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Wraz z upływem czasu ludzka skóra starzeje się. Jest to natural-
ny i nieunikniony proces fizjologiczny, którego oznakami są przede 
wszystkim zmarszczki, suchość oraz utrata elastyczności [1]. Na-
ukowcy dążą do znalezienia rozwiązania, które poprawiałoby wygląd 
i kondycję dojrzałej skóry. W artykule został przedstawiony przegląd 
literaturowy dotyczący charakterystyki starzenia się skóry oraz me-
chanizmu działania fitoestrogenów oraz ich roli w pielęgnacji skóry 
dojrzałej. Fitoestrogeny to związki pochodzenia roślinnego zbliżone 
strukturą do ludzkich hormonów- estrogenów. Ze względu na nie-
zwykle istotną rolę estrogenów w procesie starzenia się skóry po-
stanowiono zbadać wpływ ich roślinnych analogów strukturalnych 
na fizjologię i funkcjonowanie skóry [2].

Wstęp
chemia kosmetyczna oraz kosmetologia to dwie dynamicznie 

rozwijające się dziedziny chemii oraz dermatologii. W nawiązaniu 
do ostatnich trendów ekologii, producenci kosmetyczni dążą do zastą-
pienia syntetycznych składników pielęgnacyjnych naturalnymi substan-
cjami. Odkryciem kosmetycznym XX wieku są fitoestrogeny, substan-
cje pochodzenia roślinnego, będące analogiem strukturalnym ludzkich 
estrogenów, znanych również jako hormony młodości [3]. Estrogeny 
są odpowiedzialne między innymi za zdrowy i młody wygląd skóry oraz 
wzrost i gęstość włosów [4]. Ze względu na znaczący spadek tych hor-
monów w okresie menopauzalnym zaleca się ich doustne stosowanie 
w celu wyrównania gospodarki hormonalnej organizmu (hormonalna 
terapia zastępcza, HTZ). Rozpatrując stan zdrowia, nie każdej kobiecie 
zaleca się taką terapię zastępczą. Wówczas istnieje możliwość przyj-
mowaniu suplementów zawierających roślinne analogi estrogenów 
o słabszym działaniu – fitoestrogeny [5]. pozytywne efekty doustnej 
suplementacji skłoniły producentów kosmetycznych do badań z zakre-
su skuteczności działania fitoestrogenów aplikowanych na skórę.

Definicja i mechanizmy starzenia się skóry
procesem starzenia się organizmu nazywany jest zespół zacho-

dzących w nim naturalnych i postępujących w czasie zjawisk biolo-
gicznych, których skutki nie są fizjologicznie odwracalne. Zjawiska te 
dotyczą także skóry twarzy i szyi, co oznacza się przede wszystkim 
spadkiem jej jędrności, powstawaniem zmarszczek i utratą równo-
miernego kolorytu cery. ponadto, stopniowy zanik funkcji gruczołów 
łojowych prowadzi do zwiększenia transepidermalnej utraty wody 
na skutek zaburzenia wytwarzania naturalnego wodno-lipidowego 
płaszcza ochronnego skóry [6].

Obraz kliniczny starzejącej się skóry.
Najbardziej charakterystyczną oznaką starzenia się skóry 

są zmarszczki. są to liniowe zmiany skórne, które powstają na skutek 
spadku nawilżenia i elastyczności skóry [7]. W zależności od głęboko-
ści zmian, wyróżnia się zmarszczki powierzchowne i głębokie. Głębo-
kość zmarszczek powierzchownych nie przekracza wartości 0,05 mm, 
w przeciwieństwie do zmarszczek głębokich. Wraz z upływem czasu, 

aktywność podziałowa komórek warstwy podstawnej naskórka (stra-
tum basale) ulega redukcji, następuje ich spłaszczenie i przyjmują one 
horyzontalne (spoczynkowe) ułożenie. Kolejną zmianą kliniczną w ob-
rębie naskórka jest atrofia warstwy kolczystej (stratum spinosum i ziarni-
stej (stratum granulosum), będąca przyczyną stopniowego zmniejszania 
grubości naskórka. Na skutek tych procesów następuje spłaszczenie 
granicy pomiędzy naskórkiem a skórą właściwą. Zmniejszona adhezja 
obu warstw tkanki skórnej prowadzi do ograniczenia powierzchni kon-
taktu naskórka ze skórą właściwą, co wiąże się z pogorszeniem stopnia 
ukrwienia warstwy podstawnej naskórka, a w efekcie – zmniejszenia 
i ograniczenia wymiany metabolicznej oraz substancji odżywczych mię-
dzy tymi warstwami [4]. Zmiany histologiczne będące efektem starze-
nia można również zaobserwować w skórze właściwej. Zredukowana 
zawartość włókien kolagenowych typu i oraz iii prowadzi do zmian 
w sieciowaniu nowo powstałych włókien podporowych. Na skutek 
zmiany ich właściwości fizyko-chemicznych włókna twardnieją oraz 
ulegają chaotycznemu rozmieszczeniu w skórze [1, 8].

powstawaniu zmarszczek sprzyja także postępująca suchość skóry, 
będąca wynikiem redukcji zawartości lipidów w cemencie międzyko-
mórkowym oraz obniżenia aktywności gruczołów łojowych, których 
wydzielina wchodzi w skład naturalnego płaszcza hydrolipidowego 
skóry, chroniącego ją przed nadmierną przeznaskórkową utratą wody 
(ang. Transepidermal Water Loss, TEWL) [9].

W zależności od przyczyny, wyróżnia się kilka rodzajów sta-
rzenia się skóry.

pierwszy z nich, to starzenie wewnątrzpochodne, które jest 
najczęściej związane z gospodarką hormonalną organizmu oraz 
z wiekiem (tzw. starzenie chronologiczne) [10]. Drugim rodzajem 
starzenia się skóry jest starzenie zewnątrzpochodne. Zachodzi ono 
na skutek działania na skórę czynników zewnętrznych, takich jak 
promieniowanie ultrafioletowe (fotostarzenie), czy dym papieroso-
wy. Trzecim rodzajem starzenia się skóry jest starzenie mimiczne, 
związane z mimiką twarzy [11].

Definicja, podział i budowa fitoestrogenów
Fitoestrogeny to organiczne związki niesteroidowe pochodzenia 

roślinnego. W organizmie ludzkim fitoestrogeny działają na podobień-
stwo estrogenów, żeńskich hormonów płciowych. siła działania tych 
związków jest słabsza niż siła działania 17-β-estradiolu. Najważniejszą 
i najlepiej poznaną klasą fitoestrogenów są izoflawony. Dotychczas zo-
stały zidentyfikowane także następujące klasy fitoestrogenów: lignany, 
stilbeny, kumestany, kumaryny, a także dihydroksychalkony oraz triter-
penoidy. Wśród izoflawonów o najsilniejszym działaniu estrogenopo-
dobnym wymienia się genisteinę oraz daidzeinę [12].

Fitoestrogeny są syntetyzowane w roślinach z fenylopropanoidów 
i prostych fenoli i wykazują działanie grzybobójcze, antyutleniające, 
budulcowe, sygnalizujące stres, ponadto chronią roślinę przed szkodli-
wym działaniem promieniowania ultrafioletowego. pojęcia ,,fitoestro-
geny” oraz ,,fitohormony” są często używane zamiennie, co wynika 
z ich błędnego definiowania, bowiem fitohormony są to substancje 
pełniące funkcje hormonów w organizmie roślinnym, niemające jednak 

wpływu na gospodarkę hormonalną organizmu ludzkiego [12].
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kNajbogatszym źródłem fitoestrogenów z grupy izoflawonów 
jest soja. prażone nasiona tej rośliny oraz mąka sojowa mogą za-
wierać od 130 do 170 mg izoflawonów w 100 gramach surowca. 
Żywność pochodzenia sojowego, typu sos sojowy czy makarony 
sojowe, są uboższe w izoflawony. soja nie jest jedynym źródłem wy-
stępowania tej klasy fitoestrogenów. Nasiona roślin strączkowych, 
produkty zbożowe oraz niektóre owoce i warzywa również zawie-
rają te związki, jednak zawartość ta nie przekracza 1 mg na 100 g 
surowca [13]. Najważniejszymi przedstawicielami izoflawonów jest 
genisteina (4’,5,7-trihydroksyizoflawon) i daidzeina (4’,7-dihydrok-
syizoflawon) (Rys. 1) Związki te mają grupy hydroksylowe w miej-
scach 7’ i 4’ w konfiguracji analogicznej do konfiguracji występującej 
w cząsteczce 17-β-estradiolu. Takie działanie genisteiny wyizolo-
wanej z janowca barwierskiego (łac. Genista tinctoria) zostało opi-
sane po raz pierwszy w 1931 r. [14].

Rys. 1. Wzory strukturalne genisteiny (lewo) i daidzeiny (prawo)

Kolejną, dość ważną klasą fitoestrogenów są stilbeny. 
Najważniejszy z tej grupy jest resweratrol (trans-3,5,4’-trihydrok-
syystilben), będący polifenolową pochodną stilbenu (Rys. 2). Najbo-
gatszym źródłem tego związku są winogrona czerwone, zawierające 
50–100 mg resweratrolu w 1 g surowca. substancja ta występuje 
także w mniejszych ilościach w orzechach arachidowych oraz skór-
ce morwy i czarnej porzeczki (do 1 mg w 100 gramach surowca) 
[13,15]. Resweratrol jest skutecznym przeciwutleniaczem, który 
w roślinach występuje w postaci izomeru trans o zdolności aktywo-
wania genu siRT1 [16]. siRT1 jest enzymem deacetylującym białka, 
które przyczyniają się do regulacji komórkowej (reakcja na stres, dłu-
gowieczność) [17]. pod wpływem promieniowania ultrafioletowego 
trans-resweratrol jest przekształcany w izomer cis, który nie wyka-
zuje aktywności biologicznej.

Rys. 2. Wzór strukturalny resweratrolu

Tylko nieliczne związki z grupy kumestanów są klasyfikowane jako 
fitoestrogeny. spośród nich substancją o silnym działaniu estrogenopo-
dobnym jest kumestrol. Źródłem tej substancji są pędy lucerny, kiełki 
soi oraz szpinak [13].

Rola estrogenów w procesie starzenia się skóry
Gospodarka hormonalna jest ważnym i dobrze poznanym czyn-

nikiem decydującym o procesie starzenia się skóry. Kluczową rolę 
pełnią tutaj estrogeny, hormony płciowe, do których zalicza się estra-
diol, estron i estriol. stężenie estrogenów ulega obniżeniu w okresie 
menopauzalnym [18]. Towarzyszy temu nasilenie procesów starzenia, 
zarówno tych związanych z wiekiem jak i spowodowanych działaniem 
czynników środowiskowych. przeprowadzone badania dowodzą, 
że estrogen i jego pochodne mają wpływ na prawidłową pigmentację 
skóry, jej unaczynienie, elastyczność i sprężystość oraz zdolność do ha-
mowania nadmiernej transepidermalnej utraty wody [19].

Mechanizm aktywności biologicznej fitoestrogenów oraz ich 
wpływ na fizjologię i funkcjonowanie skóry

Mechanizm działania fitoestrogenów opiera się na strukturalnym 
podobieństwie do 17-β-estradiolu, naturalnego hormonu płciowego 
(Rys. 3). Związki te wiążą się zarówno formą α (ER-α), jak i formą 
β (ER-β) jądrowego receptora estrogenowego – ER (czynnika trans-
krypcyjnego, który przez przyłączanie specyficznych ligandów, regulu-
je ekspresję genów), jednakże powinowactwo genisteiny do ER-β jest 
około 30-krotnie większe, niż do ER-α. Na skutek interakcji dochodzi 
do aktywacji receptora i tak zwanej ,,odpowiedzi estrogenowej” [20]. 
aby uzyskać efekt porównywalny do wywoływanego przez fizjolo-
giczne stężenie 17-β-estradiolu, konieczne byłoby stężenie ok. 100 
nM genisteiny. Związek ten wykazuje największe spośród izoflawo-
nów powinowactwo do receptorów estrogenowych [21]. Estrogeny 
mogą wywierać wpływ na komórkę za pomocą trzech głównych me-
chanizmów, tj. przez bezpośredni wpływ na ekspresję genów za po-
mocą jądrowych receptorów estrogenowych; przez pośredni wpływ 
na ekspresję genów za pomocą jądrowych receptorów estrogeno-
wych, a także na skutek oddziaływania na receptory estrogenowe 
(ER) obecne w rejonie błony komórkowej [21, 22, 23, 24]. Wpływ 
estrogenów na skórę wynika między innymi z obecności receptorów 
ER- β w skórze [24]. Wyniki badań dowodzą, że w obrębie owłosionej 
skóry głowy stwierdza się dominację ER- β na podstawie użycia spe-
cyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko ER-α i ER-β w meto-
dzie immunohistochemicznej. ponadto, dużą liczbę receptorów ER-β 
stwierdzono w warstwie bazalnej, kolczystej oraz ziarnistej naskórka, 
a także w warstwie brodawkowej skóry właściwej [25].

Rys. 3. Wzór strukturalny estradiolu

Działanie i przykłady preparatów kosmetycznych zawierają-
cych fitoestrogeny

Jak już wcześniej wspomniano, proces starzenia się skóry jest 
naturalnym procesem biologicznym, którego nie da się zatrzymać, 
a jedynie spowolnić. Jednym ze sposobów na spowolnienie mecha-
nizmów starzeniowych jest używanie preparatów typu anti-ageing. 
są to preparaty przeznaczone do skóry dojrzałej z oznakami starzenia. 
preparaty te mają na celu zredukować zmarszczki, zwiększyć elastycz-
ność skóry, poprawić jej koloryt. Znaczna większość tych preparatów 
charakteryzuje się dużą gęstością i lepkością (emulsje tłuste typu woda 
w oleju z dużą zawartością lipidów wchodzących w skład cementu 
międzykomórkowego) w celu poprawy stopnia nawilżenia naskórka 
przez redukcję TEWL. ponadto, kosmetyki typu anti-ageing zawierają 
w swoim składzie substancje czynne mające działanie przeciwstarze-
niowe. przykładem takich substancji są fitoestrogeny, popularne skład-
niki kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji skóry dojrzałej [26]. 
Zalecane stężenie tych substancji aktywnych w kosmetykach wynosi 
0.001–10 % masowych [27].

Na rynku kosmetycznym dostępne są preparaty zawierające 
w swoim składzie resweratrol (między innymi BiODERMa cicabio 
Lotion, sKiN RENu anti Wrinkle Fineline Reducing Formula for Eyes, 
TOpiX pHaRMacEuTicaLs Resveratrol cream oraz sEsDERMa 
Resveraderm antiox Krem). Wg danych literaturowych [28]. związek 
ten hamuje proliferację komórek naskórka, stymuluje ich różnicowa-
nie, a także zwiększa elastyczność skóry. ponadto uważa się, że reswe-
ratrol ma zdolność inhibicji tyrozynazy, enzymu niezbędnego w proce-
sie produkcji melaniny, dzięki czemu może być składnikiem aktywnym 
preparatów rozjaśniających przebarwienia skórne [29].
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coraz większą popularnością cieszą się również kosmetyki zawie-
rające genisteinę (między innymi RiLasTiL Moisturizing & anti-wrinkle 
cream, sWisscODE pure Genistein, cELL iQ Genistein protective 
Rich Body cream oraz auRiGa Flavonex). Zgodnie z danymi literatu-
rowymi, preparaty kosmetyczne bogate w genisteinę zwiększają gru-
bość, elastyczność i jędrność skóry [30]. Genisteina ma także zdolności 
do zwiększania szybkości procesu lipolizy na drodze inhibitowania pro-
liferacji preadipocytów, a co za tym idzie może być stosowana także 
w preparatach antycellulitowych [31, 32]. Wykazano [33,34], że aktyw-
ną formą genisteiny jest aglikon gensiteiny (genina) powstający podczas 
kwaśnej hydrolizy z wydzieleniem jednostki cukru. Ze względu na słabą 
rozpuszczalność aglikonu genisteiny w wodzie i olejach, przygotowanie 
odpowiednich formulacji kosmetycznych jest bardzo utrudnione, ale 
możliwe z wykorzystaniem liposomalnych nośników [31,34].

Podsumowanie
Ze względu na analogię strukturalną, fitoestrogeny mogą pełnić rolę 

zastępczą dla estrogenów w hormonalnej terapii zastępczej oraz prak-
tyce pielęgnacyjnej skóry dojrzałej z oznakami starzenia. Omówione 
w artykule związki organiczne charakteryzują się słabszym działaniem 
w porównaniu z estrogenowymi hormonami płciowymi. Ze względu 
na znaczący wpływ estrogenów na fizjologię i wygląd skóry, fitoestro-
geny mogą być stosowane w preparatach typu anti-ageing.
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