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ÖZET
Cilt yaşlanması; iç veya dış faktörlerin veya bunların birlikteliğinin neden olduğu karmaşık
biyolojik bir süreçtir. Gelişen üretim teknolojileri, farmasötik taşıyıcı sistemlerin kozmetik
formüllerinde kullanılması ve yenilikçi bileşenlere dayalı yeni nesil kozmetik ürünler, temel
kozmetik bakımdan ileri alternatifler sunmaktadır. İleri teknoloji kullanılarak üretilen kozmetik
aktif bileşenleri, doğal kaynaklı hammaddelerin kozmetik bileşenleri olarak kullanımının
artması ve farmasötik taşıyıcı sistemlerin kozmetik formüllerinde kullanılması ile geliştirilen
kozmetik ürünler toplumların artan kozmetik beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir. Bu
derlemede, günümüzde bireylerin dış ve iç faktörler ile artan cilt yaşlanmasının, kozmetik ürün
odaklı çözümleri özellikle bileşenler açısından irdelenmiş, yaşlanma karşıtı farklı yaklaşımlar
özetlenmiş ve kullanılan taşıyıcı sistemler belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kozmetikler, aktif bileşen, cilt yaşlanması, yaşlanma karşıtı, taşıyıcı
sistemler
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Skin aging is a complex biological process influenced by intrinsic or extrinsic factors or
combination of these factors. Emerging technologies and ingredients based on new generation
cosmetic products offers alternatives rather than basic cosmetic care. Developments including
cosmetic active ingredients produced by using advanced technology, increase in the use of
natural raw materials and using pharmaceutical carrier systems in cosmetic formulations have
been generate to meet societies advanced cosmetic expectations. In this review, current
cosmetic product-oriented solutions of individual external and internal factors were
investigated with increased skin aging, especially in terms of components and systems can take
place is specified. And also different ant-aging strategies are summarized.
Keywords: Cosmetics, active ingredients, skin aging, anti-aging, carrier systems

GİRİŞ
Kişisel temizlik ve bakımürünleri olan kozmetiklerin
hammadde ve bitmiş ürün olarak tarihi oldukça eskilere
dayanmaktadır. Çeşitli coğrafyalarda yapılan arkeolojik
kazılarda Eski Mısır`da M.Ö. 4000`lerde ve Eski Yunan`da
M.S. 130-200`de ve de Galenos`unyazdığı Local Remedies
isimli
kitabında
kozmetiklere
ilişkin
unsurlara
1-3
rastlanılmıştır . Günümüzdegünlük bakımın vazgeçilmez
unsuru olan kozmetik ürünlerinbeklenen veya
hedeflenen özellikleri için bileşimlerinde yer alan
hammadde veya sistemlerin etkisi oldukça önem
kazanmış, dolayısıyla yeni hammaddelerin üretimi ve yeni
4-11
teknolojilerin kullanımında artışa neden olmuştur .
Doğal hammaddelerde; yeni doğal bileşenler, Avrupa`da
1960 yılı sonlarında başlayan ‘yeşil hareket’ ile kozmetik
endüstrisinde önem kazanmış, bitkisel, deniz, mineral vb.
kaynaklı ve hatta organik özellikteki kozmetik
hammaddeler, karışımları ve bitmiş ürünler piyasada hızla
yerini bulmuştur. Cilt yaşlanması; faklı organ, doku ve
hücrelerde zamanla, farklı yolaklarla gelişen ve belirgin
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bir şekilde gerçekleşen doğal yaşlanma mozaiğinin bir
parçasıdır. Cilt yaşlanması intrinsik ve ekstrinsik
faktörlerin kombinasyonu sonucu gerçekleşen karmaşık
biyolojik bir süreçtir. İntrinsik faktörler olarak; genetik
faktörler, hücre metabolizması, hormonlar ve metabolik
olaylar etkilidir. Ekstrinsikfaktörler olarak ise; devamlı
ışığa maruziyet, kirlilik, radyason, kimyasallar ve toksinler
12
sayılabilir . Bu faktörler, cilt üzerinde fizyolojik ve
yapısal değişikler ile her cilt tabakasında biyolojik
işlemlerin değişmesine sebep olurlar. Bununla birlikte
özellikle güneş ışığına maruziyette olduğu gibi cildin dış
görünüşünün de değişmesine neden olabilirler. Yaşlanmış
ciltte genellikle; incelme, elastikiyette azalma, lekelenme,
cilt parlaklığının yitirilmesi, cilt gerginliğinin kaybı,
epidermisin incelmesi, kırışıklık ve sarkma gibi etkiler
10
görülmektedir . Bu durum zamanla ciltteki epidermal
onarım mekanizmalarının bozunma mekanizmalarından
daha yavaş gerçekleşmesi sonucu meydana gelir.
Özellikle, kollajen yıkımının çeşitli faktörler ile artması
sonucu ciltteki kollajen miktarının azalması yaşlanma
99
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13

belirtilerinin ortaya çıkmasında önemli bir faktördür .
Her yıl ciltteki kollajen miktarı ortalama %1 oranında
14
azalmaktadır . Ciltteki glikozaminglikan
(GAG) ve
hyaluronik asit miktarlarındaki düşüş de yine cilt
15, 16
yaşlanması açısından önemlidir
. Dermisdeki üç ana
bileşen olan kollajen, GAG ve elastin birçok yaşlanma
karışıtı/anti-aging bilimsel çalışmaya konu olmuştur ve
kırışıklık giderici kremden cilt dolgu ürünlerine kadar
17
değişen
ürün
gruplarında
yer
almaktadırlar .
Günümüzde yenilikçi kozmetik ürünlerden beklentilerin
önemli bir kısmını oluşturan yaşlanma karşıtı ürünler,
dünyada kozmetik pazarının yaklaşık beşte birini
11
oluşturmaktadır . Klinikte “daha iyi görünmek”,
doğrudan “daha genç görünmek” anlamı taşımamaktadır.
Bu nedenle kişilere uygun yaşlanma karşıtı yaklaşımlar
belirlenirken; yaş, daha önce uygulanan işlemler ve
operasyonlar, genel sağlık durumu, cilt tipi, yaşam şekli
gibi birçok faktör dikkate alınmalıdır. Bu derlemede,
yaşlanma karşıtı olarak geliştirilen kozmetik çözümler
kapsamında yer alan ürünlerin aktif bileşenleri ve yapıları
ele alınacaktır. Ayrıca yaşlanma karşıtı olarak kullanılan
farklı çözümler özetlenecek ve yeni üretim teknolojileri
ile geliştirilen yenilikçi sistemlerden bahsedilecektir.
CİLT YAŞLANMASI
Derinin yaşlanması zamana bağımlılığına göre
10,18-21
incelendiğinde iki gruba ayırılabilir
.
a) İntrinsik Yaşlanma (zamana bağlı olarak doğal
yaşlanma): Kronolojik ve genetik nedenlerle, hücre
yenilenmesinin yavaşlamasıyla başlayan ve durmasıyla
devam eden dönemdir. Zaman içerisinde ciltte biriken
keratinosit ve fibroblast miktarı ve yaşlanma hızı artar,
10
doku sertleşir ve kırışıklıklar belirir .
b) Ekstrinsik Yaşlanma (zamandan bağımsız çeşitli
etkenlere bağlı olarak gelişen derinin erken yaşlanması):
İklim şartları, hava kirliliği gibi çevresel stres faktörleri,
güneş ışınları veya deriyle temas eden ürünlerin bilinçsiz
kullanımı ile yaşlanma oluşabilir. UV ışınlarına maruziyet,
serbest radikal oluşumuna neden olarak kollajen doku ve
elastin ağına zarar verir. Böylece hücre yenilenmesi azalır
ve hiperpigmentasyon, kuruluk ve kırışıklık meydana
gelir.
Hem intrinsik hem de ekstrinsik yaşlanma nedeni ile cilt
nemini kaybederek kurur, bununla birlikte ileri yaşlarda
hormonal nedenler ile deride bağ dokusu proteinleri
10,18-20
azalır
. İntrinsik yaşlanmanın belirtileri arasında; ince
ve transparan bir cilt görünüşü, ince çizgiler, subkütan
tabakadaki yağ hücrelerinin azalmasıyla göz çukuru ve
yanaklarda çökme, kuru cilt, deri kalınlığında artış
nedeniyle UV ışınlarına karşı eritematöz tepkide azalma,
pigmentasyona bağlı yaşlılık çilleri, melanosit miktarının
azalmasıyla deride beyazlaşma, derinin
mikro
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18,20,21

sirkülasyonunda ve esnekliğinde azalma yer alır
.
Ekstrinsik yaşlanmada ise, uzun süreli güneş ışınlarına
maruziyet UVA ve özellikle UVB ışınlarına bağlı foto
1
yaşlanma meydana gelir . Kısa dalga boylu UVB,
epidermiste hasara yol açarken; uzun dalga boyuna sahip
UVA dermise geçerek burada hasara yol açmaktadır. Foto
yaşlanmaya uğrayan cilt kırışık, sarkık ve sert görünür,
22
pigmentasyon farklılaşmaları gözlenir . Elastin- kollajen
ağlarının zarar görmesi kronolojik yaşlanmaya kıyasla foto
19
yaşlanmaya uğramış ciltte çok daha önemlidir . Genç
bireylerde çevresel etkenler nedeniyle bu tür yaşlanma
20
zamandan bağımsız oluşabilir .
YAŞLANMA KARŞITI YAKLAŞIMLAR
Öncelikle, deriyi tahrip eden çevresel faktörlere karşı
önlem alınması gerekir. Stratum corneum tabakasının
nem kaybı önlenmeli, bu tabakada doğal nemlendirici
faktörlerin (natural moisturosing factor-NMF) üretimi
azalmış ise, nemin yerine konması ve su kaybının
önlenmesi sağlanmalıdır.
Bu amaçla genel olarak kullanılan ürünler; doğal
nemlendiriciler, bağ dokusu proteinleri ve biyofaktörleri
içeren ürünlerdir. Son yıllarda formüllere organizmada
doğal olarak bulunan nemlendirici maddelerin katılması
dikkat çekicidir. Bu amaçla en çok kullanılan maddeler
olarak; üre, laktik asit, sodyum pirolidon karboksilat,
kollajen,
elastin,
mukopolisakkaritler,
retikulin,
retinol/retinoik asit (diğer adıyla Vitamin A) ve
18
alfatokoferol (diğer adıyla Vitamin E) sayılabilir. Bu
maddeler krem, losyon, çözelti gibi klasik formülasyon
şekilleri içinde hazırlanabildiği gibi, özel taşıyıcı sistemler
içinde de verilebilir. Kozmetik amaçlı tasarlanan (yerel
kozmetik ürün mevzuatı kapsamına giren veya girmeyen)
en gelişmiş ürünler genellikle yaşlanma karşıtı hazırlanan
ve/veya yenilikçi taşıyıcı sistemler içeren ürünlerdir. Yeni
yaşlanma karşıtı ürünler, klasik ürünlere ek olarak deriyi
dış faktörlerden koruyucu, hücre yenileyici aktif maddeler
içermekte ve kozmetikten çok tıbbi alana yaklaşmakta
buna bağlı olarak da bu tür ürünleri ifade etmek amacıyla
ilaç benzeri, fonksiyonel kozmetik, kozmesötik,
23-24
dermakozmetik gibi ifadeler kullanılabilmektedir
. Bu
tür kozmetik ürünlerde taşıyıcı sistem olarak lipozom,
niozom, nanozom, siklodekstrin, fitozom veya oleozomlar
kullanılabilmekte ve uzun süre etkili ürünler
hazırlanabilmektedir. Lipozomların değişik aktif maddeler
ile hazırlanan piyasa preparatları mevcut olup hazırlanan
lipozomlar çözelti, jel, emülsiyon içinde formüle
edilebilmekte, içerdikleri aktif bileşenler kontrollü olarak
23,25
deriye verilebilmektedir .
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Yapar E.A. ve Tanrıverdi S.T.
Deride Görülen Değişimler
Vücudun dış yüzeyini kaplayan deri, faklı bölgelerde
rengi, kalınlığı ve dayanıklılığı farklı olan, anatomik olarak
18
üç katmanlı yapıdadır . Derinin en dış tabakası olan
epidermis, üst üste sıralanmış keratenize epitel dokudan
ve canlı tabakada bulunan canlı keratinosit hücrelerden
oluşan, kozmetik açıdan en önemli tabakadır. Kozmetik
ürünlerin büyük bölümü, bu tabakayı hedef alan
10,18
ürünlerdir . Epidermisin beş alt tabakası arasında
kozmetik açıdan önemlileri birinci tabaka; Stratum
corneum ve beşinci tabaka; Stratum bazale`dir. Kozmetik
ürün olarak deriye uygulanması amaçlanan ürünler birinci
tabakaya uygulanır. Hücre çoğalması ve melanin pigmenti
sentezi beşinci tabakadan olup, birinci tabakanın
tamamen yenilenmesi üç-dört haftada gerçekleşir.
Epidermisin altında yer alan dermis tabakasında kan
damarları, lenfotik kanallar, sinirler, ter bezleri ve kıl
folikülleri bulunur. Sağlıklı bir deri, vücudu dehidratasyon,
mikroorganizma penetrasyonu, alerjenler, iritanlar,
reaktif oksijen türevleri ve radyasyondan koruyan bir
bariyer tabakadır. Bu nedenle günlük bakım ile
rejenerasyonunun, elastikliğinin ve sıkılığının arttırılması
26, 27
gerekmektedir
. Bununla birlikte özellikle derinin
önemli bileşenlerinden olan kollajen ve elastin yıkımının
düzenlenmesi kırışıklıkların önlenmesinde oldukça
önemlidir. Kırışıklıkların giderilmesindeki diğer bir
yaklaşımda, retinoid ve güneş koruyucular ile kombine
halde topikal ve sistemik antioksidanlar kullanarak
17
enflamasyonun azaltılmasıdır . Dermisin yapısal
bileşenleri, cilde gerginliği veren kollajen, gerğinliği
devam ettiren elastin, glikozaminoglikanlar ve sudur. Bu
tabakada derinin su tutma kapasitesinden sorumlu
başlıca molekül olan hyaluronik asit, kollajen ağının içinde
yer alır. Deride zamanla hyaluronik asit sentezi azalır ve
yaşlılıkta en büyük değişim epidermal hyaluronik asit
10,18
miktarında gerçekleşir .
Yaşlanma Karşıtı Uygulamalar
Yaşlanma belirtilerini gidermek ve geciktirmek amacıyla
öncelikle, günlük cilt bakım ve doğru güneş koruyucu
ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Kullanılan kozmetik
ürünlerin terkibinde, antioksidan ve/veya hücre
düzenleyici topikal aktif/medikal maddeler yer
almaktadır. Aynı zamanda sistemik etki amacıyla yine bazı
antioksidanlar kullanılabilmekte ve horman yerine koyma
tedavisi gerçekleştirilebilmektedir. Kimyasal peeling,
görünür ışık tedavisi, yoğun ışık darbesi (IPL-Intense Pulse
Light), lazer uygulamaları, radyofrekans uygulamaları, cilt
enjeksiyonları, dinamik kırışıklıklardan korumak, statik ve
anatomik kırışıklıkları düzeltmek ve ciltteki yağ dokusu
oranını düzenlemekgibi invazif yöntemler kozmetik ürün
kullanımına ilave olarak sıklıkla uygulanmaktadır. Bununla
birlikte estetik invazif olmayan işlemlerde mevcuttur.
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Tüm bu uygulamaların ötesinde, sigara içme, kirlilik, solar
UV iritasyonu, stres, beslenme, diyet, fiziksel aktivite,
genel sağlık durumunu kontrol etmek gibi faktörler
yaşlanma üzerinde etkilidir. Bu nedenle, yaşlanamaya
sebep olan dış etkenleri ortan kaldırmak, yaşam şeklini ve
alışkanlıkları düzenlemek yaşlanma belirtilerini ortadan
28
kaldırmak veya engellemek için gereklidir .
Güneşten Korunma ve Sistemik Antioksidanlar
Kronik güneş hasarı ekstrinsik bir faktör olarak foto
yaşlanmaya sebep olmaktadır. DNA foto hasarı ve UV
kaynaklı reaktif oksijen türevleri (ROS) ciltte kronik foto
yaşlanmaya sebep olan etkenlerdir. Foto yaşlanmaya
karşı geliştirilen yaklaşımlar; güneşten korunma,
güneşten koruyucular ile cildin UV-radyasonu emmesini
engelleme veya azaltma, retinoidler kullanarak kollajenaz
sentezini engelleme ve kollajen üretimini arttırma ve
antioksidanlar kullanarak serbest radikal oluşumunu
17, 29
azaltma ve etkisizleştirmek olarak sayılabilir
. Yapılan
araştırmalar sağlıklı beslenmenin cilt yaşlanmasını
yavaşlattığı ve cildin sağlıklı görünmesini sağlayabildiğini
göstermiştir. Beslenme yolu ile alınan antioksidan
maddeler farklı bölgelerde farklı yollar ile fakat genel
olarak
serbest
radikal
tutucu
olarak
etki
göstermektedirler. Antioksidanlar serbest radikalleri
doğrudan nötralize edebilirler, peroksid konsantrasonunu
azaltıp okside olmuş membranı onarabilirler, ROS
üretimini azaltabilirler veya lipid metabolizması, kısa
zincirli serbest yağ asitleri ve kolesterol esterleri yoluyla
30
ROS’u nötralize edebilirler . Vitamin E, vitamin C,
karotenoidler ilebakır ve selenyum gibi elementler en çok
31-33
bilinen sistemik antioksidan maddelerdir
.
Yaşlanma Karşıtı Özellikleri Nedeniyle KullanılanTopikal
Maddeler
Kollajen ve Elastin ile bu yapıları destekleyen bileşenler
Günümüzde kollajen ve/veya elastin içeren birçok
18
yaşlanma karşıtı ürün piyasada yer almaktadır . Yaşlı
derideki kırışıklıklar yüzeysel epidermiste olabildiği gibi,
dermisteki kollajen veya elastin tahribatı nedeniyle de
34
olabilmektedir . Stratum corneum tabakasında bulunan
intrasellüler lipitlerin cildin genç görünümünü
10,19,35,36
sağlamadaki rolü büyüktür
. Yaşlanma karşıtı aktif
bileşenler arasında; nemlendirici ve dolgunlaştırıcılar,
hücre yenileyici ve onarıcılar, antioksidanlar, dermiste
onarım sağlayan maddeler, kollajen sentezini uyararak
deri elastikiyetini artıranlar ve fotoyaşlanmadan
koruyanlar sayılabilir. Aktif bileşenlerden bazılarının
birden fazla etkisi olabilmektedir. Yaşlanma karşıtı
formülasyonların bileşime giren iki temel madde grubu
vardır. Bunlar antioksidan maddeler ve hücre düzenleyici
maddelerdir. Vitaminler, polifenoller ve flavonoidler gibi
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antioksidan maddeler, dokulardaki serbest radikal
konsantrasyonunu düşürerek kollajen degredasyonunu
azaltırlar. Retinoller, peptidler ve büyüme faktörleri gibi
hücre düzenleyiciler ise; kollajen metabolizması üzerinde
doğrudan etkilidirler ve kollajen üretimini arttırırlar.
Vitamin C, B3 ve E küçük molekül ağırlıklarından dolayı
hücreye kolaylıkla penetre olabilen önemli antioksidan
37
maddelerdir . Vitamin C % 5-15 konsantrasyonlarında
yaşlanma karşıtı olarak kullanılmaktadır. Kollajen 1 ve
3’ün üretimini arttırmakta aynı zamanda kollejenaz
üretimini azaltmaktadır. Vitamin E ile kombine
38, 39
kullanıldığında etkisinin arttığı gözlenmiştir
. Vitamin
B3, %5 konsantrasyonda yaşlanma karşıtı olarak
40
kullanılmaktadır .
Cilt
elastikliği,
eritemi
ve
37,38,41
pigmentasyonu üzerinde etkili olduğu görülmüştür
.
Vitamin E % 2-20 konsantrasyonlarında kullanılmaktadır.
Vitamin C kadar güçlü bir antioksidan değildir. Foto
hasara karşı ve cildin neminin düzenlenmesi için
42
kullanılmaktadır . Nikotinamid (B3) ile yapılan bir
çalışmada transepidermal su kaybının azaldığı ve bu
nedenle kronolojik yaşlanmaya karşı kullanılabileceği
43
belirtilmiştir . Pantenol (dekspantenol) Amerikan Gıda
ve İlaç Ajansı tarafından 1984 yılında yayınlanan reçetesiz
ilaçlar listesinde yer alan bir bileşendir. Ciltteki
metabolizasyonu sonucu, pantotenik aside dönüştüğü
belirtilmekte ve pantotenik asit, yaşayan tüm hücrelerde
bulunan, insan vücuduna enerji sağlayan reaksiyonların
birçoğu için gerekli olan Koenzim A`nın yapısına giren en
önemli bileşen olarak sayılmaktadır. Kozmetik bileşeni
olarak pantenol; antistatik, saç ve cilt düzenleyici olarak
44
belirtilmektedir . Saç ve cilt üzerindeki canlandırıcı ve
onarıcı etkileri ile bilinen pantenol, vücuttaki nem
absorbsiyonunu artırarak hümektan etki göstermekte ve
yumuşatıcı olarak kuru ciltleri daha elastik hale
getirmektedir. Antienflamatuar etkisinin de olması
nedeniyle
irrite
olmuş
ciltleri
yatıştırdığı
10
belirtilmektedir . Örneğin retinol, kırışıklık azaltıcı
olmakla beraber, akne tedavisinde reçeteli ilaç olarak da
36
kullanılabilmektedir . Retinol, polipeptidler ve bitkisel
maddeler
gibi
hücre
düzenleyiciler
kollajen
metabolizması üzerinde direkt etkilidirler ve kollajen ve
elastik fiber oluşumunu uyarırlar. Retinol, hücre
metabolizması üzerinde olumlu etkileri olan, antioksidan
özellik gösteren ve epitelhücrelerinin doğru çalışması için
gerekli olan hem kozmetik hem de ilaçta kullanılan bir
44-48
bileşendir
.Retinolve türevleri yaşlanma karşıtı amaçla
en fazla kullanılan maddelerdir. Güçlü bir antioksidandır.
Kollajen
sentezini
arttırıp
kollejenaz
etkisini
49,50
azaltabilirler . Retinol üzerinde yapılan in vitro ve in
vivo çalışmalarda sert ve kuru cilt üzerinde kollajen ve
glikozaminoglikan
sentezini
artırdığı,
hücre
rejenerasyonunu olumlu yönde değiştirdiği, epitel

Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:5 Sayı:2 Ağustos 2016

10,46

dokunun korunmasında etkili olduğu belirtilmiştir
.
Retinolün kozmetik bileşeni olarak tanımlanmış türevleri;
hidrojene retinol, fermente retinol ekstresi (pichia),
retinoksitrimetilsilane, retinil linoleat, retinil oleat, retinil
palmitat ve retinil tallat cilt düzenleyici etkili olarak,
retinil branat antioksidan ve cilt düzenleyici, retinil soyat
44
ise emoliyan ve cilt düzenleyici olarak belirtilmektedir .
Bu bileşenlerin ilk olarak dönüştürücü enzimlerle, aktif
metabolitleri
olan
retinoik
aside
dönüşmesi
gerekmektedir. Ancakuygulamada dönüşümün oldukça
yavaş olması ve kişisel farklılıklar göstermesi, ilaveten
hava ile temas sonucu aktifleşemeden yıkıma uğraması
47
dezavantajları
vardır .
Tegosphere®Vit
A
formülasyonunda,
retinol
enkapsüle
edilerek
stabilitesinin arttırılması sağlanmıştır. Topikal uygulama
sonrasında aktif maddenin kontrollü salımı, oksijen ve UV
stabilitesini sağlarken, küçük partikül yapısı sayesinde de
deriye penetrasyonu kolaylaşmıştır.
Koenzim Q10
Vitamin benzeri etkiye sahip ubikinon diğer adıyla
Koenzim Q-10/CoQ10 doğal olarak hayvan hücrelerinin
mitokondrial
membranlarında
yüksek
oranda
bulunmaktadır. Kozmetik bileşeni olarak CoQ10,
44
antioksidan ve cilt düzenleyici olarak belirtilmektedir .
CoQ10 seviyelerinin yaşla birlikte gerilemeye başladığı,
topikal olarak uygulanan CoQ10`nin ciltteki antioksidan
seviyesinin dengede kalmasına yardımcı olduğu, ayrıca
kollajen ve elastin yapımının zarar görmesini de
engellediği düşünülmektedir. CoQ10, 2002 yılına kadar
Japonya`da farmasötik olarak kullanılmakta iken
kozmetikteki kullanımının fark edilmesiyle kişisel bakım
40
sektörü tarafından kullanımı artmıştır .
Doğal kaynaklı asitler ve türevleri
Genellikle doğal kaynaklı olan asitler ve türevleri
arasında,hyaluronik asit, α-hidroksi asitler/alfa-hidroksi
asitler/AHA, β-hidroksi asitler/beta-hidroksi asitler/BHA,
salisilik asit ve tuzları, kaprilik asit ve türevleri yaygın
olarak kullanılanlardır. Bunlardan hyaluronik asit, insan
vücudunda bağ doku, epitel doku ve sinir dokusunda
doğal olarak bulunan, kimyasal olarak glikozaminoglikan
grubunda
yer
alan
karbohidrat
yapılı
bir
mukopolisakarittir. Ekstraselüler matriksin en önemli
bileşenlerinden biri olan hyaluronik asit, hücre çoğalması
ve göçünde kilit rol oynar.Vücutta bulunan hyaluronik
asidin % 50 si ciltte derin dermal tabaka ve görünen
epidermal tabakanın üst kısımlarında bulunur. Genç cilt,
yüksek oranda hyaluronik asit konsantrasyonuna sahip
olduğundan yumuşak ve elastiktir, yaşlandıkça, cilt
hyaluronik asit yoğunluğunu kaybederve kurumaya
başlar. Kozmetik bileşeni olarak hyaluronik asit;
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antistatik, hümektan, nemlendirici ve cilt düzenleyici
olarak, türevlerinden olan fermente hyaluronik asit
filtratı emoliyan ve cilt düzenleyici olarak, benzil
hyaluronat hümektan ve cilt düzenleyici, dimetilsilanol
hyaluronat
hümektan,
nemlendirici
ve
cilt
düzenleyiciolarak, altın tiyoetilamino hyaluronik asit cilt
düzenleyici, hidroksipropiltriamonyum hyaluronat film
yapıcı olarak belirtilmektedir. Hümektan ve cilt
düzenleyici özelliğe sahip çinko hidrolize hyaluronat ise
kullanımı limitli bileşen olarak dikkat çekmekte ve belli
sınırlamalar dışında kozmetik ürünlerin içermemesi
44
gereken bileşenler arasında yer almaktadır . Topikal
uygulamalarda cildin durumunu iyileştirdiği, nem içeriğini
artırdığı, sağlıklı ve parlak bir görünüm sağladığı
10,18
kanıtlanmıştır .
Alfatokoferol, antioksidan özellikte olup hücre içi serbest
radikalleri yakalayarak, aktif oksijen molekülleri ile savaşır
34
. Kozmetik bileşeni olarak alfatokoferol antioksidan,
44
maskeleyici ve cilt düzenleyici olarak belirtilmektedir .
Ayrıca deri üzerinde emoliyan etkisi vardır. Uygulamaların
% 5-8 inde tokoferolün cildin sertleşmesini ve
10, 47
kırışıklıkların derinleşmesini önlediği belirtilmiştir
.
Aynı zamanda yaşlanma belirtilerini geciktirdiği ve cilt
kanseri gelişimini önlemeyi desteklediği belirtilmiştir.
Alfatokoferol`ün farklı topikal kolloidal taşıyıcı
sistemlerden salımını inceleyen araştırmalar sonucunda
y/s tipi mikroemülsiyonlarının oldukça başarılı olduğu
25
görülmüştür . Askorbik asit, çok sayıda hücresel
aktivitede rol alan önemli bir antioksidan olup hücre içi
lipit, protein ve nükleik asitlerde büyük hasara yol açan
oksijen reaktifleri ile savaşır. Foto koruyucu bir ajan
olarak davranan askorbik asit, serbest radikalleri etkili bir
10
biçimde ortadan kaldırabilmektedir . Ciltte gerçekleşen
oksidatif reaksiyonlar, cilt yaşlanmasındaki en önemli
faktör olarak kabul edilmektedir. Koruyucu ve düzenleyici
olarak görev yapan askorbik asit, sıkı bir cilt için şart olan
kollajenin yapımı ve işlevi için gereklidir, melanin
pigmenti yapımını düzenleyen tirosinaz enzimini de
inhibe etmektedir. Kozmetik bileşeni olarak askorbik asit
antioksidan, tamponlayıcı, maskeleyici ve cilt düzenleyici
44
olarak belirtilmektedir bununla beraber kullanımı, sulu
çözeltilerdeki stabilite sorunları ve kendi kendine
oksidasyonu nedeniyle sınırlı kalmıştır. Ayrıca deriye
penetrasyonu da belirsizdir. Bu amaçla, işlev açısından
askorbik aside benzeyen, ancak stabilitesi ve deriye
penetrasyonu daha iyi olan, hidroksil grubunun
esterifikasyonu ile oluşanaskorbil palmitat, askorbil
tetraizopalmitat, magnezyum l- askorbil fosfat ve
36
magnezyum askorbat türevleri geliştirilmiştir . Bu
türevler, serbest radikallerin, UV radyasyonuna bağlı
olarak yol açtığı hasardan korunmak, yaşlılık lekelerinin
oluşumunu önlemek, cilt parlaklığını ve ışıltısını
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sürdürmek amaçlarıyla kozmetik ve dermatolojik
ürünlerin bileşimine giren başlıca maddelerdendir. Alfahidroksi asitler doğal veya sentetik olarak elde
edilebilmektedir. Kırışıklık önleyici, yaşlanma belirtilerini
geciktirici veya genel cilt görünümü üzerine olumlu
51
etkileri dolayısıyla kozmetikte kullanımları yaygındır .
Alfa-hidroksi asit taşıyanüzüm(tartarik asit), limon (sitrik
asit), elma (malik asit), badem ve kayısı(mandelik asit)
10
gibi meyveler cildi gençleştirmeye katkıda bulunur .
Alfa-hidroksi asitler cildin pul pul dökülmesini önler,
soyucu özelliğe sahiptir ve cilt tahrişlerini azaltıcı etki
gösterirler.Yüksek konsantrasyonlarda ve düşük pH’da
etkilidirler. Bu grubun en bilinen üyeleri glikolik ve laktik
36
asittir . Kozmetik bileşeni olarak glikolik asit
tamponlayıcı
olarak
belirtilirken,
türevlerinden
antioksidan depilatuvar ve şaç şekillendirici etkili
tiyoglikolik asit ve tuzları, esterleri ise kullanımı limitli
44
bileşenler olarak belirtilmektedir . Avrupa Komisyonu
tarafından yayınlanan bir kılavuz ile alfa-hidroksi asitlerin
kozmetikte kullanımının sınırlandırılması ve tüketici
52
güvenliliği ile konulara özel olarak yer verilmiştir . Betahidroksi asitler, genellikle bitkisel kaynaklıdır. En çok
bilineni salisilik asittir. Kozmetik bileşeni olarak salisilik
kepek karşıtı, keratolitik, maskeleme, saç ve cilt
düzenleyici, koruyucu olarak, türevlerinden betain
salisilat ise keratolitik ve antimikrobiyal olarak
44
belirtilmektedir . Ölü hücreleri uzaklaştırarak, pürüzsüz
bir yüzey elde edilmesini sağlar. Alfa-hidroksi asitlere
benzer olup yapısal olarak en önemli farkları hidroksil
grubunu β konumunda taşımalarıdır. Bu fark ise
çözünürlükleri üzerine oldukça etkilidir. Alfa-hidroksi
asitler suda çözünürken, beta-hidroksi asitler lipofiliktir
ve yağda çözünür. Bu yüzden beta-hidroksi asitler sebum
içeren porlardan kolaylıkla penetre olur ve ölü hücreler
üzerine daha çok etki ederler. Beta-hidroksi asitler, alfahidroksi asitlerden daha çok deriye penetre olmalarına
10
rağmen, daha az irritan özelliğe sahiptirler .Salisilik asit
ve tuzlarının kozmetik bileşeni olarak başta koruyucu
44
olmak üzere çeşitli kullanımlarının bulunduğu , sodyum
salisilatın Stratum corneum tabakasındaki pullanmayı
azalttığı ve yaşlanma
karşıtı
etki
gösterdiği
53
belirtilmektedir . Salisilikasidin topikal kullanımında deri
üzerindeki kırışıklıklarda anlamlı azalmalar gözlenmiş,
gözeneklerin küçüldüğü ve genel görünümün iyileştiği
19,54,55
bildirilmiştir
. Hindistan cevizi yağından elde edilen
kaprilik asit/kaprik trigliserit bileşiğinin kozmetik olarak
maskeleme, kokulandırma ve cilt düzenleyici etkili olarak
belirtildiği yaşlanmanın yapısal ve işlevsel belirtilerini
44
önleyici etki gösterdiği kanıtlanmıştır . İşlevsel olarak
nem ve pigment dengesini sağlarken; yapısal olarak
sıkılığı sağlamakta, ince çizgi ve kırışıklıkların oluşumunu
önlemeye katkıda bulunmaktadır. Yapılan in vitro
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çalışmalar hücre yaşlanmasını geciktirdiğini gösterirkenin
vivo çalışmalarda da cilt neminin koruduğu, UV ye bağlı
oluşan cilt lekelerini azalttığı, cildin sıkılığında ve
elastikiyetinde anlamlı iyileşmelere neden olduğunu
göstermiştir. Ayrıca cildin genel görünümünde düzelme,
gözenek
ve
kızarıklıklarda
da
azalma
10
olduğubelirtilmiştir .
Doğal veya sentetik kökenli peptitler ve türevleri
Doğal veya sentetik kökenli çeşitli peptit ve türevlerinin
kozmetik aktif bileşenleri olarak kullanımı mevcuttur.
Doğal kökenli Actimatrix ™, mantarlardan elde edilen
proteaz türevi bir peptit kombinasyonudur; Lentinus
edodes (shiitake mantarı) ekstresi, Rhizomucor miehei
(mucor miehei mantarı) ekstresi ve bütilen glikol
bileşimindedir. Kozmetik bileşeni olarakLentinus edodes
44
ekstresi cilt düzenleyici olarak belirtilmektedir . Yapılan
çalışmalar, cilt gerginliğini sağladığını ve görünümünü
56
düzelttiğini desteklemektedir . Asetil hekzapeptit
TM
(Argireline ) bilgisayar programıyla tasarlanmış bir
molekül olup özellikle jest ve mimik sebebiyle oluşmuş
kırışıkları önlemede etkili olduğu görülmüştür. Kozmetik
bileşeni olarak asetil hekzapeptit türevleri cilt düzenleyici
44
olarak belirtilmektedir . Alın ve göz çevresindeki
çizgilerin derinliğini azaltmada oldukça etkili oldukları
sağlıklı kadın gönüllüler üzerinde, %10 aktif bileşen içeren
y/s tipi emülsiyonu kullanılarak yapılan 30 günlük
uygulamada kırışıklıkların derinliğinin %30oranında
azalmasıyla kaydedilmiştir. Etki mekanizması üzerinde
yapılan
çalışmalar
heksapeptitlerinBotulinum
nörotoksinlerine (BoNT) benzer şekilde nörotransmitter
salımını inhibe ettiklerini ancak etkisinin çok daha düşük
olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, elde edilen bulgular
hekzapeptitlerin toksik olmadığı ve kırışıklık önleyici
57
moleküller olduğunu kanıtlamıştır . Matrikin kompleksi
(Matrixyl ™ 3000); palmitoil oligopeptit ve palmitoiltetrapeptit-7
adlı
iki
matrikinin
bileşiminden
oluşmaktadır. Matrikinler, ekstraselüler matrikste
mikromoleküllerin sentezini aktive ederek, kırışıklık
oluşumuna karşı etkilidirler. Kırışıklık önleyici ve yüz
58
gerdirici aktif bileşenlerdendirler . Bileşimindeki
palmitoil oligopeptit tek başına kozmetik bileşeni olarak
temizleyici ve cilt düzenleyici iken palmitoil oligopeptit-70
emoliyan,
tırnak
ve
cilt
düzenleyici
olarak
28
belirtilmektedir . Dermaxyl™; palmitoil oligopeptitve
seramit 2 kombinasyonu olup yapılan çalışmalar
bileşimde bulunan matrikinlerin, yapısal olarak bozulmuş
ve onarılmaya ihtiyacı olan hücreleri kendisine çekerek
onardığını, seramitlerin ise cilt bariyerinin güçlenmesine
ve onarımına yardımcı olduğunu, su tutulmasını artırarak,
59
cilt kuruluğunu azalttığını göstermiştir . Kozmetik
bileşeni olarak çeşitli tetrapeptit türevlerinin cilt
düzenleyici olarak, doku sıkılığı veelastikiyetinin
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44

sürdürülmesine katkısı olduğu belirtilmektedir . Protein
ve peptidler uzun yıllardan beri kozmetiklerin
terkiplerinde yer olmaktadır. Yapılan in vitro çalışmalarda
derideki yaşlanma belirtilerini azalttığı, deri elastikiyetini
ve sıklığını arttırdığı sonucuna varılmıştır. Özellikle
hayvansal kaynaklı olan, kollajen, elastin, süt proteinleri,
keratin, ipek proteinleri, retikülin, fibronektin ve
proteoglikanlar kullanılmaktadır. Bitkisel kaynaklı olanlar
ise; buğday, mısır, soya, pirinç ve yulaf ekstreleridir.
Ayrıca, büyüme faktörleri, hidrofobinler, soya peptidleri
ve laminin yaşlanma karşıtı etkileri bulunmaktadır.
Polipeptiler
kollajen
sentezini
arttırıp
dermal
metabolizmayı aktive edebilirler. Yapılan birçok çalışma
östrojenin cilt yaşlanması üzerinde etkili olduğunu
göstermiştir. Östrojen, cilt kalınlığını, kırışıklıkları ve cilt
nemini etkileyerek cilt yaşlanmasını önlemektedir. Ayrıca
glikozmainglikanlarda artışa neden olarak dermişin su
60-61
tutma kapasitesini arttırdığı gösterilmiştir
.
Bitki ekstreleri ve bileşenleri
Bitki ekstrelerinin kozmetik ürünlerde aktif bileşen olarak
kullanımı yaygındır, güncel örneklerden; olgun ciltte
yaşlanma karşıtı etki gösteren Mersin ağacının (Myrtus
communis) yaprak ekstresi kozmetik bileşeni olarak koku
verici ve cilt düzenleyici olarak, hidrolize yaprak ekstresi
44
(Longevicell®) ise cilt koruyucu olarak belirtilmektedir .
Cilt
koruyucu
etkinin
dokuların
elastikiyetini
kaybetmelerini ve sertleşmelerini önlemek suretiyle
10
destekledikleri belirtilmektedir . Pirinç ekstresinin
TM,
patentli formu olanOrsirtine nin içeriğindeki sirtuinlerin
sayesinde, hücreleri oksidatif stres ve UV hasarından
10
koruyarak yaşam sürelerini arttırdığı belirtilmektedir .
TM
Galaktoarabinan (Laracare
A200) ise karaçam
ağacından (genus Larix) ekstraksiyonla elde edilen,
yüksek fonksiyonlu doğal bir polisakkarittir. Kozmetik
bileşeni olarak galaktoarabinan film yapıcı olarak
44
belirtilmektedir . Ciltteki nem dengesini sağlayan
vetransepidermal su kaybı seviyesini azaltan kendine
özgü bir yapısı vardır. Alfa-hidroksi asitler ile birlikte
topikal olarak kullanılır. Cilt üzerinde ince çizgilerin
oluşumuna zemin hazırlayan pul pul dökülmeyi önler, SPF
10
ile zenginleştirilerek cilt sıkılığını sağlar . Centella asiatica
bitkisinden elde edilen madekassozit etkin maddesinin
klinik olarak yapılan testler sonucunda cilt yaşlanmasına
bağlı kırışıklıkları, kollajen sentezini artırıcı ve inflamatuar
62
uyarıları hafifletmesi sebebiyle, azalttığı görülmüştür .
Ciltteki sertliği, derin kırışıklıkları düzeltmesi nedeniyle,
yaşlanma karşıtı kullanılan ürünlerde C vitamini ile birlikte
kullanılmaktadır. Yeşil çay (Camelia sinensis) bitkisinden
elde edilen, antibakteriyel aktivite de gösteren yeşil çay
polifenolleri doğal antioksidan özellik gösteren
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epikateşinleri içerirler. UV hasara karşı antieflamatuar
etki gösterdikleri bu nedenle foto koruyucu etkili olarak
10,36,63
da kullanıldıkları bilinmektedir
. Yapılan bir
çalışmada, yeşil çay polifenollerinin eritemi azalttığı,
Langerans hücrelerini sayısını düşürdüğü ve DNA hasarını
58
azalttığı görülmüştür . Sarkık sofora (Sophora japonica)
ve beyaz dut (Morus alba) ağaçlarının çeşitli kısım
ekstrelerinin anti-tironinaz aktiviteleri nedeniyle cilt
lekelerine
yönelik
kozmetik
olarak
kullanımı
44,64
belirtilmektedir
. Hidrolize keçuva dili (Caesalinia
TM
spinosa) zamkı (Hydromanil ) kozmetik bileşeni olarak
absorban, emoliyan, saç ve cilt düzenleyici olarak
44
belirtilmektedir .Nemlendirme etkisi çabuk başlayan ve
uzun süren olmak üzere iki şekildedir. Yaşlanma karşıtı
ürünlerde uzun süreli etkisi nedeniyle bu bileşen
önemlidir. Hidrolize buğday proteini türevlerinden
sodyum steroltürevi; kozmetik bileşeni olarak temizleyici,
sürfaktan, saç ve cilt düzenleyici olarak ve sodyum teaundesilenoil türevi aynı etkili ancak kullanımı sınırlı
bileşen ve de triamonyum hidroksipropil türevi anti statik
44
saç düzenleyiciolarak belirtilmektedir . Yaban mersini
(Vaccinium macrocarpon) çekirdeği yağı omega 3, 6 ve 9
kaynağı olup kozmetik bileşeni olarak cilt düzenleyici
44
etkilidir . Kokusu nedeniyle kozmetikte tercih edilmeyen
balık yağına alternatif olup cildi güneş ışınlarının yarattığı
hasar ve bozunmadan koruduğu, kollajen ve elastin
65
liflerinin yapımını sağladığı belirtilmektedir . Misket
üzümü ve yer fıstığında bulunan resveratrol kozmetik
bileşeni olarak antioksidan ve cilt koruyucu olarak
44
belirtilmekte , diğer antioksidanlarla karşılaştırıldığı bir
çalışmada UV ile artan fotoyaşlanmada matriks
metalloproteinazı önemli ölçüde inhibe ederek yaşlanma
karşıtı etki gösterdiği ve UVB ışınlarına diğerlerinden daha
53,66,67
koruyucu olduğu görülmüştür
.Nelumbo nucifera,
serbest radikallere karşı antioksidan etkisinden dolayı
anti-aging krem terkibinde bulunan ve mavi lotus olarak
bilinen bir bitkidir. Ayrıca in vivo çalışmalar ile obezitiye
68,69,70
karşı da etkin olduğu gösterilmiştir
. Üzüm
çekirdeğinde (Vitis vinifera-Vitaceae) yüksek oranda (+)kateşinin bulunmaktadır ve bu yüzden anti-aging
kozmetik formülasyonlarda kullanılmaktadır. Kateşin
keratinozit yıkımını ortadan kaldırmakta ve keratinozit
yıkımına sebep olan peroksit inhibisyonunu da
71
sağlamaktadır . Prunella vulgaris’in yapısında fenolik
yapıda olan rosmarinik asit bulunmaktadır ve
fotoprotektif ajan olarak kullanılmaktadır. Rosmarinik asit
hücreler arası lipit peroksidasyonunu azaltmakta ve
UVA’nın reaktif oksijen türlerini artırıcı etkilerini önemli
72
oranda baskılamaktadır . Sophora japonica bitkisinde
yüksek antioksidan özellikte olan kersetin bulunmaktadır
ve ciltte meydana gelebilecek UVB kaynaklı oksitatif
73
hasarı ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır .
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Atkestanesi,(Aesculus hippocastanum), deri üzerine
potansiyel farmakolojik etkileriyle kozmetiklerde
kullanılmaya başlamıştır. Altmışbeş farklı bitki arasında en
etkin, aktif oksijen radikali temizleyicilerden biri olduğu
gösterilmiştir. Vitamin E’den daha güçlü antioksidan olup,
potent hücre koruyucu etkisi ve antioksidan özelliği ile
yaşlanma karşıtı özellikleri vardır. Ginseng, özellikle doğu
tıbbında kullanılan ve tümör hücreleri üzerinde sitotoksik
etkileri olan bir bitkidir. Ginsengin antioksidan ve antiinflamatuvar etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalar
bulunmaktadır. Limon ve lavanta yağının son yıllarda
derideki etkileri incelenmektedir. İzole limon ekstresi
komponentlerinin insan derisine uygulandığında oksidatif
43
strese karşı rezistansı arttırdığını gösterilmiştir .
Güneş filtreleri
Yaşlanma karşıtı bileşenlerden güneş filtreleri,
kimyasal ve fiziksel etkili olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Kimyasal etkili güneş filtreleri deri
yüzeyine gelen UV ışının enerjisini alıp ısı enerjisine
dönüştürürler, etkili olabilmeleri için emilmemeli ve
deri yüzeyinde kalmalıdırlar. UVB için kullanılan
kimyasal güneş filtreleri: paraamino benzoik asit
yapısında olanlar (oktildimetil PABA), sinnamat
yapısındaolanlar(oktilmetil
metoksi
sinnamat),
salisilat yapısında olanlar (oktil salisilat), kâfur
türevleri (metil benzilidin), UVA için kullanılan
kimyasal güneş filtreleri: antranilatlar (mentil
antranilat), benzofenonlar (dioksibenzon) ve dibenzoil
metanlar (parasol 1978) olarak verilebilir. Fiziksel
etkili güneş filtreleri ise yapıları itibariyle bariyer
özellik ve cilde gelen ışınları dağıtarak yansıtarak etki
gösteren bileşikler olup boyutlarına bağlı olarak cilt
yüzeyinde
opak
veya
transparangörünümde
olabilmektedirler. Bu bileşenler arasında TiO 2,
pigmentli TiO2, silikon TiO2 ZnO, talk (kullanım limitli)
44
ve demir oksit verilebilir .
Botilinum ekzotoksini, yaşlanma ile ortaya çıkan
glabellar çizgiler, horizontal alın çizgileri, kaz ayakları
gibi hiperdinamik çizgilerin giderilmesi nedeniyle
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tedavi ile sonuçlar
uygulamadan sonra günler içinde ortaya çıkmakta,
uygulamanın kendisi kısa sürmekte ve yan etkileri az
74
olmaktadır .
Enzimler
Enzimatik özellikte vitamin olmayan bir grup madde
de antioksidan özelliklerinden dolayı yaşlanma karşıtı
ürünlerin terkiplerinde yer alabilmektedir. Glutatyon
peroksidaz hidrojen peroksitleri ve lipit peroksitleri
parçalama
özelliğinden
dolayı
kullanılabilir.
Süperoksit dismutaz serbest radikal oluşumunu

105

Yaşlanma Karşıtı Ürün Bileşenleri
engelleyen bir enzimdir. Kozmetik formülasyonlarda
serbest radikal oluşumunu azaltmak amacıyla
kullanılmaktadır. Lipoik asit bir diğer antioksidan
özellikte nonvitamin enzimdir. Normal gelişim için
görevli olan regülatuvar protein ve genleri etkilediği
75
kanıtlanmıştır . Melatonin pineal bezden salınan bir
hormondur ve serbest radikal yakalayıcısıdır.
Süperoksit dismutaz, glutaton peroksidaz ve glutaton
redüktaz gibi antioksidatif enzimleri de uyarmaktadır.
Membran lipitlerini ve çekirdek DNA’sını oksidatif
61
hasara karşı belirgin ölçüde korur .
Yaşlanma Karşıtı Kullanılan Diğer Bileşikler
Deniz etken maddeleri, aktif marinler, gıda, ilaç,
kozmetik endüstrilerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Kozmetiklerde özellikle alg ekstreleri %2-5
konsantrasyonda formülasyonlara ilave edilmektedir.
Etki mekanizmaları tam olarak bilinmemekle birlikte
antioksidan etkilerinden dolayı yaşlanma karşıtı
75
olarak kullanıldıkları görülmektedir .
Salyangoz salgısı yaşlanma karşıtı özellikleri nedeniyle
kozmetik ürünlerin terkibinde kullanılmaktadır. Bu
etkisini; yapısında yer alan, allantoin, zengin proteinik
maddeler, vitaminler (özellikle A, C ve E vitaminleri),
alfa-hidroksi
asitler,
mukopolisakkartiler
ve
proteolitik enzimler ile kollajen ve elastin sayesinde
göstermektedir.
Özellikle
ölü
hücrelerin
uzaklaştırılmakta ve yeni hücre oluşumunu stimüle
etmektedir. Bununla birlikte antioksidan ve cilt
76
yumuşatıcı özellikleri de bulunmaktadır .
YAŞLANMA KARŞITI CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNDE
KULLANILAN TAŞIYICI SİSTEMLER
Aktif bileşenin doğrudan uygulanmasının mümkün
olmadığı veya bir etki kaybının söz konusu olduğu
durumlarda, kozmetik ürünlerde aktif bileşen bir taşıyıcı
sistem içerisinde verilebilir. Çözelti, jel, emülsiyon,
süspansiyon, toz preparatlar ve aerosol klasik taşıyıcı
sistemler olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş taşıyıcı
sistemler sürekli etki sağlamak, geçimsiz bileşenleri aynı
formülde verebilmek, aktif bileşenlerin stabilitesini
artırmak, maddelerin iritan özelliğini azaltmak ve deriye
penetrasyonunu arttırmak gibi özelliklere sahip
olabilmektedir. Genellikle antioksidanlar, peptitler,
büyüme faktörleri ve bitkisel kökenli bileşenler yeni
taşıyıcı sistemler içinde uygulanmaktadırbu doğrultuda,
kozmetik ürün kapsamında etkinlik ve güvenlilik önem
taşımaktadır. Etkinlik ve güvenlilik çalışmaları için in
vitro ve in vivo çalışmaların yanında son yıllarda in silico
77-83
yöntemlerin kullanımı da önem kazanmıştır
.
Kozmetik ürünlerde kullanılabilen gelişmiş taşıyıcı
sistemler; veziküler sistemler (lipozomlar, niozomlar,
transferzomlar,
etozomlar,
novazomlar),
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mikropartiküller ve nanopartiküller (katı polimerik
partiküller; mikroküre,
mikrokapsül, nanoküre,
nanokapsül, nanokristaller), lipit nanopartiküller (katı
lipit nanopartiküller ve nanoyapılı lipit taşıyıcılar),
mikroemülsiyonlar
ve
nanoemülsiyonlar,
diğer
nanotaşıyıcılardan dendrimer ve fullerenler olarak
80-88
verilebilir
. Sentetik ve doğal kökenli kozmetik
bileşenleri açısından yeni taşıyıcı sistemlerin
kullanımının birçok avantajı vardır. Bitkisel kökenli
bileşenlerin biyoparçalanma ve düşük toksisite gibi
bazen avantajlı oldukları durumlar da göz önüne
alınarak bitkisel bileşenlerin kozmetik formülasyonlarda
kullanımında
lipozom,
fitozom,
transferzom,
nanoemülsiyon,
nanopartikül,
mikroemülsiyon,
nanokristal, kübozomlar ve mikrosüngerler ile
80-90
çalışılmıştır
. Özellikle nanoemülsiyonlar son yıllarda
kişisel bakım ürünlerinde sürekli etkili kozmetikler ve
aktif bileşenlerin belli deri katmanlarına dağılmasında
tercih
edilmektedir.
Yeni
emülgatörler
ile
nanoemülsiyonlardaki damlacık boyutunun 300 nm
altına
düşürülebildiği
dolayısıyla
deriye
91
penetrasyonunda avantaj sağlandığı görülmektedir .
Veziküler sistemler (lipozom, niozom, vd.) yaşlanma
karşıtı aktif bileşenlerin kozmetik formüllerinde
kullanılmasında tercih edilmektedir. Veziküler sistemler
kullanılarak deriden su kaybı engellenebilmekte, onarıcı
etki ile birlikte vitaminlerin stabilitesinin korunması da
79-93
sağlanmış olmaktadır
. Mikrokapsüller ve
mikroküreler ile güneşten koruyucu aktif maddeler
enkapsüle edilebilmiş, vitamin A palmitat krem
formülasyonu haline getirilebilmiştir. Pudralarda silikon
elastomer mikrokürelerin kullanımı kırışıklık ve
çizgilerin daha az görünür olmasını sağlamak amacıyla
kullanılmıştır. Güneş filtreleri, deri iritasyonunu azaltma
ve daha etkili olma avantajlarından dolayı mikrosünger
teknolojisi
kullanılarak
uygulanabilmektedir.
Nanokapsüller, retinol ve alfatokoferol için kimyasal
stabilite sağlayıcısı olarak formüle edilebilirler.
Moleküler sistemlere örnek olan siklodekstrin ise, deri
iritasyonunun
engellenmesi
ve
çözünürlüğün
arttırılması avantajlarından dolayı tercih edilirler. Bu
yaklaşımların kozmetik formülasyonlarda tercih edilme
nedenleri; in vitro koşullarda istenen özelliği gösteren
ve özelliği in vivo çalışmalarla desteklenen bir
maddenin, karışımın veya bitki ekstrenin yapısının
kimyasal
olarak
korunabileceği,
etkinliğini
değişmeyeceği ve deride hedeflenen bölgeye
taşınabileceği bir formülasyona gerek duyulmasıdır.
Ancak maliyeti oldukça fazla olan bu sistemlere sahip
ürünlerin içerdikleri maddeleri, aktif olarak koruyarak
deride hedeflenen bölgelerde toplanabildiklerinin
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kanıtlanması için daha fazla çalışma yapılması tavsiye
94,95
edilmektedir .
SONUÇ
Sonuç olarak, günümüzde yeni kozmetik ürünlerin
geliştirilmesinde yeni teknolojilerin kullanılacağı ve
özellikle farmasötik alandaki yeniliklerin transfer
edileceği, bunların başta yaşlanma karşıtı ürünler olmak
üzere kozmetiğin diğer ürün gruplarında da uygulanacağı
öngörülmektedir. Bu nedenle kozmetik ürün geliştirmede
kullanılacak aktif bileşenlerin ve formülasyon şekillerinin,
yararlanılacak teknolojilerin kozmetik ürünün etkisi ve
güvenliliğini belirlemede önemli rol oynayacağı ve bu
şekilde yasal durumunun belirleneceği öngörülmelidir.
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