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Komórkowe
CENTRUM

MOCY
Dlaczego poprawa kondycji
mitochondriów jest ważnym elementem
zabiegów stymulujących skórę i powinna
być stałym elementem beauty planu?
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itochondria to jeden z najważniejszych elementów
budujących komórkę eukariotyczną (zawierającą jądro utworzone przez liniowe DNA). Występują licznie w komórkach organów,
których funkcjonowanie wymaga
znacznego nakładu energii ATP –
m.in. w kardiomiocytach (serce) czy
miocytach (mięśnie).
Wiedza na temat funkcjonowania mitochondriów jest kosmetologom niezbędna do zaplanowania
zabiegów stymulujących – głębokich peelingów chemicznych, mezoterapii mikroigłowej, HIFU czy
laseroterapii. W przeciwieństwie
do zabiegów kondycjonujących
(kosmetyka biała, mezoterapia
igłowa) nie dostarczają one skórze
składników odżywczych. Ich rolą jest
przyspieszenie metabolizmu komórkowego, który jest nierozłącznie
związany z funkcjonowaniem mitochondriów. Można więc powiedzieć,
iż efekty zabiegów stymulujących
i ich trwałość zależą od sprawności
tych „komórkowych centrów mocy”.
Mitochondria odpowiadają za produkcję energii komórkowej, która jest niezbędna dla przebiegu
wszystkich procesów metabolicznych. Na poziomie skóry komórki
wykorzystują ją do syntezy włókien
podporowych (kolagen, elastyna),
glikozaminoglikanów (GAG) czy
odbudowy naskórka. Bez ATP (adenozynotrifosforanu) niemożliwe by-

łyby również podziały komórkowe,
których stymulacja jest celem wielu
zabiegów kosmetologicznych.

Teoria starzenia się

Odpowiedzi na pytanie „dlaczego się starzejemy?” jest tyle samo,
ile teorii na temat samego starzenia się. Do najbardziej popularnych
należą: teoria telomerowa (skracanie zakończeń chromosomów) oraz
teoria wolnych rodników, w której
mitochondria odgrywają znaczącą rolę. Podczas najważniejszego
procesu zachodzącego na poziomie tych organelli – cyklu Krebsa
(prowadzącego do powstania ATP),
ok. 4% tlenu zostaje przekształcone
w wolne rodniki (ROS). W zdrowo
funkcjonującej komórce nadmiar
powstałych ROS z pomocą naturalnych antyoksydantów jest natychmiast neutralizowany.
Problem pojawia się w sytuacji niedoboru antyoksydantów (starzenie,
choroby przewlekłe) oraz przy przyspieszonej pracy mitochondriów.
Wzrost ilości wolnych rodników prowadzi do uwolnienia cytochromu C
i aktywacji kaspaz (enzymów z grupy
proteaz cysteinowych), a dalej do
śmierci komórki. Mitochondrialna
teoria starzenia się łączy dwa elementy – wg niej tkanka starzeje się
w wyniku spadku produkcji naturalnych antyoksydantów oraz nadmiaru
wytwarzanych podczas cyklu Krebsa
wolnych rodników.

ROS – nie tylko złe oblicze
Wolne rodniki (ROS – Reactive Oxygen Species), mimo iż utożsamiane są z procesami starzenia się, są naturalnie wytwarzane przez
mitochondria. Ich fizjologiczna rola polega na komunikacji międzykomórkowej i wzajemnym informowaniu się o niebezpieczeństwie
w postaci stanu zapalnego lub obecności antygenów. Do negatywnych skutków aktywności ROS dochodzi w sytuacji nadmiaru czynników prozapalnych lub niedoboru enzymów antyoksydacyjnych.
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Mgr kosmetologii, psycholog. Od dziesięciu lat związana z branżą kosmetologii,
od czterech – właścicielka gabinetu,
szkoleniowiec. Połączenie kosmetologii
i psychologii klinicznej sprawiło, że kompleksowo zajmuje się pracą z ludzkim
organizmem i skórą, w zgodzie z nurtem
healthy aging.
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W nurcie healthy aging

Coraz więcej klientów gabinetów
decyduje się na długoterminowe terapie nastawione na przywrócenie
zdrowia całego organizmu, w tym
skóry. Kuracje healthy aging dają profesjonaliście szereg narzędzi i możliwości terapeutycznych – zabiegi są
komponowane zgodnie z fizjologią
skóry i mogą koncentrować się na
kondycji poszczególnych organelli czy
tkanek. Obok popularnych elementów
terapii – antyoksydacji i wyrównania
niedoborów składników mineralnych
– istotna jest także poprawa stanu mitochondriów. W beauty planie należy
uwzględnić:
1. Pielęgnację domową i celowany
dobór składników aktywnych.
To jedno z najważniejszych narzędzi
w pracy kosmetologa. Regularne
kondycjonowanie naskórka w ramach
pielęgnacji domowej przynosi wi-

doczne efekty – od nawilżenia i rozjaśnienia cery po redukcję stanów
zapalnych. Niestety, z uwagi na ograniczone przenikanie składników aktywnych do żywych warstw naskórka
(warstwa podstawna, kolczysta, ziarnista), gdzie znajdują się mitochondria,
pielęgnacja domowa nie jest w stanie efektywnie zadziałać na ich metabolizm. Beauty plan powinien więc
obejmować też inne, synergistyczne
działania, w tym w szczególności pielęgnację bogatą w antyoksydanty.
2. Zabiegi kosmetologiczne skupione na poprawie kondycji mitochondriów.
Do procedur, których celem jest dostarczenie ważnych dla komórek skóry
składników odżywczych, należą:
A. Mezoterapia igłowa z wykorzystaniem preparatów zawierających m.in.
ATP lub koenzym Q10. Iniekcyjne

Wartościowa suplementacja.
Substancje wspierające funkcje mitochondriów:
L-karnityna – umożliwia wykorzystanie w cyklu Krebsa kwasów tłuszczowych, dzięki czemu
energia ATP powstaje w większej
ilości, a cały proces jest bardziej
wydajny. Do produkcji L-karnityny niezbędne są: lizyna, metionina oraz żelazo, witamina C
i witaminy z grupy B
koenzym Q10 – jest podwójnie ważny dla mitochondriów,
gdyż przyspiesza i zwiększa produkcję energii komórkowej oraz
pomaga w neutralizacji wolnych
rodników powstających przy cyklu Krebsa. Koenzym ten może
być przyjmowany okresowo lub

stale od 35. roku życia – to wtedy
tempo metabolizmu komórkowego zaczyna spadać. Najlepiej
przyswajalną jego formą jest zredukowany koenzym – ubichinon
rozpuszczony w oleju
magnez – jego jony obniżają
ładunek cząsteczek ATP i pomagają im się poruszać. Niedobory
magnezu skutkują mniej efektywnym wykorzystaniem wyprodukowanej przez mitochondria
energii, co powoduje spowolnienie metabolizmu komórkowego.
Aby ustalić dawkę suplementacji
magnezu, niezbędne jest badanie laboratoryjne.
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NNKT – w suplementacji warto uwzględnić nienasycone kwasy tłuszczowe, w szczególności
omega-3, 6 i 9. Wysokie stężenie
NNKT w organizmie sprzyja odbudowie i poprawie elastyczności błon komórkowych. Im płynniejsza staje się błona otaczająca
komórkę, tym łatwiej przenikają
do wnętrza pozostałe składniki
obecne w diecie lub suplementach. Można zatem powiedzieć,
iż bez obecności NNKT nawet
najlepszej jakości suplementy
diety nie będą w stanie zadziałać
w obrębie mitochondriów
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podanie adenozynotrifosforanu przyspiesza procesy syntezy białek i ogranicza ilość ROS, z kolei koenzym Q10
działa najskuteczniej, wprowadzony
iniekcyjnie do warstw skóry właściwej.
Z jego udziałem fibroblasty wytwarzają energię, którą wykorzystują do
produkcji kwasu hialuronowego, kolagenu i elastyny.
Ampułki z Q10 najczęściej zawierają koktajl składników: antyoksydantów, aminokwasów i enzymów, co
podnosi efektywność mezoterapii
igłowej.
B. Kosmetyka pielęgnacyjna (tzw.
kosmetyka). Do beauty planu skoncentrowanego na zdrowiu mitochondriów
warto wprowadzić na przykład zabiegi
z witaminami, NNKT czy czynnikami
wzrostu. Mimo iż nie oddziałują one
bezpośrednio na mitochondria, to
poprzez uzupełnienie składników
regenerujących i wzmocnienie błon

komórkowych przyczyniają się do odbudowy keratynocytów i fibroblastów.
C. Suplementacja to istotne narzędzie kosmetologów pracujących
w nurcie healthy aging. Wzmacnianie skóry od wewnątrz uzupełnia pielęgnację i przedłuża efekty
uzyskane za pomocą pielęgnacji
profesjonalnej i domowej (polecane suplementy znajdziesz w ramce
nr 1 na stronie obok).
Mitochondria odgrywają ważną
rolę w procesach starzenia się zarówno skóry, jak i całego organizmu. Na
skutek zaburzeń w ich funkcjonowaniu spada ilość produkowanej energii
komórkowej i enzymów antyoksydacyjnych, a liczba wolnych rodników
rośnie. Wiedza z zakresu fizjologii
komórki pozwoli nam tak skomponować terapię gabinetową, aby okazała
się nie tylko bezpieczna, ale i maksymalnie efektywna.

”

Mitochondria
odpowiadają
za produkcję energii
komórkowej, która
jest niezbędna
dla przebiegu
wszystkich procesów
metabolicznych.
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