
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ETKİ MEKANİZMASI / ETKİNLİK KANITI 

Etat Pur bilinen biyolojik özelliklerinden dolayı düşük molekül ağırlıklı Hyaluronic Acid kullanmaktadır. Aşağıda yer alan etkilere sahiptir:  

• Doku rejenerasyonu:  

In vitro çalışmalar, Hyaluronic Acid’in dermiste tip I kolajen sentezini harekete geçirdiğini [1] ve fibroblast proliferasyonunu artırdığını [2, 3] 

göstermektedir. Fibroblastlar da Hyaluronic Acid üretebilmektedir. Böylece, ciltteki Hyaluronic Acid miktarı artar. Cilt daha yoğun, daha sağlıklı 

ve sıkı hale gelir, kırışıklıklar düzelir [1, 3]. 

• Nemlendirme: 

In vitro çalışmalar, Hyaluronic Acid’in trans-epidermal su kaybını önleyen oklüdin ve ZO-1 gibi sıkı bağları oluşturan proteinlerin sentezini de 

harekete geçirdiğini kanıtlamıştır [1]. Hyaluronic Acid aynı zamanda cildin doğal nemini artırmaktadır [4]. 

• Pürüzsüzleştirme: 

In vivo çalışmalar düşük molekül ağırlıklı Hyaluronic Acid uygulamasının cildin iyileşmesini önemli ölçüde hızlandırdığını ortaya koymuştur [5]. 

Epitelizasyonu yeniden harekete geçirir, hücre proliferasyonu ve migrasyonunu düzenleyerek yeni oluşmuş epidermisin pürüzlü görünümünü 

azaltır [1, 5]. Hyaluronic Acid, adezyon ve hücre proliferasyonunu harekete geçirerek iyileşmeyi teşvik eder [6]. Onarılan dokular daha iyi olur 

ve yara izleri daha az belirgin hale gelir. Düşük molekül ağırlıklı Hyaluronic Acid’in rejeneratif (yenileyici) kapasitesi bu özelliği dolayısıyla cilt 

yaşlanmasının bakımında etkin şekilde kullanılabilir. Farklı moleküler ağırlıktaki %0,1’lik Hyaluronic Acid (50 ila 1,200 kDa) içeren krem ile 

yapılan bir araştırma, düşük ağırlıklı Hyaluronic Acid cilt nemi ve esnekliğinde daha fazla gelişme sağladığını ve 60 gün sonra ölçülen kırışıklık 

karşıtı etkisinin de daha büyük olduğunu ortaya koymuştur [7]. 

 

 

 UZMANLARIMIZIN GÖRÜŞÜ 

 
Glikozaminoglikan ailesinin polimeri kutanöz yapılarda önemli rol oynamaktadır. Biyolojik bozunmaya nispeten dirençli olmasına rağmen fazlasıyla 

biyouyumlu olması ve çok immunojen olmaması sayesinde bilinen bir kırışıklık doldurma tekniği haline gelmiştir. Oldukça higroskopik (nem çeker) 

olduğundan koruyucu filmler oluşturur ve pek çok rekonstrüksiyon sürecinde biyolojik matriks olarak işlev görür. Bu, en bilinen biyolojik etkisidir. 

Birkaç bin ila birkaç milyon Dalton aralığında olmak üzere Hyaluronic Acid farklı moleküler ağırlıklarda mevcuttur. Moleküler ağırlığı arttıkça 

viskozitesi ve cilt yüzeyini kaplama becerisi artmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Hyaluronic Acid tüm omurgalılarda; özellikle bağ, epitel ve sinir dokularında bulunan bir glikozaminoglikandır. Ekstrasellüler matriksin temel 

bileşenlerinden biridir. Matriks, hücrelerin kendilerini doku haline getirmesini sağlar. Vücudumuzdaki Hyaluronic Acid’in %50’sinden fazlası cildimizde 

bulunur. Bu durum cildimizin ne kadar önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. 

Hyaluronic Acid, dermisin doğal bir bileşenidir ve cildin nemi, tonu ve esnekliği üzerinde önemli rol oynamaktadır. Hyaluronic Acid büyük oranda genç 

ciltlerde bulunmaktadır. Zaman içerisinde konsantrasyonu azalmaktadır ve bunun sebebi maruz kaldığımız serbest radikaller (güneş, hava kirliliği vs.) 

tarafından yok edilmesidir. Cilt yavaş yavaş kurur ve kırışmaya başlar.   

50 yaşına geldiğinde kadın ve erkeklerin, çocukluk döneminde ciltlerinde bulunan Hyaluronic Acid miktarının yalnızca yarısına sahip oldukları tahmin 

edilmektedir.  

Hyaluronic Acid tıpkı bir “moleküler sünger” gibi ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilir. Cildin elastik özelliğini geri kazandırır, cilde nem katkısı yapar ve 

cilt yüzeyini pürüzsüzleştirir. 

Plastik cerrahide, Hyaluronic Acid ‘in dermise enjekte edilmesiyle birlikte cilt pürüzsüz ve dolgun bir görünüme kavuşur.   

Düşük molekül ağırlıklı Hyaluronic Acid (LW Hyaluronic Acid) hücre migrasyonu ve proliferasyonu bakımından önemli rol oynamaktadır. İki süreç de 

yaraların rejenerasyonu, rekonstrüksiyonu ya da iyileşmesinde etkili olmaktadır. Düşük molekül ağırlıklı Hyaluronic Acid’in rejenerasyon kapasitesi tam 

olarak bu sebeple cilt yaşlanmasının bakımında etkin şekilde kullanılabilmektedir. Ayrıca bu özelliği sayesinde, kırışıklıkları doldurmak için intradermal 

enjeksiyon şeklinde ya da göz ve eklem ameliyatlarında da kullanılabilmektedir. 

HYALURONIC ACID 
Başlıca endikasyonlar: yerleşik kırışıklıklar, sıkılık kaybı   

PURE ACTIVE 
A06 

 INCI adı: HİDROLİZE SODYUM HYALURONAT 

 Biyoteknoloji ile üretilen %85’ten fazla saf molekül  



 

 

 

 

Temel modeldeki (disakkarit) en küçük oligomerler bile 1,000 Dalton’u aştıklarından en derin tabakalara transdermal geçişi engellemektedirler. 

Ancak, korun tabakasına geçtiğinde, korun tabakasındaki/epidermisteki gradyanları değiştirerek “su ve iyon süngeri” özellikleri sayesinde 

epidermalizasyon sürecini düzenleyebilmektedirler. Bu etki, cildin hasarlı olması durumunda daha çok fark edilir. 

Molekül oldukça biyo-yapışkan ve kararlı olduğundan, genellikle doğaları gereği oldukça dağılabilir yapıda olan diğer küçük higroskopik ajanlara 

göre daha uzun süreli bir etki sağlamaktadır. 

Hasarlı cilt veya hücre kültürlerindeki hücre rejenerasyonu ve koruma etkileri oldukça iyidir.  

Sağlıklı ciltteki yumuşatıcı etkisi oldukça tatmin edici olduğundan tercih edilen bir moleküldür. 

Farklı ağırlık ve konsantrasyonlar arasındaki oranlar kozmetik özelliklerle ve hemen görülmesi beklenen etkilerle alakalıdır. Daha az yüzeysel bir 

etki ve daha iyi bir su ve iyon (özellikle Ca) gradyanı elde etmek için daha düşük molekül ağırlıkların kullanılması gerektiğine inanıyoruz. 

Bu nedenle de %0,01 ila %1 arasında oranlar kullanıldığını görüyoruz. Yaklaşık %0,5 oranında düşük ve yüksek ağırlıkların kullanımının cildin 

ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu düşünüyoruz. 

 

    ETKİN DOZ 

Tüm yayınlar, bilimsel çalışmalar, standart kullanımlar ve uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda Hyaluronic Acid konsantrasyonu %0,8, yani her 

100 ml için 680 mg (15 ml’lik şişe başına 100 mg) olarak belirlenmiştir.  

 

Hyaluronic Acid Pure Active A06, cilt yüzeyinde kalan, orta derece moleküler ağırlığa sahip (1,3-1,6 kDa) farklı bir Hyaluronic Acid gradı ile 

kombinasyon halinde formüle edilmiştir [8]. Biyolojik özelliklerinin ötesinde, orta ağırlıktaki Hyaluronic Acid’in fiziksel özellikleri de moleküle 

nemlendirme özelliği sağlar ve böylece cilt esnekliğini artırır [7]. 
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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. 

 


