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ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗ
Η «ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ

Γλυκοζυλίωση και
δυο φυσιολογικά φαινόµενα που σχετίζονται µε

Η γλυκοζυλίωση είναι, αναµφίβολα, ένας από τους µηχανισµούς ενδογενούς γήρανσης του δέρµατος.
Προκαλείται από µια αντίδραση µεταξύ της γλυκόζης που υπάρχει φυσιολογικά στον οργανισµό και των
ινών του δέρµατος - του κολλαγόνου και της ελαστίνης. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας µπορεί να
συγκριθεί µε την αντίδραση καραµελοποίησης.

Ως αποτέλεσµα της γλυκοζυλίωσης, οι ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης υπόκεινται σε αλλαγές. Μέσω πολύπλοκων
αλυσιδωτών αντιδράσεων, δηµιουργούνται τα «προϊόντα» γλυκοζυλίωσης που είναι γνωστά ως AGEs: Advanced
Glycation End Products (Τελικά Προϊόντα Προχωρηµένης Γλυκοζυλίωσης) ή αλλιώς γλυκοτοξίνες. Τα AGEs
σχηµατίζουν µοριακούς δεσµούς µεταξύ των ινών κολλαγόνου και ελαστίνης, οδηγώντας στην αποδιοργάνωση του
στηρικτικού ιστού.

Καθώς οι ινοβλάστες µειώνονται µε την ηλικία, και η σύνθεση του κολλαγόνου και της ελαστίνης φθίνει, η
ικανότητα ανανέωσης και επανόρθωσης του δέρµατος µειώνεται επίσης.

Το φαινόµενο της γλυκοζυλίωσης είναι µη αναστρέψιµο. Τα AGEs συσσωρεύονται µε την πάροδο του χρόνου και
ο οργανισµός δε µπορεί να τα αποµακρύνει. Γι’ αυτό, η πρόληψη είναι ο µόνος επιστηµονικά αποδεκτός τρόπος
περιορισµού της συσσώρευσης παραγώγων γλυκοζυλίωσης µε την πάροδο του χρόνου.

Στην καρδιά του δέρµατος Τα σάκχαρα
προσκολλούνται στις ίνες
κολλαγόνου και ελαστίνης,
οι οποίες είναι υπεύθυνες
για τη δοµή δέρµατος.

Οι ίνες του δέρµατος
γίνονται δύσκαµπτες.

Η δοµή του υποδόριου
ιστού αλλοιώνεται.
Το δέρµα χάνει την
ελαστικότητά του,
οι ρυτίδες εγκαθίστανται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗ



οξείδωση:
τη γήρανση του δέρµατος

Tο φαινόµενο της οξείδωσης προκαλεί σηµαντική ζηµιά στα κύτταρα, φθείροντας τα νουκλεϊκά οξέα, τις
ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες και τα µεµβρανικά λιπίδια.

Το 1956 ο ∆ρ. Denham Harman, χηµικός, βιολόγος και γιατρός του Πανεπιστηµίου της Νεµπράσκα,
διατύπωσε τη θεωρία σύνδεσης της γήρανσης µε τις ελεύθερες ρίζες. Σήµερα, αυτή η θεωρία είναι
καθολικά αποδεκτή από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα.

Το πρόβληµα προκαλείται από την πηγή της ύπαρξής µας: το οξυγόνο. Η παραγωγή ελεύθερων ριζών
γίνεται φυσιολογικά στον οργανισµό. Οι ελεύθερες ρίζες παράγονται ακόµη και από κυτταρικές
δραστηριότητες όπως τη µιτοχονδριακή αναπνοή. Κάθε φορά που αναπνέουµε, η χρήση οξυγόνου από
τον οργανισµό προκαλεί τη δηµιουργία ελεύθερων ριζών. Από χηµικής άποψης, µια ελεύθερη ρίζα είναι
µια χηµική ένωση η οποία έχει ένα ή περισσότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Η παρουσία ενός ελεύθερου ηλεκτρονίου προκαλεί σε αυτά τα µόρια σηµαντική αστάθεια. Για να
ανακτήσει τη σταθερότητά της, µια ελεύθερη ρίζα προσπαθεί να πάρει ένα ηλεκτρόνιο από ένα άλλο µόριο
το οποίο, µε τη σειρά του, γίνεται ασταθές.

2
ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΜΙΑ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΦΘΟΡΑΣ

Το στρες, οι ακτίνες UV
και η ρύπανση οδηγούν
σε διαδικασία οξείδωσης
η οποία είναι βλαβερή για
τα κύτταρα.

Αυτή η οξειδωτική
αντίδραση χαρακτηρίζεται
από αστάθεια ενός
µορίου, η οποία
συνδέεται µε απώλεια
ενός ηλεκτρονίου.

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις
που ακολουθούν µπορούν
να βλάψουν το κυτταρικό
DNA.

Ο κυτταρικός µεταβολισµός
του δέρµατος αλλοιώνεται.
Το δέρµα αναπλάθεται πιο
αργά και λιγότερο
αποτελεσµατικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ



DERM AOX
ΑΝΤΙ-ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης.
Λειαίνει τις ρυτίδες. Αποκαθιστά τη λάµψη.

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

LA ROCHE-POSAY. H ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

ΝΕΟ

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
LA ROCHE-POSAY



ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Η σειρά DERM AOX δηµιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των γυναικών που παρατηρούν την
εµφάνιση των πρώτων κλινικών συµπτωµάτων γήρανσης - λεπτές γραµµές, ρυτίδες, απώλεια λάµψης - και θέλουν
να δράσουν για να προλάβουν την επιδείνωσή τους αλλά και να τα επανορθώσουν.
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Πρωτόκολλο: CHU Besanηon, Κλινική αξιολόγηση σε 2 οµάδες γυναικών των 30 ατόµων, από τους ερευνητές δερµατολόγους.
Τυφλή µελέτη DERM AOX Serum vs Placebo. Καθηµερινή χρήση, 2 φορές την ηµέρα για 6 µήνες.

∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ∆ΕΡΜΑ



ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

DERM AOX
Προστασία των ινών και των κυττάρων

PYCNOGENOL®:
ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΡΙΖΩΝ

Εκχύλισµα θαλάσσιας πεύκης, το Pycnogenol®, είναι
ένα από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά. Η
αντιοξειδωτική της δράση είναι 20 και 50 φορές
ισχυρότερη από εκείνη της Βιταµίνης C και Ε
αντίστοιχα.
Το Pycnogenol® εµποδίζει τη δηµιουργία ελευθέρων
ριζών που ευθύνονται για την αλλοίωση των κυττάρων.
Επιπλέον, έχει την ικανότητα να προστατεύει και να
ανανεώνει, τις Βιταµίνες E και C, παράγοντες του
ενδογενούς αντιοξειδωτικού συστήµατος Η ύπαρξη
αυτού του ευεργετικού κύκλου ανανέωσης οδήγησε τα
Εργαστήρια της La Roche-Posay στο συνδυασµό του
Pycnogenol® µε τις Βιταµίνες C και Ε, σε µία σύνθεση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Τα κύτταρα προστατεύονται.
Το δέρµα προφυλάσσεται από τη γήρανση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οι δοµές στήριξης προστατεύονται.
Το δέρµα διατηρεί την ελαστικότητά του και γίνεται πιο
ανθεκτικό στο πέρασµα του χρόνου.
Η εµφάνιση νέων ρυτίδων αποτρέπεται.

ΚΑΡΝΟΣΙΝΗ:
Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ

Η Καρνοσίνη είναι ένα µόριο που βρίσκεται
φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισµό, στους µυς και
στον εγκέφαλο. Αυτό το ενδογενές µόριο έχει γίνει
αντικείµενο προσοχής στα πλαίσια ιατρικών ερευνών
λόγω της δράσης του ενάντια στην γλυκοζυλίωση των
πρωτεϊνών των ιστών. Η Καρνοσίνη αντιδρά µε τα
µόρια γλυκόζης που βρίσκονται στο αίµα και έπειτα
αποµακρύνεται µε φυσικό τρόπο από τον οργανισµό.
Μέσω της “αυτοθυσίας” της, η Καρνοσίνη εµποδίζει
τα µόρια σακχάρου να ενωθούν µε το κολλαγόνο και
την ελαστίνη.
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ 33%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 49%
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Πρωτόκολλο: δοκιµασία in vitro σε ανθρώπινους ινοβλάστες. Πυκνοµετρική
ανάλυση της παραγωγής γλυκοτοξίνης µετά την ανοσοανίχνευση µέσω Dot Blot.
*p<0.001
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Πρωτόκολλο: Τεχνική ICL-S (Induced Chemiluminescence σε ανθρώπινο
δέρµα). Μέτρηση in vivo των φωτονικών εκποµπών που ακολουθούν το
οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τις UVA. 24 άτοµα . 20 ηµέρες.
Εφαρµογή µία φορά την ηµέρα.
*p<0.005
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Το πρωτόκολλο αντιγήρανσης
από τη La Roche-Posay

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ

LA ROCHE-POSAY

ΡΥΤΙ∆ΕΣ,
ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΑΜΨΗΣ

DERM AOX
Κατά της γλυκοζυλίωσης και της οξείδωσης

SUBSTIANE
Φροντίδα αναδόµησης του δέρµατος

ΒΑΘΙΕΣ ΡΥΤΙ∆ΕΣ,
ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΚΑΦΕ ΚΗΛΙ∆ΕΣ

Κρέµα για
την περιοχή
των µατιών
15 ml
Λ.Τ. 22,50€

Εντατικός
αντιρυτιδικός ορός
λάµψης
30 ml - Λ.Τ. 34,00€

Καθηµερινή
αντιρυτιδική φροντίδα
επανόρθωσης και
λάµψης
SPF 10 - PPD 10
40 ml - Λ.Τ. 26,00€

Κρέµα για την
περιοχή των
µατιών
15 ml
Λ.Τ. 21,90€

Κρέµα
ηµέρας
40 ml
Λ.Τ. 28,50€

Κρέµα ηµέρας
µε δείκτη
προστασίας
SPF 15
PPD 9
40 ml
Λ.Τ. 28.50€

MELA-D

Φροντίδα
αναζωογόνησης
της απόχρωσης
της επιδερµίδας
30 ml
Λ.Τ. 25,30€

REDERMIC
Αντιρυτιδική και συσφικτική φροντίδα

Κρέµα
ηµέρας σε 2
υφές:
α.ξηρό ή
β.κανονικό/
µικτό δέρµα
40 ml
Λ.Τ. 27,70€

Κρέµα ηµέρας
µε δείκτη
προστασίας
SPF 15 - PPD 9
40 ml
Λ.Τ. 28,20€

Καθηµερινή
φροντίδα
αντιµετώπισης των
καφέ κηλίδων
SPF 15 - PPD 11
30 ml
Λ.Τ. 25,30€



www.laroche-posay.com
LA ROCHE-POSAY. Η ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

100 % ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ∆ΕΡΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

Η µάρκα που εµπιστεύονται περισσότεροι
από 25.000 δερµατολόγοι σε όλον τον κόσµο.


