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AbSTRACT

This article presents main factors influencing transdermal delivery of active 
ingredients in cosmetic and pharmaceutical emulsions. The emulsions are widely 
used as vehicles, because of their excellent solubilizing properties for lipophilic and 
hydrophilic active ingredients.

It is shown that  physicochemical properties of the active ingredients (i.e. mole-
cular mass, polarity, lipophilicity), type of emulsion, the droplet size of dispersed 
phase, kind of emollients, surfactant/co-surfactant system and presence of perme-
ation enhancer may affect the percutaneous absorption. 

Keywords: percutaneous penetration, active ingredient, vehicle, emulsion, 
permeation enhancer 
Słowa kluczowe: przenikanie przezskórne, składnik aktywny, nośnik, 
emulsja, promotor przenikania
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WSTĘP

Najbardziej popularną formą podłoża stanowiącego nośnik substancji aktyw-
nych w produktach kosmetycznych są emulsje. Stanowią one formę fizykochemiczną 
kosmetyku, która skutecznie wspomaga utrzymanie równowagi wodno-lipidowej 
w skórze, a dodatkowo ma zdolność transportu substancji aktywnych, zarówno polar-
nych jak i niepolarnych, w głębsze warstwy skóry, co podnosi efektywność działa-
nia kosmetyków. Obecnie, kiedy na rynku produktów pielęgnacyjnych pojawiają się 
kosmetyki inwazyjne, z pogranicza farmaceutyków, tzw. kosmeceutyki, wiedza na 
temat sposobów przenikania składników czynnych przez skórę oraz optymalizacja 
właściwości podłoża stanowi niezwykle ważny element przy projektowaniu nowych 
formulacji [1, 2]. Właściwie dobrany skład bazy woskowo-tłuszczowej, obecność 
rozpuszczalników substancji aktywnej, odpowiedni układ surfaktant/kosurfaktant 
oraz obecność promotorów sorpcji stanowią istotne elementy wpływające na trans-
port substancji biologicznie-czynnych przez skórę.

Przyjmuje się, że dyfuzja substancji aktywnych  przez skórę może zachodzić 
na dwa sposoby: drogą wewnątrzkomórkową i międzykomórkową. Czynnikiem 
deter minującym dyfuzję związku aktywnego przez skórę są jego właściwości fizyko-
chemiczne: masa cząsteczkowa, liofilowość i polarność. Wraz ze wzrostem powino-
wactwa składnika aktywnego do lipidowej warstwy naskórka rośnie jego zdolność 
penetracji przez stratum corneum, natomiast większość związków o charakterze 
hydrofilowym ma znacznie ograniczoną możliwość penetracji do skóry [3–5].

1. TRANSPORT PRZEZNASKÓRKOWY

W przypadku kosmetyków, podobnie jak leków podawanych zewnętrznie, 
przenikanie substancji czynnych przez barierę skóry stanowi główny problem 
ograniczający skuteczność działania produktu. Ograniczenia wynikają z budowy 
i funkcji, jakie pełni ta zewnętrzna powłoka naszego organizmu. Skóra ma przede 
wszystkim za zadanie ochronę przed wnikaniem związków chemicznych oraz pato-
gennych mikroorganizmów.

Skóra ludzka zbudowana jest z trzech zasadniczych części: tkanki podskór-
nej, skóry właściwej oraz wielowarstwowego naskórka. Barierę ochronną, limitu-
jącą przenikanie substancji przez skórę stanowi najbardziej zewnętrzna warstwa 
naskórka, tzw. warstwa rogowa (stratum corneum). W uproszczeniu można ją przed-
stawić, jako układ korneocytów (martwych komórek, wypełnionych keratyną) połą-
czonych ze sobą białkowymi wypustkami (desmosomami), zawieszonych w spoiwie 
lipidowym o budowie ciekłokrystalicznej. Macierz lipidowa warstwy rogowej ma 
strukturę wielokrotnych podwójnych warstw utworzonych przez spontaniczne 
uszeregowanie regionów polarnych lipidów przedzielonych warstwami wodnymi. 
W Tabeli 1 i 2 przedstawiono ogólny skład substancji występujących w strukturach 
cementu międzykomórkowego. 
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Tabela 1. Skład lipidów cementu międzykomórkowego [3]
Table 1. Composition of the intercellular lipids [3]

Rodzaj lipidów [% wag.]

Ceramidy 40

Sterole i pochodne 25

Wolne kwasy tłuszczowe 18

Węglowodory 11

Inne 6

Tabela 2. Składniki Naturalnego Czynnika Nawilżającego (NMF) [3]
Table 2. Ingredients of Natural Moisture Factor[3]

Związek  [% wag.]

Wolne aminokwasy 40,0

kwas piroglutaminowy(PCA) 12,0

Mleczany 12,0

Mocznik 7,0

Cukry proste, kwasy organiczne i peptydy 8,5

Organiczne związki azotu 1,5

Jony chlorkowe 6,0

Jony fosforanowe 0,5

Jony sodowe i potasowe 9,0

Jony wapniowe i magnezowe 3,0

Cytryniany i inne sole organiczne 0,5

Spoiwo międzykomórkowe zawdzięcza zwartą strukturę oddziaływaniom 
pomiędzy poszczególnymi składnikami, z jednej strony, o charakterze niepolarnym 
pomiędzy łańcuchami alkilowymi lipidów, z drugiej polarnym – tworzenie wiązań 
wodorowych pomiędzy cząsteczkami wody i polarnymi fragmentami lipidów. 

Większość substancji chcąc przekroczyć barierę naskórka musi przebrnąć przez 
hydrofobowy cement międzykomórkowy wypełniający przestrzenie między korne-
ocytami. Bez większych problemów mogą przez warstwę rogową naskórka prze-
nikać jedynie związki charakteryzujące się powinowactwem do lipidów cementu 
międzykomórkowego. Związki hydrofilowe, zwłaszcza zjonizowane, praktycznie 
nie wnikają w strukturę spoiwa, za wyjątkiem niektórych substancji małocząstecz-
kowych [3–7].
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2. DROgI DYfuZJI SubSTANCJI AKTYWNEJ PRZEZ SKÓRĘ.

Model kinetyczny skóry, według którego warstwa rogowa przedstawiona 
została, jako membrana o charakterze lipofilowym po raz pierwszy przedstawiono 
w latach 80. Wykluczał on możliwość dyfuzji związków zdysocjowanych przez tę 
warstwę. Niewielki transport jonów przez skórę był tłumaczony dyfuzją kanałami 
potowymi lub poprzez mieszki włosowe. Jednak w 1987 r. został opublikowany po 
raz pierwszy [8] model zakładający istnienie dwóch dróg penetracji: lipofilowej 
(poprzez cement międzykomórkowy) i hydrofilowej (poprzez mikropory) (Rys. 1). 
Od tamtego czasu pojawiło się wiele pytań i niejasności, jak chociażby lokalizacja 
hydrofilowych mikrokanałów lub ich powiązanie z obszarami wodnymi istniejącymi 
pomiędzy podwójnymi warstwami lipidów warstwy rogowej naskórka. Znaczącym 
jest fakt, iż dominującą drogą dyfuzji substancji aktywnych przez skórę (początkowo 
badania prowadzono dla leków podawanych zewnętrznie), są przestrzenie między-
komórkowe (droga międzykomórkowa). Nie można zatem ominąć przeszkody 
w postaci macierzy lipidowej i transportować substancji aktywnej wyłącznie drogą 
transcelularną („wewnątrzkomórkową”), ponieważ substancja aktywna zawsze musi 
pokonać również przestrzeń międzykomórkową o charakterze lipiofilowym. Dla 
substancji hydrofilowych będzie to czynnikiem hamującym szybkość dyfuzji [3–9].

Rysunek 1. Drogi transportu przeznaskórkowego
Figure 1.  Pathways for skin penetration

Sznitowska w swej pracy podjęła próbę opisania polarnej drogi dyfuzji przez 
skórę substancji amfoterycznych: aminokwasów (lizyny, histydyny, kwasu asparagi-
nowego) oraz baklofenu [4]. Związki te występują w postaci jonów w całym zakresie 
pH, w punkcie izoelektrycznym tworzą tzw. jony obojnacze, pozwalają więc na zało-
żenie, że obserwowany transport jest wynikiem dyfuzji związku w postaci jonowej. 
Badanie mechanizmu transportu przez skórę prowadzono w warunkach in vitro. 
Na podstawie przeprowadzonych badań autorka stwierdziła, że dyfuzja związków 
o charakterze jonowym przez skórę przebiegała drogą hydrofilowych mikroporów. 
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Szybkość penetracji jonów badanych substancji nie zależała od ich współczynnika 
podziału lipid/woda, determinującego dyfuzję związków podstawową drogą, tzn. 
w strukturach lipidowych. Współczynnik przenikania wszystkich badanych jonów 
zawierał się w wąskim zakresie 1–5 × 10–8 cm/s, chociaż różniły się one hydrofobo-
wością. Zdaniem autorki na kinetykę przenikania badanych związków przez skórę 
miały istotny wpływ zjawiska hydroosmotyczne, zachodzące  w stratum corneum, 
co przemawia za transportem mikroporami. Przy czym nie stwierdzono zależności 
pomiędzy szybkością dyfuzji związków aktywnych od liczby mikroporów w stra-
tum corneum. Podstawową cechą polarnej drogi dyfuzji jest jej krętość i nieciągłość. 
Dowodem nieciągłości hydrofilowych mikroporów jest brak zależności szybkości 
transportu jonów a ich zawartością oznaczoną w stratum corneum lub w naskórku. 
Nawet przy dużym gradiencie stężeń pomiędzy naskórkiem a hydrofilową skórą 
właściwą obserwowano małą szybkość penetracji badanych związków przez skórę.  
W trakcie badań próbowano również określić lokalizację hydrofilowych mikrokana-
łów. Przeprowadzone badania przemawiały za międzykomórkową lokalizacją polar-
nej drogi dyfuzji. Zwiększoną penetrację baklofenu zaobserwowano w obecności 
etanolu lub laurylosiarczanu sodu, które wpływają na struktury lipidowe, a nie na 
białkowe struktury keratyny, która jest podstawowym składnikiem keratynocytów. 
Ostatecznie Sznitowska wnioskuje, że wewnątrzkomórkowej dyfuzji związku towa-
rzyszy przenikanie przez przestrzeń międzykomórkową o charakterze lipidowym 
i ten etap limituje szybkość transportu substancji hydrofilowych.

3. WPŁYW WŁAśCIWOśCI SubSTANCJI AKTYWNYCH NA ICH 
ZDOlNOść PENETRACJI W gŁĄb SKÓRY

Jedną z najważniejszych właściwości substancji aktywnej, mającą wpływ na jej 
penetrację w głąb skóry jest lipofilowość. Ze względu na to, iż cement międzykomór-
kowy warstwy rogowej naskórka składa się głównie z lipidów, substancje lipofilowe 
dużo łatwiej przenikają przez stratum corneum niż substancje hydrofilowe. Niżej 
położone żywe warstwy naskórka i skóry właściwej mają zdecydowanie bardziej 
hydrofilowy charakter (obszar proteinowy). Pod względem fizycznym można je 
uznać za rodzaj hydrożelu białkowego. Nie mniej jednak droga składników aktyw-
nych o charakterze hydrofilowym do tych warstw jest znacznie utrudniona przez 
konieczność pokonania wyżej położnej warstwy rogowej naskórka. Dlatego tak 
istot nym, przy projektowaniu efektywnie działających kosmetyków, jest znajo mość 
właściwości substancji czynnej, w celu określenia, jaka jej ilość pozostanie w war-
stwach lipidowych naskórka, a jaka dotrze do warstw hydrofilowych skóry [3, 4].

Transport substancji aktywnych przez skórę opisuje I prawo dyfuzji Fick’a  
(Równanie 1) [10]:
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  (1)

gdzie:
J – przepływ składnika aktywnego przez jednostkę powierzchni w jednostce 

czasu, 
D – współczynnik dyfuzji,
k – współczynnik podziału składnika aktywnego między nośnikiem, a stratum 

corneum,
h – grubość membrany/długość drogi dyfuzji,
kp – współczynnik przenikania składnika aktywnego w stratum corneum,
cV – cR – różnica stężeń składnika aktywnego pomiędzy nośnikiem i stratum 

corneum.
Z powyższego równania wynika, że przepływ składnika aktywnego z nośnika 

do skóry jest wprost proporcjonalny do gradientu stężeń. Zatem im większe stężenie 
substancji czynnej w emulsji, tym efektywniej zajdzie proces dyfuzji. Oczywiście 
należy pamiętać o pewnych ograniczeniach, jak chociażby o skłonności do podraż-
nienia skóry przez składnik aktywny przy zbyt wysokich jego stężeniach. Parame-
trami limitującymi dyfuzję będzie również lipofilowość składnika aktywnego oraz 
jego masa cząsteczkowa, ponieważ współczynnik dyfuzji (D) jest odwrotnie propor-
cjonalny do masy cząsteczkowej.

Miarą lipofilowości związku, powinowactwa do fazy lipidowej, jest logarytm 
dziesiętny ze współczynnika podziału substancji aktywnej w mieszaninie oktanolu 
i wody (log P). Zależność przedstawiająca definicję współczynnika podziału okta-
nol/woda (Równanie 2) oparta jest na prawie podziału Nernsta [11–13]:

 P = Cokt/Caq (2)

gdzie:
P – współczynnik podziału,
Cokt – stężenie związku aktywnego w fazie oktanolowej,
Caq – stężenie w fazie wodnej.
Lipofilowość jest najważniejszym czynnik determinującym zachowanie się 

substancji chemicznej w kontakcie ze skórą. Ma istotne znaczenie dla procesów 
jego dystrybucji  w organizmie, szczególnie wpływa na stopień jego penetracji przez 
lipofilowe błony komórkowe i wchłaniania do krwioobiegu. Bogate w lipidy błony 
komórkowe są łatwo penetrowane przez substancje lipofilowe, charakteryzujące się 
wysokim współczynnikiem podziału oktanol/woda [11, 12]. 

Hydrofilowe substancje (związki o budowie jonowej, aminokwasy, rozpusz-
czalne w wodzie witaminy), o małej wartości logP, nie wykazują rozpuszczalności 
w lipidach i w niewielki stopniu są zdolne do pokonania lipofilowej bariery jaką 
jest rogowa warstwa naskórka [4, 12]. W przypadku tego typu związków, często 
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w celu zwiększenia możliwości ich transportu do skóry, stosuje się kapsułkowa-
nie, np. zamykanie w pęcherzykach liposomowych, których błony zbudowane są 
z fosfolipidów. 

4. PODŁOżE DlA SubSTANCJI AKTYWNEJ

Oprócz właściwości fizykochemicznych substancji aktywnej, podstawę skutecz-
nie działającego preparatu kosmetycznego stanowi dobrze zaprojektowane podłoże, 
które może wpływać na wzrost aktywności substancji czynnej lub ją dezaktywować. 
Należy unikać sytuacji, w których substancja czynna kosmetyku ma zbyt duże powi-
nowactwo do składników bazy, co nie pozwoli na uwolnienie jej do skóry. Oprócz 
składu również forma fizykochemiczna podłoża nie pozostaje bez wpływu na efek-
tywność działania kosmetyku.

4.1. fORMA fIZYKOCHEMICZNA PODŁOżA A TRANSPORT PRZEZNASKÓRKOWY

Substancję aktywną można nanosić na skórę w różnych układach fizykoche-
micznych. Do najbardziej popularnych form nośników substancji czynnych zalicza 
się emulsje. Za ich pomocą można osiągnąć homogeniczny układ wielu niemiesza-
jących się składników, takich jak węglowodory, tłuszcze, woski, substancje zapa-
chowe, woda i substancje hydrofilowe. Dzięki temu można wprowadzić do jednego 
układu zarówno rozpuszczalne w tłuszczach związki lipofilowe, jak i rozpuszczalne 
w wodzie surowce biologicznie aktywne o charakterze polarnym. 

W zależności od stopnia dyspersji wyróżnia się:
– makroemulsje – emulsje klasyczne, układy o wielkości zdyspergowanych 

cząstek większej od 500 nm,
– mikroemulsje – średnica cząstek rozproszonych wynosi w tych układach 

mniej niż 500 nm,
– nanoemulsje – najnowsza klasa emulsji, o ekstremalnie małych rozmiarach 

kropelek fazy rozproszonej rzędu 20–200 nm.
Makroemulsje są układami dyspersyjnym o małej stabilności termodynamicz-

nej. W odróżnieniu od nich, mikroemulsje tworzą się spontanicznie, co wymaga 
minimalnej energii tworzenia i są układami termodynamicznie stabilnymi o niskiej 
lepkości. Charakteryzuje je izotropia optyczna. W ich tworzeniu dużą rolę odgry-
wają kosurfaktanty, które pomagają emulgatorowi w stabilizowaniu całego układu 
[20, 21].

Nanoemulsje określane są terminem miniemulsji lub submikroemulsji. Cząstki 
nanoemulsji są zbyt małe by rozpraszać światło widzialne, co sprawia, że są ukła-
dami optycznie przezroczystymi lub półprzezroczystymi. W przeciwieństwie do 
mikroemulsji charakteryzuje je jedynie stabilność kinetyczna [14–19].

W Tabeli 3 przedstawiono właściwości układów emulsyjnych.
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Tabela 3. Zestawienie właściwości charakteryzujących układy emulsyjne
Table 3. Comparison properties of emulsions

 

Właściwości Emulsje Mikroemulsje Nanoemulsje

Wygląd mleczne mleczne/transparentne transparentne

Termodynamiczna 
stabilność

niestabilne stabilne niestabilne, kinetyczna 
stabilność

Powstawanie wkład energii spontanicznie metody nisko- i wysoko-
energetyczne

Napięcie międzyfazowe ~50 mN m–1 ok. 0 mN m–1 –

Izotropia optyczna nie tak tak

Rozmiar cząstek > 500 nm < 500 nm 20–200 nm

kluczową rolę w tworzeniu i stabilizacji układu emulsyjnego pełni emulgator. 
Zgodnie z regułą Bancrofta typ tworzonej emulsji prostej zależy głównie od właści-
wości emulgatora. Rozpuszczalne w wodzie emulgatory wykazują tendencję do 
tworzenia emulsji typu O/W, podczas gdy emulgatory rozpuszczalne w oleju wyka-
zują skłonność do tworzenia emulsji typu W/O [17, 21]. Praktyczne zastosowanie 
emulgatorów wymaga znajomości wielkości udziału części hydrofilowej i lipofilowej 
w surfaktancie. Miarą tego udziału jest współczynnik równowagi hydrofilowo-lipo-
filowej HLB [21, 48].

Spośród surfaktantów stosowanych do stabilizacji emulsji kosmetycznych 
preferowane są emulgatory niejonowe. Dużą popularnością cieszą się estry tłusz-
czowe sorbitanu (Spany), polioksyetylenowane estry sorbitanu (Tweeny), oksy-
etylenowane alkohole i kwasy tłuszczowe oraz oksyetylenowane estry glicerolu. 
Ostatnio coraz większą popularnością, ze względu na ich dobrą biokompatybilność 
(biozgodność) oraz korzystne właściwości ekotoksykologiczne, cieszą się emulga-
tory stanowiące pochodne surowców  naturalnych, głównie poliglikozydy alkilowe 
oraz estry sacharozy [20]. Do tworzenia i stabilizowania mikroemulsji stosunkowo 
często stosowane są także fosfolipidy. Jako kosurfaktanty, zwiększające skutecz-
ność emulgatorów, stosuje się alkohole: etanol, izopropanol, butanol, glikol propy-
lenowy i oktanodiol. Substancje te ułatwiają powstawanie mikroemulsji, regulują 
bilans hydrofilowo-hydrofobowy oraz wpływają na zwiększenie stabilności całego 
układu. Najczęściej stosowanymi komponentami  lipofilowymi emulsji sporządza-
nych w celach badawczych są: mirystynian izopropylu (IPM), palmitynian izopro-
pylu (IPP), kwas oleinowy oraz średniołańcuchowe triglicerydy (MCT) [4, 16, 17, 
20].

4.1.1. Wpływ stopnia rozdrobnienia emulsji

Wielu autorów w swoich pracach zajmuje się porównaniem efektywności róż-
nych baz, jako nośników substancji aktywnych. 
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Ziegenmeyer i Fuehrer badali wpływ bazy na penetrację przez skórę chlorowo-
dorku tetracykliny. Porównywano makroemulsje, żel oraz mikroemulsję typu O/W. 
We wszystkich przypadkach zawartość fazy wodnej (woda) i fazy olejowej (dode-
kanu) była stała. Poszczególne produkty różniły się natomiast stężeniem kosurfak-
tanta (dekanolu) oraz emulgatora (Brij 35 – oksyetylenowany 35 molami tlenku 
etylenu alkohol laurylowy). Badania dowiodły zwiększenie transportu leku przez 
skórę za pomocą mikroemulsji [22].

Lin i współautorzy badali metodą in vitro szybkość transportu przezskórnego 
alkoholu cetylowego. W skład badanych emulsji wchodziły ponadto:  woda, olej sili-
konowy a jako emulgatory oksyetylenowane estry sorbitanu. Określano ilościowo 
szybkość i głębokość penetracji skóry. Uzyskane wyniki wykazały, że forma fizyko-
chemiczna emulsji bazowej w istotny sposób wpływa na szybkość przenikania przez 
skórę. Alkohol cetylowy był dostarczany do skóry przynajmniej dwa razy szybciej  
z mikroemulsji niż miało to miejsce w przypadku zastosowania, jako bazy makro-
emulsji (kremu i mleczka) [23].

Również Paolino i współautorzy [24] potwierdzili, że mikroemulsja O/W 
w porównaniu z makroemulsją czy żelem, stanowi bardziej efektywny sposób 
wprowadzania składnika aktywnego (ketoprofenu) do skóry. Do otrzymania żelu 
zastosowano wodę, etanol, trietanoloaminę i Carbopol 934 jako składnik żelujący. 
W skład badanych emulsji wchodziły triglicerydy kaprylowe i kaprynowe jako 
faza olejowa, lecytyna jako emulgator, n-butanol pełniący rolę kosurfaktanta oraz 
woda. Dodatkowo jedna z mikroemulsji zawierała w swym składzie kwas olei-
nowy, który pełnił rolę promotora przenikania. Przenikanie związku aktywnego 
badano metodą in vitro, umieszczając fragment ludzkiej skóry w komorze Franza. 
Autorzy badań zaobserwowali najlepszy stopień przenikania związku aktywnego  
z mikroemulsji. Ponadto zauważono, że obecność kwasu oleinowego nieznacznie 
tylko zwiększyła przenikanie ketoprofenu przez skórę, mimo iż związek ten jest 
jednym z najefektywniej działających promotorów przezskórnego transportu dla 
większości substancji czynnych. Przypuszczano, iż działanie kwasu oleinowego 
może być maskowane przez fosfolipidy wchodzące w skład lecytyny, o podobnym 
właściwościach wzmacniania przezskórnej absorpcji związków aktywnych. Inna 
postawiona przez autorów badań hipoteza zakładała, że kwas oleinowy mógł być 
zbyt silnie związany ze strukturą mikroemulsji, co utrudniałoby jego oddziaływanie 
na struktury lipidów w warstwach naskórka.

W innej pracy [25] porównywano szybkość transportu przeskórnego δ tokofe-
rolu z  mikroemulsji i nanoemulsji. W skład  sporządzonych układów emulsyjnych 
wchodziła woda, olej rzepakowy jako faza olejowa oraz Polysorbat 80 (polioksy-
etylenowany monooleinian sorbitanu) jako emulgator. Jedyna różnica pomiędzy 
badanymi preparatami polegała na metodyce ich sporządzania, nanoemulsje wyko-
nywano za pomocą homogenizatora fluidyzacyjnego, natomiast do otrzymania 
mikroemulsji zastosowano mieszadło magnetyczne. Wielkość cząstek fazy zdysper-
gowanej w przypadku nanoemulsji  wynosiła 65 nm. 
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Badania prowadzono na grupie chomików syryjskich. Dwie godziny po aplika-
cji nanoemulsji zaobserwowano 36-krotny wzrost δ tokoferolu w skórze chomików. 
Stosując mikroemulsję jako bazę badanych preparatów uzyskano tylko 9-krotny 
wzrost stężenia witaminy E w skórze gryzoni. 3 godziny po aplikacji dla nanoemulsji 
wzrost był już 68-krotny, podczas gdy dla mikroemulsji stężenie tokoferolu w skórze 
chomików wzrosło jedynie 11-krotnie. W badaniach nie zastosowano promotorów 
przenikania w celu wykazania bezpośredniej zależności pomiędzy stopniem roz-
drobnienia fazy wewnętrznej emulsji, stanowiącej bazę dla składnika aktywnego, 
a szybkością wnikania substancji czynnej do skóry. Wyniki badań potwierdziły, że 
nanoemulsje stanowią formę fizykochemiczną, która powoduje znaczący wzrost 
dostępności δ tokoferolu w transdermalnej aplikacji. Nanoemulsje typu O/W solu-
bilizują słabo rozpuszczalny w wodzie składnik aktywny, dzięki temu możliwy jest 
jego transport do żywych warstw skóry, gdzie zostaje uwolniony. 

 Przedmiotem badań zespołu Frelichowskiej była rola emulsji typu „Pickering”  
w transporcie leków lipofilowych [26]. Porównano klasyczną emulsję (CE) stabi-
lizowaną emulgatorem (Polysorbat 85, polioksyetylenowany trioleinian sorbitanu) 
z  emulsją typu „Pickering” (PE) stabilizowaną przez cząstki stałe, w tym przypadku 
cząstki krzemionki. Za model lipofilowego składnika aktywnego posłużył retinol. 
Badania przeprowadzono metodą in vitro, na skórze świni w komorze Franza. 
Badane preparaty  były emulsjami typu O/W, o identycznym składzie, stopniu roz-
drobnienia fazy wewnętrznej oraz lepkości. Penetracja retinolu z obu emulsji CE 
i PE była 5-krotnie większa niż z roztworu retinolu w triglicerydach. Ponadto szyb-
kość przenikania  retinolu do wewnętrznych warstw skóry zdecydowanie zależała 
od rodzaju emulsji. W przypadku klasycznej emulsji obserwowano powolną dyfuzję 
retinolu przez naskórek do skóry właściwej, podczas gdy aplikowana w emulsji PE 
witamina A kumulowała się w stratum corneum. Autorzy badań próbowali tłuma-
czyć to zjawisko różnicami związanymi z odmiennym zachowaniem  cząstek emulsji 
klasycznej i emulsji Pickering w macierzy lipidowej SC. 

4.1.2 Wpływ składu fazy olejowej

Oprócz fizykochemicznej formy produktu, na efektywnością działania kosme-
tyków wpływa skład bazy woskowo-tłuszczowej. Dobór fazy olejowej zależy głów-
nie od jej zdolności solubilizacyjnych w stosunku do składnika aktywnego oraz 
dodatkowych właściwości wzmacniających jego dyfuzję, tak jak w przypadku kwasu 
oleinowego. 

Malcolmson wraz ze współautorami  wykazali [27], że istotny wpływ na efek-
tywność mikroemulsji typu O/W w dostarczaniu składnika aktywnego w głąb skóry 
ma ilość zdyspergowanej fazy hydrofobowej oraz rozpuszczalność substancji czyn-
nej  w tej fazie. kilka słabo rozpuszczalnych leków steroidowych zostało umieszczo-
nych w mikroemulsjach oraz roztworach micelarnych. Wszystkie preparaty zawie-
rały prosty skład bazy emulsyjnej: wodę, olej sojowy oraz  Brij 96 (oksyetylenowany 
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10 molami tlenku etylenu alkohol oleinowy), jako emulgator. Porównano rozpusz-
czalność silnie lipofilowego leku w hydrofobowej fazie wewnętrznej mikroemulsji  
i roztworach micelarnych pozbawionych oleju. Na podstawie przeprowadzonych 
badań autorzy wnioskowali, że wraz ze wzrostem rozpuszczalności sterydu w oleju 
sojowym zwiększa się zdolność dostarczania związku aktywnego za pomocą mikro-
emulsji do skóry.

Rhee wraz z zespołem [28]  badali zależność pomiędzy składem mikroemulsji, 
która miała stanowić nośnik dla ketoprofenu a szybkością jego przenikania przez 
skórę. Szczególnie uwagę zwrócono na zależność pomiędzy rodzajem i stężeniem 
zastosowanego  surfaktanta oraz składem fazy olejowej, a transportem transdermal-
nym ketoprofenu. Badania prowadzono dla mikroemulsji typu O/W. W ich skład 
wchodziła woda, kwas oleinowy jako faza olejowa oraz mieszanina emulgatorów: 
polioksyetylenowany (8) ester kaprylowy glikolu propylenowanego i uwodorniony 
olej rycynowy etoksylowany 40 molami tlenku etylenu. Oprócz kwasu oleinowo-
wego jako fazę olejową testowano różne rodzaje  olejów roślinnych (olej baweł-
niany, olej kukurydziany, olej sezamowy, oliwę z oliwek),  a także  olej parafinowym, 
skwalen, mirystynian izopropylu, triacetyna (trioctan gliceryny) oraz Myvacet 
(acetylowane monoglicerydy). Wszystkie badane substancje wykazywały zdolno-
ści solubilizujące względem związku aktywnego. Następnie wykonywano emul-
sje zawierające oleje, w których ketoprofen rozpuszczał się najlepiej (Triacetyna, 
Myvacet, kwas oleinowy, IPM), po czym zbadano szybkość przenikania substancji 
czynnej przez fragment skóry szczura umieszczonej w komorze dyfuzyjnej Franza. 
Ostatecznie na fazę olejową wybrano kwas oleinowy, ponieważ stosując mikro-
emulsje, w skład których wchodził, obserwowano największy stopień przenikania 
związku aktywnego przez skórę. Autorzy tłumaczyli, że efekt ten może być związany  
z właściwościami kwasu oleinowego, który jest znany, jako znakomity promotor 
przenikania dla hydrofobowych substancji czynnych. Prawdopodobnie mechanizm 
jego działania polega na rozluźnieniu struktury układu laminarnego macierzy lipi-
dowej poprzez oddziaływanie na hydrofobowe łańcuchy lipidów.

Podobne wnioski wysnuł inny zespół badawczy [29], który pracował nad opty-
malną recepturą dla przezskórnego transportu meloksykamu. W badaniach zasto-
sowano mikroemulsje typu O/W zawierające 0,375% meloksykamu. Jako składniki 
fazy olejowej stosowano różne substancje hydrofobowe (kwas oleinowy, oleinian 
etylu, mirystynian izoproplylu, oleinian etylu, mirystynian izoproplylu) oraz różne 
związki powierzchniowo czynne (polioksyetylenowany monooleinian sorbitanu, 
poli oksyetylenowany monolaurynian sorbitanu, polioksyetylenowany triooleinian 
sorbitanu , olej rycynowy etoksylowany 35 molami tlenku etylenu, polioksyetyleno-
wany (8) ester kaprylowy glikolu propylenowanego).  Badania potwierdziły  bardzo 
dobre właściwości solubilizacyjne kwasu oleinowego względem meloksykamu, tak 
jak to miało miejsce w przypadku ketoprofenu [28]. Jednocześnie okazało się, że 
badany związek aktywny najlepiej rozpuszczał się w jednym z emulgatorów, poliok-
syetylenowanym triooleinianie sorbitanu. 



M. JAWORSkA, E. SIkORA, J. OGONOWSkI314

Mimo, iż kwas oleinowy charakteryzował się najwyższą rozpuszczalnością 
melo ksykamu, na fazę olejową wybrano mirystynian izopropylu ze względu na HLB 
tego  oleju (11.1) zbliżone do HLB emulgatora (11.0). Jako kosurfaktant stosowano 
etanol ze względu na  właściwości wzmacniające transport przeznaskórkowy wielu 
związków aktywnych oraz wpływ na stabilizację mikroemulsji. Formulacja z naj-
wyższym wskaźnikiem przenikalności przez skórę składała się z 0,375% meloksy-
kamu, 5% IPM, 50% Tween 85/etanol (1:1) i wody. Tradycyjna droga wprowadzania 
lipofilowych składników aktywnych do bazy polegała na rozpuszczeniu ich w fazie 
olejowej. Metodę taką stosowano w przypadku tryptolidyny [30], aceklofenaku [31] 
i soli dietyloaminowej diklofenaku [32]. Jednak ze względu na większą rozpuszczal-
ność meloksykamu w emulgatorach niż  w oleju zastosowano inny sposób rozpusz-
czania aktywnych związków hydrofobowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stopnień penetracji 
związku aktywnego przez skórę wzrastał wraz ze zmniejszeniem zawartości oleju. 
Autorzy badań tłumaczyli ten efekt tym, że woda, której zawartość w mikroemulsji 
rosła wraz ze zmniejszeniem  zawartości fazy olejowej, mogła spowodować nawod-
nienie stratum corneum,  spęcznienie komórek korneocytów i w rezultacie rozsze-
rzenia kanałów, którymi transportowane są substancje aktywne za pomocą emulsji 
typu O/W [29]. 

4.1.3. Wpływ mieszaniny surfaktant/kosurfaktant oraz jej stężenia

Bardzo duże znaczenie dla efektywności nośników w transporcie przezskór-
nym ma dobór kosurfaktanta, właściwe połączenie surfaktant/ kosurfaktant,  oraz 
stężenie emulgatora i zawartość fazy wodnej w emulsji.

Jak wcześniej wspomniano Rhee i współautorzy [28] badali zależność pomię-
dzy rodzajem i stężeniem zastosowanego  emulgatora, a transportem ketoprofenu 
do skóry. Formulacje zawierały różne ilości (odpowiednio 80%, 55% i 30%) mie-
szaniny emulgatorów: polioksyetylenowany (8) ester kaprylowy glikolu propyleno-
wanego i uwodorniony olej rycynowy etoksylowany 40 molami tlenku etylenu. 
Wyniki badań potwierdziły wpływ zawartości  mieszaniny surfaktantów na szyb-
kość przenikania ketoprofenu przez skórę. Wraz ze spadkiem tej zawartości z 80 do 
30% szybkość dyfuzji związku aktywnego wzrosła 12–23-krotnie. Autorzy badań 
zasugerowali, iż zjawisko to może być związane ze wzrostem termodynamicznej 
aktywności substancji czynnej w mikroemulsji o mniejszym stężeniu emulgatorów. 
ketoprofen dobrze rozpuszcza się w mieszaninie surfaktantów, co może hamować 
jego uwalnianie z mikroemulsji. Autorzy doszli do wniosku, że każde oddziaływanie 
związku aktywnego z surfaktantem może spowalniać jego uwalnianie z nośnika do 
skóry.

Do podobnych wniosków doszli Yuan i współautorzy [29], którzy wykazali, 
że wraz ze zmniejszeniem zawartości surfaktanta w bazie rośnie stopień penetracji 
przez skórę związku aktywnego. Autorzy badań tłumaczyli to faktem, iż w mikro-
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emulsjach o niższej zawartości surfaktantów rośnie aktywność termodynamiczna 
substancji czynnej, ponieważ zmniejsza się oddziaływanie związku aktywnego 
z surfaktantem, które spowalnia jego uwalnianie z nośnika do skóry.

Chen wraz z zespołem [30], badali wpływ składu mikroemulsji na szybkość 
przenikania przez skórę tryptolidyny. W skład sporządzonych formulacji wchodził 
kwas oleinowy jako  faza olejowa, Tween 80 (polioksyetylenowany monooleinian 
sorbitanu) jako emulgator, glikol propylenowy jako kosurfaktant oraz woda. Dodat-
kowo, jako promotor przenikania dodano mentol. Stopień penetracji tryptolidyny 
oceniono metodą in vitro, stosując do tego celu komorę dyfuzyjną Franza, w której 
jako membranę umieszczono skórę myszy. Autorzy zaobserwowali znaczny wzrost 
transportu przezskórnego tryptolidyny z mikroemulsji, w porównaniu z przeni-
kaniem z 20% wodnego roztworu glikolu propylenowego. Ponadto zauważono, że 
spośród badanych mikroemulsji, szybkość uwalniania tryptolidyny była najwięk-
sza w przypadku formulacji zawierającej zmniejszoną ilość mieszaniny surfaktant/
kosurfaktant. Autorzy badań, podobnie jak zespół Rhee [28] tłumaczyli obserwo-
wane zjawisko wzrostem termodynamicznej aktywności substancji czynnej wraz 
ze zmniejszaniem się stężęnia surfaktanta i kosurfaktanta w nośniku. Termodyna-
miczna aktywność substancji czynnej w formulacji jest siłą napędową do uwalniania 
tego związku z nośnika i jego penetracji w głąb skóry. 

Wpływ stężenia emulgatora na dyfuzję do skóry substancji czynnych z różnych 
baz (emulsji, mikroemulsji oraz systemów micelarnych) był przedmiotem badań 
ktistisa [33]. W skład badanych układów emulsyjnych wchodził propranolol jako 
składnik aktywny, woda jako faza wodna, mirystynian izopropylu jako faza tłusz-
czowa oraz polioksyetylenowany monooleinian sorbitanu /sorbitol jako system sur-
faktant/kosurfaktant. Dla każdego z tych układów współczynnik przenikania malał 
wraz ze wzrostem zawartości surfaktanta.

Interesujące badania nad zależnością między strukturą związku aktywnego 
a jego dyfuzją do skóry prowadził zespół badawczy Hua [34]. Do sporządzenia 
mikroemulsji O/W mającej transportować Vinpocetine, jako  mieszaninę  surfaktant 
/ kosurfaktant zastosowano Cremophor RH 40 (uwodorniony olej rycynowy etok-
sylowany 40 molami tlenku etylenu) i Transcutol (eter monoetylowy glikolu diety-
lenowego), a ponadto kwas oleinowy jako fazę olejową oraz wodę. Zaobserwowano 
korelację między współczynnikiem dyfuzji substancji czynnej, lepkością preparatu  
i przenikaniem. Duża zawartość wody oraz zmniejszona ilość surfaktantów wpłynęły 
korzystnie na przenikanie. Autorzy badań tłumaczyli to wpływem stopnia hydrata-
cji  stratum corneum na przeniknie przezskórne oraz wzrostem termodynamicznej 
aktywności w badanych formulacjach związku aktywnego, charakteryzującego się 
słabą rozpuszczalnością w wodzie. 

Delgado-Charro i współautorzy [35] badali metodą in  vitro szybkość trans-
portu przezskórnego  sacharozy. W skład mikroemulsji będących nośnikiem hydro-
filowego związku aktywnego wchodziła mieszanina emulgatorów: Labrasol (poliok-
syetylenowany (8) ester kaprylowy glikolu propylenowanego) i pochodne Plurolu 
(estry tłuszczowe poliglicerolu) ze względu na ich kompatybilność ze skórą. W skład 
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badanych formulacji wchodziły ponadto woda  oraz oleinian etylu jako faza ole-
jowa. Badano szereg układów  różniących się stosunkiem fazy wodnej do fazy ole-
jowej. Autorzy badań podobnie jak inne zespoły badawcze [28, 34] zaobserwowali, 
że układy zawierające większą ilość wody charakteryzowały się większym efektem 
wzmacniającym przenikanie substancji czynnej  przez skórę. 

Sintov i Shapiro [36] pracowali nad układem  mikroemulsyjnym mającym 
transportować lidokainę, w postaci chlorowodorku. W tym celu zastosowano mie-
szaninę emulgatorów: uwodorniony olej rycynowy etoksylowany 40 molami tlenku 
etylenu (HLB = 15,0)/oleinian glicerolu (HLB = 2,8) oraz stearynian poliglikolu 
etoksylowany 40 molami tlenku etylenu (HLB = 16,9) /oleinian glicerolu. Okazało 
się, iż preparaty zawierające etoksylowany stearynian poliglikolu stanowiły bardziej 
efektywną bazę do transportu przezskórnego hydrofilowej substancji aktywnej. 

Badania zespołu Maghraby’ego [37]  dotyczyły wpływu kosurfaktantów na zdolno-
ści  transportujące mikroemulsji względem hydrokortizonu. Etanol, izopropanol i gli-
kol propylenowy były stosowane we wcześniejszych badaniach, jako kosurfaktanty [30,  
38, 39]. Glikol propylenowy wchodził w skład mikroemulsji transportujących ibu-
profen i tryptolidynę [30, 39]. Etanol i propanol były stosowane w mikroemulsjach 
będących nośnikiem estradiolu [38]. Autorzy badań zaobserwowali, że etanol 
zwiększał rozpuszczalność związku aktywnego w mikroemulsji, co powodowało 
wzrost gradientu stężeń, głównej siły napędowej procesu transportu przezskórnego. 
Wywnioskowano, że wzrost rozpuszczalności lipofilowego związku aktywnego 
w nośniku jest głównym czynnikiem powodującym wzrost dyfuzji tego związku 
do skóry. Badania te wprawdzie wykazały lepsze przenikanie leku w obecności eta-
nolu niż izopropanolu, ale  emulsje różniły się składem fazy olejowej. W przypadku 
izopropanolu, jako fazę olejowa zastosowano mirystynian izopropylu, natomiast 
w przypadku etanolu rolę tą spełniał kwas oleinowy, który  wykazuje właściwości 
wzmacniające przezskórną absorpcję. 

Zespół Maghraby’ego zbadał działanie tych trzech kosurfaktantów (etanolu, 
izopropanolu i glikolu propylenowego) w mikroemulsjach o takim samym składzie. 
Formulacje zawierały 20% fazy olejowej, 20% fazy wodne i 60% mieszaniny surfak-
tant/kosurfaktant. Autorzy badań jako fazę olejową zastosowali olej z eukaliptusa ze 
względu na dobre właściwości solubilizujące steroidowe związki aktywne zbliżone 
budową do hydrokortizonu [40]  oraz  Tween 80 jako emulgator. Stwierdzono, że stopień 
uwolnienia substancji aktywnej do skóry znacząco wzrastał w obecności kosurfaktan-
tów, szczególnie w obecności etanolu. Autorzy badań tłumaczyli to faktem, iż kosur-
faktanty przyczyniają się do zmniejszenia napięcia międzyfazowego na granicy faz,  
a więc do zwiększenia powierzchni kontaktu międzyfazowego i redukcji rozmiaru 
cząstek mikroemulsji. Dzięki temu wrastała powierzchnia kontaktu nośnika ze skórą, 
co z kolei wpływało na zwiększenie transportu substancji aktywnej przez skórę.
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4.2. PROMOTORY TRANSPORTu PRZEZSKÓRNEgO

W wielu pracach autorzy podkreślają, że bardzo istotnym elementem preparatu 
kosmetycznego lub farmaceutycznego, wpływającym na efektywność jego działa-
nia są tzw. promotory transportu przezskórnego. Pod tym pojęciem rozmumiane są 
związki chemiczne zdolne do odwracalnego przekształcania struktury układu lami-
narnego macierzy lipidowej naskórka, dzięki czemu mogą ułatwiać lub przyspieszać 
dyfuzję innych cząstek przez stratum corneum. Najczęściej stosowanymi promoto-
rami sorpcji są: alkohole i kwasy tłuszczowe oraz ich estry (np. alkohol i kwas olejowy, 
mirystynian izopropylu, palmitynian izopoprolylu), alkohole (glikol propylenowy, 
izopropanol, etanol), mocznik, terpeny oraz ich pochodne [41–45]. Promotory lipo-
filowe działają na hydrofobowe łańcuchy lipidów, natomiast promotory hydrofilowe  
i amfifilowe oddziałują z grupami hydrofilowymi lipidów cementu międzyko-
mórkowego. W efekcie dochodzi do rozluźnienia struktury warstwowej lipidów 
naskórka, zwiększenia jej płynności i w konsekwencji do wzrostu stopnia dyfuzji 
substancji aktywnej w głąb skóry. Jednak lipidy cementu międzykomórkowy to 
nie jedyne miejsce, na które mogą w naskórku oddziaływać promotory sorpcji. 
Główny obszar warstwy rogowej naskórka jest zbudowany z korneocytów, komórek 
zbudowanych przede wszystkim z keratyna oraz niewielkiej ilości innych protein, 
hydrofilowych związków niskocząsteczkowych i wody [3]. Substancje hydrofilowe 
zwiększające penetrację składników aktywnych mogą działać wewnątrzkomórkowo 
i na proteiny korneocytów, głównie poprzez oddziaływanie z polarnymi grupami  
α-keratyny. Prawdopodobnie prowadzi to do powstania systemu mikroporów, przez 
które może zachodzić transport związków drogą hydrofilową [4]. Poza wnętrzem 
korneocytów, także w ciekłokrystalicznej strukturze cementu międzykomórko-
wego znajdują się nierównomiernie rozłożone obszary wodne. Woda jest w nich 
utrzymywana dzięki oddziaływaniom ze związkami silnie hydrofilowymi takimi 
jak składniki NMF-u oraz polarnymi fragmentami peptydów i lipidów cementu [3]. 
W tym przypadku rola hydrofilowych promotorów takich jak gliceryna, polega na 
penetracji do wodnych przestrzeni cementu międzykomórkowego i zwiększeniu ich 
powierzchni dzięki swojej higroskopijności [11]. Odpowiednio dobrany do recep-
tury promotor sorpcji może zatem mieć znaczący wpływ na wzrost dyfuzji substan-
cji czynnej przez skórę. 

kantaraci wraz z zespołem [46] badali wpływ glikolu propylenowego i DMSO 
(sulfotlenek dimetylu) na zwiększenie stopnia penetracji soli sodowej diclofenaku 
przez skórę. Sporządzono dwie mikroemulsje składające się z oleju sojowego, wody 
i mieszaniny emulgatorów: Brij 58 (oksyetylenowany 20 molami tlenku etylenu 
alkohol cetylowy) / Span 80 (monooleinian sorbitanu). Rolę kosurfaktantów speł-
niały propanol lub izopropanol, których działanie badano w połączeniach z gliko-
lem propylenowym i DMSO pełniącymi funkcję promotorów sorpcji. Badanie prze-
nikania przez skórę królika przeprowadzono w komorze Franza. Zaobserwowano, 
że oba układy powodowały wzrost dyfuzji przez skórę badanego związku aktyw-
nego, przy czym glikol propylenowy wykazuje silniejszy wpływ na przenikanie  
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w połączeniu z izopropanolem, podczas gdy DMSO  jest bardziej efektywny  
w połączeniu z propanolem. 

Schmalfuss i współautorzy [47] (1996) badali przenikanie hydrofilowej sub-
stancji aktywnej (chlorowodorku difenhydraminy), dla której nośnikiem były 
mikroemulsje typu W/O. W  skład bazy emulsyjnej wchodził mirystynian izopro-
pylu jako faza olejowa, woda oraz mieszanina emulgatorów Tween 80 (polioksyety-
lenowany monooleinian sorbitanu) i Span 20 (monolaurynian sorbitanu). W pracy 
porównano cholesterol i kwas oleinowy jako promotory sorpcji. Zaobserwowano, że 
w przypadku substancji aktywnych o charakterze hydrofilowym,  jedynie choleste-
rol wykazywał efekt wzmacniania penetracji zwiazku. Autorzy badań tłumaczyli to 
zjawisko  rozluźnieniem struktury dwuwarstwy lipidowej stratum corneum poprzez 
wbudowanie pomiędzy ceramidy dużych cząsteczek cholesterolu. Prawdopodobnie 
ułatwia to polarnym grupom ceramidów  kontakt z wodnymi obszarami cementu 
międzykomórkowego, a przez to zwiększeniu ulega  powierzchnia obszarów hydro-
filowych. Dzięki temu zjawisku możliwy jest transport hydrofilowych związków 
przez skórę.  Natomiast kwas oleinowy wbudowując się pomiędzy ceramidy mógł 
spajać jeszcze mocniej ich lipofilowe fragmenty, przez co nie przyczynił się do 
wzmocnienia transportu hydrofilowej difenhydraminy przez naskórek .

PODSuMOWANIE 

Czynniki wpływające na transport przeznaskórkowy  aktywnych składników 
kosmetycznych i farmaceutycznych związane są zarówno z właściwościami fizyko-
chemicznymi samego składnika aktywnego (masą cząsteczkową, polarnością, lio-
filowością) jak również z formą fizykochemiczną bazy kosmetyku czy obecnością 
w recepturze, tzw. promotorów przejścia, czyli substancji ułatwiających przenikanie 
składników kosmetyku przez skórę. 

Dobrze zaprojektowane podłoże, w którym składniki są dobrane i połączone 
w sposób prawidłowy, stanowi podstawę skutecznie działającego preparatu kosme-
tycznego. Baza kosmetyku czy farmaceutyku może wpływać na wzrost aktywności 
substancji czynnej. Większość opisanych w literaturze badań przeprowadza się pod 
kątem optymalizacji składu nośników, w celu  zwiększenia przenikania składników 
aktywnych  przez skórę. Jak dowodzą badania przeprowadzone z zastosowaniem  
mikroemulsji, dobór fazy olejowej zależy głównie od zdolności solubilizacyjnych 
w stosunku do składnika aktywnego oraz dodatkowych właściwości wzmacniają-
cych jego penetrację przez skórę.
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