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INTRODUCERE
În urmă cu aproape trei decenii, Van Scott şi Yu 

au descoperit că hidroxiacizii (HA) cu o grupare 
hidroxil în poziţia α sau β, când sunt aplicaţi topic, 
exercită un efect specifi c în hiperkeratinizare. 
A ceas tă acţiune a fost explicată din punct de vedere 
clinic printr-o exfoliere iniţială bruscă a startului 
cornos hiperkeratozic până la nivelurile sale cele 
mai intime, începând cu stratul cornos superfi cial 
(disjunct) până la nivelul startului cornos profund 
(conjunct) afl at în proximitatea startului granulos. 
Acest efect terapeutic a început să fi e aplicat în 
tratamentul diferitelor forme de ihtioză, în pielea 
uscată, keratoze, veruci şi hiperkeratoza foliculară, 
inclusiv cea întâlnită în acnee (1). Cercetările ulte-
rioare au evidenţiat faptul că administrarea locală 
repetată a α – HA (AHA) şi β – HA (BHA) conduce 
la umfl area pielii. Deşi au fost semnalate unele fe-
no mene apreciabile de îngroşare la nivelul epider-
mului şi dermului pe pielea umfl ată, acestea au fost 
corelate cu biosinteza de glucozaminoglicani, cola-
gen şi îmbunătăţirea calităţii fi brelor de elastină. 
Aceste schimbări la nivelul organului cutanat au 
fost însoţite de ameliorarea liniilor fi ne şi a riduri -
lor (2).

Hidroxiacizii sunt cunoscuţi ca substanţe care 
intervin în procesul de formare a pielii şi în asigu-
rarea funcţiilor specifi ce organului cutanat, fi ind re-
comandaţi în diferite afecţiuni cutanate şi ca agenţi 
antiaging. 

Utilizarea intensă a AHA în ultimii 10 ani a 
transformat piaţa produselor cosmetice şi a modifi -
cat aşteptările pacienţilor/utilizatorilor în ceea ce 
priveşte efectul produselor dermato-cosmetice. 
Aceste substanţe sunt în centrul atenţiei dermato-
logilor şi cosmetologilor fi ind analizate intens efec-
tele lor biologice şi efi cacitatea cosmetică.

Clasifi carea hidroxiacizilor

HA sunt elemente constituente ale tuturor celu-
lelor vii. Cei mai simpli HA sunt implicaţi în meta-
bolizarea lipidelor şi carbohidraţilor, în timp ce 
derivaţii HA sunt prezenţi în metabolismul proteic, 
intră în structura unor neurotransmiţători, hormoni 
şi vitamine. Acidul lactic este cel mai important 
AHA implicat în metabolismul energetic celular.

HA sunt împărţiti în funcţie de numărul grupărilor 
hidroxil şi de poziţia acestora faţă de gruparea 
carboxil în cinci grupe mari (tabelul I):

Alfa – hidroxiacizi (AHA); –
Beta – hidroxiacizi (BHA); –
Poli – hidroxiacizi (PHA); –
Acizi bionici; –
Hidroxiacizi aromatici (3). –

Alfa – hidroxiacizi (AHA)
AHA sunt acizi organici carboxilici care au o 

grupare hidroxil ataşată la un atom de carbon din 
imediata vecinătate a unei grupări carboxil, în po-
ziţia alfa faţă de această grupare (fi g. 1). 
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Tabelul I. Clasifi carea hidroxiacizilor

Tip HA Exemple Prezenţa în 
natură /sursa

Efect 
anti oxidant

Alfa – hidroxiacizi
(AHA)

Glicolic Tres  a de 
zahăr 

nu 

Lac  c Tomate, 
produse 
lactate 
fermentate 

nu 

Me  l lac  c Mango nu 

Citric Citrice da 

Malic Mere da
Tartric Grapefruit da 

Beta – 
hidroxiacizi
(BHA)

Beta – 
hidroxibutanoic 

Urină nu 

Tropic Plante nu 

Poli – hidroxiacizi
(PHA)

Gluconic Piele/porumb da 

Gluconolactona Piele/porumb da 

Acizi aldobionici
(acizi bionici)

Lactobionic Lactoza din 
lapte 

da 

Maltobionic Maltoza din 
amidon 

da 

Hidroxiacizi 
aromati ci

Salicilic Scoarţă de 
salcie 

nu 

Mandelic 
(acidul fenil 
glicolic)

Migdale nu 

Benzilic 
(acidul difenil 
glicolic) 

Migdale nu 

Figura 1. AHA – structura chimică

AHA sunt acizi slabi şi gradul de disociere este 
dependent de pH. Este important de menţionat că 
valorile pKa ale acidului glicolic (pH = 3,83) şi pKa 
a acidului lactic (pH = 3,86) sunt foarte apro piate. 
Multe produse cosmetice cu acid glicolic au un pH 
apropiat sau chiar mai mare faţă de valoarea pKa, şi 
multe produse hidratante de corp şi mâini care 
conţin acid lactic au un pH mai mare de 5. De oa rece 
panta curbelor de disociere a acizilor slabi atinge un 
maximum la valoarea pKa, modifi cări mi no re ale 
pH-ului preparatului pot determina diferenţe majore 
în disponibilitatea acidului versus sare după cum se 
poate observa în tabelul II (4). 

Tabelul II. Concentraţia de acid glicolic sau lacti c liber în 
funcţie de pH-ul preparatului şi concentraţia acidului

pH
CONCENTRAŢIA ACIDULUI

10 % 8 % 4 % 2 % 1 %
2 9,9* 8* 4*** 2*** 1****

3 8,8* 7* 3,5*** 1,8**** 0,9****

3,5 6,8** 5,4** 2,7*** 1,4**** 0,7****

3,6 6,4** 5,1** 2,6*** 1,3**** 0,6****

3,7 5,7** 4,6*** 2,3*** 1,2**** 0,6****

3,8 5,2** 4,2*** 2,1*** 1,1**** 0,5****

3,9 4,6** 3,7*** 1,8*** 0,9**** 0,5****

4 4*** 3,2*** 1,6*** 0,8**** 0,4****

4,2 3*** 2,4*** 1,2**** 0,6**** 0,3****

4,4 2,1*** 1,2**** 0,6**** 0,3**** 0,2****

4,6 1,5**** 0,8**** 0,3**** 0,2**** 0,1****

5 0,6**** 0,5**** 0,2**** 0,1**** 0,1****

6 0,1**** 0,1**** 0**** 0**** 0****

*Efi cacitate terapeu  că bună, pH-ul preparatului > limita admisă 
de norma  ve;
**Efi cacitate terapeu  că bună, pH-ul preparatului > pH cu 
toleranţă op  mă;
***Efi cacitate terapeu  că op  mă;
****Preparat lipsit de efi cacitate terapeu  că. 

Concentraţiile de acid glicolic frecvent utilizate 
în produsele cosmetice cu acţiune hidratantă facială 
sunt cuprinse în intervalul 4-8% şi au un pH de 
3,8-4. Concentraţia uzuală a acidului lactic din pro-
dusele destinate tratării xerozelor corporale şi de la 
nivelul mâinilor este de 5%, şi au pH-ul de 4-5 sau 
chiar mai mare. Comisia de avizare a materiilor 
prime cosmetice din SUA consideră sigură utilizarea 
AHA în concentraţie de până la 10% (5, 6). 

Se apreciază că acidul glicolic şi acidul lactic 
sunt identici în ceea ce priveşte efi cacitatea în hi-
dratarea pielii şi efectele anti-aging deşi mecanismele 
lor biochimice sunt total diferite. Acidul lactic este 
în centrul metabolismului energetic al mamiferelor; 
spre deosebire de acidul glicolic apare doar într-o 
cale minoră în caz de dietă. Astfel, efi cacitatea simi-
lară a acestor doi acizi diferiţi din punct de vedere 
metabolic nu poate fi  explicată sub aspectul unei 
caracteristici comune, de exemplu valoarea pKa 
apropiată.

Un alt acid utilizat în produsele anti-aging faciale 
este acidul salicilic. Acesta este un hidroxiacid aro-
matic utilizat de foarte mult timp ca agent keratolitic 
în tratarea clavusului şi a altor afecţiuni hiper-
keratozice. Acest AHA este formulat şi în pro dusele 
OTC destinate tratamentului acneei în forme mo-
derate. Spre deosebire de AHA, acidul salicilic este 
utilizat ca agent hidratant în produsele destinate 
tratării pielii uscate, însă se pare că are anumite 
efecte pozitive în tratarea leziunilor solare şi este 
considerat o alternativă a AHA. Deoarece acidul sa-
li cilic este un acid mult mai puternic decât acidul 
glicolic şi acidul lactic (pKa = 2,97) este iritant la 
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concentraţii mari şi în consecinţă în formulările 
cosmetice se utilizează în concentraţie 1,5 %. Acidul 
salicic a fost descris ca un beta hidroziacid in in-
dustria cosmetică, însă corect din punct de vedere 
chimic el este un orto-hidroxiacid aromatic (7). 

AHA sunt numiţi şi acizi din fructe deoarece se 
găsesc în cantităţi mari în fructe după cum urmea -
ză: acid citric în citrice, acidul malic în mere şi 
acidul tartric în grapefruit. Totuşi, cei mai utilizaţi 
AHA nu se găsesc în fructe, astfel acidul glicolic se 
găseşte în trestia de zahăr, în timp ce acidul lactic 
se găseşte în cantităţi mari în produsele lactate fer-
mentate (8). 

Unii AHA au o grupare fenil ca substituent pe 
catena laterală. Prezenţa acestei grupări determină 
modifi carea profi lului cunoscut de solubilitate în 
apă a AHA, manifestată prin creşterea lipofi liei, 
ceea ce recomandă utilizarea acestor molecule în 
pre paratele destinate îngrijirii tenului gras şi cu pre-
dispoziţie acneică. Exemplele includ acidul man-
delic (acidul fenil glicoli) (fi g. 2. a.) şi acidul ben -
zilic sau (acidul difenil glicolic) (fi g. 2. b.) (9).

Figura 2.a. Acidul mandelic (acidul fenil glicolic)

Figura 2.b. Acidul benzilic (acidul difenil glicolic)

Beta-hidroxiacizi (BHA)
BHA sunt acizi organici carboxilici care conţin o 

grupare hidroxil ataşată în poziţia beta faţă de 
gruparea carboxil. Şi în cazul beta-hidroxiacizilor, 
gruparea hidroxil este neutră, caracterul acid al 
moleculei fi ind determinat de gruparea carboxil. 
Unii BHA, cum ar fi  acidul beta hidroxibutanoic, 
sunt prezenţi în ţesuturile organismului ca inter-
mediari metabolici şi sursă de energie (fi g. 3). 

Precizăm că aceşti hidroxiacizi nu sunt utilizaţi 
încă în formulările dermatologice ca substanţe 

active, ci doar ca substanţe auxiliare pentru ajustarea 
pH-ului.

Figura 3. Acidul beta-hidroxibutanoic

Unele molecule sunt atât alpha-hidroxiacizi, cât 
şi beta-hidroxiacizi, deoarece conţin o grupare hi-
droxil în poziţia alpha faţă de o grupare carboxil şi 
în poziţia beta faţă de o altă grupare carboxil. Acidul 
malic (acidul de mere, limba latină malum = măr) 
(fi g. 4.) de exemplu, conţine o grupare hidroxil şi 
do uă grupări carboxil, acidul citric (fi g. 5.) conţine 
o grupare hidroxil şi trei grupări carboxil, ambele 
molecule fi ind un alpha- şi respectiv un beta-hidro-
xiacid (10).

Figura 4. Acidul malic (acidul hidroxi-butandioic)

Figura 5. Acidul citric (acidul 2 hidroxi – 1, 2, 3 propan 
tricarboxilic)

Acidul citric este foarte mult utilizat în formulările 
topice ca antioxidant şi pentru ajustarea pH-ului 
preparatului, fi ind în acelaşi timp cunoscut ca 
substanţă cu efect antiaging.

Poli-hidroxiacizi (PHA)

PHA sunt acizi organici carboxilici cu două sau 
mai multe grupări hidroxil în moleculă ataşate la 
atomii de carbon ai unui lanţ alifatic sau aliciclic. 
Toate grupările hidroxil din molecula acestor acizi 
sunt neutre, gruparea carboxil fi ind în totalitate 
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res ponsabilă de caracterul acid al acestora. Mulţi 
poli hidroxi acizi sunt compuşi naturali, metaboliţi 
en dogeni sau produşi intermediari ai metabolismului 
carbohidraţilor în ţesuturile organismului.

De exemplu, acidul gluconic (fi g. 6.) şi glucono-
lactona (fi g. 7.) sunt metaboliţi importanţi formaţi 
pe calea pentozo fosfaţilor din glucoză în timpul 
bio  sintezei ribozei din acid ribonucleic (11, 12).

Figura 6. Acidul gluconic

Figura 7. Gluconolactona

Gluconolactona este polihidroxiacidul cel mai 
utilizat în formulările dermatocosmetice, deoarece 
este uşor de obţinut şi determină o serie de efecte 
antiaging caracteristice hidroxiacizilor, în plus ac-
ţionează şi ca agent hidratant, antioxidant şi chela-
tant. De exemplu, în cadrul unui model experimental 
in vitro, pentru procesul de fotoîmbătrânire s-a de-
monstrat faptul că gluconolactona protejează pielea 
faţă de acţiunea distructivă a radiaţiilor UV. Acest 
afect a fost explicat prin capacitatea gluconolactonei 
de a capta radicalii liberi şi de a chelata urmele de 
me tale grele care sunt promotori ai reacţiei de oxi-
dare. În plus, aplicarea cutanată a unui pretratament 
cu gluconolactonă previne apariţia arsurilor după 
expunerea la iradierea cu UVB, fenomen care nu a 
fost înregistrat în cazul acidului glicolic. Se pre-
supune că acest efect este determinat de acţiunile 
antioxidante ale gluconolactonei. Gluconolactona 
poate fi  formulată în asociere cu medicamente oxi-
dative, de exemplu peroxidul de benzoil, pentru a 
diminua potenţialul iritativ şi eritemele induse de 
aceste substanţe (13). 

Acizii aldobionici (acizii bionici)

Acizii bionici sunt clasifi caţi chimic drept acizi 
aldobionici. Ei constau într-un monomer carbohidrat 

legat chimic de un polihidroxiacid, acidul aldonic. 
În această clasă de acizi sunt incluşi acidul lac to bio-
nic (fi g. 8.), acidul maltobionic (fi g. 9.) şi acidul ce-
lo bionic. În general, acizii bionici sunt obţinuţi prin 
oxidarea enzimatică sau chimică a propriilor di za-
haride. De exemplu, acidul lactobionic este obţinut 
din lactoză, acidul maltobionic din mal to ză şi acidul 
celobionic din celobioză (14). 

Figura 8. Acidul lactobionic (acidul 4-O-β-D-galactopiranozil-
D-gluconic)

Figura 9. Acidul maltobionic (acidul 4-O-β-D-glucopiranozil-
D-gluconic)

Deşi acizii bionici sunt molecule mai mari com-
parativ cu alpha hidroxiacizii obişnuiţi, dimensiunea 
moleculei este sufi cient de mică astfel încât să pe-
netreze pielea la aproximativ 358 daltoni şi valoarea 
pKa este aproximativ egală cu cea a moleculelor 
mici de alpha hidroxiacizi. De exemplu, valoarea 
pKa a acidului lactobionic este de 3,8 – ceea ce 
coin cide cu valoarea pKa a acidului glicolic.

Acidul lactobionic este un acid bionic utilizat în 
unele produse dermatocosmetice pentru îngrijirea 
pielii întâlnite pe piaţa farmaceutică, de asemenea 
este utilizat şi ca agent antioxidant prin mecanism 
de chelatare în soluţiile pentru conservarea organelor 
destinate transplantului. Conform datelor din litera-
tura de specialitate, acidul lactobionic inhibă produ-
cerea de radical hidroxil prin formarea unui complex 
cu ionul Fe2+ care acţionează ca promotor al reacţiei 
oxidative. În plus, gluconolactona, ca polihidroxiacid, 
şi acizii lactobionic şi maltobionic, ca acizi bionici 
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inhibă degradarea oxidativă a hidrochinonei. De 
ase menea, acidul lactobionic acţionează ca inhibitor 
al metaloproteinazelor matriceale. Expunerea la 
soa re şi odată cu înaintarea în vârstă activitatea 
aces tor enzime sunt exacerbate, contribuind astfel 
la formarea ridurilor, apariţia fenomenului de 
fl ascitate cutanată şi, nu în ultimul rând, a telan-
giectaziilor. Uti li zarea acizilor bionici pentru inhi-
barea metalo proteinazelor matriceale poate preveni 
apariţia le ziu nilor induse de soare (15). 

Hidroxiacizii aromati ci

HA aromatici conţin unul sau mai multe nuclee 
aromatice în structura lor. Această structură modifi că 
profi lul cunoscut de solubilitate în apă a AHA, ma-
nifestată prin creşterea lipofi liei, ceea ce recomandă 
utilizarea acestor molecule în preparatele destinate 
îngrijirii tenului gras şi cu predispoziţie la acnee. 
Principalii reprezentanţi ai hidroxiacizilor aromatici 
sunt acidul mandelic, acidul benzilic, acidul salicilic 
şi acidul galic. 

Acidul salicilic se comportă diferit pe piele com-
parativ cu alţi hidroxiacizi, probabil datorită hidro-
xilului fenolic ataşat care imprimă un caracter acid 
moleculei. Această substanţă este utilizată în derma-
tologie pentru acţiunea keratolitică exercitată prin 
descuamarea corneocitelor dinspre stratul cornos 
exterior spre cel interior. HA acţionează în sens in-
vers, la nivelul celor mai interne celule ale stratului 
cornos compact afl ate la joncţiunea cu stratul gra-
nular. În plus, AHA, PHA şi acizii bionici stimulează 
biosinteza componentelor dermului şi cresc grosi-
mea acestui strat al pielii la aplicare topică, în timp 
ce pentru acidul salicilic s-a demonstrat o acţiune 
de scădere a grosimii dermului (16). 

E ECTELE HIDROXIACIZILOR LA NI ELUL 
IELII: I ILARITĂ I I DEO E IRI

Observaţiile clinice şi histologice ale bifuncţio-
nalităţii HA au fost înregistrate atât în urma rezul-
tatelor terapeutice obţinute la tratarea diferitelor 
afec ţiuni, cât şi în urma unor investigaţii experi-
men tale pe pielea normală. Astfel este unanim 
acceptat că AHA, PHA şi acizii bionici au efecte 
pozitive la nivelul stratului cornos al epidermului şi 
la nivelul dermului. Toate aceste efecte se produc în 
sensul nor malizării sau îmbunătăţirii procesului de 
formare a pielii şi de optimizare a funcţiilor 
specifi ce. Dato rită acestor proprietăţi HA pot fi  
incluşi în categoria agenţilor eudermatrofi ci (agenţi 

care au acţiune nu tritivă la nivelul pielii şi contribuie 
la normalizarea funcţiilor sale). 

Efectele HA la nivelul stratului cornos al 
epidermului 

Multe aspecte referitoare la mecanismul de ac-
ţiune al HA rămân încă neelucidate. 

În timpul formării şi maturizării stratului cornos, 
desmozomii, elemente de legătură dintre corneocite, 
se modifi că în aşa numiţii corneodesmozomi. Nu-
mărul lor scade odată cu deplasarea spre suprafaţa 
epidermei, în special în timpul tranziţiei din stratul 
cornos compact spre stratul cornos disjunct (fi g. 10) 
(17). 

În afecţiunile xerotice şi ihtioză procesul normal 
de descuamare este afectat deoarece desmozomii 
persistă până la nivelul stratului cornos extern con-
ducând la formarea unor agregate, „aglomerări de 
corneocite“, şi descuamarea anormală a pielii sub 
formă de scuame „solzi”.

AHA, în special acidul lactic şi acidul glicolic, 
aplicaţi local în concentraţii medii infl uenţează 
c oeziunea corneocitelor. Efi cacitatea formulărilor 
care conţin aceşti acizi este certă în tratarea unor 
afecţiuni xerotice, fi ind caracterizată de:

dependenţa de pH al preparatului (pH-ul  –
favo rabil inducerii procesului de descuamare 
este de 2,8-4,8);
concentraţie (la doze mici apare un efect des- –
molitic superfi cial; la aplicaţii succesive, timp 
de câteva zile, apare exfolierea stratului cor-
nos pro fund) (1, 18).

Se apreciază că la concentraţii medii, HA intervin 
în procesele enzimatice implicate în procesul de 
maturizare şi dezagregare a stratului cornos. 

Suplimentar, HA ameliorează simptomatologia 
din hiperkeratoze prin îmbunătăţirea elasticităţii 
stra tului cornos şi creşterea funcţiei de barieră a 
pielii, efect constat în special pentru AHA şi PHA 
cu proprietăţi antioxidante.

Efectele HA la nivelul dermului

La aplicarea zilnică a AHA se obţine un efect 
semnifi cativ de remodelare a dermului. Experimental 
s-a demonstrat că AHA aplicaţi zilnic la nivelul 
pielii antebraţului determină o creştere măsurabilă a 
grosimii dermului care a fost corelată cu creşterea 
cantităţii de acid hialuronic şi alţi glucozaminoglicani 
(fi g. 11), cu îmbunătăţirea calitativă a fi brelor de 
colagen şi elastină.

În plus, a fost observată o creştere în grosime a 
dermului papilar cu creşterea proeminenţei papilelor 
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dermice. La întreruperea tratamentului, elasticitatea 
şi grosimea pielii se menţin timp de câteva luni.

În concordanţă cu aceste rezultate histologice 
clinice se afl ă şi unele observaţii in vivo şi in vitro 
ale altor experimente care au evidenţiat că acidul 
glicolic creşte proliferarea fi broblastelor şi sinteza 
de colagen (19). 

  
Figura 11a. Mucopolizaharide/glucozaminoglicani, colorare 
histologică (x 400) – fragment de piele prelevat de pe 
antebraţ netratat (martor)

Figura 10. Reprezentarea grafi că a procesului de kerati nizare (17)

Figura 11b. Mucopolizaharide/glucozaminoglicani, colorare 
histologică (x 400) – fragment de piele prelevat de pe 
antebraţ tratat ti mp de 12 săptămâni – cremă cu acid 
maltobionic 8%.

Intensifi carea coloraţiei albastre demonstrează 
creşterea cantităţii de glucozaminoglicani. 

UTILIZĂRILE CLINICE ALE 
HIDROXIACIZILOR

Efectele HA asupra morfologiei şi funcţionalităţii 
pielii sunt multiple, fi ind exercitate la nivelul celor 
trei straturi ale pielii, cu infl uenţe mai mari în 
epiderm şi derm. În consecinţă, HA sunt utilizaţi în 
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dermocosmetologie pentru tratarea şi ameliorarea 
diferitelor simptomatologii cutanate.

Tratamentul xerodermiilor şi afecţiunilor 
hiperkeratozice

În anul 1974, Van Scott şi Yu au publicat pentru 
prima dată rezultate conform cărora HA reprezintă 
o clasă de substanţe active care exercită multiple 
acţiuni la nivelul pielii, fi ind mult mai mult decât 
simpli agenţi de hidratare. Acest moment este unul 
memorabil în istoricul terapeutic al AHA. Astfel, în 
cadrul unui studiu simplu, dar concis şi relevant 
Van Scott şi Yu au demonstrat fără echivoc faptul că 
AHA au acţiune terapeutică remarcabilă în ihtioză 
(20). Ihtioza, considerată o afecţiune cutanată ere-
ditară în care se produc anomalii ale procesului de 
kerati nizare cu acumularea la nivelul pielii a unor 
scuame fi ne cu marginile libere caracteristice, cu 
aspectul unor solzi de peşte (fi g. 12).

a.  

b. 

Figura 12. a. Ihti oza lamelară; b. Ihti oza vulgară

În momentul cercetărilor de pionierat realizate 
de Van Scott şi Yu, în urmă cu aproximativ 35 de 
ani, nu se cunoştea etiologia ihtiozei şi a altor 
afecţiuni hiperkeratozice, toate presupunerile fi ind 
bazate pe simptomatologie şi descoperirile histo-
logice. Trata mentul diferitelor forme de ihtioză era 
empiric, fi ind bazat în principal pe aplicarea în mod 
excesiv a unor preparate hidratante cu agenţi kera-
tolitici de ti pul acidului salicilic şi al ureei. Aceste 
produse de terminau o uşoară ameliorare a simpto-
matologiei manifeste în ihtioză. Biologia moleculară 
modernă a demonstrat faptul că unele anomalii ge-
ne  tice şi multiple defi cienţe metabolice sunt impli-
cate în etiologia diverselor forme de ihtioză (20-22).

În anul 1974, Van Scott şi Yu au realizat un studiu 
în care au demonstrat efi cacitatea unor AHA: acidul 
citric, acidul etil-piruvic, acidul glicolic, acidul 
gluconic, acidul 3 hidroxibutiric, acidul malic şi 
acidul lactic. În acel moment a fost dovedit expe-
rimental că preparatele cu o concentraţie de mini-
mum 2% AHA au efi cacitate terapeutică, fi ind ob-
ser vată o ameliorare clară a simptomatologie din 
ihtioză după 2 săptămâni de tratament. Evaluarea 
histologică a zonelor tratate comparativ cu zonele 
adiacente ne tra tate a evidenţiat o îndepărtare bruscă 
a hiper ke ratozei manifeste (a stratului cornos 
anormal dez voltat), spre deosebire de aplicarea 
cutanată a agen ţilor keratolitici care determină o 
dizolvare lentă a zonelor de hiperkeratoză. De ase-
menea, a fost observată o reducere semnifi cativă a 
grosimii startului epidermic, ceea ce indică în mod 
clar o implicare a AHA în mecanismele fi ziologice 
ale pielii şi nu un simplu efect superfi cial de 
exfoliere (23). 

Una dintre cele mai frecvente afecţiuni cutanate 
este xeroza, cunoscută şi sub denumirea de piele 
uscată. Concret, când coefi cientul de pierdere trans-
epidermică de apă creşte până la valoare corespun-
zătoare unui conţinut < 10% apă în stratul cornos, 
apar semnele clinice ale xerozei cutanate (24). Tra-
tamentul iniţial al xerozelor presupune utilizarea 
unor preparate topice (creme tip L/H) cu substanţe 
higroscopice (glicerol, propilenglicol) şi aplicarea 
unor preparate ocluzive care previn pierderile de 
apă de la nivelul pielii. Starea de piele uscată per-
sistă, cu toate aceste proceduri de hidratare, deoarece 
sunt afectate mecanisme mult mai complexe din 
fi ziologia pielii, cum ar fi  formarea unui număr 
mare de corneocite, intensifi carea descuamării şi 
dimi nuarea capacităţii de retenţie a apei la nivel 
cutanat. Aplicarea topică a formulărilor cu AHA pe 
pielea uscată favorizează refacerea stratului cornos 
al epi dermului. Formulările care conţin asocieri de 
PHA şi acizi bionici au o efi cacitate foarte mare în 
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tratarea unor xerodermii rezistente la alte tratamente, 
cum ar fi  fi surile plantare şi ihtioza (11, 18).

Acidul lactic – factor natural de hidratare şi 
agent plasticizant
În aceeaşi perioadă cu cercetările realizate şi 

publicate de Van Scott şi Yu, în ceea ce priveşte efi -
ca citatea HA în afecţiunile hiperkeratozice, Middleton 
a publicat rezultatele favorabile obţinute în cadrul 
unor studii în care a cercetat efi cacitatea lactatului 
de sodiu şi în special a acidului lactic în tratarea 
pielii uscate şi descuamate. Era cunoscut, încă din 
experimentele lui Blank, faptul că apa reţinută la 
nivelul stratului cornos este un factor important în 
menţinerea supleţii şi fl exibilităţii pielii. Studiile 
ulterioare au evidenţiat că substanţele higroscopice 
prezente în mod natural în stratul cornos menţin 
hidratarea acestuia. În 1968, Middleton a publicat 
un studiu în care a explicat mecanismele de retenţie 
a apei în stratul cornos. El a demonstrat pe strat cor-
nos izolat că acesta poate pierde sau reţine apa prin 
osmoză, fi ind astfel evidenţiat faptul că stratul cor-
nos permite apei să extragă substanţele solubile în 
apă fără o prealabilă extracţie în solvent. Blank a 
emis ipoteza conform căreia substanţele solubile în 
apă sunt reţinute în stratul cornos prin intermediul 
unei membrane semipermeabile care conţine lipide 
în interiorul pereţilor celulari, ceea ce permite sub-
stanţelor higroscopice să reţină apă prin osmoză, 
fi ind astfel protejate de îndepărtarea prin spălare 
când startul cornos intact este adus în contact cu 
apa. De asemenea, acest cercetător a presupus că 
leziunile de la nivelul peretelui celulelor cornoase 
permit apei să extragă substanţele hidroscopice le-
gate de apă în interiorul celulei. În prezent, este cu-
noscut faptul că acest mecanism se afl ă la baza re-
tenţiei apei în interiorul stratului cornos şi principala 
cauză a xerozei cutanate este lezarea pereţilor cor-
neo citelor de către solvenţi şi surfactanţi. Bazându-se 
pe metoda lui Blank de măsurare a extensibilită ţii 
stratului cornos izolat sub forma unor benzi, 
Middleton a demonstrat că apa reţinută prin inter-
mediul substanţelor higroscopice este factorul prin-
cipal care asigură fl exibilitatea stratului cornos şi 
elasticitatea pielii. 

În 1973, Middleton a publicat rezultatele cer-
cetărilor sale prin care a demonstrat efectul de re-
tenţie a apei exercitat de umectanţi şi corelaţia între 
extensibilitatea stratului cornos şi gradul de hidra-
tare. Astfel, el a demonstrat că îmbunătăţirea exten-
sibilităţii stratului cornos creşte după aplicarea 
umectanţilor şi este direct proporţională cu conţi-
nutul de apă al ţesutului. Această concluzie a fost 

susţinută şi de experimentul de îndepărtare a apei 
din ţesutul analizat prin expunerea acestuia la umi-
ditate scăzută, ceea ce a condus la pierderea exten-
sibilităţii. Lactatul de sodiu a avut o acţiune similară 
tuturor umectanţilor, în timp ce acidul lactic a 
prezentat un efect superior. Astfel, extensibilitatea 
crescută a ţesutului tratat cu soluţie de acid lactic 
s-a păstrat şi după îndepărtarea apei. Acest efect a 
fost atribuit plasticizării proteinelor stratului cornos 
prin interacţiunea directă cu moleculele acidului 
lactic. Efectul plasticizant nu a fost observat atunci 
când acidul lactic a fost aplicat sub formă de sare de 
sodiu (25, 26). Mai târziu, Anderson şi colaboratorii 
săi au demonstrat că acizi analogi acidul lactic pre-
zintă efect plasticizant, maximul fi ind atins de aci-
dul cu opt atomi de carbon în moleculă, acidul 2- 
hidroxi caprilic. De asemenea, aceşti cercetători au 
confi rmat faptul că efectul plasticizant este exercitat 
doar de acidul liber şi este redus când pH-ul prepa-
ratului creşte de la 3 la 4 (pKa acidului lactic este 
pH = 3,86). Acidul lactic este unul dintre principalii 
constituenţi ai factorului natural de hidratare a stra-
tului cornos (tabelul III) (27).

Tabelul III. Compoziţia factorului natural de hidratare

Substanţa Canti tatea (g%)
Acizi aminaţi liberi
Acid pirolidoncarboxilic
Acid uric, glucozamină, crea  nină
Sodiu, potasiu, calciu
Cloruri
Fosfaţi
Lactaţi
Uree
Citraţi, formiaţi
Fracţiuni încă nedeterminate

40
12
1,5
11
6

0,5
12
7

0,5
10,5

Factorul natural de hidratare este considerat un 
sistem de hidratare natural, foarte higroscopic, care 
are proprietatea de a absorbi şi de a reţine apa chiar 
şi în condiţii de umiditate scăzută. Cu toate acestea, 
acţiunea plasticizantă directă exercitată de acidul 
lactic poate contribui la îmbunătăţirea rolului fi zio-
logic al factorului natural de hidratare, deşi la pH-ul 
pielii (pH = 5,5) acidul lactic este prezent mai ales 
sub formă de sare de sodiu.

Uti lizarea hidroxiacizilor în hiperpigmentarea 
cutanată 

Cele mai evidente schimbări ale senescenţei 
cutanate indusă de razele solare constau în apariţia 
localizată a unor leziuni cu caracter hiperkeratozic 
şi hiperpigmentar, reprezentate de keratoze sebo-
reice, keratoze actinice (fi g. 13), lentigine solare şi 
pistrui. 
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a.  

b.  

c.

Figura 13. Keratoza acti nică la nivelul: a. obrazului, 
b. degetului mijlociu, c. frunţii

Multe dintre aceste manifestări cutanate sunt cu-
noscute sub denumirea de „pete de vârstă” sau „pete 
de senescenţă cutanată”, care apar pe pomeţii feţei, 
spate, mâini şi antebraţe. Tratamentul topic cu alpha 
hidroxiacizi asociaţi sau nu cu un agent depigmentant, 
cum ar fi  hidrochinona, este foarte efi cient în dimi-
nuarea leziunilor hiperpigmentate. Efectul acestui 
tratament este vizibil imediat la nivelul leziunilor 
localizate pe piept şi antebraţe, în timp ce petele de 
la nivelul spatelui şi mâinilor reacţionează mai lent, 
ceea ce impune un tratament de lungă durată.

Uti lizarea hidroxiacizilor în preparatele anti rid şi 
de fotoprotecţie 

În prezent, AHA, PHA şi acizii bionici sunt foarte 
mult utilizaţi ca substanţe cu afect antiaging la ad mi-
nistrare topică. Acestea sunt folosite în pe eling-ul 
superfi cial, pentru a induce turnover-ul epidermic şi 
pentru a iniţia procesele de regenerare dermică. 

După cum am prezentat anterior, HA au propri-
etăţi eudermotrofi ce, demonstrate experimental, la 

aplicarea cutanată în concentraţii efi ciente, fi ind fo-
losite ca substanţe care au rolul de a diminua senes-
cenţa cutanată indusă de radiaţiile solare (fotoaging). 
Principalele efecte ale HA includ creşterea grosimii 
epidermului şi a dermului papilar, îmbunătăţirea 
funcţiei de barieră a pielii, creşterea cantităţii de 
acid hialurinic în derm şi a altor glucozaminoglicani 
dermici care sunt direct implicaţi în creşterea grosi-
mii pielii la măsurătorile micrometrice, îmbunătăţirea 
caracteristicilor histologice ale colagenului şi elas-
tinei dermice. Rezultatele utilizării preparatelor pe 
bază de HA ca urmare a efectelor biologice caracte-
ristice pot fi  cuantifi cate prin creşterea fermităţii 
pielii şi reducerea ridurilor fi ne vizibile (28, 29). 

Uti lizarea hidroxiacizilor ca agenţi de peeling

Efectele specifi ce aplicării topice ale HA pot fi  
comparate şi evaluate în corelaţie cu metoda apli-
cată. Una dintre metode constă în utilizarea acestor 
substanţe ca agenţi de peeling, când se obţin rezul-
tate în funcţie de timpul de expunere. Acidul glicolic 
şi acidul lactic sunt AHA care au fost frecvent uti-
lizaţi ca agenţi de peeling. În comparaţie cu alţi 
agenţi topici aplicaţi în peeling-ul facial, cum ar fi  
fenolul, acidul tricloracetic şi acidul salicilic, mulţi 
AHA sunt substanţe fi ziologice cu acţiune nutritivă. 
În concentraţii de 70 % sau chiar mai mari, AHA 
pot fi  aplicaţi pe piele pe un interval scurt de timp 
pen tru a obţine o descuamare substanţială şi a iniţia 
procesul de reînnoire la nivelul dermului şi epider-
mului, benefi c în tratamentul antiaging şi al afecţiu-
nilor hiperpigmentare, precum şi ca terapie adju-
vantă în tratamentul acneei rosacee şi al acneei, în 
general (30, 31).

AHA sunt în principal utilizaţi ca agenţi de pee-
ling superfi cial, fi ind caracterizaţi de siguranţa şi 
efi cacitatea pe parcursul unei serii de tratamente de 
peeling.

Procedeele de peeling superfi cial cu alpha hidro-
xiacizi sunt din ce în ce mai mult utilizate în asociere 
cu utilizarea unor tehnologii dermatologice care 
asi gură o serie de benefi cii complementare. Dintre 
acestea menţionăm agenţii de umplere/„corectare“ 
a ridurilor şi toxina botulinică tip A, microdermo-
abraziunea, lumina intens pulsată şi laserul non-
ablativ (32). 

Efectul sinergic cu unele medicamente topice 

HA pot fi  utilizaţi pentru creşterea efi cacităţii te-
rapeutice a unor substanţe medicamentoase prin si-
ner gism de acţiune sau ca tratament adjuvant (41).

În unele cazuri, efectul biologic este determinat 
de funcţiile cunoscute ale hidroxiacizilor. De 
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exemplu, acidul lactic şi sărurile sale de amoniu 
previn atrofi a dermică în asociere cu aplicarea to-
pică a corticosteroizilor. Acest efect este atribuit ac-
ţiunii AHA de a stimula sinteza de colagen şi glico-
zaminoglicani. Cu toate acestea, mecanismele prin 
care HA completează sau stimulează efi cacitatea 
altor substanţe medicamentoase sunt, în mare parte, 
necunoscute. 

Se ştie că multe substanţe medicamentoase pro-
duc efecte farmacologice într-o primă etapă prin 
legarea sau interacţiunea cu receptorii specifi ci din 
ţesuturile ţintă. Mulţi receptori sunt macromolecule 
funcţionale, cum ar fi  enzime, membrane celulare 
sau anumite componente celulare. S-a emis ipoteza 
conform căreia HA ar fi  implicaţi în creşterea 
afi nităţii receptorului pentru agentul topic, acţionând 
drept coenzimă sau ca un activator prin distrugerea 
barie relor, îndepărtarea inhibitorilor facilitând astfel 
o legare mai bună a agentului terapeutic de molecula 
receptoare. 

În multe cazuri, creşterea efi cacităţii terapeutice 
nu este determinată de capacitatea de penetraţie îm-
bu nătăţită deoarece s-au constat efecte similare atât 
la administrare în formulă asociată a celor două ca-
te gorii de substanţe, cât şi la administrarea alter-
nativă a formulărilor care includ o singură substanţă 
activă (un preparat se administrează dimineaţa şi 
altul seara) (24, 33).

CONCLUZII
Se disting câteva etape în evoluţia utilizării HA 

ca substanţe active folosite în dermacosmetologie.
Începând cu anul 1970 – utilizarea acidului lac-

tic în formularea produselor pentru tratamentul 
curativ şi profi lactic al pielii uscate (iniţial în SUA 
şi Europa, apoi în toată lumea);

Din anul 1992 – acidul glicolic se utilizează pen-
tru tratarea leziunilor solare faciale (iniţial în SUA, 
apoi în toată lumea);

De la mijlocul anilor 1990 – pe lângă acizii lactic 
şi glicolic a început utilizarea altor hidroxiacizi, 
din tre care menţionăm beta hidroxiacizii, trihidro-
xi acizii, polihidroxiacizii, diferite combinaţii ale 
aces tora şi acidul ascorbic, în cercetările efectuate 
în vederea îmbunătăţirii efectelor acidului glicolic;

Suplimentar utilizărilor cosmetice, din 1970 AHA, 
în special acidul glicolic, au cunoscut o atenţie deo-
sebită în ceea ce priveşte utilizarea lor în peeling-ul 
chimic. 

În primii 20 de ani, AHA au fost folosiţi ca agenţi 
hidratanţi în produsele aplicate pe pielea uscată (în 
xerodermii).

Al doilea moment important în istoricul utilizării 
HA în dermatologie este anul 1992 când aceste sub-
stanţe au fost formulate în preparate hidratante fa-
ciale care aveau şi acţiune de reducere a ridurilor, 
aşa numitele produse antirid. Iniţial au existat con-
troverse în ceea ce priveşte efi cacitatea acestor pro-
duse în reducerea leziunilor solare vizibile şi propri-
etatea lor de a genera un aspect întinerit şi luminos 
al tenului. Frecvent, aceste efecte sunt manifeste în 
prima săptămână de tratament şi pot fi  atribuite 
acţiunii directe de hidratare şi exfolire la nivelul 
stratului cornos. Ulterior, pe parcursul câtorva luni 
de tratament se obţin progrese în ceea ce priveşte 
dispariţia ridurilor fi ne şi atenuarea ridurilor, tenul 
devenind mai luminos şi cu un aspect plăcut. Efi ca-
citatea acestor preparate a fost demonstrată prin 
stu dii clinice controlate placebo. Marile fi rme pro-
ducătoare de produse cosmetice au înregistrat vân-
zări record prin producţia acestor produse. Acest 
principiu de formulare a fost în top şi a rezistat tes-
tului timpului până în jurul anilor 2005. A treia 
etapă în utilizarea produselor cu HA, care continuă 
şi astăzi, constă în două direcţii. Un prim aspect vi-
zează extinderea aplicabilităţii moleculelor iniţiale 
de AHA, respectiv acidul glicolic şi acidul lactic, 
prin formularea acestora în preparate cosmetice de 
în treţinere şi tratament al unor afecţiuni cutanate. 
Al doilea aspect constă în introducerea în formulările 
cosmetice a unor molecule „noi“ de hidroxiacizi şi 
alte materii prime corelate, având la bază colaborări 
între rezultatele cercetărilor experimentale, rezulta-
tele utilizării clinice şi cosmetice, precum şi opiniile 
producătorilor de materii prime de uz dermato cos-
metic. HA se afl ă în atenţia cercetătorilor din indus-
tria de specialitate, fi ind studiate diverse posibilităţi 
de asociere a AHA între ei şi cu alte molecule în ve-
derea îmbunătăţirii efi cacităţii acestor produse. 
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