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REZUMAT
Indispensabilă pentru a păstra prospeţimea, supleţea, tonicitatea şi aspectul sănătos al pielii, hidratarea este un 

fenomen complex care poate fi  rezumat ca un fl ux constant de apă din derm către epiderm şi care se exprimă prin 
procentul de apă de la nivelul stratului superfi cial al epidermei, respecti v stratul cornos.

Deshidratarea cutanată percepută vizibil şi tacti l prin piele uscată şi descuamată este un proces care apare atât la 
persoanele sănătoase cât şi la pacienţii diagnosti caţi cu diferite afecţiuni cutanate, fi ind principalul factor de dezechilibru 
al funcţiei de barieră a pielii. În acest caz, este afectată integritatea stratului cornos ca rezultat al unor modifi cări în 
procesul de kerati nizare şi diminuarea capacităţii de retenţie a apei la nivelul acestui strat. Consecuti v, apare şi o creştere 
a pierderii transepidermice de apă. 

În cadrul acestei lucrări am realizat o sistemati zare a cauzelor care generează dezechilibre ale procesului de hidratare 
cutanată şi ale funcţiei de barieră a plielii, fi ind prezentate aspecte legate de formularea produselor dermatocosmeti ce 
hidratante cu aplicare facială.

Cuvinte cheie: hidratarea pielii, strat cornos, piele uscată, hidratanţi cutanaţi

ABSTRACT
 Hydrati on is indispensable in maintaining youth, tonicity, suppleness and generally healthy appearance of the skin. 

Also, hydrati on is a complex phenomenon which can be defi ned as a constant water fl ux from the dermis to the epidermis, 
and it can be expressed by water content (per cent) in the superfi cial layer of the epidermis, respecti vely the stratum 
corneum. 

Cutaneous dehydrati on, which can be observed and sensed as dry and scaly skin, is a process likely to be seen either at 
healthy individuals, either at pati ents having various skin disorders. This phenomenon represents the main cause in 
damaging the skin’s barrier functi on, infl uencing the integrity of stratum corneum, as a result of unbalances in the 
kerati nisati on process. Also, an important eff ect is the decrease in skin’s water retenti on capacity along with an increase 
of transepidermal water loss at this level.

The present paper displays a synthesis of the main factors which can cause unbalances of the hydrati on process and 
barrier functi on of the skin. Also, a review of formulati on aspects of facial moisturizers products is presented. 

Key words: skin moisturizati on, stratum corneum, dry skin, skin moisturizers

INTRODUCERE
Produsele dermocosmetice cu acţiune hidratantă 

ocupă un loc important în industria de profi l. Fiecare 

persoană simte necesitatea testării unor noi produse 
incluse în această categorie, indiferent de forma de 
prezentare şi utilizare care variază de la loţiunile de 
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corp şi mâini, la creme hidratante faciale sau produse 
de igienă cu efect hidratant. Conform unui studiu 
recent publicat, 80% dintre femeile din Europa şi 
SUA utilizează în mod frecvent cel puţin un produs 
caracterizat de acest efect (1).

Benefi ciile produselor cu acţiune hidratantă pot 
fi  cuantifi cate succint prin menţinerea supleţii pielii 
tinere, efectul de diminuare a apariţiei ridurilor şi 
nu, în ultimul rând, de efectul de menţinere a fermi-
tăţii pielii. Interesul pentru păstrarea „tinereţii“ 
pielii începe încă din adolescenţă, se intensifi că 
odată cu vârsta şi este un factor de vindecare în 
afecţiunile cutanate cu simptomatologie hiperkera-
tozică şi xeroză.

Formulările cu acţiune hidratantă includ o gamă 
largă de principii active de la alfa – şi beta-hidro-
xiacizi la derivaţi retinoici, extracte din alge marine 
sau produse vegetale şi vitamine. Practic, la baza 
for mulărilor produselor cu acţiune hidratantă se afl ă 
două mecanisme: hidratarea cu agenţi miscibili cu 
apă, a căror reprezentant este glicerina, şi hidratarea 
cu agenţi ocluzivi, reprezentaţi de vaselină (2).

Evident, conceptul fenomenului de hidratare cu-
tanată este mult mai complex. Stratul cornos este 
considerat un sistem eterogen de celule cu un 
conţinut mare de proteine acoperite de celule bogate 
în lipide. Aceste elemente formează fi lmul hidro-
lipidic de suprafaţă, care reprezintă bariera fi ziolo-
gică de reglare a proceselor de pierdere şi absorbţie 
de apă, coeziune şi descuamare. Lipidele, reprezen-
tate de acizii graşi esenţiali împreună cu factorul de 
hi dratare natural şi amestecul de substanţe solubile 
în apă, precum acidul lactic şi alţi acizi carboxilici, 
de ţin un rol important în întreţinerea pielii (3).

Indispensabilă pentru a păstra prospeţimea, su-
pleţea, tonicitatea şi aspectul sănatos al pielii, hi-
dratarea este un fenomen complex care poate fi  
rezumat ca un fl ux constant de apă din derm către 
epiderm care este exprimat prin procentaj de apă de 
la nivelul stratului superfi cial al epidermei, respectiv 
stratul cornos.

STRUCTURA STRATULUI CORNOS ŞI 
IMPLICAȚIILE ACESTUIA ÎN FENOMENUL 
DE HIDRATARE CUTANATĂ

Stratul superfi cial al pileii, epidermul, este for-
mat, în principal, din celule epidermice numite 
kera tinocite, dispuse pe mai multe zone stratifi cate 
di ferenţiate din punct de vedere histologic (Fig. 1). 

Zona cea mai profundă este reprezentată de 
stratul bazal, fi ind urmat de stratul spinos şi stratul 
granular care, prin diferenţiere, conduce la apariţia 
stratului cornos. Spre deosebire de straturile 

profunde ale epidermului, stratul cornos este format 
din celule anucleate, numite corneocite, care se 
formează din celulele stratului germinativ (kera-
tinocite) în timpul procesului de keratinizare.

FIGURA 1. Straturile epidermei şi evoluţia procesului de 
kerati nizare (4)

1. strat bazal; 
2. strat spinos 
(acantos); 
3. strat granular; 
4. strat cornos

Transformarea celulei bazale, germinative, într-o 
celulă cornoasă este un fenomen complex care se 
desfăşoară pe o durată de aproximativ 30-40 de zile, 
cantitatea de keratină elaborată în cursul acestui 
proces fi ind de 1g/zi. 

Stratul cornos este un ţesut cu o structură ete-
rogenă, format din celule anucleate, plate, cu un 
conţinut bogat de proteine, în principal keratină, şi 
spaţii intercelulare bogate în lipide (Fig. 2).

FIGURA 2. Structura stratului cornos (5)

Lipidele implicate în funcţia de barieră a pielii 
sunt sintetizate în keratinocitele straturilor nucleate 
ale epidermului, stocate în corpii lamelari şi eliberate 
în spaţiile intercelulare în timpul procesului de 
trans formare a stratului granulos în strat cornos, 
for mând stratul bilamelar lipidic. 

Stratul cornos conţine 5-15% apă şi, spre deo-
sebire de derm, nu permite abateri ale hidratării sale 
faţă de o anumită valoare de echilibru. Se consideră 
că un conţinut de 13% apă reprezintă un optim de 
hidratare a stratului cornos, această valoare fi ind 
înregistrată, de regulă, la copii. 

La adult, hidratarea normală a stratului cornos 
poate avea valori cuprinse între 10-12%. Scăderea 
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conţinutului hidric sub 10% duce la atingerea unui 
prag critic la care se produce fenomenul de deshi-
dratare a pielii.

Chiar şi stratul cornos este inegal hidratat; ce-
lulele sale cele mai superfi ciale nu conţin decât 8% 
apă, necesară pentru menţinerea plasticităţii kera-
tinei (5, 6).

Hidratarea stratului cornos are un rol estetic 
esenţial. Pielea cu un strat cornos normal hidratat 
are un aspect catifelat, este suplă şi elastică. Dim-
potrivă, un strat cornos deshidratat este fragil şi 
casant, lipsit de elasticitate, ceea ce imprimă pielii 
un aspect dezagreabil.

Hidratarea stratului cornos depinde de echilibrul 
care există între aportul de apă la acest nivel şi 
pierderea sa, prin evaporare în atmosferă. Cu alte 
cuvinte, hidratarea stratului cornos depinde de echi-
librul creat între:

viteza cu care se produce difuziunea apei din  –
straturile dermice şi epidermice profunde 
spre stratul cornos şi care determină trans-
piraţia uşoară sau perspiraţia insensibilă;
viteza de evaporare a apei de la suprafaţa  –
pielii, sub infl uenţa factorilor atmosferici (1, 
7, 8).

Când acest echilibru este distrus, se poate pro-
duce hiperhidratarea sau deshidratarea stratului 
cornos.

Hiperhidratarea apare atunci când transpiraţia 
insensibilă nu mai poate avea loc. Acest fenomen se 
observă, de exemplu, după o baie prelungită sau 
după aplicarea unui pansament ocluziv. În acest 
ultim caz, se constată că stratul cornos acoperit se 
umfl ă, iar permeabilitatea sa creşte foarte mult, fe-
nomen care facilitează absorbţia percutanată a unor 
substanţe medicamentoase. În cazuri limită, se 
poate ajunge la reducerea semnifi cativă a rezistenţei 
sale, cu apariţia unor fi suri care favorizează infec-
tarea zonei respective.

O hiperhidratare voită se urmăreşte, de exemplu, 
în cazul administrării corticoizilor sub pansament 
ocluziv, pentru a creşte penetrarea acestora în piele.

Deshidratarea se produce ca urmare a descreşterii 
conţinutului de apă al stratului cornos sub 10%, 
ceea ce conduce la o descuamare anormală a cor-
neocitelor. Dacă apa pierdută prin evaporare în me-
diul înconjurător nu este înlocuită prin atragerea ei 
din straturile inferioare ale epidermei sau din stra-
turile dermei, pielea devine aspră, descuamată şi 
uscată (9-11).

Deşi stratul cornos este o membrană practic 
moartă, el are capacitatea naturală de a-şi menţine 
umiditatea şi de a-şi regla propria hidratare, datorită 
unui complex intracelular hidrosolubil, denumit 

factor de hidratare natural (engl. Natural 
Moisturizing Factor, abrev. NMF) (Fig. 3) (12).

FIGURA 3. Distribuţia factorului natural de hidratare (12)

Factorul de hidratare natural are o compoziţie 
com plexă, fi ind format din compuşi hidrosolubili 
(Tabelul 1) (13). 

TABELUL 1. Compoziţia factorului de hidratare natural

Substanţa Conţinut 
procentual

Aminoacizi liberi şi sărurile lor 30-40
Acid pirolidoncarboxilic şi pirolidincarboxilat 
de sodium, acid urocanic, ornitină, citrulină 7-12
Uree 5-7
Glicerol 4-5
Glucozamină, creatinină, ammoniac, acid uric 1-2
Cationi (Na+, Ca2+, K+) 10-11
Anioni (PO4

3-, Cl-) 6-7
Lactaţi 10-12
Citraţi şi formiaţi 0,5-1

Multe componente ale NMF rezultă în urma pro-
cesului de hidroliză a fi lagrinei, o proteină principală 
din structura keratohialinei. Nivelul de hidratare a 
stratului cornos acţionează ca factor de control 
asupra proteazelor care hidrolizează fi lagrina şi 
asupra histidazei, enzimă implicată în conversia 
his tidinei la acid urocanic. Deoarece NMF este 
hidrosolubil, poate fi  uşor îndepărtat.

Compuşii hidrosolubili ai NMF sunt protejaţi de 
lipidele care îi înconjoară şi care provin din mem-
branele celulare. Această protecţie împiedică dizol-
varea lor, atunci când pielea vine în contact cu apa 
din exterior. Apa pătrunde în porii acestor învelişuri 
în aşa fel, încât stratul cornos absoarbe sau pierde 
apă prin intermediul unui proces osmotic (13, 14).

Deşi rolul plastifi ant al apei asupra stratului 
cornos este evident, se ştie totuşi destul de puţin 
despre mecanismul de modifi care a acestuia, în 
cazul în care concentraţia de apă este insufi cientă. 
Există ipoteze conform cărora proteinele suferă un 
proces de repliere, legându-se între ele şi nu cu 
NMF şi apă. În consecinţă, structura stratului cornos 
se distruge şi se comprimă, reducându-se astfel 
mobilitatea lanţurilor de proteine şi fl exibilitatea 
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ansamblului. Apa şi NMF ar avea, deci, scopul să 
deschidă structura proteinelor, să producă desfă-
şurarea moleculelor, să etaleze, în cursul acestei 
desfăşurări, noi locuri susceptibile de a fi xa compuşii 
hidrosolubili şi apa (Fig. 4) (14). 

La menţinerea apei în stratul cornos, un rol 
important revine şi lipidelor cutanate care, datorită 
hidrofobiei lor, se constituie într-o adevărată barieră 
împotriva pierderii hidrice.

Ceramidele, care reprezentă cantitatea cea mai 
mare de lipide afl ate în stratul cornos, posedă majo-
ritatea acizilor graşi cu lanţ lung, şi acidul linoleic 
din piele au un rol important în funcţia de barieră a 
stratului cornos. Pe lângă acestea, sterolii liberi, 
fosfolipidele şi acizii graşi liberi au, de asemenea, 
un rol cheie în funcţia de barieră şi în menţinerea 
integrităţii structurale a stratului cornos (15).

În cazul psoriazisului sau al dermatitelor atopice, 
s-a constatat o perturbare a funcţiei de barieră deter-
minată de distribuţia ceramidelor (16).

Deshidratarea pielii se accentuează cu vârsta, 
datorită scăderii inerente a conţinutului de apă al 
stratului cornos (până la 7%). În plus, în cazul pielii 
îmbătrânite, este prezent şi un proces anormal de 

descuamare, proces mediat, se pare, de desulfurarea 
colesterolului sulfat prezent, alături de lipidele 
menţionate anterior, în stratul cornos (17).

În concluzie, hidratarea stratului cornos este rezul-
tanta unor procese complexe şi a interde pendenţei 
unor factori dependenţi, în principal, de prezenţa 
NMF şi a barierei lipidice a stratului cornos. La 
acestea se adaugă grosimea stratului cornos şi exis-
tenţa fi lmului hidrolipidic de suprafaţă.

METODE DE EVALUARE A GRADULUI DE 
HIDRATARE CUTANATĂ

Metodele de studiu al hidratării cutanate urmăresc 
atât determinarea gradului de hidratare a pielii, cât 
şi aprecierea efi cacităţii preparatelor cosmetice 
hidratante.

Aceste metode sunt numeroase şi pot fi  clasifi cate 
ca metode in vitro şi in vivo.

Metode „in vitro“

Metoda de determinare a elasticităţii se bazează 
pe existenţa unei relaţii între temperatura, conţinutul 
în apă al învelişului cutanat şi extensibilitatea sa. 

FIGURA 4. Evoluţia 
stratului cornos şi 
corneodesmoliza în pielea 
normală (a) şi pielea 
uscată (b) 
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Aceasta este cu atât mai redusă cu cât hidratarea şi 
temperatura sunt mai mici. 

Metoda gravimetrică permite urmărirea evoluţiei 
masei unei probe de piele supusă la diferite trata-
mente şi menţinută într-un mediu cu temperatură şi 
umiditate relativă controlată.

Metode „in vivo”

Măsurarea impedanţei se bazează pe principiul 
conform căruia pielea se comportă ca un circuit 
electric a cărui impedanţă (Z) scade pe măsură ce 
hidratarea creşte.

Măsurarea pierderii ins ensibile a apei constă în 
trecerea unui curent de azot pe zona de piele care 
urmează a fi  testată şi captarea vaporilor de apă care 
se degajă.

Măsurarea fl uxului de apă prin piele permite 
determinarea pierderii transepidermice de apă (engl. 
Transepidermal water loss, abrev. TEWL), care este 
evaluat cu ajutorul unui evaporimetru. Acest dis-
pozitiv este format din doi senzori suprapuşi vertical 
amplasaţi într-o cameră. Evaporimetrul se aşază pe 
suprafaţa cutanată analizată, în condiţii ambientale 
normale, apoi se măsoară diferenţele vapo rilor de 
apă dintre cei doi senzori care exprimă viteza fl uxului 
de apă din piele spre exterior (TEWL). 

Măsurarea microreliefului suprafeţei cutanate 
se face cu ajutorul macrofotografi ei şi al microscopiei 
electronice cu baleiaj. Această metodă permite 
evidenţierea accentuării reliefului ridurilor în cazul 
pielii îmbătrânite şi efectelor tratamentului cosmetic 
asupra sa (18).

HIDRATAREA ŞI DESHIDRATAREA FACIALĂ
Faţa reprezintă zona cu cea mai mare expunere a 

pielii la lumină, fi ind urmată de umeri, braţe şi zona 
superioară a pieptului. Rezultatul acestei expuneri 
constă în absorbţia unei cantităţi mari de radiaţii 
UV, ceea ce conduce la o incidenţă crescută a me la-
noamelor cutanate. S-a demonstrat experimental şi 
statistic faptul că incidenţa cancerelor cutanate cu 
localizare facială este direct proporţională cu timpul 
de expunere la soare. 

Tenul se remarcă din punct de vedere funcţional 
prin fi ziologia sa unică. La nivelul feţei, densitatea 
glandelor sebacee este foarte mare, 400-900 glande/
cm2, iar dermul este foarte subţire. 

Zona facială este punctul cu sensibilitatea cea 
mai mare a corpului, datorită inervaţiilor puternice 
de la acest nivel. 

De asemenea, pielea facială (tenul) are cel mai 
înalt grad de hidratare faţă de celelalte zone ale 
corpului. 

În cadrul unui studiu s-a calculat raportul dintre 
viteza de pierdere transepidermică a apei (TEWL) 
şi gradul de hidratare a pielii. Rezultatele acestui 
studiu au evidenţiat faptul că pielea de la nivelul 
scalpului şi al obrajilor prezintă cea mai redusă va-
loare a raportului (Fig. 5) (3, 19).

FIGURA 5. Gradul de hidratare a pielii şi coefi cientul de 
pierdere transepidermică de apă (19)

Scopul fi zologic al hidratării faciale constă în 
refacerea elasticităţii şi fl exibilităţii stratului cornos 
al pielii şi, în consecinţă, în refacerea integrităţii 
funcţiei de barieră. În plus, reintroducerea umidităţii 
în stratul cornos va favoriza activitatea optimă a 
enzimelor implicate în procesul de descuamare şi 
va reface ciclul natural de reînnoire a pielii. 

Termenul de ten uscat este folosit pentru a des-
crie un dezechilibru în funcţiile pielii, tradus printr-o 
secreţie insufi cientă a glandelor sudoripare şi 
sebacee. Concret, acesta se manifestă prin pierderi 
masive de apă la nivelul startului cornos, cu apariţia 
aspectului de ten uscat, deshidratat, la baza căruia 
se afl ă disfuncţii ale procesului de keratinizare. 

Simptomatologia unui ten sensibil se manifestă 
prin uscarea pielii, disconfort, chiar durere, înţepături 
şi urticarie. Semnele tactile sunt asprime, discon-
tinuităţi şi senzaţia de nisip pe suprafaţa pielii (20). 
Semnele vizibile macro – sau microscopice sunt 
înroşire, descuamarea unor cruste albe, fl ascitate, 
crăpături sau chiar fi suri (Fig. 6). 
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Deshidratarea poate afecta straturile superfi ciale 
ale pielii sau se poate manifesta profund. 

Deshidratarea superfi cială, determinată de 
cauze externe, este însoţită întotdeauna de două 
carac teristici ale pielii:

grosimea mică a stratului cornos – piele fi nă,  –
subţire şi sensibilă;
scăderea secreţiei sebacee – tenul uscat, alipic. –

În cazul în care stratul cornos este mai subţire şi 
secreţia sebacee mai scăzută, atunci cantitatea de 
apă va şi ea redusă. Pielea devine în acest caz fragilă, 
uscată, iar celulele stratului disjunct se elimină 
într-un strat fi n, pulverulent. Stratul cornos se „re-
trage“, se goleşte, se ridează, iar pielea se „dez um-
fl ă“ şi îşi pierde aspectul plin şi ferm. Un ten 
deshidratat su perfi cial se recunoaşte după exfolierea 
specifi că, iar la nivelul comisurilor se formează 
deşeuri cu tanate. La palpare, pielea este uşor aspră 
şi pierde din fer mitate.

Dacă deshidratarea superfi cială se petrece în 
straturile de suprafaţă ale pielii şi este determinată, 
în general, de factorii externi, deshidratarea pro-
fundă are loc în straturile profunde, fi ind cauzată de 
factori intrinseci, şi anume tulburări în metabo-
lismului apei, mai exact incapacitatea organismului 
de a reţine apa în ţesuturile subcutanate.

În acest caz organismul este obligat să-şi procure 
apa din ţesuturile proprii. Acest lucru necesită un 
efort special, care face să se diminueze cantitatea de 
grăsimi subcutanate. Ca rezultat al diminuării can-
tităţii de lipide fi xe şi apă din ţesuturile subcutanate, 
dispare acel suport plastic al pielii, aceasta devine 
mai mobilă şi mai sensibilă la contracţiile muşchilor. 
În felul acesta se formează cute, pliuri sau o reţea de 
riduri adânci. Un ten cu deshidratare profundă se 
recunoaşte după aspectul pielii, care este fl ască, cu 
tendinţă la riduri în profunzime, este „mobilă“ şi cu 
o slabă aderenţă de straturile inferioare ale epidermei 
(17, 20). 

FORMULA PREPARATELOR CU ACȚIUNE 
HIDRATANTĂ LA NIVEL FACIAL

Kligman şi Leyden au defi nit hidratantul ca fi ind 
„orice substanţă sau preparat administrat topic 
pentru tratarea semnelor şi simptomelor pielii 
uscate“. Obiectivul estetic al hidratării constă în 
realizarea supleţii, elasticităţii, aspectului catifelat 
şi sănătos al pielii. Aceste caracteristici sunt evaluate 
subiectiv de fi ecare pacient/utilizator (21). 

Deoarece faţa este zona cea mai sensibilă a cor-
pului, un hidratant facial trebuie să îndeplinească, 
suplimentar funcţiilor estetice, şi o serie de alte 
caracteristici de calitate, astfel încât efectul de 
hidratare şi rezultatele acestuia să fi e obţinute prin 
percepţia minimă a produsului pe piele şi fenomene 
senzoriale plăcute. 

O formulare corespunzătoare a unui produs hi-
dratant poate substitui funcţia lipidelor endogene 
epidermice şi poate reface funcţia de barieră a epi-
dermei. Acesta va facilita procesele naturale de re-
înnoire şi descuamare a pielii într-un ritm normal.

Formularea unui produs hidratant facial cu pro-
prietăţi optime de restabilire a funcţiei de barieră a 
epidermului şi de reglare a procesului de reînnoire a 
pielii, care să fi e defi nit şi de calităţi estetice deose-
bite, este o ştiinţă, dar şi o artă.

Park şi Badiel susţin că retenţia apei este depen-
dentă de conţinutul în proteine din stratul cornos. 
Constituenţii hidrosolubili se dispun între segmen-
tele lanţurilor proteice, favorizând astfel penetraţia 
moleculelor de apă. Ureea, principalul constituent 
hidrosolubil din stratul cornos, are cel mai important 
rol în acest proces alături de acidul lactic (22).

S-a emis ipoteza conform căreia proprietăţile 
visco-elastice ale stratului cornos, la nivelul căruia 
trebuie să acţioneze agenţii hidratanţi, dirijează 
activitatea termodinamică a apei, în funcţia de ba-
rieră a stratului cornos (20, 21). 

Produsele cu acţiune hidratantă aplicate la ni ve-
lul feţei sunt, în general, emulsii de ulei în apă 
(60-80% apă). Apa îmbunătăţeşte funcţiile pielii şi 
constituie un mediu de dispersie sau dizolvare 
universal acceptat pentru alte principii active. Solu-
bilitatea în apă sau în ulei a substanţelor me di-
camentoase nu este un element defi nitoriu în for-
mularea acestor produse, deoarece ambele faze sunt 
prezente în sistem. Emulsiile, ca formă farmaceutică, 
sunt ca rac terizate de o serie de proprietăţi optime de 
calitate care pot infl uenţa şi unele caracteristici 
farmaco-tehnice ale acestora; de exemplu, viteza de 
absorbţie poate fi  controlată prin vâscozitatea 
emulsiei. Obiec tivul obţinerii unei formulări hi-
dratante cu proprietăţi farmaco-tehnice optime 

FIGURA 6. Percepţia 
subiecti vă a fenomenului 
de deshidratare cutanată
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trebuie asociat cu realizarea unor proprietăţi estetice 
cât mai bune. De exemplu, un hidratant destinat 
administrării în cursul zilei, care conţine un procent 
ridicat de emolient, poate fi  considerat ca având o 
consistenţă vâscoasă în for mularea unei creme, în 
timp ce în formulare lichidă va avea o complianţă 
foarte bună. Pe de altă parte, formulările recomandate 
a fi  utilizate seara, de exemplu cremele cu efect 
antiîmbătrânire (engl. antiaging) pot avea o con-
sistenţă mare, proprietate care va favoriza un timp 
de staţionare prelungit al produsului pe suprafaţa 
cutanată, în timpul somnului, ceea ce va permite 
absorbţia cu o viteză redusă a principiilor active. În 
consecinţă, prin folosirea unor raporturi diferite 
apă/ulei, care pot fi  încadrate în limite foarte largi, 
prin introducerea în formulă a unor amestecuri 
variate de umectanţi şi emolienţi, se pot obţine 
formulări hidratante faciale caracterizate de pro-
prietăţi farmaco-tehnice şi estetice optime (23). 

Materiile prime uti lizate pentru obţinerea 
preparatelor cu acţiune hidratantă

Substanţele utilizate în formulările cu efect hi-
dratant sunt incluse într-un număr redus de categorii 
de materii prime de uz cosmetico-farmaceutic 
(Tabelul 2) (21, 24).

Aceste substanţe intră în formularea de bază a 
oricărui produs hidratant, alături de care vor fi  intro-
duşi alţi ingredienţi pentru a conferi proprietăţile 
dorite. 

Umectanţii – sunt substanţe cheie în menţinerea 
hidratării pielii. În general, nivelul de hidratare a 
stratului cornos infl uenţează proprietăţile mecanice 

ale acestuia. Dacă procentul de apă conţinut în 
stratul cornos scade sub 10%, fl exibilitatea acestui 
strat se diminuează foarte mult şi va fi  expus la 
afecţiunile generate de stresul mecanic. Umectanţii 
naturali, de exemplu acidul hialuronic, sunt prezenţi 
în derm, în timp ce umectanţii externi pot fi  aplicaţi 
prin in termediul preparatelor cu acţiune hidratantă. 
Umectanţii atrag apa din epiderm şi derm, însă şi 
din mediul înconjurător atunci când umiditatea 
atmosferică este > 80 % (25). 

Umectanţii sunt compuşi organici solubili în apă 
care leagă un număr mare de molecule de apă. 
Glicerina, sorbitolul, ureea şi lactatul de sodiu sunt 
cei mai reprezentativi umectanţi aplicaţi externi. 

Glicerina este una dintre cele mai utilizate sub-
stanţe în formulările cosmetice, deoarece este un 
principiu activ multifuncţional şi poate fi  aplicată 
pe diverse zone cutanate. 

Prin structura sa chimică – trei atomi de carbon 
şi trei atomi de oxigen din cadrul grupărilor hidroxil 
grupaţi într-o moleculă anizotropică – glicerina în-
truneşte calităţile unui bun umectant la nivelul pielii 
şi părului. În prezent, această substanţă se foloseşte 
în formula unor produse cu proprietăţi fi zice diferite 
de la stick-uri de buze, la creme fl uide şi micro-
emulsii. 

Gradul de puritate în care poate fi  fabricată 
glicerina asigură atât consistenţa şi stabilitatea mi-
cro biologică a produselor, cât şi prevenirea unor 
reacţii alergice determinate de potenţialii agenţi de 
contaminare. Glicerina pură a fost testată pe mii de 
pacienţi, iar produsele cu glicerină au fost evaluate 
de-a lungul timpului pe milioane de subiecţi, fi ind 
raportate foarte puţine reacţii adverse. 

TABELUL 2. Rolul celor mai folosiţi agenţi hidratanţi (24)

Substanţa Clasa de materii prime
umectanţi emolienţi ocluzivi emulgatori conservanţi

Dimeticonă x x
Trisiloxan x
Glicerină x x
Stearat de gliceril x
Stearat de PEG 100 x
Cetil fosfat de sodiu x
Alcool behenic x
Caprilil meticonă x
Gliceride hidrogenate 
de palmier

x

Hexandiol x x
Caprilic glicol x x
Cetearil glicozide x
Alcool cetostearilic x
Nipasol x
Nipagin x
Metilizotiazolinonă x
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În general, glicerina este clasifi cată ca umectant, 
însă această proprietate nu este unică în carac te-
risticile glicerinei de a realiza hidratarea cutanată. 
În realitate, pentru apariţia efectului de hidratare, 
gli cerina acţionează pe diferite căi, în care pro prie-
tatea de reţinere a apei nu este direct implicată. 

Glicerina poate reface supleţea pielii fără a creşte 
conţinutul de apă. Pe această proprietate carac-
teristică se bazează utilizarea glicerinei în crio-
conservarea pielii, ţesuturilor şi eritrocitelor, când 
folosirea apei ar determina congelarea şi deteriorarea 
produselor supuse conservării. Glicerina creşte coe-
ziunea lipidelor intercelulare când este cedată din 
formulări terapeutice în care se afl ă în proporţie 
mare. În plus, s-a demonstrat că această substanţă 
este implicată în procesul de descuamare şi reînnoire 
cutanată prin stimularea activităţii digestive a 
desmozomilor (26-28). 

Experimental, s-a demonstrat implicarea gli ce-
rinei endogene în mecanismele moleculare ale 
procesului de hidratare, fi ind confi rmat rolul său în 
menţinerea hidratării şi a funcţiei de barieră a 
stratului cornos. Rezultatele cercetărilor au relevat 
un con ţinut de trei ori mai redus al glicerinei, o 
diminuare a hidratării stratului cornos şi o afectare 
a funcţiei de barieră la şoarecii cu defi cit de aqua-
porină 3 (AQP), o proteină transportoare pentru 
com plexul apă/gli cerină, cu toate că s-au înregistrat 
parametri normali pentru structura stratului cornos, 
compoziţia de pro teine, lipide şi ioni. În urma 
aplicării glicerinei, dar nu şi a altor polioli, la aceşti 
şoareci, s-a obţinut o refacere a hidratării stratului 
cornos şi atingerea unor valori normale ale coefi cien-
tului de pierdere transepidermică de apă, ceea ce a 
confi rmat că glicerina era factorul fi zologic necesar 
modulării proceselor de hidratare a stratului cornos 
şi de menţinere a funcţiei de barieră (29-31). 

Glicerina rămâne cel mai important ingredient 
în formulele cu acţiune hidratantă. Faptul că acţio-
nează prin mecanisme multiple asupra unor 
parametri diferiţi, aproape fără reacţii adverse, ne 
determină să afi rmăm că aceasta este substanţa 
ideală pentru formulele hidratante faciale. De ase-
menea, glicerina constituie molecula etalon faţă de 
care se realizează evaluarea efectului hidratant al 
altor substanţe. Proprietăţile glicerinei reprezintă 
carac terizarea umectanţilor la superlativ, datorită 
capacităţii sale de a îmbunătăţi sau chiar de a reface 
procesele intrinseci care sunt implicate în di feren-
ţierea, maturizarea şi îmbătrânirea keratocitelor, 
precum şi în funcţia de barieră a pielii. 

Substanţele ocluzive – inhibă pierderile de apă 
prin evaporare, ca urmare a formării unei bariere 
hidrofobe pe suprafaţa stratului cornos şi la nivelul 

spaţiilor interstiţiale ale acestuia. Umectanţii au 
doar o acţiune parţială în procesul de hidratare 
cutanată. Pentru a menţine conţinutul de apă de la 
nivelul epidermei şi a conserva funcţia de barieră a 
stratului cornos, sunt utilizaţi şi agenţii umectanţi, 
care au rolul de a acţiona sinergic cu umectanţii 
pentru atracţia apei. Agenţii ocluzivi sunt efi cienţi 
în tratarea pielii uscate deoarece, prin mişcarea apei 
din dermul inferior către dermul superior, asigură o 
sursă fi ziologică de apă disponibilă pentru hidratarea 
epidermei. În plus, unii agenţi ocluzivi, de exemplu 
alcoolul behenic, prezintă şi acţiune emolientă. 

Vaselina şi lanolina sunt doi agenţi ocluzivi 
clasici care, treptat, sunt înlocuiţi de substanţe noi, 
cu proprietăţi superioare. Vaselina prezintă un efect 
ocluziv puternic, însă are dezavantajul caracteris-
ticilor estetice reduse. Pe de altă parte, lanolina nu 
este recomandată a fi  utilizată în formulările cu 
aplicare facială, datorită mirosului dezagreabil şi a 
potenţialului alergen crescut. 

În formulările cu acţiune hidratantă de ultimă 
generaţie se folosesc tot mai frecvent derivaţii sili-
conici care au proprietăţi optime de hidratare şi 
ocluzive, fi ind caracterizaţi în acelaşi timp şi de 
proprietăţi estetice unice, conferind senzaţia de 
„atingere uscată“ după aplicare. Acest avantaj teh-
no logic este un exemplu asupra modului în care 
parametrii estetici ai hidratanţilor faciali infl uenţează 
complianţa şi succesul de piaţă al unui produs (32).

Emolienţii – sunt lipide sau uleiuri care au rol 
de a conferi supleţe şi catifelare pielii. Lipidele sunt 
molecule nepolare, care limitează trecerea apei în 
mediul înconjurător prin respingerea moleculelor 
de apă polarizate. 

Ceramidele sunt lipidele prezente în concentraţia 
cea mai mare la nivelul stratului cornos, în special 
în membranele extracelulare. Ele reprezintă aproxi-
mativ 40% din totalul lipidic, restul fi ind format din 
25% colesterol, 10-15% acizi graşi liberi, cantităţi 
reduse de trigliceride, esteri ai acidului stearic şi 
sulfatului de colesterol. Aceste lipide sunt sintetizate 
în epiderm, împachetate în granule lamelare şi în 
cele din urmă se diferenţiază în straturile multi la-
melare, care formează bariera rezistentă la apă 
bogată în ceramide a stratului cornos.

Principalul rol al emolienţilor constă în suplinirea 
lipidelor naturale absente din spaţiile dintre corneo-
cite de la nivelul stratului cornos. Suplimentar, 
emo lienţii mai oferă şi avantajul catifelării tenului, 
determinând schimbări vizibile în aspectul pielii. 
De asemenea, emolienţii prezintă şi acţiune ocluzivă, 
prin diminuarea valorii coefi cientului pierderilor de 
apă transepidermice şi îmbunătăţirea hidratării cu-
tanate (33).
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Agenţii de parfumare – sunt ingredienţi care au 
fost evitaţi frecvent în formularea hidratanţilor 
faciali, fi ind consideraţi componenţi cu potenţial 
iritant. Această idee a fost treptat depăşită în urma 
cercetărilor din domeniul dermato-cosmetic prin 
care s-a demonstrat importanţa utilizării parfu-
manţilor (20, 33). 

În prezent, sunt stabilite protoacoale experi men-
tale conform cărora se evaluează toleranţa cutanată 
a formulărilor cercetate. Parfumanţii sunt testaţi 
iniţial separat, iar ulterior în formulările studiate 
prin aplicare pe piele normală şi sensibilă, fi ind sta-
bilită în acelaşi timp şi concentraţia minimă necesară 
pentru a masca mirosul neplăcut al unor componente, 
luând în considerare potenţialul alergen al parfu-
murilor. 

Parfumantul îmbunătăţeşte sub toate aspectele 
calităţile estetice ale unui hidratant, fi ind un in-
gredient important al oricărei formule cu acţiune 
hidratantă, cu atât mai mult când aceasta este des-
tinată aplicării faciale. 

Conservanţii – reprezintă o clasă de substanţe 
care este supusă, asemenea parfumanţilor, unor con-
troale riguroase, datorită proprietăţilor alergene.

Conservanţii antimicrobieni trebuie să fi e sufi -
cient de activi încât să inhibe dezvoltarea micro or-
ganismelor, însă fără a produce reacţii de sensi-
bilizare sau iritare.

În această categorie pot fi  incluşi şi agenţii 
antioxidanţi, care contribuie la asigurarea stabilităţii 

preparatului prin prevenirea autooxidării ingre-
dientelor de natură lipidică introduse în formulă 
(10, 32). 

CONCLUZII
Descoperirile din ultimii ani au condus la 

înţelegerea celor mai mici detalii în ceea ce priveşte 
complexitatea şi funcţiile stratului cornos, fi ind 
elucidate mecanismele biochimice ale procesului 
de keratinizare, rolul şi implicaţiile acestuia în 
realizarea funcţiei de barieră a pielii. În prezent, 
studiul legăturilor intermoleculare care conectează 
lipidele intercelulare de corneocitele stratului 
cornos se afl ă în atenţia cercetătorilor din domeniul 
medical în vederea optimizării procesului de hi-
dratare şi efi cientizarea tratamentului hiper kera-
tozelor şi xerodermiilor cronice. 

Hidratanţii faciali ocupă un rol important în 
categoria produselor cosmetice şi dermato-cos-
metice, prin efectul de întreţinere cutanată şi de 
tratare a simptomatologiei de uscare a pielii. 

Obiectivul folosirii preparatelor hidratante fa-
ciale constă în creşterea sau refacerea procesului 
intrinsec prin care pielea are capacitea naturală de 
menţinere a funcţiei proprii de barieră. Acest obiec-
tiv poate poate fi  realizat pe diferite căi, de la utili-
zarea proteazelor, lipidelor, până la modifi cări 
induse în diferenţierea celulară şi descuamare, toate 
acestea prin formule care au proprietăţi estetice 
optime şi complianţă maximă. 
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