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Keamanan Produk
Kosmetik Antiaging Terkini

Penuaan kulit adalah sebuah proses yang
kompleks, meliputi faktor intrinsik
(kronologikal) yang dipengaruhi oleh
perubahan hormonal. Dan, faktor

ekstrinsik sebagai akibat paparan eksternal;
sebagian besar oleh radiasi sinar UV.

Proses aging di kulit juga berhubungan
dengan hilangnya molekul hyaluronic acid
(HA): kulit orang tua kehilangan lebih banyak
HA dibanding dewasa muda. Molekul ini
sejatinya terdistribusi di banyak area tubuh,
namun sebagian besar (50%) terdapat di kulit.
“Itu sebabnya produk-produk mengandung
HA selain dalam perawatan dermatologi, juga
dipakai dalam urologi, reumatologi atau terapi
osteoarthritis,” terang dr. Sri Ellyani, SpKK,
FINSDV, FAADV, dalam simposium bertajuk
Safety Medication in Supporting Anti Aging
Management dalam Regional Conference of
Dermatology (RCD) 2018, yang berlangsung
di Surabaya 8-11 Agustus 2018 lalu.

Penelitian menunjukkan low molecular
weight (LMW) HA mempenetrasi dan merege-
nerasi kulit lebih baik dibanding HA ukuran besar.
Berdasarkan studi in-vivo oleh Farwick (2008),
LMW HA signifikan mengurangi kulit kasar, juga
memiliki efek antikerut yang kuat. Garibaldi
(2008) juga menyatakan LMW HA mening-
katkan pertahanan alamiah epitelium kulit dengan
menginduksi β-Defensin 2.

“Proses kimiawi memungkinkan terjadi
modifikasi HA menjadi cross-linked HA,
gabungan molekul HA yang berbentuk seperti

jala. Cross-linked HA memiliki efek pelembap
yang lebih kuat akibat kemampuannya
menyerap air yang lebih baik. Efek pengurang
kerutan terjadi segera setelah aplikasi,” imbuh
dr. Sri.

Selain HA masih ada peptide. Menurut
Karl Lintner, et al., modifikasi peptida bisa
diaplikasikan sebagai media pelembap. Salah
satunya adalah palmitoyl pentapeptide; ini
adalah kolagen mikro yang mampu meresap di
kulit sampai sel fibroblas. Peptida ini merang-
sang sintesa molekul jaringan ikat dan matriks
kulit (seperti kolagen dan glikosaminoglikan).

Dr. Amaranila Lalita, SpKK, FINSDV,
FAADV, memaparkan palmitoyl pentapeptide
meniru proses alamiah regenerasi jaringan.
Kolagen mikro berperan terutama pada sel
dermis, memberikan sinyal (pada sel dermis)
untuk mensintesa material yang dibutuhkan
untuk melapisi kulit. Jaringan ikat kemudian
menghasilkan kolagen I, III, IV dan poli-
sakarida (glukosaminoglukan dan HA).
“Kolagen IV penting untuk memperbaiki epi-
dermal-dermal junction (EDJ) yang akan
menjaga elastisitas kulit,” terangnya.

Sebuah riset membandingkan krim palmitoyl
pentapeptide-3 dengan krim vitamin C 5% untuk
menghilangkan kerutan di wajah setelah
pemakaian 4 bulan. Secara in vitro, Katayama
et al., melihat ada stimulasi aktivitas fragmen
kolagen (Lys-Thr-Thr-Lys-Ser) di fibroblas, dan
ditemukan peptida meningkatkan sintesa
kolagen I & III, fibronektin & GAGs hingga
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antiaging memiliki efikasi dan keamanan yang sudah diteliti.

267%. Pada tes ex vivo kolagen mikro terbukti
memperbaiki ketebalan kulit lebih baik
dibanding vitamin C. Kemudian tes in vivo
mengonfirmasi terjadi perbaikan kerutan wajah
setelah 2, 4 dan 6 bulan waktu penelitian.
Didapati perbaikan signifikan (-36%) pada
volume kerutan dengan pemakaian krim
palmitoyl pentapeptide-3. Demikian pula dengan
derajat kekasaran kulit; berkurang hingga 13%.

Yang terbaru, menurut dr. Amaranila,
adalah aplikasi serum emas (Gold Serum) yang
mengandung palmitoyl pentapeptide-4, acetyl
hexapeptide-8, acetyl heptapeptide-9 dan col-
loidal gold. Ia melakukan studi pada 30
partisipan (24 subyek adalah biker), usia 23-
56 tahun. Gold Serum diberikan di punggung
tangan, 2 x sehari, selama 8-16 minggu. “Rata-
rata kerutan berkurang hingga 24%, tidak
terjadi efek pemutih atau reaksi sampingan.
Neuropeptida dalam colloidal gold merupakan
salah satu terobosan perawatan antiaging,”
imbuhnya.

Hal lain yang wajib diperhatikan dalam
tatalaksana antiaging adalah keamanan produk-
produk pemutih. Diketahui banyak produk
mengandung zat seperti hidrokuinon, merkuri
dan steroid yang bersifat toksik, terutama jika
dipakai lama. “Besarnya risiko toksisitas
menyebabkan dibutuhkan alternatif terapi lain
yang sifatnya alamiah,” terang dr. Lilik
Norawati, SpKK, FINSDV, FAADV. Bebera-
pa diantaranya adalah aloesin, deoxyarbutin
dan kojic acid sebagai penghambat tirosinase.
Atau, ascorbic acid, ekstrak kedelai dan ekstrak
licorice sebagai penghambat melanogenesis.

Agen-agen pemutih kulit tersebut memberi-
kan efikasi yang lebih baik jika digunakan secara
kombinasi. Sebuah studi memakai produk
pemutih Arby® (berisi niacinamide, deoxyar-
butin, kojic acid dan retinol) dilakukan pada 10
wanita berusia 35-55 tahun. Responden
memiliki tipe kulit III-V dengan hiperpigmentasi
ringan-sedang. Setelah 4 minggu tidak memakai
sunscreen, partisipan diminta memakai Arby®

setiap hari (selama 12 minggu) di area wajah
dan diikuti aplikasi sunscreen.

Dalam 12 minggu pengobatan tercatat
hiperpigmentasi berkurang hingga 30%. Warna
dan kecerahan kulit juga membaik. Keseluruhan
tercatat, 40% subyek mengalami perbaikan
sedang, 40% perbaikan ringan, dan 20% tidak
mengalami perbaikan.

Dr. Lilik menjelaskan, retinol bekerja pada
fase pre sintesa melanin, kojic acid &
deoxyarbutin selama proses sintesa melanin,
dan niacinamide setelah sintesa melanin.
“Walau hidrokuinon masih merupakan terapi
gold standard, tapi beragam zat botanikal telah
banyak dipakai yang terbukti memiliki efek
samping minimal. Namun begitu, penelitian
buta ganda skala besar masih perlu dilakukan
untuk membuktikan efikasinya,” tegasnya. (jie)


