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Анотація. Метою огляду є з’ясування впливу біологічно активних речовин 

пептидної природи, як компонентів косметичних засобів, на біохімічні процеси 

в шкірі. Наведено будову шкіри, фізіологічно важливі білки, пептиди та 

амінокислоти. Розглянуто умови пенетрації пептидів через роговий шар шкіри 

і показано, що сполуки в нативному вигляді виявляють виключно зволожуючу 

дію. Здатність до проникнення в шкіру мають лише модифіковані ліпофільні 

сполуки, одержані в результаті сполучення аміногрупи амінокислоти і 

карбоксильної групи аліфатичної карбонової кислоти. 

Ключові слова: пептидна косметика, колаген, еластин, карнозин, 

амінокислоти, трансдермальний бар’єр, роговий покрив шкіри. 

Abstract. The aim of review is analysis of biologically active cosmetic 

ingredients impact on biochemical processes in skin.  Skin structure, physiologically 

valuable proteins, peptides and amino-acids are presented. Conditions of peptides 

penetration through skin stratum corneum are considered and it’s shown that native 

compounds exhibit moistening effect exceptionally. Only modified compounds, 

obtained by combination of amino-acid amino group and carboxylic group of 

aliphatic carboxylic acid, are able  to permeate in human skin. 
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Вступ. 

Важливим напрямком косметології є профілактика і лікування станів 

шкіри, пов’язаних з патологічними і віковими змінами. Сучасні косметичні 

засоби в своєму складі містять широкий спектр біологічно активних речовин,  

які належать до наступних груп [1]:  

1) сполуки пептидної природи: гідролізати білків, пептиди, ферменти, 

вільні L-амінокислоти та їх похідні;  

2) сполуки ліпідної природи: омега жирні кислоти, ацилгліцероли, воски, 

стероїди, терпеноїди, каротиноїди, токофероли, мінеральні олії;  

3) сполуки вуглеводної природи: гомополісахариди (наприклад, пектинові 

речовини), гетерополісахариди (наприклад, гіалуронова кислота), похідні 

моносахаридів (наприклад, L-аскорбінова кислота); 

4) сечовина та її похідні (наприклад, 2,5-діоксо-4-імізадол-ідиніл сечовина 

(алантоїн)). 

 Насьогодні набуває значної популярності пептидна косметика. В 

рекомендаціях до застосування виробники часто наводять інформацію 

рекламного характеру щодо дії біологічно активних інгредієнтів, щоб 

спонукати попит у споживачів. Така інформація не завжди має наукове 

обґрунтування.  

Метою даного огляду є з’ясування впливу білків, пептидів і амінокислот, 

як компонентів косметичних засобів, на біохімічні процеси в шкірі. Для 

досягнення мети було проведено аналіз літератури і розглянуто наступні 

питання: 

– будову шкірного покриву людини та основних структурних білків дерми;  

– будову та функції фізіологічно важливих для шкіри амінокислот та 

пептидів; 

– механізм пенетрації сполук в шкіру внаслідок їх зовнішнього 

застосування в складі косметичного засобу; 



– результати наукових досліджень в умовах in vitro та in vivo щодо 

проникнення в шкіру біологічно активних компонентів білкової природи.  

Будова шкіри людини, фізіологічно важливі білки, пептиди та 

амінокислоти. 

Шкіра людини складається з епітеліальної, сполучної, жирової та нервової 

тканин, в її будові розрізняють три основних шари: епідерміс, дерму та 

підшкірно-жировий шар (рис.1). Епідерміс безпосередньо контактує з 

навколишнім середовищем, складається з 5 шарів клітин, які постійно 

оновлюються в напрямку від внутрішнього базального шару до поверхневого 

рогового шару.  Життєвий цикл клітин епідермісу становить 26-28 діб. Роговий 

шар епідермісу є суцільною масою відмерлих клітин, яка в нормі постійно 

злущується непомітними для ока тонкими лусочками. Саме роговий шар 

епідермісу визначає умови для проникнення в глибину шкіри різноманітних 

сполук, оскільки його поверхня вкрита водно-ліпідною мантією. 

 
Рис. 1. Будова шкіри людини [2]. Шари: I – епідерміс,  II – дерма, III – 

підшкірно-жировий шар. 1 – сальна залоза, 2– волосяна цибулина, 3 – потова 

залоза, 4 – кровоносні судини, 5 – м’яз, що рухає волосину, 6 – нервова клітина 

 

 



Остання представлена продуктами злущування епідермісу та секреції 

сальних залоз шкіри, в ній присутні молочна і лимонна кислоти, що забезпечує 

рН=4,5–5,5.  

Дерма є основним шаром шкіри, складається з щільної сполучної тканини і 

забезпечує механічні властивості: міцність, пружність та еластичність. Основу 

дерми становлять волокна білків колагенів. Іншим важливим структурним 

білком шкіри є еластин. Волокна еластину і колагенів становлять основу 

каркасу дерми, а проміжки між волокнами заповнені гелеподібним матриксом, 

що складається з гетерополісахаридів глікозамінгліканів. Функціонально 

колаген забезпечує міцність, а еластин – пружність шкіри. Нижній найглибший 

підшкірно-жировий шар (гіподерма) представлений пухкою сполучною 

тканиною, в якій відкладаються ацил-гліцероли (до двох третин загального 

жирового резерву організму). Гіподерма багата на нервові закінчення, 

кровоносні і лімфатичні судини.  

Придатки шкіри – волосся і нігті – утворюються в дермі і складаються з 

білків кератинів, які містять у значній кількості залишки сірковмісних 

амінокислот: цистеїну, цистину, метіоніну [2].   

Розглянемо будову структурних білків шкіри. 

Колагени  – група  фібрилярних білків (в організмі людини загалом 

виявлено 19 типів колагенів), їх вміст в шкірі становить 70 % від усіх білків і 

протеїнів. У людини колагени утворюються в спеціалізованих клітинах – 

фібробластах, їх синтез стимулює дипептид карнозин та деякі вільні 

амінокислоти. Фібрили колагену надзвичайно міцні, можуть витримати 

навантаження на розрив, що перевищує у 10000 разів їх загальну вагу 

(перевищують міцність сталевого дроту відповідного діаметра!). Така 

властивість колагенів зумовлена їх первинною, вторинною і третинною 

структурами. До молекули колагену входять три поліпептидні ланцюги, які 

можуть бути ідентичними або відрізнятись за складом амінокислот. Приблизно 

30 % амінокислотного складу колагенів становить гліцин, 25 % – пролін і 4-



гідроксипролін, 11 % – аланін (рис. 2). В колагені відсутня амінокислота 

триптофан, а гістидин, метіонін і тирозин містяться в незначній кількості.  

 

 
Рис. 2. Фізіологічно важливі для шкіри протеїногенні амінокислоти: 

Gly – гліцин, Ala - аланін, Val - валін, Glu - глутамінова кислота, Gln - глутамін, 

Lys – лізин, 5-Hyl – гідроксилізин, His – гістидин, Phe –фенілаланін, Tyr – 

тирозин, Cys – цистеїн, Met – метіонін, Trp – триптофан, Pro – пролін, 4-Hyp – 

гідроксипролін 

 

Така специфічна вторинна структура колагену має спіральну конформацію і є 

стабільною за рахунок сил стеричного відштовхування піролідонових кілець 

залишків проліну. В результаті відстань між амінокислотними залишками 

збільшується і спіраль стає більш «розгорнутою» ніж класична α-спіраль. Така 

специфічна вторинна структура одержала назву колагенова спіраль.  Три 



лівозакручені (стерична конформація вторинної структури зумовлена вмістом в 

білках виключно L-амінокислот) колагенові спіралі, перекручуються одна 

навколо одної і утворюють правозакручену суперспіральну молекулу (третинну 

структуру), яка одержала назву тропоколаген. Три ланцюги в тропоколагені 

міцно сполучаються між собою за рахунок водневих зв’язків між атомами 

пептидних груп та ковалентними зв’язками між дезамінованими залишками 

лізину і гідроксилізину (рис. 3).  

 
Рис. 3. Десмозин – структура, яка утворена чотирма залишками 

лізину. 

 

Надзвичайно важливу роль у формуванні фібрил колагену мають 

модифіковані амінокислоти гідроксипролін і гідроксилізин, радикали яких 

утворюють додаткові водневі зв’язки, які ще більше стабілізують і зміцнюють 

структуру. Гідроксилювання проліну і лізину відбувається за участі 

аскорбінової кислоти. Так, нестача в організмі вітаміну С супроводжується 

хворобливими станами, порушення синтезу колагену в сполучній тканині ясен 

призводить до розвитку цинги. Крім того, аскорбінова кислота стимулює 

проліферацію фібробластів. Для утворення альдольних та альдимінових 

ковалентних зв’язків між залишками лізину, аллізину сусідніх ланцюгів (так 

звані поперечні Lys-Lys зшивки) необхідні вітаміни РР і В6. Для шкіри 

надзвичайно важливими є колагени типів VII та XVII, які утворюють 

«заякорені» фібрили і, знаходячись у міжклітинному матриксі, сполучають 

клітини епідермісу і дерми [3].   



Руйнування фібрил колагену і зниження активності фібробластів 

відбувається внаслідок тривалого впливу на шкіру ультрафіолетового 

випромінювання [4]. Вміст колагенів в шкірі також знижується з віком, процес 

особливо прогресує у жінок в період менопаузи: за її перші чотири роки 

кількість колагенів зменшується на 30 %, що супроводжується появою 

глибоких зморшок на шкірі обличчя і шиї. Досліди з перорального введення  

добавок, що містять гідролізований колаген (пептиди колагену) тваринного 

походження продемонстрували позитивні результати щодо стимуляції 

активності фібробластів дерми. Досліди проводили спочатку на піддослідних 

тваринах, а згодом -  клінічні дослідження на жінках добровольцях, при цьому 

гістологічні зміни фіксували за допомогою ультразвукової діагностики та 

мікроскопії. Пептиди колагену, які одержали з шкіри телят, додавали до 

раціону щурів, в результаті зафіксували зростання кількості оксипроліну і 

збільшення товщини фібрил колагенів типу I і IV в шкірі піддослідних тварин. 

Клінічні дослідження впливу харчової добавки Peptan®F, що містить пептиди 

колагену рибного походження, показали, що у жінок після регулярного 

перорального вживання препарату щільність колагену в дермі зросла на 9 % 

[5,6]. 

Еластин – структурний білок, який має найбільшу з усіх біоорганічних 

молекул здатність до розтягування та надзвичайну пружність.  Молекула 

еластину може розтягуватись в декілька разів, зберігаючи при цьому свою 

міцність, і повертатись до вихідного положення після зняття навантаження. В 

своєму складі молекула еластину має приблизно 800 амінокислотних залишків, 

серед яких переважають гліцин, валін, аланін (рис. 2). Еластин містить значну 

кількість проліну і лізину, незначну кількість гідроксипроліну і зовсім не 

містить гідроксилізину. Висока кількість залишків амінокислот з гідрофобними 

радикалами перешкоджає формуванню стабільної глобули або фібрили, що 

зумовлює специфічні властивості еластину. В третинній структурі молекул 

еластину утворюється велика кількість міцних ковалентних поперечних зшивок 

між спіралями вторинної структури – десмозинів, які формуються між 



окисненими до ε-альдегідів залишками лізину з утворенням заміщеного 

піридинового кільця (рис. 3). Очевидно, що для утворення десмозинів потрібні  

вітаміни РР і В6. Після формування поперечних зшивок еластин набуває своєї 

кінцевої стабільної і нерозчинної у воді форми і характеризується низьким 

ступенем обміну [3].  

Кератини – білки, які містяться в невеликій кількості у шкірі, натомість 

виступають головними структурними компонентами її рогових утворень. 

Розрізняють α-  і β-кератини. Волосся і нігті людини складаються на 90-95% з 

α-кератинів і на 5-7 % з β-кератинів. Вторинна структура α-кератинів 

формується  з паралельно розташованих 3-7 поліпептидних ланцюгів і має 

cпіральну конфігурацію. Поліпептидні ланцюги містять велику кількість 

залишків цистеїну і, відповідно, поєднані численними ковалентними 

дисульфідними зв’язками. Молекули β-кератинів мають вторинну структуру у 

вигляді складчастого шару, в якому зигзагоподібно розташовані паралельні 

ланцюги, які сполучені водневими зв’язками. Молекули кератинів нерозчинні у 

воді, а β-кератини здатні до набухання, що пояснює, наприклад, розм’якшення 

нігтів при тривалому контакті з водою.  

Крім вищезгаданих структурних білків, ферменти, які каталізують 

метаболічні процеси у шкірі і сприяють проліферації клітин, теж мають білкову 

природу. Вікові зміни еластичності і проникності шкіри пов’язані зі зниженням 

активності ферментів. Для включення до складу косметичних засобів 

рекомендовані ліпаза і протеаза [2]. 

Пептиди, на відміну від білків, мають меншу молекулярну масу (до     5-6 

кДа) і складаються переважно з 3-10 залишків амінокислот. Для шкіри 

надзвичайно важливими є два пептиди: глутатіон та карнозин (рис. 4). 

 



 
Рис. 4. Фізіологічно важливі для шкіри пептиди: глутатіон (γ-Gln-Cys-

Gly) та карнозин (β-Ala-His) 

 

Глутатіон – трипептид γ-глутаміл-цистеїніл-гліцин, функціонально – 

кофермент, що бере участь в окисно-відновних процесах, які супроводжують 

детоксикацію, і перешкоджає вільно радикальному окисненню біологічно 

важливих сполук. Глутатіон створює умови для гідроксилювання лізину і 

проліну, а саме відновлює дегідроаскорбінову кислоту до аскорбінової кислоти. 

Крім того, глутатіонова система на клітинних мембранах дозволяє проникати 

вільним амінокислотам всередину клітини проти градієнта концентрації [3]. 

Карнозин – дипептид β-аланіл-гістидин, важливий в ферментативних 

процесах загоєння ран, стимулює синтез колагену і еластину, має 

антиоксидантні властивості, перешкоджає старінню шкіри [2].    

  Для шкіри важливими є також вільні амінокислоти, які є структурними 

компонентами білків і учасниками різноманітних метаболічних реакцій. За 

використання методу терагерцової спектроскопії на основі порівняння спектрів 

шкіри людини і препаратів амінокислот було встановлено, що у шкірі 

переважають триптофан, цистеїн, аланін, гліцин, фенілаланін и гістидин [7]. 

Триптофан пов’язаний із синтезом вітаміну РР і перешкоджає розвитку пелагри 

[8]. Гістидин має протизапальні та антиоксидантні властивості. Глутамін за 

фізіологічних концентрацій регулює експресію гена, відповідального за синтез 

колагена [9]. Клітини шкіри постійно оновлюються, а метіонін є ініціюючою 

амінокислотою у біосинтезі усіх білків та пептидів. Серед сполук, які є 

похідними протеїногенних амінокислот і мають фізіологічне значення для 

шкіри і її рогових утворень, слід виділити меланіни.  



Меланіни – темні пігменти чорного або коричневого кольору, 

синтезуються в меланоцитах, визначають колір шкіри і волосся та є похідними 

амінокислоти тирозину. Основним попередником меланінів є ДОФА 

(диоксифенілаланін) [3].  

Косметичні засоби з активними добавками: амінокислотами та 

пептидами. Дослідження пенетрації сполук через роговий шар шкіри. 

Косметичні заходи, які направлені на подолання наслідків вікових змін 

шкіри, включають застосування косметичних кремів з ретинолом, УФ 

фільтрами, гормональними препаратами, лазерну терапію, мікроголкову 

стимуляцію, ін'єкції з ботуліновим нейротоксином (ботоксом). Застосування 

косметичних кремів з гідролізатами колагену та гіалуроновою кислотою 

забезпечує захист та зволоження поверхні шкіри, ефект від використання 

можна спостерігати за їх регулярного застосування протягом 6-9 місяців [10].

 Аналіз сучасного ринку гігієнічних косметичних засобів показує, що 

жирові креми і основи поступово втрачають популярність, поступаючись 

емульсіям, які характеризуються більшою косметичною ефективністю. 

Амінокислоти та пептидні компоненти є гідрофільними сполуками, утворюють 

сольватні оболонки навколо своїх молекул і при нанесенні на шкіру в складі 

косметичних засобів забезпечують тривалий зволожуючий ефект. Гідратантна 

дія амінокислот посилюється в присутності природних цукрів (фруктози, 

галактози, глюкози, рибози, ксилози) і нативних поліпептидів. До речовин, 

що сприяють зволоженню шкіри, також належать водорозчинні сполуки 

епідермального шару шкіри: молочна, піролідонкарбонова кислоти та їх солі. 

Дія косметичних засобів зі зволожуючим ефектом зумовлена стимулюванням 

адсорбції води з повітря і  утворенням захисної плівки на поверхні шкіри, яка 

перешкоджає випаровуванню [1]. 

Як було зазначено, епідерміс шкіри вкритий ліпідним шаром, що 

формується із секрету сальних залоз. Ліпідний шар затримує водорозчинні 

сполуки. Тому логічним є питання: чи може популярна на сьогодні пептидна 

косметика не тільки забезпечити зволоження шкіри, а й безпосередньо 



впливати на формування структурних білків дерми та метаболічні процеси в 

шкірі? Тобто чи доведені науковими дослідженнями факти пенетрації 

амінокислот і пептидних структур в шари дерми? 

Сучасна концепція епідермального бар’єру постулює наступні положення 

[11]:  

– основною бар’єрною структурою шкіри є роговий шар епідермісу;  

– існує два основних шляхи для проникнення речовин: 

трансепідермальний (через роговий шар) та трансфолікулярний (через сальні 

залози та волосяні фолікули); 

– міжклітинні проміжки рогового шару заповнені ліпідами, якісний та 

кількісний склад яких залежить від фізіологічних особливостей організму;  

– на адсорбцію нанесених на шкіру речовин впливають їх фізико-хімічні 

властивості: ліпофільність, розмір молекули, заряд. 

Встановлено, що речовини, маса молекули яких перевищує 100 кДа, не 

здатні долати епідермальний бар’єр: зарядженим молекулам також складно 

проникати через неполярний шар ліпідів. Важливу роль відіграють фізико-

хімічні властивості основи косметичного засобу (рН, поверхневий натяг тощо), 

в якій знаходиться активний компонент [11].  Дослідження пенетрації речовин 

у шкіру in vitro проводять за використання спеціальних установок – дифузійних 

комірок. Такі пристрої вперше було розроблено для випробовування ефектів 

проникнення компонентів дерматологічних фармацевтичних препаратів у 

глибокі шари шкіри (рис. 5).  

Найпоширенішими установками для проведення випробовувань у 

косметевтиці є вертикальні комірки Франца. Донорну і рецепторну камеру 

комірки розділяє мембрана, яка за параметрами перебігу дифузії подібна до 

шкіри людини. Найчастіше використовують полімерні мембрани з розмірами 

пор 0,45 мкм (полівініліденфторид, ацетат целюлози, полісульфони тощо) зі 

спеціальним покриттям, яка імітує водно-ліпідну мантію шкіри. В якості 

мембран також застосовують штучно вирощену шкіру людини і шкіру 

лабораторних тварин (щурів, кролів, мавп, свиней). 



 

Рис. 5. Установки для дослідження дифузії компонентів через шкіру в 

умовах in vitro [12]. А – вертикальна комірка Франца. Б – проточна дифузійна 

комірка. 1 – донорна камера, 2 – рецепторна камера, 3  – мембрана. 4  –  порт 

для відбору проб, 5  – водяна сорочка, 6 – циркулюючий теплоносій,  7 – 

мішалка. 

 

В донорну камеру вносять досліджуваний компонент разом з базовою 

косметичною основою (емульсією або суспензією).  В рецепторній камері 

знаходиться фізіологічний розчин за температури 37оС. Для фіксації 

проникнення компонентів використовують радіоактивно мічені атоми або 

флуоресціюючі добавки. Кількісні результати дифузії фіксують за допомогою 

сцинтиляційного лічильника, ВЕРХ, афінної хроматографії тощо [12, 13]. Було 

досліджено проникаючу здатність кількох пептидів, що виявляють біологічні 

ефекти для шкіри: карнозину, гліцил-гістидил-лізину, тирозин-аргінілу.  

Карнозин або β-аланіл-гістидин (β-Ala-His) було досліджено на предмет 

пенетрації in vitro за використання комірки Франца. Одержано результати 

дифузії двох типів молекул карнозину (нативної та модифікованої по N-

термінальній групі залишком пальмітинової кислоти), мічених радіоактивним 

йодом. Показано, що немодифікований карнозин, незважаючи на малий розмір 

молекул, не проникав через роговий шар  епідермісу. Натомість, ліпофільний 



пальмітоїл-β-Ala-His дифундував через роговий шар, епідерміс і проникав у 

дерму [14].  

Трипептид  Gly-His-Lys є сигнальним пептидом для фібробластів і за 

концентрації 0,5 мкмоль/л запускає синтез коллагену. Було проведено 

дослідження дифузії в комірках Франца нативних та модифікованих молекул. 

Зареєстровано дифузію в дерму модифікованого пальмітоїл-Gly-His-Lys. 

Експеримент було продовжено в умовах in vivo, коли 23 жінки-добровольці 

протягом чотирьох тижнів користувались косметичним кремом, який містив 

пальмітоїл-Gly-His-Lys в концентрації 2 мг/л. Методом ультразвукової 

ехографії було визначено товщину шкіри у контрольної та дослідної групах 

жінок. Показано, що товщина шкіри залежала від вмісту в ній колагену і у 

жінок, що застосовували косметичний засіб, вміст колагену в шкірі зріс на 4 %. 

Подальші дослідження показали, що найвищі показники активності 

фібробластів спостерігаються при введені в косметичний крем пальмітоїл-Gly-

His-Lys в комплексі з вітаміном А.  

Досліджений N-ацетил-Tyr-Arg-гексадецилестер показав також високі 

результати пенетрації у шкіру. Попередні дослідження біологічної дії 

дипептиду тирозил-аргініну (Tyr-Arg), проведені групою японських вчених з м. 

Кіото, показали, що речовина діє на опіоїдні рецептори щурів і викликає 

анальгетичний ефект, тобто за механізмом біологічної дії є ендорфіном. В 

результаті відкритий нейропептид Tyr-Arg одержав назву кіоторфін. 

Модифікований N-ацетил-Tyr-Arg-гексадецилестер було рекомендовано до 

використання в косметичних засобах для чутливої шкіри як протизапальний та 

знеболюючий компонент [14]. 

 Дослідження біологічної дії пальмітоїл пентапептиду  Pal-KTTKS  (Pal-

Lys-Thr-Thr-Lys-Ser) показали наступні ефекти: in vitro речовина активує 

фібробласти,  виступаючи в якості сигнального пептиду, а in vivo призводить до 

збільшення щільності колагену та глікозамінгліканів.  Аналогічним чином був 

досліджений ацетилгексапептид-8 (Ac-Glu-Glu-Met-Arg-Arg), відомий під 

торговою назвою Argirelin. Проникаючи в дерму, сполука сповільнює 



вивільнення нейротрансмітерів у м'язових клітинах, чим знижує  м’язовий 

тонус і зменшує кількість мімічних зморшок [15,16]. 

Таким чином, дослідження біологічної дії гідролізатів білків та вільних 

амінокислот у складі косметичних засобів показали, що їх вплив на формування 

білків шкіри виявляється лише за умови застосування модифікованих 

ацильними залишками молекул. Такі амфіфільні молекули у базових системах 

косметичних засобів вода-ліпіди або ліпіди-вода утворюють міцелярні 

структури, які одержали назву наносоми [11]. 

Синтетичні сполуки на основі амінокислот та жирних кислот також 

застосовують у складі сучасних м’яких миючих засобів по догляду за волоссям 

та шкірою. Японська фірма Aijnomoto виробляє дві серії аніонних ПАР: ацил-L-

глутамати під назвою «Aminosoft»  і мило, нейтралізоване L-аргініном або L-

лізином – «Amino-soap». Вищі жирні кислоти, які становлять основу таких 

ПАР, одержано з кокосової, пальмової олій та тваринних жирів. Ацил-

глутамати в широкому асортименті випускають також німецькi компанії 

Cognis, Zschimmer und Schwarz, швейцарська Clariant,  італійська Va.Ma 

Farmacosmetica S.R.L. Біологічно активними компонентом таких миючих 

засобів є амінокислота – глутамінова кислота, яка за дії ферментів шкіри 

естерази та  циклотрансферази спочатку вивільняється, а потім перетворюється 

на DL-піролідонкарбонову кислоту. Остання, більш відома під абревіатурою 

PCA є широковживаним компонентом косметики, який регулює водний баланс 

і рН шкіри.  Цинкову сіль PCA застосовують в засобах лікування акне, 

речовина пригнічує надлишкову секрецію сальних залоз шкіри, викликану 

продукцією тестостерону в підлітковому віці [17]. 

Висновки. 

Здоров’я та зовнішній вигляд шкіри людини певним чином визначаються 

метаболічними процесами, які пов’язані з білками: колагенами, еластином, 

кератинами; пептидами: карнозином, глутатіоном, гліцил-гістидил-лізином, 

кіоторфіном. Важливе фізіологічне значення для шкіри мають наступні 

амінокислоти: цистеїн, метіонін, гліцин, пролін і гідроксипролін, аланін, 



гістидин, тирозин, лізин і гідроксилізин, валін, фенілаланін, триптофан, 

глутамін і глутамінова кислота. Пептидні сполуки та амінокислоти, які 

містяться у косметичних засобах,  виявляють зволожуючу дію і створюють 

захисну плівку на поверхні епідермісу. За звичайних умов їх пенетрація в дерму 

не відбувається, оскільки їй заважає водно-ліпідна мантія на поверхні шкіри. 

Дослідження дифузії через шкіру в умовах in vitro та in vivo показали, що 

проникати в дерму можуть лише модифіковані молекули. В результаті 

сполучення аміногрупи амінокислоти і карбоксильної групи аліфатичної 

карбонової кислоти одержують ліпофільні пептидні сполуки, що здатні долати 

ліпідний бар’єр епідермісу.  
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