroksyda-
cyjnymi (Sangeetha and Sarada, 2012). 
 Związek stosowany jest przy produk-
cji preparatów takich jak kremy, maseczki, sera 
oraz olejki. Stężenie bakuchiolu od 5 do 20 g/ml 
działa antybakteryjnie i przeciwdrobnoustrojo-
wo. Kosmetyki z bakuchiolem są odpowiednie 
dla wszystkich rodzajów cery, także atopowej i 
naczynkowej. Wytworzenie kosmetyków z baku-
chiolem nie jest problematyczne ze względu na 
jego zdolność łączenia z szeroką gamą solubili-
zatorów oraz emolientów. Cechuje się doskonałą 
stabilnością hydrolityczną oraz fotochemiczną. 
Ponadto, może być stosowany w ciągu dnia bez 
względu na porę roku z uwagi na swoją fotosta-
bilność (Chaudhuri and Bojanowski, 2014). Ku-
racja retinolem może powodować wystąpienie 
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się szybką degradacją pod wpływem czynników 
środowiskowych, takich jak promieniowanie ul-
trafioletowe. Ze względu na to, w celu dostarcze-
nia koenzymu Q10 w głąb naskórka stosowane 
są nanocząsteczki lipidowe drugiej generacji, 
które zwiększają stabilność związku (Ebtavanny 
et al., 2018). Koenzym jest integralnym elemen-
tem mitochondrialnego łańcucha oddechowego. 
Jego poziom w skórze zmniejsza się wraz z po-
stępem procesów starzeniowych, co negatywnie 
wpływa na właściwości antyoksydacyjne skóry, 
zwiększając stężenie reaktywnych form tlenu. Ze 
względu na to, w celu zachowania młodego wy-
glądu oraz prawidłowego funkcjonowania orga-
nizmu istotna jest suplementacja koenzymu Q10 
oraz dostarczanie go skórze za pomocą stosowa-
nych kosmetyków (Prahl et al., 2008). Jest po-
wszechnym składnikiem kosmetyków przeciw-
zmarszczkowych, a jego stężenie zazwyczaj nie 
przekracza 0,05% (Rakuša and Roškar, 2021). 
 Surowcem coraz częściej adaptowanym 
dla celów formulacji kosmetycznych jest śluz 
ślimaka. Sam ślimak wykorzystuje śluz w celu 
ograniczenia nadmiernego parowania wody z po-
wierzchni ciała, ochrony przed urazami mecha-
nicznymi oraz regeneracji powstałych w skórze 
uszkodzeń. (Danladi et al., 2020). Podobne od-
działywanie śluz ślimaka obserwuje się w przy-
padku skóry ludzkiej. Do głównych składników 
śluzu zaliczyć należy kolagen, mukopolisacha-
rydy, alantoinę, glikoproteiny oraz kwas gliko-
lowy (Cristiano and Guagni, 2022). Od czasów 
starożytnych śluz wykorzystywany był w celach 
medycznych,  stosowany miejscowo jako środek 
przeciwbólowy, preparat na oparzenia oraz cho-
roby i dolegliwości skórne (El Mubarak et al., 
2013). Obecnie śluz wykorzystywany jest przy 
produkcji kosmetyków regenerujących, przezna-
czonych do skóry dojrzałej z osłabioną barierą 
hydrolipidową. Pobudza bowiem wytwarzanie 
kolagenu oraz elastyny, stymuluje odbudowę 
uszkodzeń skóry dokonanych przez wolne rodni-
ki (Laneri et al., 2019). Badania przeprowadzone 
przez Rizzi et al. (2021), dotyczące wpływu na 
skórę nanocząsteczek złota, których bazę stano-
wił śluz ślimaka, potwierdziły nie tylko zdolności 
przeciwutleniające, ale wykazały przy tym zna-
czącą fotostabilność badanych cząsteczek, suge-
rując możliwość zastosowania ich w formulacji 

preparatów przeciwsłonecznych, jako alternaty-
wę dla nieorganicznych składników filtrów prze-
ciwsłonecznych. śluz ślimaka hamuje procesy 
zapalne zachodzące w skórze, a także pobudza 
mechanizmy naprawcze przy gojeniu się ran. Po-
nadto wpływa na ograniczenie transepidermalnej 
utraty wody przez naskórek, co wpływa pozytyw-
nie na stan skóry, zapewniając jej odpowiednie 
odżywienie oraz nawilżenie. Potwierdziły to wy-
niki badań przeprowadzonych przez Laneri et al. 
(2019), dotyczące analizy zawartości allantoiny 
oraz kwasu glikolowego w śluzie Helix aspersa. 
Wykazano, iż krem z około 2% zawartością śluzu 
nadał skórze pożądane nawilżenie, zmniejszając 
przeznaskórkową utratę wody oraz poprawiając 
jej nawodnienie. Należy zaznaczyć, iż szcze-
gólnym atutem śluzu ślimaka jest brak komedo-
genności, dzięki czemu może być stosowany nie 
tylko przy skórze odwodnionej, ale również przy 
cerze skłonnej do trądziku (Harti et al., 2016). 
 Surowce kosmetyczne wykorzystywane 
w preparatach przeciwstarzeniowych mogą mieć 
także pochodzenie mikrobiologiczne, przykła-
dem takiego surowca jest kombucha. Ekstrakt z 
kombuchy wykorzystywany jest w tonikach, kre-
mach, serach, produktach do pielęgnacji ciała i 
włosów. Kombucha uzyskiwana jest ze słodzonej 
herbaty poddanej procesowi fermentacji przez 
grzybek herbaciany, określany inaczej jako SCO-
BY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts). 
Najpopularniejszym substratem do wytwarzania 
kombuchy jest herbata czarna oraz zielona. Ist-
nieją natomiast prace naukowe wskazujące, że 
do fermentacji można wykorzystać również inne 
substraty jak np. Yerba Mate, a nawet kawę (Bor-
tolomedi et al., 2022).
 Grzybek herbaciany jest konglomeratem 
różnorodnych bakterii i drożdży żyjących w sym-
biozie. Podstawowym szczepem jest Gluconace-
to bacterxylinus,  ponadto w surowcu obecne są 
też szczepy bakterii kwasu octowego, m.in. A. 
Xylium, A. Pasteurianus. Spośród drożdży do 
najważniejszych zaliczyć należy takie gatunki 
jak Saccharomyces, Saccharomydoces oraz Schi-
zosaccharomyces (Jayabalan et al., 2014). Obec-
ność różnorodnych składników w ekstrakcie za-
leżne jest od występujących mikroorganizmów, a 
także od surowca z którego został przygotowany 
napój. Kombucha bogata jest w kwasy organicz-
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komponentów wynika zarówno z lepszego zrozu-
mienia samych procesów starzenia, jak też me-
chanizmów działania poszczególnych składników 
przeciwstarzeniowych. W efekcie, konsumenci 
uzyskują dostęp do produktów zawierających za-
równo szeroko rozpowszechnione kolagen, ela-
stynę, czy kwas hialuronowy, ale też specyficz-
ne bioaktywne peptydy, bakuchiol, czy związki 
aktywne występujące w ekstrakcie z kombuchy. 
Dlatego też obecne na rynku preparaty kosme-
tyczne typu anti-aging charakteryzują się szero-
kim spektrum działania, obejmującym: działanie 
antyoksydacyjne, odpowiednie odżywienie skó-
ry, pobudzanie jej komórek do syntezy kolagenu 
i elastyny, zapewnienie jej nawilżenia i ochrony 
przez nadmierną utratą wody z naskórka.
 Niewątpliwie odpowiednie i regularne sto-
sowanie kosmetyków z substancjami takimi jak 
bakuchiol, peptydy, kwas hialuronowy czy kom-
bucha, stanowi skuteczną i nieinwazyjną  meto-
dę ograniczania procesów starzeniowych, a tym 
samym zapewnienia skórze młodego wyglądu 
oraz zagwarantowania spełniania jej wszystkich 
funkcji przez długi okres czasu. Biorąc pod uwa-
gę rosnące zainteresowanie konsumentów prepa-
ratami przeciwstarzeniowymi, konieczne są dzia-
łania promujące wiedzę na temat odpowiedniej 
profilaktyki, pozwalającej na opóźnianie proce-
sów starzenia, jak też dalsze badania mające na 
celu pozyskiwanie skutecznych i bezpiecznych 
substancji, które mogły być wykorzystane w kos-
metykach typu  anti-aging. 
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