
16 mediforma

Uživanje sadja in zelenjave, ki vsebuje veliko vitaminov, mineralov in antioksidan-
tov ima ugoden vpliv na celotno telo in kožo. V primeru, da jih uporabimo samo v 
obliki nanosa na kožo, pa lahko pričakujemo še dodatni učinek od t.i. sadnih kislin. 
Kemijsko ime za sadne kisline je alfa hidroksi kisline (AHA); ime so dobile po svoji 
strukturi s hidroksilno skupino v t.i. alfa položaju. V preteklosti so jih pridobivali 
iz nekaterih vrst sadja, raznih rastlin in mlečnih proizvodov, danes pa je njihov vir 
sintezna kemija. Zato je povezava s sadjem nekoliko zavajajoča in jim daje v javnosti 
pridih nečesa naravnega in varnega, kar je sicer v zadnjem času v trendu. 

Tekst: Sandi Luft, dr. med., spec. dermatovenerolog

Dermatologija

 kislin 
v dermatologiji

Uporaba sadnih 
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®K
emični peeling kože je najsta-
rejši postopek v estetski derma-
tologiji, ki je bil opisan že pred 
3500 leti. Splošno znano je, da 
je Kleopatra izvajala pomlajeva-

nje svoje kože, manj znano pa je, da se je 
v ta namen kopala v pokvarjenem kozjem 
mleku, ki vsebuje veliko mlečne kisline. Re-
nesanso so AHA-kisline doživele v sedem-
desetih letih prejšnjega stoletja, ko sta Van 
Scott in Yu dokazala uporabnost in pred-
nost AHA-kislin pred ostalimi substancami 
pri dednih oblikah ihtioze v vlaženju kože 
in odstranjevanju lusk. Kasneje so se AHA- 
kisline pričele uporabljati v številnih koz-
metičnih proizvodih za vlaženje kože ter 
zdravljenje aken, mastne kože, benignih 
epidermalnih sprememb, lis in gub, nasta-
lih zaradi vpliva sonca in staranja.

Površinsko delovanje 
AHA-kislin
Delovanje AHA-kislin je površinsko, saj 
povzročajo zrahljanje vezi med celicami 
vrhnje plasti kože, kar omogoča luščenje, 
vlaženje in globlje prodiranje v kreme 
dodanih aktivnih učinkovin, vitaminov, mi-
neralov, antioksidantov, snovi za beljenje 
kože, vlažilcev in drugih snovi.

Globlje delovanje
AHA-kislin
Kljub temu, da je osnovno kemično delo-
vanje AHA-kislin v zgornji plasti kože (epi-
dermisu), pa delujejo AHA-kisline tudi v 
globlji plasti kože (dermis) in na dlačno-
lojnični mešiček. Mehanizem tega učinka 
ni dovolj pojasnjen, znano pa je, da pri 
redni uporabi pride do povečane tvorbe 
kolagena, medceličnine,vsebnosti vode v 
koži in zmajnšanja mastenja. Te spremem-
be so vidne kot posvetlitev kože in ble-
denje pigmentnih lis, zmanjšanje drobnih 
gub in glajenje površine kože, vlaženje ter 
zmanjšanje t.i. por na nosu in licih, zato 
ni čudno, da so AHA-kisline tako zelo 
popularne. Med AHA-kisline spadajo gli-
kolna, mlečna, jabolčna, vinska, citronska 
in mandljeva kislina. V širšem pomenu 
mednje sodijo še piruvična, fitična, gluko-
nolaktonska in laktobionska kislina. Od teh 
ima slednja največji antioksidativni učinek 
in učinek vlaženja kože, medtem ko je luš-
čenje zanemarljivo.

Anti-age linija z AHA
• hialuronska kislina velike molekularne mase
• hialuronska kislina majhne molekularne mase

• 1 % retinolovega estra 
+ 13 % AHA

• ekstrakt zelenega čaja

PRILAGOJENA VSEM TIPOM KOŽE

Dostopno v lekarnah • www.mediforma.si
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omogočajo takojšnjo vrnitev v vsakdanje življenje, brez obdobja 
okrevanja. Za doseganje najboljšega rezultata je potrebno po-
stopek v razmaku enega do treh tednov večkrat ponoviti. Učinek 
kemičnega peelinga z glikolno kislino lahko tudi vzdržujemo z 
redno uporabo krem, ki vsebujejo AHA-kisline.

Kemični peeling z AHA-
kislinami
Delovanje AHA-kislin na kožo je odvisno od dejavnikov AHA-ki-
slin in lastnosti kože uporabnika. Med dejavnike AHA-kislin sodijo 
vrsta in koncentracija kisline, pH, galenska podlaga in druge ke-
mične lastnosti, pri kemičnem peelingu pa dodatno še čas traja-
nja kontakta kisline s kožo. Pred uporabo preparatov ali kemičnih 
peelingov z AHA-kislinami je zelo pomembna ocena lastnosti 
kože uporabnika, kot so fototip, debelina, anatomska lokalizacija, 
prisotnost lojnic in znojnic, stopnja solarne okvare kože in stanje 
barierne funkcije kože.

Višje koncentracije AHA-kislin v kozmetičnih pripravkih (10-15%) 
lahko na začetku uporabe povzročajo občutek zbadanja, srbenja, 
tudi pekočo bolečino, kar je do neke mere normalno in izzveni 
ob redni uporabi, sočasno pa se pričnejo pojavljati želeni učinki 
na koži. Višje koncentracije AHA-kislin in kemični peeling z glikol-
no kislino niso primerni za osebe z občutljivo kožo, seboroičnim 
dermatitisom, atopijskim dermatitisom ali drugimi kroničnimi vne-
tji kože, pri nagnjenosti k hipertrofičnim brazgotinam ali keloidom 
idr. Te lastnosti kože lahko pred uporabo AHA-kislin zanesljivo 
oceni le dermatolog.

Osnovni učinek AHA-kislin je 
rahljanje vezi med celicami 
epidermisa in luščenje kože

AHA-kisline se uporabljajo v nižji koncentraciji (do 10%) v koz-
metičnih preparatih za vsakdanjo nego kože ali las z namenom 
povečanja penetracije aktivnih snovi v kožo ali vlaženja. Koncen-
tracije AHA-kislin nad 15% se uporabljajo pri postopku kemične-
ga peelinga kože, v ta namen se najpogosteje uporablja glikolna 
kislina.

Kemični peeling kože
Kemični peeling kože je postopek v estetski dermatologiji, pri ka-
terem z nanosom kisline dosežemo sprva poškodbo kože, temu 
pa sledi proces obnavljanja in nastanka bolj gladke, napete kože, 
z manj drobnimi gubami in pigmentnimi lisami. 

Kemični peeling kože z glikolno kislino spada med površinske ke-
mične peelinge, ki ne povzročajo zelo opaznega luščenja in tako 

Sandi Luft, dr. med., spec. dermatovenerolog

Stanje pred in po seriji peelingov z AHA in uporabi 
krem ki vsebujejo AHA.

Kemični peeling kože z 
glikolno kislino spada med 
površinske kemične peelinge, 
ki omogočajo takojšnjo vrnitev 
v vsakdanje življenje, brez 
obdobja okrevanja
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Osnovni učinek AHA je rahljanje vezi med celicami epidermisa 
in luščenje kože. To poleg drugih že omenjenih učinkov povzroči 
prehodno stanjšanje epidermisa, ki se po prekinitvi uporabe ki-
slin obnovi v dveh do treh tednih. Dodatno pride do začasnega 
zmanjšanja nastanka kožnega pigmenta v melanocitih in zmanjša-
ne vsebnosti melanina v epidermisu zaradi pospešenega obnav-
ljanja povrhnje plasti kože.

Zaščita kože pred soncem
Normalna debelina epidermisa je eden od naravnih zaščitnih 
mehanizmov pred soncem, zato je takšna koža prehodno bolj 
občutljiva na UV-žarke, še posebej če je v njej tudi manj kožnega 
pigmenta. V ZDA so zaradi tega že omejili uporabo AHA-kislin v 
kozmetičnih proizvodih na 10%, podobna omejitev se pričakuje 
tudi v EU.
Pomembno je, da sočasno z uporabo pripravkov z AHA-kisli-
nami ali kemičnim peelingom z AHA-kislinami izvajamo zaščito 

pred soncem z izogibanjem soncu, uporabo pokrival in oblačil 
ter krem z visokim zaščitnim faktorjem. V primeru načrtovanega 
odhoda na kopalni dopust oziroma dejavnosti na prostem, ko se 
ne bomo uspeli popolnoma izogniti soncu, pa vsaj 14 dni pred 
tem svetujemo prekinitev uporabe vseh oblik AHA-kislin, saj je 
samo na tak način uporaba AHA-kislin varna in ne povzroča dol-
goročnih negativnih učinkov na zdravje kože.

Izboljšanje določenih stanj kože
Sadne kisline (AHA-kisline) imajo nedvomno pomembno vlogo 
v dermatologiji, estetski dermatologiji in kozmetiki. S pravilno 
uporabo kozmetičnih preparatov, ki vsebujejo AHA-kisline in 
postopkom kemičnega peelinga z glikolno kislino lahko doseže-
mo izboljšanje določenih stanj kože, npr. motenj poroženevanja, 
suhe in mastne kože, ter izvedemo postopek pomlajevanja kože, 
glajenje drobnih gub in brazgotin, zdravljenje aken in pobleditev 
pigmentnih lis.


