
A leggyorsabban öregedô, és az

öregedést leginkább mutató

szerv a bôr. 

A bôr öregedésének lassítása az „öreg-

látványt”, és így a megítélést és a közér-

zetet javíthatja. 

Valójában ez az „anti-aging” filozófiája.

A bôr öregedésének fôbb tényezôit mu-

tatja a következô táblázat.

Hol tart ma a kutatás? 
Számos modern stratégia létezik: diéta

és táplálék-kiegészítôk, kozmetikai be-

avatkozások, hormonkezelések, nano-

medicina, sejtklónozás, ôssejt-terápia,

szervátültetés, mélyhûtés, stb. 

Újabban azonban egyre nagyobb szere-

pet kapnak a szintetikusan elôállított,

tiszta, célzottan elkészített hatóanyag-

ok. Kialakulóban van az immun-koz-

metológia, az enzim-kozmetológia,

a célzott bejuttatás és rétegspecifikus

hatóanyagbevitel, a nano-kozmetika

és sok más új módszer.

Egy modern anti-aging készítmény már

ezekkel az új módszerekkel készül, és

sok mindenre lehet képes: anyagcsere

fokozás, ráncosodási hajlam csökkenté-

se, elasztikus rostok védelme, elasztáz

gátlása, kollagénszintézis serkentése, re-

hidratáció, anti-oxidáns hatás, enzima-

tikus és immunfolyamatok serkentése,

sejtosztódás ütemének fokozása.

A legújabb generációs hatóanyagok

fôbb hatásai:
s a sejtaktivitás stimulálása: sejtstimu-

láló anyagok egyben feszesítôk és ránc-

talanítók (avokádó, szója, jojoba, karité,

búzacsíra), növekedési faktorok
s küzdelem a glikáció és annak követ-

kezményei ellen
s az elasztáz enzim hatásának blokkolása 
s genuin (a bôr folyamataira érvényesü-

lô) hatások: Pro-Xylan, sirtuine, kolla-

gén, MSM (Methyl Sulfonyl Methane),

hyaluronsav nano-méretekben 

s tünetekre ható beavatkozások: argire-
lin, biomimetikus peptidek (csak idôle-

ges és külsôdleges hatások, pl. feltöltés,

izomösszehúzódás gátlása, hiányzó

anyagok idôleges helyettesítése, stb.)
s stresszoldó, euforikus hatást nyújtó
aromás vegyületek (egyenesen az agyra

hatnak, például illatuk révén)

Molekuláris kozmetika
Ma már léteznek olyan termékek, melyek

elôállításának titka a molekuláris koz-

metika, az innovatív hatóanyag gyártás

új korszaka: nano-méretek és célszerûen

szintetizált (gyakran meglepôen rövid,

4-5 aminosavból álló, szintetikus) pepti-

dek. Az eddig alkalmazott hosszabb lán-

cú peptidek többnyire valamilyen mó-

don gátoltak vagy serkentettek valami-

lyen sejtfunkciót, de minden olyan sejt-

re hatottak, amit elértek, függetlenül

attól, hogy erre szükség volt-e, vagy

nem. Ezek a rövid peptidek jelmoleku-

lák, azoknak a sejteknek a mûködését

változtatják meg, amelyre a hatniuk kell,

és pontosan úgy, ahogy a kozmetikus

azt akarja. 

A sejtek megfelelô jelfogóihoz (recepto-

raihoz) kapcsolódó jelmolekulák belsô

jelátviteli láncokat aktiválnak, amelyek

megváltoztatják a sejtek mûködését, pél-

dául serkentik, vagy gátolják egy-egy fe-

hérje termelôdését. Az anti-aging készít-

mények speciális célpontjai a dermis

rostrendszerei, elsôsorban az elasztin, il-

letve a kollagén. 

Innovatív molekuláris kozmetika…
… az öregedés ellen

Az anti-aging szó szerint öregedés elleni 

tevékenység, valójában azonban 

az öregedés (egyelőre?) sem meg 

nem fordítható, sem meg nem állítható,

még csak meg sem előzhető, viszont 

a folyamat lassítható, mértéke 

csökkenthető és velejárói enyhíthetők.
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HÁM IRHA BŐRALJA

vékonyodik hám-irha határ csökken a zsírtartalom
kiegyenesedik

nedvesség csökken kollagén-elasztin rétegek 
módosulás fellazulnak, vékonyak

rajzolat módosul sejtközötti állomány csökken
módosul a hőmérséklet

sejtkicserélődés lassul mélyrétegi vízhiány osztódási ráta csökken
melanin-szintézis kommunikáció csökkent
hiányos zavarai érzékelés
immunzavarok immunzavarok hegesedés lassul



Az elasztin, ahogy arról volt szó, már fiatal korban bomlani kezd,

a bontást végzô enzim, az elasztáz gátlásával tehát az öregedés

lassítható. A kollagén esetében viszont a szintézis sebessége csök-

ken a korral, ez esetben a szintézis fokozása szükséges. 

Öregítő glikáció
Egy másik fontos tényezô a bôr öregedésében az ún. „glikáció”. 

A glikáció lényegében azt jelenti, hogy a fehérjék aminosav oldal-

láncaihoz – nem-enzimatikus úton – cukrok, elsôsorban glukóz, az-

az szôlôcukor kapcsolódik, és keresztkötéseket hoz létre. A ke-

resztkötések egymáshoz rögzítik a kollagén rostokat, ami által egy

merev, rugalmatlan, lemezes szerkezetû hálózat jön létre. Ha a ke-

resztkötések száma megnô, a bôr rugalmatlanná válik, és minden

formaváltozás maradandó nyomot hagy: ránc képzôdik. 

Ezért a korszerû anti-aging készítményeknek tartalmazniuk kell

olyan anyagokat, amelyek a glikációt megakadályozzák.

A Relistase® nevû, 4 tagú peptid hatékonyan gátolja az elasztáz ak-

tivitást, és így a rugalmas rostok bomlását, emellett serkenti a kol-

lagén szintézisét is. A Sauternes nevû, édes bort adó francia szô-

lôfajta élesztôgombájának kivonata szintén a kollagén szintézisét

fokozza.

A ThermostressineTM (4 tagú peptid) a bôrt érô stresszhatások kö-

vetkezményeit csökkenti, az ún. „hôsokk fehérjék” termelôdésének

fokozásával. A hôsokk fehérjék nevüket onnan kapták, hogy erede-

tileg a testhômérséklet emelkedése kapcsán ismerték fel ôket, hi-

szen termelôdésük egyik fô kiváltója ez a hô-sokk. Emellett azon-

ban más stresszhatásokra is termelôdnek. Jellemzô funkciójuk a fe-

hérjék térszerkezetének, felgombolyodásának segítése, a kialakuló

szerkezet védelme, illetve sok esetben helyreállítása is. A kis tag-

számú peptid a hôsokk fehérjék teremlôdésének indukálásával

megvédi a bôr fehérjéit a károsító hatásoktól, mindenekelôtt a kol-

lagént a keresztkötéseket képezô glikációtól. Ezáltal a bôr tovább

megôrzi rugalmasságát.

Mindehhez új, korszerû hordozóanyagok is társulnak, a Ceraparts®

részecskékhez kötött hatóanyagok áthatolnak a lipid-gát rétege-

ken, és csak ott engedik el a hozzájuk kötött hatóanyagot, ahol

szükség van rá. Ez egy nagyon fontos újítás, hiszen a kozmetiku-

mokat gyártó cégek egyik legnagyobb problémája az, hogyan jut át

a hatóanyag a lipid-gáton, a bôr felszínén, illetve az epidermisz

szorosan záródó sejtjei között felhalmozódó zsírszerû anyagok al-

kotta akadályokon. Az új, bioszintetikus hordozóanyag azonban ké-

pes erre, és a magával vitt hatóanyagot csak megfelelô enzimek

hatására engedi el a megfelelô rétegben.

A modern kozmetológia eredményeit és technológiáját felhaszná-

ló anti-aging készítmények a korszerû öregedést lassító termékek

egy újabb generációját képviselik. Segítenek a rugalmas rostok

bomlásának elodázásában, fokozzák a kollagén szintézisét, meg-

akadályozzák a glikációt, a hatóanyagokat pedig sokkal pontosab-

ban juttatják célba, mint a korábbi termékek.
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Dr. Bárdos György xAz ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet igazgató pro-
fesszor, eredeti képzettsége biológus, szakterülete élettan közelebbről a test és a lélek
kapcsolata és az un. nem-specifikus egészségproblémák, valamint a placebo-jelenség-

kör. Kb. 15 éve foglalkozik kozmetológiával is.


