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   ETKİ MEKANİZMALARI / ETKİNLİK KANITI 
Çinko güçlü bir 5α-redüktaz inhibitörüdür [1][4]. Bu enzim androjenlerin yağ bezlerinde yer alan reseptörlere bağlanan DHT’ye (dihidrotestosteron) 

dönüşümünü katalize etmektedir. Bağlanma sebum üretimine yol açmaktadır. Çinko bu enzimi engelleyerek hiperseboreyi önlemektedir.  

 

In vivo testler eritromisin ile birlikte %1,2 konsantrasyonunda çinkonun bu etkiye sahip olduğunu doğrulamıştır [1]. Çinko içeren topikal bir bakım 

sırasında cilt yüzeyindeki sebum üretiminin ölçülmesiyle, üretilen sebum miktarında azalma olduğu görülmüştür. Bu testler, %0,2 çinko sülfatın 5α-

redüktaz engelleme etkisi üzerine yapılan in vivo testleri destekler nitelikledir [4].  

 
Ayrıca, çinko iyonları ICAM-1 ekspresyonu boyunca hücrelerin aktivasyon evresini ve TNF-α üretimini azaltarak keratinositler üzerinde doğrudan 
etki yapmaktadırlar. Bu da lipit peroksidasyonunda oynadığı rolü açıklamaktadır. 

 
In vitro olarak çinko, oksidatif stresi azaltmaktadır. Bu nedenle de büyük antioksidanlar ailesine dahil olmaktadır [2]. Öncelikle, protein 

membranlarının tiyol gruplarıyla merkaptidler oluşturduğu ve böylece diğer metal iyonlarıyla radikallerin oluşumunu engellediği düşünülmektedir. 

Son olarak, serbest radikalleri yok eden metalotioninlerin konsantrasyonunu arttırdığı söylenmektedir.  

 

Ayrıca Çinko, antiseptik aktivitesiyle de bilinmektedir. %0,4 ila %4 arasında değişen Zinc Gluconate konsantrasyonlarında E. Coli, S. 

Aureus ve hatta C. Albicans gibi mikro-organizma kültürleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Çinkonun bakteriyel ve fungistatik 

proliferasyonu engellediği gözlenmiştir [6]: 

- %0,4 altında konsantrasyonlarda S. Aureus ve E. Coli için Zinc Gluconate 

- %1,2 altında konsantrasyonlarda C. Albicans için Zinc Gluconate 

 

 
 

 

 UZMANLARIMIZIN GÖRÜŞÜ 

Çinkonun 5 α-redüktaz modülasyonu yaptığı bilinmektedir. Ayrıca, antimikrobiyal aktivitesi de vardır ancak kullanılan tuz formu ve kombinasyonlarına 

bağlı olarak değişkenlik göstermektedir (örneğin; bakır).  

 
Genellikle yağlı ve akneye meyilli ciltler için önerilmektedir. 

 
Bulunabilirliği halen sorun olmaya devam etmektedir. “Organik” tuz formları mineral tuzlara tercih edilmektedir. Salisilat, asetat ve glukonat en yaygın 

kullanılan formları arasındadır. 

 
Şelatlaştırıcı doğası sebebiyle çinko aynı zamanda formüldeki bazı yardımcı maddelerle etkileşime girerek (hidroksiller gibi serbest çiftler) biyolojik 

ortamda değiş tokuş edilmesi gereken komplekslerin içine hapsolabilir. Bu yüzden önlem olarak bu durumu doğrulamak için test yapılması gerekmektedir. 

 
Glukonat formu için %3’lük konsantrasyon kullanışlıdır. Ancak kısa vadeli aktivite konusunda beklentilerimizi orta derecede tutmak gerekir. Tek başına 

kullanıldığında sebasöz salgı (yağlı cilt) modülatörü olarak kabul edilmektedir. Akne üzerinde iyi ve hızlı bir etki sağlamak için salisilik asit gibi en az bir 

keratolitik ajanla birlikte kullanılması gerekir.

 

Çinko (Zinc), insan vücudunda en çok bulunan eser elementlerden biridir (yaklaşık 2 g). Tüm hücrelerde bulunmaktadır ve neredeyse 200 enzimatik 

reaksiyonda rol oynamaktadır. Çinkonun ciltte önemli bir işlevi vardır. Hücre bölünmesi, doku büyümesi ve doku rejenerasyonu için çinkoya ihtiyaç 

vardır. Genel anlamda çinkonun diğer görevleri arasında aşağıdakiler yer alır: 

• Bağışıklık sistemi işlevi 

• A ve E vitaminlerinin taşınması  

• Yağ asitlerinin fosfolipitlere dahil edilmesi 

• Sebum salgılanmasında rol oynayan 5α-redüktaz aktivitesinin engellenmesi [1][4] 

• Trigliseritlerin serbest yağ asitlerine bozunmasına yol açan enzim aktivitesinin engellenmesi 

• Melanin sentezi 

Aynı zamanda antioksidan [2] ve iyileştirici etkisi olduğu da söylenmektedir [6][7]. Çinko, temel astrenjan ve antiseptik [5] bileşenlerden biridir. 

İstikararını ve kullanılabilirliğini garanti altına almak için Zinc Gluconate formunda kullanılmaktadır. 

 

ZINC GLUCONATE 
Başlıca endikasyonlar: fazla sebum, lekeler, kutanöz kusurlar 

PURE ACTIVE 
A20 

 INCI adı: ZINC GLUCONATE 

 Biyosentez ile üretilmiş %97’den fazla saf molekül 
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    ETKİN DOZ 
 

Tüm yayınlar, bilimsel çalışmalar, standart kullanımlar ve uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda Zinc Gluconate konsantrasyonu %3, yani her 100 ml 

için 3,000 mg (15 ml’lik şişe başına 450 mg) olarak belirlenmiştir. 
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