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   ETKİ MEKANİZMALARI / ETKİNLİK KANITI 

 
Korun tabakasının kalınlaşması genellikle birbiriyle bağlantılı iki süreçten kaynaklanır: korneosit üretiminin artması (proliferasyon) ve deskuamasyonun 
azalmasıdır (retansiyon).  
 
Keratolitik ajanlar proliferasyonu etkilemez, yalnızca korneosit uyumunu azaltıp epidermal hücreleri ortadan kaldırarak korun tabakasına etki eder [1]. 
Günümüzde Salicylic Acid’in eksfoliant etkisinin desementasyon etkisine (hücreler arası sementin çözünmesine) ve kolesterol sülfotransferaz aktivitesini 
engellemesine bağlı olduğu kabul edilmektedir.    
 
Salicylic Acid ayrıca korun tabakasının pH’ını da düşürür, böylece cilt nemini artırırken keratolitik aktiviteyi de teşvik eder [2]. 
 
Plazminojen aktivatörler (PA) ve inhibitörleri (PAI) epidermal diferansiasyon sürecinde rol oynamaktadır. Cilt yüzeyindeki korneositlerin normal 
deskuamasyonunun kısmen doku tipi plazminojen aktivatörler (tPA) ve PAI2 tarafından düzenlendiği düşünülmektedir. Salicylic Acid’in etkileri; normal cilt, 
kallus ve Salicylic Acid ile bakım yapılmış kallus üzerinde PA VE PAI mRNA seviyelerinin karşılaştırılmasıyla değerlendirilmiştir. Sonuçlar, zayıf tPA/PAI 
dengesinin hiperkeratozu tetiklediğini göstermiş ve Salicylic Acid’in keratolitik etkisinin kısmen proteinazlar aracılığıyla deskuamasyon sürecini harekete 
geçirmesine bağlı olduğunu ortaya koymuştur [3]. Sonuçların da ortaya koyduğu üzere, Salicylic Acid bakımı tPA’larda artışa ve PAI2’da azalmaya neden 
olarak deskuamasyon sürecini harekete geçirmektedir.   
 
Salicylic Acid’in etkisi konsantrasyonuna bağlıdır [1].  
 
Düşük konsantrasyonda (<%0,3) Salicylic Acid, bakteriostatik, ışık-korunum, antipruritik ve astrenjan etkiye sahiptir. In vivo çalışmalar %0,5 ila %2 
konsantrasyon aralığında Salicylic Acid’in akne üzerinde etkin olduğunu göstermektedir [4][5]. 12 haftalık bakımın ardından %0,5 Salicylic Acid kullanan 
25 denekte inflamatuar lezyonların sayısı %54, plasebo kullanan 24 denekte ise %29 oranında azalmıştır [4].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Salicylic Acid, bazı bitkiler tarafından (keçi sakalı veya aksöğüt gibi) doğal olarak üretilir. Özellikle meyvelerde, esterleşmiş metil salisilat formunda bulunur. 
Salicylic Acid orto izomeri farmakolojik tek aktif bileşendir.  
Optimal saflık garantisi ile çok miktarda üretimi günümüzde genellikle kimyasal sentez yoluyla yapılmaktadır. Bu molekül vücutta doğal olarak üretilmez ancak 
özellikle ateş ve ağrı üzerindeki tıbbi etkisi uzun süredir bilinmektedir. Latince ismi salix alba olan ve moleküle adını veren aksöğütten özüt elde edilmektedir. 
 
Ateşi düşürmek için Salicylic Acid’in yerini artık aspirin (bu da bir türevidir) ya da parasetamol gibi daha etkin ilaçlar almıştır. Ancak, Salicylic Acid halen kanda 
dolaşan en yaygın metabolittir ve yatıştırıcı etkisinin (analjezik ve anti-inflamatuar) değerlendirilmesinde salisemi (salisilat konsantrasyonu) kullanılır.  
 
Salicylic Acid keratolojik etkisi nedeniyle dermatolojide yaygın olarak kullanılmaktadır ve etkinliği kullanılan yüzde oranına bağlıdır. Birçok endikasyon 
arasından skuamöz durumdaki psoriasis ve iktiyozis hastalıklarının bakımı, heliosisin (kırışıklık, koyu lekeler) düzeltilmesi için eksfoliasyon, komedolitik bir 
ajan olarak akne bakımı, palmoplantar keratoderma ve hatta basınca bağlı hiperkeratoz (nasır, kallus ve yumuşak nasır) gibi çok daha ağır durumların 
bakımıdır ve son olarak da hiperkeratotik siğillerin ve özellikle verüka (plantar siğiller) bakımı bunlara örnek olarak gösterilebilir [1]. 
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 UZMANLARIMIZIN GÖRÜŞÜ 

 
Kimyasal olarak Salicylic Acid farmakopenin ilgi alanına giren bir moleküldür. β-hidroksil varlığı asit fonksiyonu bakımından metal ile kompleks 

oluşturma ve bazı biyolojik yapılarla etkileşim özelliği kazandırırken, modern farmakope bakımından Salicylic Acid’i önemli ve ilginç kılmaktadır. 

Uzun zamandır Salicylic Acid’in korneal yapılar üzerinde doğrudan bir “çözücü” etkisi olduğu, yani molekülün proteaz regülasyonunda yukarı 

yönde değişiklikleri tetiklediği düşünülmekteydi. 

Bununla birlikte, ilgimizi çeken özellikleri üç farklı konsantrasyon seviyesinde gruplandırılabilir: %0,1 ila 0,5 arası: bakteriostatik, arındırıcı, 

astrenjan ve anti-pruritik; %0,5 ila 5 arası: keratolitik; %5 üzeri: yapı üzerindeki destabilizasyon etkisi nedeniyle nekrotik yanıklara neden olma 

(örneğin, %15 ila 20 arasında siğiller üzerindeki etkisi). Bu seviyeler birer gösterge olarak verilmiştir ve formülasyon yöntemine bağlıdır. 

Salicylic Acid solüsyonları, su-alkol formülasyonları sayesinde ve bazen de diğer fenolik antiseptiklerin eklenmesi ile birlikte (Resorsinol, veratrol) 

pilosebasöz foliküllerdeki tıkanıklığın giderilmesi ve cildin arındırılması amacıyla uzun zamandır akne bakımında kullanılmaktadır. Ancak artık bu 

yöntemler demode olmuştur ve Salicylic Acid günümüzde genellikle cildi “pürüzsüzleştirmek” için kullanılmaktadır.  

Ayrıca, Salicylic Acid’in korun tabakasını temizlemek suretiyle diğer etken maddelerin emilimini arttırdığına inanılmaktadır. 

Epidermal yenileyici özellikleri, AHA örneğinde olduğu gibi, foto yaşlanmadan muzdarip ciltlere fayda sağlamaktadır. Örneğin, yüksek derecede 

keratinize olmuş lezyonlarda (psöriyazis), mineral yağ bazlı bitkisel kapatıcılarla kullanılır. Çoğu durumda, örneğin skoamöz saç derisinde kullanım 

için, tamamlayıcı bir etken madde olarak kullanılır. 

Bu etken madde uygun konsantrasyonlarda tehlikeli değildir ve toksisiteye dair herhangi bir sistemik etkisi bulunmamaktadır. Ancak, lokal 

birikmelere (tıkanıklık) yol açacağından, yanık oluşmaması bakımından yüksek konsantrasyonda çok sık uygulamaktan kaçınmamız gerekir (belirli 

bir yüzdenin üzerinde). 

Bilinen salisilat alerjileri kontraendikasyonudur, bu alerjiler genellikle çoğu NSAID (türev aileden) ile “kesişmektedir. 

 

    ETKİN DOZ 
 

SCCNP (Kozmetik Ürünler Bilimsel Komitesi) durulanan ve durulanmayan kozmetik ürünlerde %2, durulanan saç kozmetiği ürünlerinde de %3 

konsantrasyonuna kadar Salicylic Acid kullanımının risk teşkil etmediğini belirtmektedir. [10]  

Tüm yayınlar, bilimsel çalışmalar, standart kullanımlar ve uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda Salicylic Acid konsantrasyonu %2, yani 100 ml 

için 2,000 mg’lık doz (15 ml’lik şişe başına 300 mg) olarak belirlenmiştir.   
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Bu bilgiler örnek olarak sunulmaktadır, hiçbir şekilde yükümlülük doğuracak şekilde tıbbi bilgi olarak kabul edilmemelidir. Bu bilgiler 
yalnızca kişisel ve özel kullanım için bilgi sağlamak amacıyla kopyalanabilir ve çoğaltılabilir. Farklı amaçlarla bu bilgilerin kopyalanması 
veya çoğaltılması yasaktır ve Fransa Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L 122-3 maddesi kapsamında kullanıcı yükümlülüğü doğurmaktadır.  


