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Sammendrag 

 
Introduksjon: Etterhvert som menneske eldes, skjer det en rekke naturlige fysiske 
endringer med kroppen. Hudkvaliteten forandres med tiden, avhengig av ytre og 
indre påvirkning og huden blir rynkete. For å utsette forekomst av rynker er det 
nødvendig å stoppe degradering av kollagen, elastin og hyaluronsyre i huden, 
ettersom dette nivået synker med alderen. Det finnes mange ansiktsprodukter som 
påstår å ha antialdringseffekt, og reklametrykket er stort. Antirynkekremer er 
effektive sier reklamen, men hvor effektive er de? 
 
Hensikten: Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke påstander i 
markedsføringen av anti-age produkter, og sammenligne disse med de faktiske 
vitenskapelige belegg som finnes. Det finnes aktive ingredienser i anti-age produkter 
som påstås å kunne behandle noen av aldringstegnene. Hyaluronsyre er en av de 
aktive ingrediensene det refereres til i markedsføringen. Hovedproblemstillingen i 
dette arbeidet er: Hvilken vitenskapelig evidens finnes bakom markedsføringen av 
hyaluronsyrens effekter i hudkremer?  
 
Metode: Den medisinske databasen PubMed har vært den største kilden til 
materialet som er brukt i denne studien. Ni originalartikler har blitt gjennomgått og 
vurdert. I tillegg har informasjon blitt hentet fra lærebøker og hjemmesider på 
internett.  
 
Resultat: Alle de ni studiene som blir presentert i denne rapporten viser at 
hyaluronsyre gir en signifikant reduksjon av fine linjer og rynker. In-vivo studiene 
viste at hyaluronsyre fragmenter (Hafi), N-acetylglucosamin (NAG) eller ulike 
hyaluronsyre formuleringer forbedret aldringstegn i huden. Den første av de fire in-
vitro studiene konkluderte med at økt konsentrasjon av NAG resulterte i en økt 
akkumulering av involukrin, keratin K1 og keratin K10 i dyrkede keratinocytter. 
Sannsynligvis førte NAG til at keratinocyttene dissosierte fra hverandre og fra 
substratet. Den andre in-vitro studien påviste at NAG stimulerte hyaluronsyre (HA)-
produksjonen i dermale fibroblaster mens den tredje studien ikke kunne vise en slik 
effect av NAG. Derimot stimulerte NAG HA-produksjonen i keratinocytter. Den siste 
av in-vitro studiene kom frem til at hyaluronsyre fragmenter med en molekylvekt 
mindre enn 20 kDa, ble gjenkjent av Toll-like reseptorer (TLR) 2 og 4, noe som 
resulterte i aktivering av disse cellene og proinflamatoriske mediatorer. 50 kDa 
manglet de negative effektene mediert av TLR.   
 
Diskusjon: Konklusjonen blir at det er vanskelig å dra en slutning på hvor effektiv 
hyaluronsyre er, før flere studier foreligger. Det er ønskelig med flere blindede, 
randomiserte og placebo-kontrollerte in-vivo studier. Det gjenstår å se om en krem 
inneholdende hyaluronsyre gir en bedre effekt på tørr og rynkete hud, enn en vanlig 
mykgjørende hudkrem gjør. Den vitenskapelige evidensen bakom markedsføringen 
av hyaluronsyrens effekter i hudkremer behøver dermed forsterkes. 
 
 
 
 
 
 
 
Nøkkelord: hyaluronic acid, n-acetylglucosamin, anti-wrinkle, skin aging, topical 
wrinkle treatment 
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1. Introduksjon 

Huden spiller en avgjørende rolle i møte mellom mennesker. Denne 
overflatemembranen har en biologisk og sosial betydning. Biologisk kommunikasjon 
skjer gjennom farge, dufter og fuktigheter. Hudpleie og kosmetologi er en av 
menneskets viktigste og eldste kulturytringer. 

1.1 Kosmetikk i et historisk perspektiv 

Kosmetikkens historie er like gammel som menneskenes historie, og kosmetikk spilte 
en betydelig rolle allerede i oldtiden. De første kosmetiske midlene var dyreblod, aske, 
urin, fett og melk, følgelig har fargene rødt, hvitt og svart vært dominerende. Først etter 
den franske revolusjonen økte interessen for hygiene hos det høyere borgerskap. 
Kvinner og menn brukte kremer, luktsalt og leppepomade. Såpe og duftende oljer ble 
brukt i badestampen. For å skjule arr etter sykdom brukte man pudder. Fra 1900-tallet 
førte industriell revolusjon til en økende produksjon av nye produkter. Pudderdåse 
med fast pudder kom i 1911, og det ble dermed slutt på  rismelpudder. I de siste tiårene 
er det kommet en rekke kremer på markedet som påstås å ha antirynke effekt. (1)  

1.2 Kommersiell interesse 

I de senere årene har kosmetikkindustrien gått i kompaniskap med forskningen. Denne 
industrien har blitt en dynamisk og innovativ bransje hvor lansering av nye produkter 
eller forbedringer på eksisterende produkter står sentralt. Kosmetikkindustrien er en 
raskt ekspanderende bransje og inntektene er store. Ifølge Datamonitor ventes det 
globale markedet for hudpleie å vokse med en årlig rate på 6,5% og opp til 95 milliarder 
amerikanske dollar i 2015 (2). Ansiktskremer er det klart største segmentet i gruppen 
med 65% av salget. Konkurransen om markedet er stor. LÓreal SA er ledende på 
markedet og stod for 12% av totalsalget i 2013. Nummer to er Beiersdorf AG (9,2% av 
markedssalget) og på tredjeplass Unilever (7,3%). (2) 
 

1.2.1 Medisin og hudpleieprodukter 
Grensen mellom medisin og hudpleieprodukter har blitt mer uklare og utviskes, og for 
hudpleieprodusenter åpner dette for en rekke nye muligheter. Medisinen har historisk 
hatt liten interesse av å utvide sitt felt over i kosmetikkens område, mens det omvendte 
skjer på hudpleiefronten (3). Flere hudpleieprodukter befinner seg i gråsonen mellom 
legemidler og kosmetikk. Kravene varierer fra full vitenskapelig dokumentasjon på 
basis av kliniske forsøk til ingen dokumentasjonskrav overhodet. Legemiddelindustrien 
har helt ulike kriterier og krav til dokumentasjon og seriøsitet enn 
kosmetikkindustrien. Kosmetikkprodusenter prøver å selge sine produkter som mer 
veldokumenterte og effektive ved blant annet å velge medisinsk terminologi og 
vitenskapelig språk i markedsføringen. Hudpleieprodukter omtales under overskriften 
”Nærende nyheter” som skal gi huden et såkalt ”synlig løft” (4). 

1.3 Statlig regulering 

De fleste land har regler for hvilke ingredienser som er tillatt brukt i kosmetiske 
produkter. Kosmetiske ingredienser var tidligere definert som stoffer som bare virket 
overflatisk i huden. I dag er ikke reglene like klare. Om innholdsstoffene defineres som 
kosmetiske må de ikke ha noen helsefare. Regelverket for kosmetiske ingredienser 



2 
 

reguleres av ”Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt med mer i Norge” (5). Norge og 
Sverige har valgt en todelt benevning, kosmetikk og kroppspleieprodukt. I Norge og 
Sverige defineres hovedsakelig ikke tannkrem, deodoranter, såper, sjampo og så videre 
som kosmetikk (6).  
 

1.3.1 Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt 
I lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt blir det fremmet at merking, presentasjon, 
reklame og annen markedsføring av produkt skal være korrekt, gi mottakeren 
tilstrekkelig informasjon og ikke gi villedende opplysninger. Helse- og 
omsorgsdepartementet i Norge kan også gi forskrifter om plikt til å dokumentere de 
påstandene som er brukt i markedsføringen av et produkt og om krav til denne typen 
dokumentasjon  (5,6). Mattilsynet, den norske stats tilsynsorgan for planter, fisk, dyr 
og næringsmidler, fører tilsyn med at kosmetikk produseres og selges i henhold til 
regelverket. Mange stoffer i kosmetikk som også brukes i legemidler har hatt 
bruksbegrensninger i Norge, men ikke i EU. Stoffene kan være aktive ingredienser i 
legemidler og kan ha uheldige bivirkninger. Eksempler på stoffer Mattilsynet mener 
ikke bør forekomme i kosmetikk er Fucus vesicolusus Extract, Iodoform, Laminaria 
digitata chelidonium majus extract og Ethiodized oil (7).  Når EU i 2014 nå 
implanterer sitt nye regelverk for kosmetikk, er det ikke lenger mulig for Norge å 
opprettholde særnorske bruksbegrensninger (8). I avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet (EØS avtalen) pålegges staten å ta inn EUs regelverk i 
norsk lov (9,10). 

1.4 Aktive substanser i hudpleieprodukter 

I beskrivelsen av et hudpleieprodukt er det de stoffene som kalles aktive stoffer som får 
mest oppmerksomhet. I denne oppgaven vil begrepet ”aktivt stoff” bli brukt til å 
beskrive stoffer som blir markedsført av produsentene som substanser som har en 
biologisk effekt. De aktive stoffenes oppgave er å reparere eller forebygge ubalanse eller 
aldring i huden. Hyaluronsyre er et slikt aktivt stoff. Bindevevet i huden inneholder 
hyaluronsyre. Med alderen avtar mengden hyaluronsyre, noe som reduserer hudens 
evne til å holde på vann. Dette fører til volumtap med påfølgende rynkedannelse og 
andre aldringstegn i huden (10). I følge produsenters markedsføring fungerer 
hyaluronsyre som et smøremiddel som gir huden form, volum og øker hudens evne til å 
holde på fuktigheten. Som følge av dette har hyaluronsyre blitt en populær ingrediens i 
mange kosmetiske produkter (11). Det er derfor nærliggende å stille spørsmål til om det 
finnes noen vitenskapelig evidens for at hyaluronsyre reduserer hudens aldringstegn. 

1.5 Hudens struktur og oppbygging 

Huden består av tre lag;- epidermis, dermis og hypodermis (12). Det ytre lag av huden, 
kjent som stratum corneum (SC), bidrar til å holde huden hydratisert ved å absorbere 
fuktighet og hindre vannfordampning. Stratum corneum er omtrent ugjennomtrengelig 
og er derfor kritisk i absorpsjon av kjemikalier, medisiner og mikroorganismer (13). 
Spredd mellom keratinocytter i stratum basale ligger melanocytter. Dette pigmentet 
beskytter dermis og kjernematerialet i cellekjernene mot skader ved UV-bestråling 
(14,15).  

1.6 Hvordan eldes huden? 

Mennesker eldes på en rekke forskjellige måter. Kronologisk aldring er forandringer 
som skjer som ledd i den naturlige aldringsprosessen. Slappere hud og rynker er en 
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naturlig del av denne prosessen. Rynker forårsakes av et samspill mellom aldring, 
hormonell status og andre sykdommer samt noen eksogene faktorer (16). Eksogene 
faktorer av spesiell betydning er UV-eksponering og bruk av sosiale rusmidler som 
tobakk og alkohol. Påvirkning av klima og vær kan heller ikke utelukkes (17,18). 
Hudens utseende er viktig for mange, og et utall av kremer, salver og oljer brukes for å 
holde den penest mulig. Ettersom huden eldes forsvinner fettvevet gradvis i 
hypodermis, dermis blir tynnere og bindevevet mister sin fibrøse struktur og evnen til å 
binde vann. De elastiske fibrene degenereres. I epidermis går den lagvise formasjonen 
av de individuelle lagene tapt (19). Færre celler dannes i epidermis (epidermal mitose 
avtar), cellene krymper og epidermis blir tynnere. Tap av elastitet i huden starter som 
en direkte tilknytting til den underliggende nedbrytingen av proteiner. Huden blir 
tørrere og mengden av melanin avtar, noe som gir blekere hud. Degradering og 
kryssbindinger av kollagen i huden fører til rynker (12).  

1.6.1 Kollagen og elastin 
Kollagen er det proteinet som det finnes mest av i pattedyr. Dette proteinet gir fasthet, 
mekanisk styrke og elastisitet til en rekke komponenter i kroppen som bein, hud, 
bindevev og ekstracellulær matriks (20). Kollagen eksisterer i ulike former, men alle 
kollagenmolekylene består av tre langstrakte polypeptidkjeder kalt 𝛼-kjeder, stabilisert 
rundt hverandre i en langstrakt trippelheliks. Polypeptidkjedene stabiliseres av 
hydrogenbindinger. 𝛼-kjedene inneholder en eller flere områder som er karakterisert 
av gjentakende aminosyresekvenser av typen Glysin-X-Y, der X og Y kan være hvilken 
som helst aminosyre, men X er ofte prolin og Y ofte hydroxyprolin. Hydroksyprolin og 
prolin er ansvarlig for sekundærstukturen til kollagen (20). Elastin er i likhet med 
kollagen et protein som dannes i fibroblastene. I det ekstracellulære matriks danner 
elastinmolekylene et nettverk som kan sammenlignes med et fiskegarn (21). Bindevevet 
av elastin og kollagen i dermis gjør den spenstig, elastisk og sterk (15). 

1.6.2 Proteolytiske enzymer  
Cellene har mulighet til å bryte ned proteinene i ekstracellulærmatriks (ECM). Dette er 
viktig for cellenes bevegelse gjennom ECM eller gjennom basalmembranen. 
Basalmembranen er sammensatt blant annet av kollagen IV, laminin og fibronektin. 
ECM komponenter degraderes av ekstracellulære proteolytiske enzymer (proteaser) 
som utskilles av cellene i nærheten. De fleste av disse enzymene hører enten til gruppen 
matriks metalloproteaser (MMP) som trenger calcium( Ca

2+ 
) eller sink ( Zn

2+
) for å 

være aktive, eller serinproteaser som har aminosyren serin i sine aktive seter. MMP-ene 
og serinproteasene samarbeider om å bryte ned ECM-komponenter som laminin, 
fibronektin og kollagen. Proteasene har en nøye regulert funksjon. Genfamilien består 
av 23 ulike grupper basert på struktur og substratspesifisitet. Kollagenaser, gelatinaser 
(MMP-2), stromelysiner, membrantype MMP og andre (22). Kollagenase kan dele opp 
kollagenmolekylene og bryte de ned (23). Proteasene påvirkes både av røyking og UV-
stråling (22,24). 

1.6.3 P53 
P53, et viktig gen-regulerende protein, er sentralt i kontroll og regulering av 
cellesyklusen, og er med på å indusere organismens aldring (25). Dersom DNAet 
skades, kan p53 initiere apotose, stoppe cellesyklus eller aktivere DNA-
reparasjonsproteiner. I en studie kommer det frem at aldring av huden ikke bare 
kommer av tap av underhudsfett, men også av xerosis dermis og dehydrering ved 
redusert talgkjertelaktivitet ved kronisk aktivering av p53 (26). 

1.6.4 Eksogene faktorer 
Det kan tyde på at nikotin og kjemikalier i sigaretter bryter ned kollagen i huden. I en 
studie fant en at fibroblastceller som ble eksponert for sigarettrøyk økte aktiviteten av 
MMP mer enn normalt (24). En studie viser at tobakkrøyk og UV-stråling kan føre til 



4 
 

aldring av hud gjennom additiv induksjon av MMP-1 uttrykk (27). UV-ståler antas dog 
å være den faktoren som gir de største skadene i huden, ved å penetrere ned i dermis og 
skade bindevevet der. UV-stråler påvirker og øker dannelsen av metalloproteinaser, 
som igjen fører til at UV-strålingen vil ha tilstrekkelig energi til å bryte ned 
hydrogenbindinger som holder proteinene sammen. UVA-stråler står for det største 
bidraget av UV-stråling som påvirker aldring av huden (28). Det har vist seg at de fleste 
furer og rynker i ansiktet er resultat av UV-stråling og ikke alder. Solskadet hud 
karakteriseres av en dermis med redusert antall fibroblaster. Kollagene fibrer minsker 
og man får en økt mengde av elastiske fibrer med unormalt utseende (29,30). I tillegg 
skades DNA i hudcellene.  

1.6.5 Tymindimer 
En annen vanlig forandring av UV-lys er dannelse av en tymindimer, som blokkerer 
helixdanningen. Normalt fjernes en tymindimer ved et bestemt endonuklease, hvor 
gapet fylles under påvirkning av DNA-polymerase og DNA-ligase (31). Telomerene 
finnes på enden av kromosomene i eukaryote celler, og består av repeterende sekvenser 
av nukleobasene: TTAGGG. Kromosomendene syntetiseres av enzymet telomerase. 
Telomerase er et DNA-polymerase med reversert transkripsjonsevne. Telomerenes 
hovedfunksjon er å beskytte kromosomendene og hindre tap av funksjonelt DNA. 
Telomerenes beskyttelse av DNAet er nødvendig for å skille kromosomendene fra DNA-
brudd i selve genomet. Et slikt DNA-brudd i genomet leder til cellesyklusarrest og 
DNA-reperasjon eller induserer apoptose når skaden er for alvorlig eller ikke 
reparerbar. Telomerene forhindrer induksjon av en slik respons, og er en forutsetning 
for å opprettholde kromosomal stabilitet. Telomerer må ha en viss lengde for å oppfylle 
sin beskyttende funksjon, men ved hver celledeling forkortes de, noe som til slutt ender 
i apoptose. Telomerene spiller en nøkkelrolle i kroppens aldringsprosess. Strukturene 
beskytter mot ukontrollert celledeling og kreft (20). 

1.6.6 Oksidativt stress 
Oksidativt stress er de kjemiske prosessene i kroppen som gjør at frie radikaler skader 
cellemembraner, proteiner, lipider, enzymer og DNA. Mitokondrier har sitt eget DNA 
forskjellig fra kjerne-DNA, og skade på mitokondrielt DNA kan være en viktig årsak til 
aldring. Reaktive oksygenradikaler dannes sannsynligvis ved at elektroner slipper unna 
elektrontransportkjeden i mitokondrienen. Oksygenradikalene skader andre 
makromolekyler i cellene og fører til redusert funksjon. I normale mitokondrier brytes 
hydrogenperoksid ned av glutationperoksidase og katalase. Ved oksygenmangel 
hemmes cytokromoksidase, som normalt katalyserer reduksjonen av oksygen til vann. 
Det dannes frie radikaler som inkluderer reaktive oksygenforbindelser, som for 
eksempel hydrogenperoksid, hydroksyl– og superoksid, i tillegg til reaktive 
nitrogenforbindelser (20). For å uskadeliggjøre frie radikaler, har kroppen innebygde 
forsvarsmekanismer, inkludert de endogene antioksidantene superoksid dismutase, 
katalase og glutation. Vårt kosthold er en viktig kilde til antioksidanter for å motvirke 
frie radikaler. Regelmessig mosjon er beskyttende ved å øke endogene oksidanter og 
redusere oksidantproduksjon (31). 

1.7 Hudkremer 

Nye aktive substanser er selgende og legemiddelnære substanser benyttes gjerne. 
Hudkremer er enten olje-i-vann eller vann-i-olje emulsjoner. En viktig komponent i 
kremer er et emulgeringsmiddel (17). Vanlige fettstoffer er lanolin, bivoks, parafin, 
petrolatum, rapsolje, isopopylmyritate og bergolje. Konserveringsmidler kan skape 
utfordringer. Parabener og benzosyrer er vanlige konserveringsmidler, og blant de 
minst allergifremkallende (32). Vitamin E og C finnes ofte i kremer som antioksidanter 
(33). Hyaluronsyre, karbamid, glyserin, salisylsyre, ceramider, propylenglykol og 
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alfahydroksysyrer er noen av de vanligste aktive substansene en krem kan inneholde. I 
de siste årene har man også begynt å bruke nanopartikler i kosmetikk (34). 

1.8 Hyaluronsyre 

Hyaluronsyre er et ikke-sulfatert glykosaminglykan som er naturlig forekommende i 
hele kroppen (35). Generelt er glykosaminer forbundet med en liten mengde proteiner 
og danner proteoglykaner, som gjerne består av 95 % karbohydrater. Hyaluronsyre er 
det eneste glukosaminoglykanet som ikke er kovalent bundet til proteiner (20). 
Hyaluronsyre, som ble oppdaget i 1934 inneholder D-glukuronsyre og N-
acetylglukosamin (20,36).  Hyaluronsyre har evne til å binde store mengder vann, over 
1000 ganger sin vekt, og danner komplekser med elastin og kollagen. Dette støtter 
strukturen av huden og øker volumet. Proteoglykaner og hyaluronsyre danner et stort 
molekyl på over 1000 KDa, som har en langsom diffusjon og gir ekstracellulærmatriks 
den gel-lignende konsistensen (20). Dette gel-lignende nettverket holder celler på plass 
og skaper porøsitet, slik at næringsstoffer og oksygen kan diffundere til cellene. 
Hyaluronsyre er tilstede i kroppen som en høymolekylær polymer. Hyaluronsyre 
syntetiseres kontinuerlig og degraderes av enzymet hyaluronidase som bryter 
glykosidbindingene i hyaluronsyre (12). Alder så vel som soleksponering og 
forurensning fører til redusert produksjon av hyaluronsyre, noe som resulterer i tap av 
volum og rynker. Hyaluronsyre kan deles inn i høy- og lav-molekylærvekt molekyler. 
Ifølge markedsføring fra produsenter bør hyaluronsyre med lav molekylvekt 
foretrekkes til bruk i hudpleieprodukter fordi disse ved hjelp av nanoteknologi skal 
kunne penetrere huden (37). Det påstås i reklamen at hyaluronsyre med lav 
molekylvekt evner å binde opp og lagre samme mengde fuktighet som hyaluronsyre 
med større molekyler. Videre reklameres det for at produkter inneholdende 
hyaluronsyre evner å gi huden glød, mykhet og glatthet (38). Eksempler på 
hudpleieprodukter som inneholder hyaluronsyre er: Lʹ′Oréal Paris Revitalift Laser, 
Cliniccare hudpleieprodukter og Kanebo Sensai Cellular Performance Hydrachange. 
 

2. Hensikten med oppgaven 

Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke påstander i markedsføringen av 
anti-age produkter, og sammenligne disse med de faktiske vitenskapelige belegg som 
finnes. Det finnes aktive ingredienser i anti-age produkter som påstås å kunne 
behandle noen av aldringstegnene som slapp hud, tap av volum og mindre definerte 
ansiktskonturer. Ved å behandle disse aldringstegnene er målet å gjenskape et mer 
ungdommelig utseende. Hyaluronsyre er en av de aktive ingrediensene det refereres til 
i markedsføringen. Hyaluronsyre finnes tilgjengelig både som kosttilskudd, hudkremer 
og som injeksjoner. I denne oppgaven vil fokuset være på effekten av hyaluronsyre i å 
redusere aldringstegn, og oppgaven vil avgrense seg til å se på bruken i hudkremer. 
Hovedproblemstillingen i dette arbeidet er: Hvilken vitenskapelig evidens finnes 
bakom markedsføringen av hyaluronsyrens effekter i hudkremer? 
 
 

3. Metode 

Litteratursøkningen ble foretatt i den medisinske databasen PubMed i tidsrommet 
20.02.2014-28.04.2014. Det ble brukt MeSH, fritekstsøkning samt funksjonen ”related 
articles”. Søkeord som ble brukt var: facial wrinkles AND hyaloronic acid AND cream, 
hyaluronic acid AND wrinkles. Begrensinger i form av clinical trial, norsk, engelsk og 
siste 10 år ble brukt i samband med de overnevnte søkningene. 
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Google søkninger er blitt gjort med søkeord som hyaluronic acid, wrinkles, anti-age, 
hyaluronic acid and wrinkle treatment evidens, treatment, n-acetyl glukosamin, n-
acetyl glucosamine benefits, hyaluronic acid skin aging, hyaluronic acid skin hydration, 
hyaluronic acid skin moisture og hyaluronic acid skin topical. 
 
Google scholar er også brukt for å søke informasjon. Søkeord som rapport skin ageing, 
hyaluronic acid and wrinkles topical, anti-age scientific articles, hyaluronic acid and 
topical wrinkle treatment ble brukt i søket. Det ble foretatt søkning i Cochrane library 
med søkeord ”hyaluronic acid” AND topical use. Søkninger etter artikler er også blitt 
gjort via referanser i artikler som er med i denne studien, Helsebiblioteket.no samt fra 
lærebøker. Andre nettsider som hjemmesidene til Revitalift Laser, Cliniccare og Kanebo 
Sensai Cellular Performance Hydrachange er brukt for å hente produktinformasjon. 
 
Det finnes en hel del tilgjengelig litteratur om hyaluronsyre, men de fleste artiklene 
omhandler hyaluronsyre brukt til injeksjon som filler ved rynkebehandling eller 
artrose, og ved sårbehandling. Det var begrenset med artikler om hyaluronsyre eller 
prekursor til hyaluronsyre og anti-aldrings produkter. I resultatdelen analyseres 9 
orginalstudier som ble funnet interessante. Noen av orginalartiklene som ble valgt tar 
opp kombinasjonsbruk og/eller sammenlignede behandlinger. Disse ble valgt fordi de 
inneholdt relevante fakta, og det var få studier med monoterapi når det gjeldt 
hyaluronsyre. Det skrives mye om at hyaluronsyre kan deles inn i høy og lav 
molekylvekt, og at hyaluronsyre med lav molekylvekt er å anbefale til bruk i 
hudpleieprodukter, da disse i bruk sammen med nanoteknologi evner å penetrere 
huden. I denne studien finner en 3 artikler som omhandler dette temaet. Synergistisk 
effekt av hyaluronsyre og retinoider er tatt opp i 2 artikler. En artikkel handler om N-
acetyl-glukosamins evne til å dissosiere keatinocytter og øke fuktnivået i huden. En 
annen omhandler økt hyaluronsyntese i dyrkede fibroblaster. De to siste tar opp 
effekten hyaluronsyre har på fasthet, elastisitet og hydrering i huden. 
 
 

4. Resultat 

4.1 Markedsføring av hudkremer som inneholder hyaluronsyre 

Konklusjonen på flere av in-vivo studiene ble at med de resultatene som ble observert 
er det sannsynlig at hyaluronsyre ikke bare har en gunstig effekt på huden, men også at 
disse effektene kan kontrolleres ved å variere molekylstørrelsen. Flere studier viste at 
LMW hyaluronsyre trengte bedre inn enn større molekyler av hyaluronsyre. Derimot 
viste VLMW (≤20 kDa) at uttrykket av visse gener ble påvirket, inkludert de som 
medvirket til keratinocytt-differensiering og dannelse av tight-junction komplekser 
som er rapportert å være redusert i aldrende og solskadet hud. Alle in-vivo studiene 
viste økte fuktighets- og elastisitetgivende egenskaper, samt reduksjon av rynker.  
 

4.1.1 Markedsføring av hyaluronsyre i kremen Revitalift Laser L'Oréal 
Paris 
Hyaluronsyren i Revitalift Laser L'Oréal Paris er fragmentert til en form med lav 
molekylær vekt, spesielt utviklet for optimal penetrering av huden. Denne formen for 
fragmentert hyaluronsyre er biologisk effektiv, spesielt på epidermismarkører, som er 
involvert i regenerering av epidermis. En 8-ukers studie viste at fragmentert 
hyaluronsyre virker effektivt på rynkedybden. For første gang utfordrer en L'Oréal Paris 
krem laserbehandling av huden. Revitalift Laser har tredobbelt anti-aldrings virkning: 
Reduserer rynker, gjør huden fastere og definerer konturer. Kremen inneholder 
fragmentert hyaluronsyre for en utfyllende effekt og konsentrert Pro-Xylane som 
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styrker hudens støttende fibre for å gjøre huden fastere. Revitalift Laser-serien består 
av dagkrem, serum og øyekrem (37). 

4.1.2 Markedsføring av hyaluronsyre i Cliniccare 
Cliniccare of Sweden AB er en høyteknologisk cosmeceutical serie som gir umiddelbare 
og synlige effekter: Globalt patenterte komplekser av hyaluronsyre som er mange tusen 
ganger mindre enn vanlige molekyler og kan trenge dypt inn i huden for hydrering og 
foryngelse av huden innenfra. Spesielle formler gir fremragende resultater på grunn av 
unik kombinasjon av svært effektive aktive ingredienser. Alle Cliniccare sine 
hudpleieprodukter er utviklet for å gi langvarig fuktighet dypt ned i huden. Alle 
Cliniccare-produktene inneholder en høy konsentrasjon av lav-molekylær hyaluronsyre 
(1,0% - 2,0%). Produktene lindrer hudproblemer, reduserer pigmentflekker/ujevn 
hudtone, minimerer og forsinker forekomst av rynker, forsterker huden, motvirker 
tynn og slapp hud, og andre tegn på aldring. Cliniccare-produkter som finnes er 
essence, serum og øyekrem (38). 

4.1.3 Markedsføring av hyaluronsyre i Kanebo Sensai Cellular 
Performance Hydrachange  
Hydrachange Cream er en ekstra mild kremgele med et høyt vanninnhold. Kremen 
inneholder Sensais Hyaluronic Acids Supporting Network, som svøper huden inn i en 
behagelig fuktighet som varer hele dagen, samtidig som den fremmer absorberingen av 
Hydrachange Complex for å stimulere hyaluronsyresyntesen. Hydrachange Cream gir 
fuktighet og en oppfriskende følelse som varer lenge og gir en beroliget, silkemyk hud 
med glød. Kanebo Sensai Hydrachange finnes som essence, spray, maske, tinted gel 
cream og eye essence (39). 

4.2 Evidens for hyaluronsyrens effekt i hudkremer 

Det tyder på at hyaluronsyre ikke bare har en gunstig effekt på huden, men også at 
disse effektene kan kontrolleres ved å variere molekylstørrelsen. Det ser ut til at LMW 
hyaluronsyre penetrerer huden bedre enn større molekyler av hyaluronsyre. Alle de ni 
studiene som blir presentert i denne rapporten viser at hyaluronsyre gir en signifikant 
reduksjon av fine linjer og rynker. In-vivo studiene viste at hyaluronsyre fragmenter 
(Hafi), N-acetylglucosamin (NAG) eller ulike hyaluronsyre-formuleringer forbedret 
aldringstegn i huden. Den første av de fire in-vitro studiene konkluderte med at økt 
konsentrasjon av NAG resulterte i en økt akkumulering av involukrin, keratin K1 og 
keratin K10 i dyrkede keratinocytter. Den andre in-vitro studien påviste at NAG 
stimulerte hyaluronsyre (HA)-produksjonen i dermale fibroblaster mens den tredje 
studien ikke kunne vise en slik effekt av NAG. Derimot stimulerte NAG HA-
produksjonen i keratinocytter. Den siste av in-vitro studiene kom frem til at 
hyaluronsyre fragmenter med en molekylvekt mindre enn 20 kDa, ble gjenkjent av 
Toll-like reseptorer (TLR) 2 og 4, noe som resulterte i aktivering av disse cellene og 
proinflamatoriske mediatorer. Følgelig ble uttrykket av mange gener påvirket, inkludert 
de som medvirket til keratinocytt-differensiering og dannelse av tight-junction 
komplekser som er rapportert å være redusert i aldrende og solskadet hud.  
  

4.2.1 Retinaldehyde/hyaluronic acid fragments: a synergistic association 
for the management of skin aging (40) 
 
En tidligere studie viser at behandling med spesifikke mellomstore hyaluronat 
fragmenter (Hafi 50-400 kDa. HAFi, ”Intermediate Hyaluronic Acid fragment” er en 
spesifikk lengde av hyaluronsyre) kan stimulere keratinocytt-proliferasjon og 
epidermal hyperplasi. Samspillet mellom naturlig forekommende hyaluronsyre og 
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CD44 er viktig for utviklingen av matriks (41). Denne studien fra 2011 ble utført på en 
multietnisk populasjon. Formålet med studien var å vurdere virkning på aldring i 
huden ved topikal applikasjon av to ulike produkter. De to produktene inneholdt 
samme konsentrasjon av retinaldehyd (RAL) (0.05%), den ene i kombinasjon med Hafi 
(0.5%) og den andre i kombinasjon med Hafi (1 %). Hafi står for fragment av 
hyaluronsyre og iblant angis størrelsen av disse fragmenter i molekylvekt, andre ganger 
angis andelen av fragmentene i en formulasjon i %. 
 
Både menn og kvinner ble inkludert i studien som ble utført av hudleger i Europa, 
Kanada, Kina og Latin-Amerika. For å bli inkludert i studien måtte man være 45 år eller 
eldre, samt kunne vise til ansiktshud med kliniske tegn på aldring, som tap av fasthet, 
rynker, fine linjer og pigmentforandringer. Det var ikke tillatt å bruke andre 
antialdringsprodukt under studien. Studien inkluderte 1462 individer, hvorav 96% var 
kvinner og 4% var menn. De fleste av kvinnene hadde nådd overgangsalderen (58%). 
20% av deltagerne hadde allerede gjennomgått en tidligere foryngende behandling.  
 
Studien varte i 90 dager og inkluderte tre vurderingsbesøk: Ett inkluderings besøk på 
dag 0 (D0) og ytterligere to besøk etter 30 dager (D30) og 90 dager (D90). I løpet av 
denne 3-månedersperioden måtte deltagerne bruke produktet på kvelden etter rensing 
av ansiktet. Det ble dannet tre forsøksgrupper basert på hvilket produkt de skulle teste: 
 

- gruppe	  1	  (antall	  242,	  17%)	  brukte	  en	  krem	  som	  inneholdt	  RAL	  (0,05%)	  -‐	  
Hafi	  (0,5%)	  

- gruppe	  2	  (177,	  13%)	  brukte	  et	  antirynke-‐konsentrat,	  RAL	  (0,05%)	  -‐	  Hafi	  
(1%)	  	  

- gruppe	  3	  (1003,	  70%)	  måtte	  bruke	  både	  krem	  og	  antirynke-‐konsentrat	  
	  

Alle deltagerne brukte en standardisert fuktighetskrem om morgenen. For de gruppene 
som brukte antirynke-konsentratet (gruppe 2 og 3) ble effekten av behandlingen 
vurdert på kliniske symptomer som dype rynker eller furer (det vil si glabella, fine 
linjer, rynker i pannen, kråketær og nasolabial rynken) ved D0, D30 og D90. For 
gruppene som brukte krem (gruppe 1 og 3) ble effekten av behandlingen vurdert på 
kliniske symptomer som tørr hud og pigmentflekker som ble evaluert ved D0, D30 og 
D90. På D0, D30 og D90 vurderte hudleger jevnhet av hudfarge ved hjelp av en visuell 
analog skala som ble evaluert av Wilcoxon test for parede data. Rynkene rundt øynene 
(kråketær) ble analysert ved hjelp av optisk profilometer. For hver test ble en alfa risiko 
satt til P≤ 0,05. Compliance ble vurdert på D90. Toleransen av produktene ble vurdert 
av hudleger på D30 og D90.  
 
Resultatet viser at på D30 var det en signifikant vesentlig forbedring av generelle 
fotoaldringssymptomer ved reduksjon av Larnier score i de tre gruppene (P<0,001).  
 
På D90 ble signifikant forbedring av rynker vist i gruppe 2 og 3:  

- pannerynker	  (-‐19%	  og	  -‐10%,	  henholdsvis,	  P  <	  0,001)	  
- nasolabiale	  folder	  (-‐20%	  og	  -‐16%,	  P<0,001)	  
- kråketær	  (-‐27%	  i	  de	  to	  gruppene,	  P< 0,001)	  
- røkerynker	  (-‐34%	  og	  -‐23%,	  P<0,001)	  

	  
Kliniske tegn på fotoaldring i hele ansiktet bedret seg signifikant i gruppe 1 og 3:  

- elastisitet	  (-‐32%	  og	  -‐33%,	  henholdsvis,	  P<0,001)	  
- hyperpigmentering	  (-‐34%	  og	  -‐31%,	  P< 0,001)	  	  
- øyelokksfall	  (ptosis)	  (-‐18%	  og	  -‐22%,	  P<0,001)	  
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Produktene ble meget godt tolerert. Konklusjonen: RAL er tidligere blitt anerkjent som 
effektiv i behandling av fotoaldret hud og det er også rapportert en nedgang av melanin 
etter RAL-applikasjon (42,43). Dette kan forklare bedringen i jevnhet av hudfarge og 
hyperpigmentering. Tidligere studier viser også at Hafi øker hyaluronsyntesen og 
hyaluronat-innholdet i både epidermis og dermis, noe som gir økt fuktighet og 
elastisitet i huden (44). Denne studien bekreftet at de to antialdringsproduktene som 
inneholder foreningene RAL-Hafi er en vellykket synergistisk forening i behandlingen 
av fotoaldret hud.  

4.2.2 The effect of N-acetyl-glucosamine on stratum corneum 
desquamation and water content in human skin (45) 
 
Alpha-hydroxy syrer er blitt brukt i behandling av huden både for dermatologiske og 
kosmetiske problemer i mange år. Selv om det er mange fordeler ved bruk av alpha-
hydroxy syrer på huden, kan høye konsentrasjoner av slike syrer forårsake 
hudirritasjoner. Denne studien fra 2009 undersøkte en rekke aminosukkerforbindelser 
som tidligere har blitt rapportert å hemme reaggregasjon av dissosierte korneocytter 
ved å modulere cellulær adhesjon. CD44 er et lektin celle adhesjonsmolekyl som også 
uttrykkes i keratinocytter. Aminosukker som NAG kan kompetetivt binde til CD44 og 
modulere kerationocyttenes cellulære adhesjon og differensiering. Disse amino-
sukkerartene binder til lektin-lignende glykoproteiner som binder korneocyttene 
sammen. Dette lektin-bindende proteinet har vist seg å være CD44-reseptoren til 
hyaluronsyre. Hyaluronsyre er vist å være til stede i epidermis. Studien antok at 
aminosukker, ved å forstyrre korneocyttbåndene, kunne fremkalle lokal avflassing. 
Studien ville vise at effekten er den samme ved bruk av N-acetylglukosamin som den 
som alpha-hydroxy syrer forårsaker. Dette er en mer skånsom behandling enn bruk av 
alpha-hydroxy syrer, men med samme fordeler. 
 
I studien deltok 45 kvinner i alderen 21 – 65 år. Ingen kremer eller andre produkter var 
tillatt på ansikt eller hender. De fikk produktet med seg hjem, og administrerte det selv 
i fire uker. Høyre hånden ble smurt to ganger om dagen. Om morgenen etter vask, og 
om kvelden minst 15 minutter før sengetid. Venstre hånd tjente som ubehandlet 
kontrollside. Ved slutten av to- og fire uker ble deltagerne testet uten bruk av produktet 
i 12 timer. Hudeksfoliasjonen ble målt ved hjelp av D-Squame discs.  
 
I in vitro studien av effekt av N-acetyl-glucosamin på keratinocytter i kultur anvendes 
humane keratinocytter (HaCaT celler). HaCaT celler ble behandlet med økende 
mengder aminosukker for å vurdere deres virkning på cellulær morfologi. Cellene ble 
behandlet med 50 mM, 125 mM og 250 mM av NAG in vitro i 24 timer. Cellekulturen 
ble sett på med et Olympus BX60 mikroskop. Frigjøringen av kerationocytter fra 
substratet viste seg å fremme keratinocytt-differensieringen. Økende konsentrasjon av 
N-acetylglukosamin resulterte i økt akkumulering av involukrin, keratin K1 og keratin 
K10 i dyrkede keratinocytter (figure 1). Dette støtter observasjonen om at 
keratinocyttene hadde redusert hefte til underlaget. 
 
 



10 
 

     
                                            mM med n-acetyl-glucosamine                                   
 

involucrin                            keratin K1 og K10 
 
Figur 1. Protein nivåer av involucrin og keratin K1 og K10 i humane keratinocytter 
behandlet med NAG. HaCaT celler behandlet med 50 mM, 125 mM, og 250 mM NAG i 
24 timer. (Bearbeidet bilde fra ref. (45)) 
 
 
Klinisk effekt av N-acetyl-glukosamin på huden viste økt fuktighet og avflassing i 
huden. Fuktigheten økte med 12% og 18% i forhold til kontrollene, ved to og fire uker. 
Etter to uker var det ingen statistisk signifikant endring, men det ble en signifikant  
endring etter fire uker. NAG ble testet ved 1% vis a vis placebo på baksiden av hendene. 
Etter to og fire uker med behandling viste gruppen som brukte 1% NAG nedgang i 
tørrhet, mens placebo gruppen viste 30% økning. 
 
Konklusjonen på studien ble at NAG sannsynligvis kunne dissosiere keratinocytter fra 
hverandre og fra substratet in vitro. I tillegg ble det observert en oppregulering av 
differsieringsmarkører som keratin 10 og involukrin i keratinocytter behandlet med 
NAG. In vivo ble det observert at aktuelle behandling med en formulering som 
inneholdt NAG førte til økning i hudens fuktnivå, en nedgang i ekstrem tørrhet og en 
normalisering av eksfolieringen i stratum corneum. Høye konsentrasjoner (5% 0g 10%) 
av NAG skapte ingen merkbar irritasjon.  

4.2.3 Exogenous N-acetylglucosamine increases hyaluronan production in 
cultured human dermal fibroblasts (46)  
 
In vitro studien fra 2009 hadde til hensikt å undersøke om topikal applikasjon av NAG 
kan øke hyaluronsyre produksjonen i fibroblaster. NAG er en prekursor til 
hyaluronsyre-biosyntesen i kroppen. Det er tidligere blitt rapportert at eksogent NAG 
stimulerer in vitro syntese av hyaluronsyre i humane peritoneal fibroblaster. Om 
eksogent NAG også kan øke produksjonen av hyaluronsyre i dyrkede humane dermal 
fibroblaster, HDFa er ikke klart. Studien undersøkte effekten av eksogen NAG på 
produksjon av hyaluronsyre i HDFa.   
 
Dermale fibroblaster fra mennesker ble dyrket i medium med tilvekstfaktor. NAG  ble 
tilsatt i fire ulike konsentrasjoner. Konsentrasjoner av 1, 3, 5 og 10 mM/L ble tilsatt i 
hver brønn, i en 37°C, 5% CO2/95% luftfuktet cellekultur-inkubator. Tre dager senere 
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ble medium endret med medium uten serum og blodtilvektsfaktorer. Etter 24 timer ble 
NAG tilsatt med sluttkonsentrasjoner på 1, 3, 5, og 10 mM/L i hver brønn. Resultatet 
ble sjekket av ELISA etter 24 timer etter anvisning av hyaluronsyre TEST KIT. 
Resultatet viste at NAG økte syntesen av hyaluronsyre signifikant (P< 0,01) i dyrkede 
fibroblaster. Samtlige konsentrasjoner av NAG førte til en økt syntese. De var en økning 
i størrelsen av variablene som gjennomgående svarte til økning av de andre. Det viser 
at det var en positiv korrelasjon mellom økt effekt og konsentrasjonene av NAG. 
Resultatene fra denne studien viser at små mengder med topikalt applisert NAG 
muligens kan øke mengden av hyaluronsyre og dermed ha positiv effekt på 
aldringsprosessen i huden. Studien forklarer økningen av hyaluronproduksjonen i 
humane mesothelieliale celler og fibroblaster ved at NAG er hovedsubstratet for 
hyaluronsyntesen. Studien fremmer dette som en nyttig forklaring på HDFa 
eksperimentet. Derimot viste de hyaluronsyntetiserende enzymene HAS1, HAS2 og 
HAS3 ingen forandring i uttrykket hos mRNA i sammenligning med kontrollen. 

4.2.4 Efficacy of a New Topical Nano-hyaluronic Acid in Humans (47) 
 
I denne studien fra 2014 var målet å evaluere effekten av en ny lav-molekylær nano- 
hyaluronsyre forbindelse i behandling av rynker, mangel på fuktighet og elastisitet hos 
mennesker. I studien deltok 33 kvinner med en gjennomsnittlig alder på 45,2± 3,9 år, i 
en periode på åtte uker. Forsøksmaterialet ble påført hjemme, to ganger daglig i 
henhold til instruksjoner: 1-1,5 ml lotion ble blandet med 3-4 dråper av serum direkte i 
håndflaten og ble anvendt over hele ansiktet, inkludert periorbital-regionen. Etter 
absorpsjon av denne blandingen, ble en fingertupp (ikke mer enn 1 ml) av kremen 
påført huden. Målingene av resultatet ble utført på periobitale områder på kinnbena, 
der en undersøkte den tredimensjonale strukturen ved hjelp av en DermaTop for 
rynker, Corneometer for å måle hudens fuktighet, Cutometer for hudens elastisitet og 
en Chromameter for måling av erythema. Standardiserte bilder ble tatt. Utfordringen 
tidligere har vært at ved konvensjonell bruk av hyaluronsyre i topikalt applisert 
antialdringspreparater, har molekylene vært på 3000 nm i diameter. Det intracellulære 
mellomrommet er 15 – 50 nm, og bare 6 – 10 nm ved hyalin membranen. Dette gjør det 
umulig for konvensjonell produsert hyaluronsyre å trenge inn i dypere lag av dermis. 
Inntil nylig mente en at invasive metoder var eneste måten for hyaluronsyre å 
penetrere hud. 
 
Forskere ved Forlle`d Laboratories i Japan klarte å redusere størrelsen på 
hyaluronsyre-molekyler uten å forstyrre strukturen, til en størrelse på 5 nm, slik at 
hyaluronsyre kan krysse hudbarrieren dypere inn i dermalt nivå (48). 
Partikkelstørrelsen ble bekreftet å være nano, og forskerne bestemte seg for å foreta en 
klinisk studie for å verifisere effekten av produktet hos mennesker.  Studien ble 
gjennomført i henhold til studieprotokoll og de viktige prinsippene for Good Clinical 
Practice. 
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Tabell 1 Gjennomsnittlig forskjell til dag 1 og resultatene ved sammenligning av 
behandlingene ved paret t-test (antall kvinner = 33)  A= før behandling   B= etter 
behandling (47) 
 
 
 
 
Tid                   Behandling             Gjennomsnittlig forskjell                   Sammenligninger av                 
                                                            til dag 1                                                  behandlinger på 
                                                                                                                            forskjeller til baseline 
                                                                                                                            p-verdi på paret t-test                    
     

Dag 
15 

A -3.20                                                                                       0.032* 
B 1.23 

Dag 
29 

A -3.36 0.005* 
B 2.69 

Dag 
57 

A -1.39 <0.001* 
B 6.65 

 
*=signifikant, p≤0.05 
 
 
Resultatene av studien (tabell 1) viste en statistisk signifikant fuktighetgivende effekt av 
produktspekteret (lotion, serum og krem) etter 2, 4, og 8 ukers behandling. På området 
som ble behandlet med nano-hyaluronsyre økte hudens fuktighet kontinuerlig i løpet 
dag 15, 29, og 57. Etter 15 dagers behandling ble grovheten på hudens struktur 
betydelig redusert, og deretter holdt på ett tilsvarende nivå i løpet av studien. På dag 15 
og 57 ble det vist en økt elastisitet i huden sammenlignet med dag 1. Det var en 
signifikant forbedring på området som ble behandlet med nano-hyaluronsyre i forhold 
til ubehandlet område. Statistisk signifikante forskjeller ble observert på dag 57 versus 
dag 1 (P<0,001) på både hudens fasthet, fuktighet og elastisitet. Konklusjonen i studien 
ble at det nye nano-hyaluronsyre molekylet viste en betydelig fordel ved å minske 
dybden på rynkene (opptil 40%), øke hudens fuktighet (opptil 96%) og forbedre hudens 
fasthet og elastisitet (opptil 55%) etter åtte uker. Observasjonen i denne studien ble 
bekreftet ved tidligere studier som har vist at jo mindre molekylvekten er av 
hyaluronsyre, desto bedre er opptaket gjennom huden.  

4.2.5 Efficacy of cream-based novel formulations of hyaluronic acid of 
different molecular weights in anti-wrinkle treatment (49) 
 
Studier antyder at hyaluronsyre via CD44 er istand til å øke celledifferensiering og 
cellemotilitet. Bakgrunnen for denne studien fra 2011 var å se på nativ hyaluronsyre sin 
evne til å beholde og ivareta elastisiteten og fuktigheten i huden. På grunn av sitt sterke 
vannbindingspotensiale er hyaluronsyre en kjent aktiv ingrediens i kosmetiske 
produkter. Studien viste en sammenheng mellom ulike molekylvekter av hyaluronsyre 
og absorbsjon i hud. Virkningen av topikal bruk ble observert ved anvendelse av 0,1% 
hyaluronsyre formuleringer med forskjellige molekylvekter (MW) (50, 130, 300, 800, 
og 2000 kDa) på det periokulære området for å oppnå antirynke-effekt. 
 
I studien deltok 76 kvinner mellom 30 og 60 år. Alle hadde kliniske tegn på 
periokulære rynker og var av kaukasisk etnisitet. I løpet av studien skulle det ikke 
brukes andre produkter eller utsette området for UV-eksponering. Kvinnene ble 
behandlet med 0,1% formulering av hyaluronsyre med enten 50, 130 eller 300 kDa (12 
kvinner) eller med 0,1% formulering av hyaluronsyre med enten 800 eller 2000 kDa 
(20 kvinner). Kvinnene ble delt i fem grupper, og i hver gruppe ble de randomisert til å 
applisere produktet to ganger daglig på periokulært område på en side i ansiktet 
(venstre eller høyre). Placebokremen skulle påføres som kontroll på den andre siden. 
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Begge kremene skulle smøres på i to måneder. Måling av hudens fuktighet og elastisitet 
ble utført før behandling, samt 30 og 60 dager etterpå.  
  
Resultatet i studien (tabell 2) ble at alle hyaluronsyre kremene som ble brukt i denne 
studien viste en betydelig forbedring av hudens fuktighet og generelle elastisitet når en 
sammenlignet med placebo.  
 
 
Tabell 2 Effekten av ulike topikale hyaluronsyre formuleringer (Corneometric units) 
på fuktighet i huden sammenlignet med ubehandlet område ved forsøkets start (T0) 
etter 30 dager (T30) og etter 60 dager (T60) (49) 
 
 
 
Formulering 
av 
hyaluronsyre 

T0 T30 T60 Forandring 
(T30 - T0) 

Forandring  
(T60 - T0) 

50 kDa HA 59.8±10.5 64.5±6.7 69.2±6.7 +4.7(7.9%) +9.4*(15.8%) 

130 kDa HA 59.2±10.8 64.8±10.0 65.0±8.0 +5.6*(9.5%) +5.8*(9.8%) 

300 kDa HA 55.8±9.4 60.7±8.1 63.5±8.5 +4.9(8.8%) +7.7*(13.8%) 

800 kDa HA 52.7±6.0 55.9±5.6 55.4±5.5 +3.2*(6.1%) +2.7**(5.1%) 

2000 kDa HA 55.7±7.1 52.8±9.1 57.3±9.1 -2.9(-5.2%) +1.6(2.9%) 

 
*P≤0,05;**P≤0,01. 
       
Verdien av den maksimale hud-deformasjonen viste en fremtredende nedgang for 800 
kDa hyaluron etter en og to måneder med behandling, lik 7,2% (P<0,01). Alle de andre 
behandlede områdene viste ikke noe stor endring i hud-deformasjon (P>0,05). 
Sammenlignet med placebo-behandlede områder, var det bare behandlingen med 800 
kDa hyaluronsyre som viste fremtredende forandring etter en og to måneder (P<0,05). 
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Tabell 3 Effekten av topikale hyaluronsyre formuleringer (Corneometric units) på 
hudens generelle elastisitet i forhold til ubehandlet område ved forsøkets start (T0) 
etter 30 dager (T30) og etter 60 dager (T60) (49) 
 
 
 
Formulering 
av 
hyaluronsyre 

T0 T30 T60       Forandring  
(T30 - T0) 

Forandring    
(T60 - T0) 

50 kDa HA 0.508±0151 0.582±0.164 0.575±0.133 +0.074*(14.5%) +0.067*(13.2%) 

130 kDa HA 0.469±0.097 0.563±0.149 0.583±0.128 +0.094*(20.0%) +0.114**(24.3%) 

300 kDa HA 0.529±0.118 0.576±0.134 0.598±0.152 +0.047*(8.9%) +0.069**(13.0%) 

800 kDa HA 0.678±0.062 0.720±0.076 0.717±0.071 +0.042**(6.1%) +0.039* (5.8%) 

2000 kDa 
HA 

0.640±0.152 0.681±0.138 0.684±0.135 +0.041*(6.4%) +0.044*(6.9%) 

 
*P≤0,05;**P≤0,01 
 
Etter en måned viste det en økning i elastisiteten i huden på alle områder behandlet 
med hyaluronsyre-kremer (tabell 3). På slutten av studien viste områdene behandlet 
med 50, 800, og 2000 kDa en økning (P<0,05) og enda mer for 130 og 300 kDa 
hyaluronsyre-kremene (P<0,01). Verdiene for viskoelastisitet viste en reduksjon for 50 
kDa hyaluronsyre kremen på 20,2% etter en måned (P<0,05) og på slutten av studien 
36,2%. 2000 kDa hyaluronsyre-kremen viste 18,8% (P<0,01) på slutten av studien. 
Påføringen av kremer med de andre molekylvektene hadde ingen stor effekt (P>0,05). 
Sammenlignet med placebo var det ingen stor forskjell verken etter en eller to måneder.  
 
I forhold til ubehandlede områder viste det en stor nedgang i dybden på rynkene etter 
applikasjon med 50, 130, og 800 kDa hyaluronsyre krem etter en måned (-10,2%, -
5,3% og -4,9%) og etter to måneder (-11,0%, -8,1% og -6,2% ;P<0,05). Ingen slike 
forandringer ble oppdaget i områder behandlet med andre hyaluronsyre-formuleringer, 
verken etter en eller to måneder. Sammenlignet med placebo-behandlede områder var 
det bare behandling med 50 kDa som viste signifikant lavere verdier og klinisk 
forbedring etter en og to måneder (P<0,05). Rynkenes dybde ble målt ved hjelp av 
gjennomsnittlig ruhet og maksimal ruhet (dype rynker), og det ble avdekket betydelige 
forbedringer i 50 og 130 kDa hyaluronsyre gruppen etter 60 dager med behandling 
sammenlignet med placebo-behandlede områder. Forfatterne konkluderte med at 
topikal anvendelse av alle o,1% hyaluronsyre preparatene som ble brukt i denne 
undersøkelsen førte til signifikante forbedringer av hudens fuktighet, men ikke alle gav 
like gode resultater når det gjaldt viskoelastisitet, elastisitet og reduksjon på dybden av 
rynkene. Anvendelsen av lavmolekylvekt (LMW) hyaluronsyre er forbundet med 
signifikant reduksjon av dybder på rynkene som igjen kan skyldes bedre penetrasjon 
muligheter ved LMW hyaluronsyre. 
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4.2.6 Enchanced Efficacy of a Facial Hydrating Serum in Subjects with 
Normal or Self Perceived Dry Skin (50) 
 
Denne studien fra 2011 undersøkte om et fuktighetsgivende serum sammen med 
fuktighetskrem hadde bedre effekt og toleranse enn fuktighetskrem alene. Det 
fuktighetsgivende serumet ble formulert for å reparere og gjenfukte normal til moden 
hud med kritisk dehydrering. Serumet inneholdt vitamin B-analoger, hyaluronsyre med 
høy og lav molekylvekt, et aminosyre-derivat av glycin, et kompleks av en xylitolbasert 
sukkerart og en naturlig matriks metalloproteinase-inhibitor (MMP). Studien ble 
gjennomført i januar i 2009 i et ørkenklima som var stressende på huden (6000-fots 
høyde med varierende temperaturområde fra -10°C til 5° C, og lav luftfuktighet), 
Colorado Springs, Colorado. 
 
Kriteriene for studiedeltakelse var friske kvinner i alderen 25 – 55 år med Fitzpatrick 
hudtype I til V og med normal eller selvopplevd tørr hud, og av kaukasisk etnisitet. I 
studien deltok 30 kvinner, studien gikk over to uker, og var blindet for de som utførte 
den. Forsøkspersonene ble randomisert til en av to grupper. Gruppe 1 (17 kvinner), som 
bestod av kvinner i alderen 25 – 51 år, brukte fuktighetsgivende serum pluss 
fuktighetskrem. Gruppe 2 (15 kvinner), som bestod av kvinner i alderen 34 – 55 år, 
brukte bare fuktighetskrem. Kremen og eventuelt serumet ble påført morgen og kveld 
etter ansiktsrens.  
 
Klinisk evaluering ble utført ved oppstart og etter uke to. De ble brukt en 10-punkts 
skala for visuelt å vurdere tørrhet, ruhet og mykhet av ansiktshuden til den enkelte ved 
start og etter to uker. Toleranse ble gradert på en skala fra 0 – 3 ved start og etter to 
uker. Digital fotografering ble også foretatt. Sammenligninger, basert på 
gjennomsnittlige endringer fra start ble utført ved hjelp av ANOVA for å fastslå 
betydelige forskjeller mellom gruppe 1 og gruppe 2 ved P≤0,05. Kliniske vurderinger i 
studien viste at både gruppe 1 og gruppe 2 viste signifikant reduksjon i tørrhet, taktil 
ruhet og forbedringer i mykhet i uke to sammenlignet med baseline (alle P<0,0001). 
Resultatet viste også at kliniske vurderinger viste statistisk signifikant bedring 
(P<0,02) i ansiktshuden når det gjaldt reduksjon i tørrhet og økt mykhet i huden etter 
to uker med kombinert bruk av fuktighetsgivende serum og fuktighetskrem 
sammenlignet med gruppen som brukte fuktighetskrem alene. Taktil ruhet viste også 
en trend mot statistisk signifikans (P=0,064). Ingen bivirkninger ble rapportert. 94% 
av deltagerne følte at det fuktighetsgivende serumet økte fuktigheten i huden.   
 
I diskusjonen skrev forfatterne at økende alder ikke reduserer hyaluronsyre-
konsentrasjonen i huden, men at det er økt binding med vevsstrukturer som resulterer i 
en redusert evne for hyaluronsyre til å absorbere vann med påfølgende tap i hudens 
fuktighet. Studier på mennesker og dyr har vist at topikal hyaluronsyre-gel trenger 
gjennom alle lag av intakt hud og penetrerer raskt inn i dermis før sin endelige 
metabolske degradering. Denne studien hevder at hyaluronsyre-absorbsjon gjennom 
huden ikke er begrenset til mindre polymerer, noe som vises ved utvinning av høy-
molekylære polymerer (360-400 kDa). Tilsetning av hyaluronsyre til topikale 
formuleringer gir en myk og tyktflytende følelse på huden. Etter påføring på huden, 
dannes det en fuktighetsgivende film som inneholder vann i lenge perioder, og gir 
fuktighetskremen behagelige egenskaper. Konklusjonen i denne studien var at 
smørende og fuktighetsgivende komponenter er viktig i en grunnleggende hudpleie. De 
beskytter huden og hjelper til å forebygge for tidlig aldring av huden. Kombinasjonene 
av nye ingredienser i fuktighetsgivende serum er designet for å gi rask og langvarig 
nytte i å opprettholde hudens fuktighet. Studien viste at en oppnår bedre effekt av å 
bruke serum sammen med fuktighetskrem enn bare fuktighetskrem alene.  
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4.2.7 An Innovative Concept Gel to Prevent Skin Aging (51)  
 
Denne studien fra desember 2013 tok sikte på å evaluere de kliniske egenskapene av en 
ny innovativ gel formulering for anti-aldring behandling. Forskerene var kommet frem 
til at det beste produktet for å behandle og forebygge rynker bør ha en slik effekt at det 
kan gjenoppfriske vev (hovedsakelig kollagen), hindre oksidasjon og gi huden fuktighet. 
I lys av disse hensynene ble det prøvd ut ulike formuleringer som skulle forebygge og 
behandle rynker. De kom frem til produktet, P-3086, som inneholdt hyaluronsyre som 
hovedingrediens, pluss humle og etanol. P-3086 ble testet i denne studien for å vurdere 
dets kliniske egenskaper.  
 
Dette var en åpen, ikke kontrollert studie. Deltagerne var 33 friske kvinner i alderen 35-
65 år. Kvinnene ble delt i tre grupper i henhold til alder. Gruppe 1 bestod av elleve 
kvinner i alderen 35 - 44 år. Gruppe 2 bestod av elleve kvinner i alderen 45 - 54 år og 
gruppe 3 av elleve kvinner i alderen 55 - 65 år. Kvinnene måtte vise til lette til moderate 
rynker. Corneometer CM825, Torsiometer og Dermal Torque Meter ble brukt til å måle 
resultatene. For å teste aktiviteten av formuleringen på hudtone og glød ble det brukt et 
Spectrophotometer og et Colorimeter. Det blir foretatt en korttids evaluering etter en 
enkelt påsmøring, og en langsiktig evaluering etter påsmøring med lett massering 
morgen og kveld i 4 uker. Det ble foretatt en randomisering av deltagerne når det gjaldt 
hvilken side av ansiktet gelen skulle appliseres. Vurderingen ble gjort ved 
påsmøringstidspunktet (T0), 20 minutter (T20) etter første dose, og etter 2 og 4 uker 
med behandling (T2wks - T4wks). Etter bare 20 minutter fra første applikasjon kunne 
en se en viktig klinisk og betydelig statistisk signifikant forbedring av kråketær og 
slapphet i huden (P< o,o5). Etter to ukers behandling var det en forbedring i hud 
tonisitet (P< 0,05) og etter fire ukers behandling viste klinisk score en signifikant 
reduksjon av nasolobiale folder (P< 0,05). Ved å analysere de tre studiegruppene var 
det åpenbart at spesielt gruppe 1 og gruppe 2 hadde signifikant forbedring av anti-
rynke aktiviteten (P< 0,05 T2wks og T4wks vis a vis To for gruppe 1 og 2) (Dunnetts 
test) sammenlignet med gruppe 3 når det gjaldt gjennomsnittlig ruhet av rynkene. 
Dybden av rynkene viste (P< 0,05 T4wks for gruppe 3 vis a vis T0 for gruppe 1) 
(Dunnetts test). Ingen bivirkninger ble rapportert.   
 
Alle kvinnene fullførte studien og verdsatte produktet høyt. Spesielt verdsatte de 
produktets farge (god-utmerket= 97%) og absorpsjonen av produktet (god-utmerket= 
97%), konsistensen (god-utmerket= 91%), smørefølelse (god-utmerket= 100%), 
følelsen på huden ved påsmøring (god-eksellent= 94%), fravær av oljekonsistens (god-
utmerket=91%) og produktrester (god-utmerket= 97%). De yngste kvinnene i studien 
(gruppe 1) svarte best på behandlingen i form av reduksjon av ujevnheter, reduksjon i 
pigmentering og økt glød i huden. Motsatt viste den eldre huden (gruppe 3) størst 
følsomhet for behandlingen av gelen i økt fuktighet og fasthet i huden. Kvinnene i 
gruppe 2 var nok de som hadde størst fordel på fukt og fasthet når det gjaldt anti-rynke 
behandlingen. Studien viste med dette en signifikant forbedring på hudens fasthet, 
tørrhet (mer hydrert), lysere hud og på utglatting av rynker. Den innovative anti-
aldringsgelen gav generelt en hudforyngelse ifølge studieresultatet. 

4.2.8 Synergistic effect of N-acetylglucosamine and retinoids on 
hyaluronan production in human keratinocytes (52) 
 
Målet med denne in vitro studien fra 2004 var todelt. Det ene målet var å undersøke 
reguleringen av hyaluronsyntesen i keratinocytter, det andre målet var å utvikle en 
metode for å modulere denne regulatoriske prosessen. Det ble undersøkt om NAG kan 
øke produksjonen av hyaluronsyre i keratinocytter og fibroblaster. Studien ønsket også 
å se på om en kan øke produksjonen ytterligere om en tilsetter retinolsyre (RA), retinol 
eller betakaroten. Studien fremmet også tanker om at HAS3 genuttrykk spiller en 
avgjørende rolle av hyaluronsyntesen i epidermis. Disse tankene førte til at studien 
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ønsket å se nærmere på om NAG eller retinoider kunne påvirke HAS3. RA er en potent 
indusent for hyaluronsyreproduksjon i epidermis, og kliniske studier har vist at topikalt 
RA effektivt reduserer rynker. Irritasjon, flassing og kløe i huden er karakteristiske 
negative effekter av topikal RA behandling, derfor var studien ute etter en ingrediens 
med mindre av disse bivirkningene. NAG ble valgt, som en slik ingrediens som kan 
stimulere hyaluronsyreproduksjonen.  
 
Humane keratinocytter fra forhud ble dyrket i medium med tilvekstfaktor. Disse 
humane keratinocyttene ble rutinemessig dyrket med MCDB153 (o,1 mM Ca2+) og 
supplert med 5 mg/l insulin, 180 𝜇/l hydrokortison, 14,1 mg/l O-
phosphorylethanolamine, 6,1 mg/l 2-aminoetanol, 100 ng/l epidermal tilvekstfaktor og 
0,4% (vol/vol) BPE. Kulturmediet ble byttet hvert 2 døgn. Når cellene nådde 
confluence, ble de dyrket i brønnplater eller med 90 mm skåler i samme medium. Etter 
5 dager nådde cellene i kulturen confluence, og mediet ble byttet ut med et identisk 
medium uten epidermal tilvekstfaktor og BPE. Etter 24 timer, etter at mediet var 
skiftet, ble midler tilsatt og dyrket. Brønnplatene ble analysert for 
hyaluronsyreproduksjon og estimert for sulfatert glycosaminglykan-syntese. Cellene i 
90 mm skålene ble brukt til Northern blot analyser og estimering av HAS aktivitet.  
 
Humane hudfibroblaster Detroit 551 celler ble rutinemessig dyrket i Eagles medium 
supplert med 10% FBS. Når cellene hadde nådd confluence ble de kultivert i 
brønnplater i det samme mediet. Etter 3 dager nådde cellekulturen confluence. Mediet 
ble byttet ut med et identisk medium, men uten FBS. Etter 24 timer, etter endring av 
medium, ble midler tilsatt og dyrket. Mediumet ble analysert for hyaluronsyre 
produksjon.  
 
Keratinocytter ble inkubert i 24 timer i nærvær av NAG (5 mM) og RA (1 𝜇M) alene, og 
i kombinasjon med retionol (1 𝜇M) eller β-karoten (30 𝜇M). Studien ville se på HAS 
aktiviteten og hyaluronsyre syntesen, og om NAG og RA i kombinasjon kan øke 
produksjonen ytterligere. 
 
Resultatet av studien viste at NAG stimulerte hyaluronsyreproduksjonen i dyrkede 
keratinocytter via dose-respons sambandet, men hadde ingen virkning på 
produksjonen i fibroblaster. Effekten av NAG i keratinocytter ble funnet å være 
spesifikke for hyaluronsyreproduksjon, da det ikke var noen endring i sulfatert 
glykosaminglykan. 
 
For å undersøke hvorvidt genene for HAS ble regulert av NAG eller retinoider, ble totalt 
RNA ekstrahert fra celler behandlet med disse midlene og utsatt for Northern blot 
analyse. Studien observerte at RA og retinol markert induserte uttrykk for 
hyaluronsyntese-3 (HAS3) mRNA. Videre påvirket β-karoten (provitamin A) 
hyaluronsyreproduksjonen og HAS3 genekspresjonen på en måte som ligner på 
retinoider. Derimot hadde NAG ingen virkning på ekspresjonen av HAS3 transkripsjon. 
Forbehandlingen av celler med RA stimulerte aktiviteten av membran-assosiert HAS, 
mens forbehandlingen med NAG viste ingen aktivitet. Disse resultatene tyder på at HA-
produksjonen blir regulert av minst to faktorer. Den ene involverer regulering av HAS 
genekspresjon, og den andre er uavhengig av en slik regulerende virkning. Som 
konklusjon på studien kan det tyde at NAG er en modulator for hyaluronsyntese. 
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4.2.9 Low Molecular Weight Hyaluronic Acid: Its Effects on Epidermal 
Gene Expression and Skin Ageing (53) 
 
Hyaluronsyre er en verdifull del av kosmetiske applikasjoner på grunn av sine påståtte 
enestående egenskaper som anti-aldring og anti-rynke effekt. Disse potensielle 
egenskapene er begrenset av molekylstørrelsen på hyaluronsyre som kan være opp til 
2000 kDa. Dette problemet kunne løses ved fragmentering av høymolekylær 
hyaluronsyre, men nyere studier viste til at hyaluronsyrefragmenter med en 
molekylvekt mindre enn 20 kDa ble gjenkjent av Toll-like reseptorer (TLR) 2 og 4, noe 
som resulterte i aktivering av disse cellene og produksjon av proinflamatoriske 
mediatorer (54). Målet med denne studien fra 2008 var å identifisere et lav 
molekylvekt (LMW) dimensjonert hyaluronsyremolekyl som kombinerte sterke anti-
aldring og fuktighetsgivende egenskaper, og som kunne penetrere huden. Studien 
ønsket å identifisere et LMW hyaluronsyre molekyl som manglet de negative effektene 
mediert av TLR. 
 
I in vitro studien ble cellekultur fra rekonstruert human epidermis inkubert i 24 timer 
under standard vedlikeholdsmedium ved 37°C og 5% CO2 før start av forsøkene. Dette 
for å se på mulige pro-inflammatoriske effekter av meget lav molekylvekt (VLMW). 
Cellekulturen ble inkubert i 48 timer med en vandig løsning som inneholdt 0,5% 20 
kDa, 50 kDa, 130 kDa eller 320 kDa hyaluronsyre. Et annet sett av eksperimenter ble 
utført for å karakterisere virkningen av hyaluronsyre på rekonstruerte humane 
epidermismodeller. Der behandlet en topikalt med 50 𝜇l vandig løsning med 0,5% 50 
kDa hyaluronsyre eller 800 kDa hyaluronsyre i 48 timer. 
 
In vivo virkningen av forskjellige LMW hyaluronsyre molekyler (50 kDa, 130 kDa og 
300 kDa) ble sammenlignet i en åtte ukers placebokontrollert studie. Det ble brukt en 
olje i vann krem som inneholdt 0,1% Na-salt av hyaluronsyrederivater. I studien deltok 
12 frivillige kvinner, i alderen 30-60 år. Kvinnene påførte kremen to ganger daglig i 60 
dager. Etter den perioden ble det brukt flere ulike parametere som målte ruheten i 
huden. Resultatet ble analysert ved hjelp av Quantilines Monaderm. 
 
Nyere studier identifiserer TLR-4 som en hyaluronsyrefragment-bindende reseptor 
som linker hyaluronsyre degradering og aktivering av inflammatoriske celler. Siden 
keratinocyttene også uttrykker TLR-4, vil det være en mulighet for at mindre 
molekylvekter av hyaluronsyre kan være ledsaget av risikoen for å aktivere 
inflammatorisk respons. Ekspresjon av TNF-α ble brukt som indikator for induksjon av 
en pro-inflammatorisk respons (figur 2). Det viste seg i studien at hyaluronsyre med en 
molekylvekt over 50 kDa ikke hadde noen signifikant effekt på pro-inflammatorisk 
respons. I motsetning viste hyaluronsyre med en molekylvekt på omtrent 20 kDa 
(VLMW) en oppregulering av TNF-α uttrykk som angir begynnelsen på en 
inflammatorisk reaksjon. Med dette kunne studien vise at keratinocytter er istand til å 
bidra til inflammatoriske prosesser ved å produsere proinflammatoriske cytokiner som 
TNF-α. Enda viktigere var det å få frem i studien at hyaluronsyre med en molekylvekt 
≤20 kDa ikke bør anvendes på grunn av en mulig aktivering av inflammatorisk respons, 
mens 50 kDa er trygt å bruke. 
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Figur 2. Uttrykk av Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) ved ulik lav molekylvekt av 
hyaluronsyre (HA) (Bearbeidet bilde fra ref. (53)) 
 
 
Det er blitt brukt hyaluronsyre med en molekylvekt på 800 kDa i kosmetikk i mange år, 
og bestanddelen er kjent for sine gode fuktgivende egenskaper. Studien sammenlignet 
hyaluronsyre med en molekylvekt på 800 kDa med en molekylvekt på 50 kDa, og 
avdekket en mye mer uttalt genregulatorisk aktivitet på keratinocytter ved bruk av 50 
kDa. 800 kDa induserte et differensialuttrykk på 40 gener, 50 kDa førte til en betydelig 
genregulatorisk aktivitet på 120 gener inkludert gener som spiller en viktig rolle for 
formasjonen av tight-junction kompleks som okkludering. Ingen inflammatorisk 
respons ble observert. I studien ble det da stilt spørsmål om 50 kDa hyaluronsyre 
penetrer huden lettere. For å besvare dette spørsmålet ble hyaluronsyremolekyler med 
forskjellig molekylvekt (50 kDa, 300 kDa, 800 kDa, og 1500 kDa) testet for sin evne til 
å trenge gjennom griseører. LMW hyaluronsyre med 50 kDa viste en hudpenetrasjon 
som etter 5 timer var tre ganger høyere enn penetrasjonen av 300 kDa.  
 
In vivo resultatene i studien viste at 50 kDa ikke bare er istand til signifikant å redusere 
ruhet i huden men også gir en god anti-rynke effekt. Molekylvekten på 800 kDa viste 
ikke samme effekt på ruhet og rynker, men er mye brukt på grunn av sin gode 
fuktighetsgivende effekt.  
 
Konklusjonen på studien ble at med de resultatene som ble observert er det tydelig at 
hyaluronsyre ikke bare hadde en gunstig effekt på huden, men også at disse effektene 
kunne kontrolleres ved å variere molekylstørrelsen. Det ble funnet at LMW 
hyaluronsyre trengte bedre inn enn større molekyler av hyaluronsyre. Følgelig ble 
uttrykket av mange gener påvirket, inkludert de som medvirket til keratinocytt-
differensiering og dannelse av tight-junction komplekser som er rapportert å være 
redusert i aldrende og solskadet hud. In-vivo studien viste økt fuktighets- og 
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elastisitetsgivende egenskaper for høy molekylvekt av hyaluronsyre og reduksjon av 
rynker ved lav molekylvekt av hyaluronsyre. 
 

5. Diskusjon 

Finnes det en mirakelkrem? Mange produkter lover mye. En god ansiktskrem kan gjøre 
mye med huden, men kan den fjerne rynker? Eller redusere aldringstegn, og gjøre at 
huden ser sunnere og friskere ut? En viktig ingrediens i kampen mot tørr og rynkete 
hud er, ifølge markedsføringen, hyaluronsyre. Forskning viser at ved å opprettholde 
høye nivåer av hyaluronsyre øker hudens evne til å holde på vann (55). God fuktpleie er 
med å ta vare på hudbarrieren. Blir hudbarrieren svekket, kan huden bli tørr og 
dehydrert. Hvor mye kremen kan påvirke fra utsiden er avhengig av ingredienser som 
benyttes og hva formelen for øvrig inneholder. Mange produkter inneholder aktive 
stoffer som aldri når ned i huden fordi absorberingen hemmes av ulike årsaker. 
Cellefornyelsen går saktere med alderen (i snitt 28 dager, men ved rundt 60 år kan det 
ta opptil 60 dager), så det kan også ta litt tid før en ser effekt av ett produkt (56). 
   
Hovedproblemstillingen i denne litteraturhistorien var å finne ut om det finnes 
vitenskapelig evidens bakom markedsføringen av hyaluronsyrens effekter i hudkremer. 
 
Alle de ni studiene som ble gjennomgått i denne oppgaven viste at hyaluronsyre alene 
eller i synergi med andre ingredienser, førte til reduksjon av fine linjer og rynker. 
Derimot var det variasjon i resultatene når det gjaldt effekten på økt fuktighet, 
elastisitet og viskoselastisitet i huden, men også her var resultatene positive. Flere av 
studiene ønsket å undersøke hvilken molekylvekt som best penetrerte huden ved å se 
på reduksjonen av dybden på rynkene. Av studiene som er med og utgjør resultatet er 
det to in vitro studier, fem in vivo studier og to studier er både in vitro og in vivo. I 
studie (40) og (52) ble Hafi eller NAG brukt i kombinasjon med RA, retinol, RAL eller 
betakaroten. Som del av aldringsprosessen er de viktigste faktorene i huden endringer i 
DNA etter UV-bestråling, reaktive oksygen radikaler og MMP som stimuleres av UV 
stråler. Noe av det viktigste en kan gjøre for å beskytte huden er å bruke fuktighetskrem 
med solfaktor. Dette for å forebygge hudkreft og aldring. Flere kliniske studier har vist 
at langtidsbruk av retinoider har effekt på aldersforandringer i huden (57,58). Tidligere 
studier har vist at retinoider også hemmer melanosomer som frakterer melanin (43).  
 
I studie (40) ble det brukt to produkter med samme konsentrasjon RAL (0,05%) men 
med ulik konsentrasjon Hafi (o,5% og 1%). Vurderingene ble gjort ved hjelp av en 
visuell analog skala som ble evaluert av Wilcoxon test for parede data, og et optisk 
profilometer. Resultatet viste en signifikant forbedring på generelle 
fotoaldringssymptomer etter 30 dager (P<0,001) i alle gruppene. Etter 90 dager ble det 
vist signifikant forbedring av rynker og kliniske tegn som elastisitet og 
hyperpigmentering i hele ansiktet (P<0,001). Resultatet viste en vellykket synergistisk 
forening mellom RAL og Hafi i behandlingen av fotoaldret hud. Studier har vist at RAL 
reduserer melaninproduksjonen, noe som kan forklare bedringen i 
hyperpigmenteringen (59). Det er også vist i studier at topikal behandling med RAL 
kan redusere rynker ved å øke kollagensyntesen. Tidligere studier viser at Hafi øker 
hyaluronsyntesen og hyaluronatinnholdet i både epidermis og dermis, noe som kan 
være med å øke fuktigheten og elastisiteten i huden (44). Det er vanskelig å si om det er 
RAL eller Hafi som gir best effekt. På dette området kan ikke endelig konklusjon 
trekkes før det foreligger flere studier med konsistente funn, inkludert randomiserte, 
kontrollerte studier der det er mulig.  
 
Kliniske utprøvinger er nødvendige for å dokumentere effekt på nye produkter og 
behandlingsmetoder. Noen grunnleggende prinsipper for en god klinisk utprøving bør 
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følges. Da kommer en ikke utenom begrepene randomisering og dobbelblinding, som 
er essensielle elementer. Dette for å unngå bias. En svakhet i denne studien (40) er at 
det ikke ble foretatt noen randomisering eller blinding. Hvilken gruppe deltagerne 
skulle være i ble bestemt av de som utførte studien i enighet med deltagerne. En slik 
undersøkelsesmetode, hvor man sammenligner grupper som får ulik behandling 
(eksperimentelt design), men hvor allokeringen til en bestemt behandling ikke er 
tilfeldig, kalles en kvasieksperimentell studie. Slike utvalg kan være bestemt av ikke-
tilfeldige forhold. Ble fordelingen i gruppene gjort helt nøytralt eller utfra for eksempel 
ulike aldringstegn i huden, er noe en kan sette spørsmålstegn ved. I denne studien var 
det en stor populasjon (1462) som deltok. Høyt antall deltagere er ønskelig, men sikrer 
ikke nødvendigvis alltid at en studie har høy intern validitet. Nøye planlegging må 
gjøres for å unngå forskjeller i inklusjon, behandling, vurdering og oppfølging av de 
inkluderte. Studien hadde muligens skjevhet i seleksjonen, det vil si at det kan ha vært 
systematiske forskjeller i gruppene som ble sammenlignet på grunn av ikke-
randomisering. Utvalget av deltagere bør være representativt for den populasjonen som 
i fremtiden skal bruke behandlingen. Om man ser på de forventede relative marginale 
effektene som anti rynkekremer har, gir det ikke helt mening å teste de på eldre 
personer med dype rynker og furer. I flere av studiene var det stor variasjon i alder, noe 
som overrasket. Målgruppen for anti-aldringskremer er vanligvis middelaldrende 
kvinner. En annen ting som bør nevnes når det gjelder studie (40) er at det store 
antallet deltagere kan ha påvirket p-verdien. Med få deltagere er det nesten umulig å 
oppdage selv store forskjeller mellom behandlinger, mens store forsøk vil kunne 
avdekke forskjeller som er så små at de til og med ikke har klinisk relevans.    
 
Studie (52) var en in vitro studie, utført av Kanebo International. Studien undersøkte 
effekten av NAG på hyaluronsyresyntesen. Studie (46) undersøkte det samme, men 
kom ikke frem til samme resultat. I denne studien kom de frem til at NAG stimulerte  
hyaluronproduksjonen i dermale fibroblaster, mens studie (52) ikke kunne påvise 
denne effekten av NAG. NAG kunne derimot stimulere hyaluronproduksjonen i 
keratinocytter. Enzymet NAG-kinase omvandler NAG til NAG 6-fosfat, som til slutt 
fører til dannelsen av UDP-NAG. UDP-NAG er påvist i både keratinocytter og 
fibroblaster. Før studiestart målte forskerne i studie (52) UDP-NAG i keratinocyttene 
og fibrolastene og fant at lageret av NAG i keratinocyttene var lavere enn hos 
fibroblastene. Noe som kunne tyde på at keratinocyttene var mer mottagelig for NAG 
enn fibroblastene. Det ble diskutert i studien om dette kunne være årsaken til at NAG 
ikke økte hyaluronsyresyntesen i fibroblaster. Studien viste at NAG sammen med 
retinol, retinolsyre eller betakaroten utøvde en synergistisk effekt på 
hyaluronsyresyntesen i keratinocytter. Studie (40) viste også at det var en synergistisk 
forening mellom Hafi og RAL når det gjaldt effekten på rynker. For å forstå 
mekanismene bak denne synergistiske effekten må det nok mer forskning til. Ingen av 
de to in vitro studiene kunne vise til at NAG påvirket effekten av 
hyaluronsyntetiserende enzymer. Noe som kan tyde på at NAG øker hyaluronsyre-
produksjonen på andre måter enn via HAS–enzymene. Også her trengs det ytterligere 
forskning, mye er enda uklart.   
 
Ved aldring blir dermis tynnere, og det skjer en reduksjon i antall fibroblaster som fører 
til utvikling av rynker som tidligere nevnt. Keratinocyttene utgjør mer enn 90% av 
cellene i epidermis, men det er ikke her rynkene oppstår. Derfor kunne det vært mer 
naturlig i disse to in vitro studiene å fokusere på hvilken effekt NAG hadde på 
fibroblaster. Dermale fibroblaster syntetiserer dermal hyaluronsyre og bør være målet 
for farmakologiske forsøk på å forbedre hudens fuktighet og å forebygge rynker.  
 
Studie (45) inneholdt både en in vitro og in vivo studie. In vivo ble det observert at 
aktuell behandling med en formulering av NAG førte til en økning i hudens 
fuktighetsnivå og til en normalisering av eksfolieringen til stratum corneum. I studien 
deltok 45 kvinner i alderen 21 - 65 år, noe som var en stor spredning i alder og studien 
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varte ikke mer enn 4 uker. Etter to og fire ukers behandling viste effekten av NAG 1% 
bruk, 39% og 38% reduksjon i ekstrem tørrhet og avskalling i huden. P-verdi under 
0,05 sier en som regel er statistisk signifikant. Derimot betyr ikke statistisk signifikans 
at resultatet nødvendigvis er klinisk signifikant, eller at forskjellen betyr noe for 
deltageren. I kliniske studier er det i alle fall to årsaker til at man kan få lave 
signifikante p-verdier. Det kan være at det er stor forskjell i effekt på behandlings- og 
kontrollgruppe. En annen årsak til at p-verdien kan bli lavere er når man øker antallet 
deltagere i en studie, som nevnt tidligere. Studier som ikke er blindet gir ofte for 
positive resultater. Det kan være fristende å bruke ublindede vurderinger, når man skal 
utføre en studie med få ressurser fordi de er billige. Men det er en klar evidens for at 
det gir skjeve resultater og resultatene kan bli subjektive. Bias kan lett oppstå hvis en 
vitenskapelig studie ikke er designet nøytal.  
 
Normale keratinocytter danner et sammenhengende lag inn mot folikkelkanalen og 
keratinocyttene er små og litt klebrige. De avstøtes inn i follikkelkanalen og kommer ut 
på hudoverflaten sammen med sebum. NAG synes å øke keratinocyttenes dissosiasjon. 
Det kan tyde på at NAG penetrerer stratum corneum, går ned i folliklene og har en 
komedolytisk effekt. Klebrigheten mellom keratinocyttene reduseres, keratinocyttene 
avstøtes enkeltvis og det fører til eksfoliasjon av stratum corneum. Ved å øke 
konsentrasjonen av NAG in-vitro akkumulerte differensierings markørene i de humane 
keratinocyttene i kulturen. Denne studien viste også til at høye konsentrasjoner av NAG 
ikke skapte noen merkbar irritasjon, doser så høye som 5% og 10% gav ingen 
hudirritasjon. Studien viste ikke til noe data for denne påstanden, noe som absolutt 
burde vært med.  

Studie (53) er også en studie som inneholder både en in vitro og en in-vivo del. I denne 
studien kom det frem at LMW hyaluronsyre ned til 50 kDa penetrerte huden bedre enn 
HMW hyaluronsyre og gav en bedre antirynke effekt enn hyaluronsyre med høyere 
molekylvekt. Dette er jo naturlig sett i forhold til at rynker dannes i dermis, så en viktig 
egenskap er at kremen klarer å penetrere dypt nok ned i huden. Når det gjaldt økning 
av fuktighet- og elastisitet i huden viste høy molekylvekt av hyaluronsyre best effekt. En 
optimal kombinasjon av hyaluronsyre ville da kanskje være både lav og høy 
molekylvekt. Studien viste til at dannelsen av tight-junction komplekser reduseres i 
aldrende og solskadet hud, det samme gjelder differensieringen av keratinocytter. Ved 
applikasjon av LMW hyaluronsyre ble det hevdet at uttrykket av mange gener påvirket 
keratinocytt differensieringen og oppgraderingen av tight-junctions. I en studien som 
ble publisert i 2013 konkluderte de med at observasjonene deres tydet sterkt på at 
barrierefunksjonen til tight-junctions i stratum granulosum er nødvendige for 
etablering og vedlikehold av et skikkelig flytende miljø mellom stratum granulosum og 
stratum corneum. Noe som er viktig for normal differensiering av korneocytter (60). 
Dette kan tyde på at om en velger en molekylvekt som evner å penetrere huden har den 
en effekt på rynkenes grovhet i huden. Som tidligere diskutert i studie (46) og (52) ville 
det vært naturlig å fokusert litt på hvordan de ulike hyaluronsyre formuleringene 
påvirket dermale fibroblaster, i og med at rynker oppstår i dermis. I dermis er 
fibroblastene ikke bare ansvarlig for produksjon og organisering av kollagenmatriksen, 
men også for å tilføre huden elastin og hyaluronsyre. Fibroblaster er følsomme for 
fysisk og kjemisk stimuli, som kan indusere både fibroblasteraktivering og 
proliferasjon. Aktiveringen av fibroblaster resulterer i en økning i produksjonen av 
kollagen. Det ble ikke nevnt noe i studien om differensiering av fibroblaster. 

En svakhet i studien er igjen at verken randomisering eller blinding blir beskrevet. 
Antallet deltagere var også lavt, bare 12 kvinner deltok. Det vil alltid være en mulighet 
for feilbruk av et produkt, når en skal administrere det selv hjemme. Produktet skulle 
smøres på to ganger daglig, men ingen nærmere tidsanvisning var gitt. Det er nok 
sannsynlig at påsmøringstidspunktet har variert fra person til person. Det var heller 
ikke nevnt noe om rens av huden før påføringen. Eksklusjonskriterier kom ikke frem i 
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studien. Det er også stor aldersforskjell på kvinnene, fra 30 - 60 år. Den endelige 
studiedeltagelsen er avhengig av en rekke faktorer, som hver for seg eller samlet kan gi 
opphav til skjevhet/bias i resultattolkingen i forhold til den populasjonen studien er 
tenkt å representere.   
 
Studie (47) observerte at størrelsen av hyaluronsyre molekylet er avgjørende for opptak 
i huden. Her var vekten oppgitt i nm og ikke i kDa. Et nanomolekyl på 5 nm er 
tilnærmet lik 50 kDa. Statistiske signifikante forskjeller ble observert (P<0,001) på 
hudens fasthet, fuktighet og elastisitet. Best resultat ble påvist på økt fuktighet i huden 
(opptil 96%). Observasjonen i denne studien bekrefter det samme som studie (49) og 
studie (53).  Lavmolekylær hyaluronsyre består av så små molekyler at de evner å 
penetrere dypt ned i hudens dermalag. En slik dyp penetrering av hyaluronsyre 
forsterker syntesen og interaksjonen cellene imellom. Hyaluronsyre-molekyler som 
måler 5 nm eller 50 kDa er 600-4000 ganger mindre enn ordinære molekyler slik at de 
klarer å trenge dypt ned i hudlagene og rehydrerer og regenererer huden innenfra.  
 
Kvaliteten på studie (47) var ikke tilfredsstillende. Det var ingen randomisering, det var 
heller ingen kontrollgruppe med placebo. Ingen inkluderings- eller eksklusjonskriterier 
for deltagelse i studien var spesifisert, og den var en sponset av et farmasøytisk firma 
(Hyalogy® Skincare, DermAvance Pharmaceuticals Inc., Malvern, Pennsylvania). For 
de farmasøytiske selskapene er det store interesser som står på spill når det utvikles 
nye produkter, og det kan ikke utelukkes at dette kan påvirke publisering av 
forskningsresultater. Publikasjonsbias oppstår fordi såkalte negative studier (der ingen 
signifikant forskjell mellom behandlinger er vist) sjeldnere blir publisert enn studier 
som viser effekt av en behandling. Dette gir et skjevt bilde av den reelle effekten av 
produktet. Studie (49) var også en finansiert studie (Evonik Goldschmidt, Essen, 
Germany og Novozymes Biopharma DK A/S, Bagsvaerd, Denmark). Det er naturlig å 
være skeptisk til studier som er produsentfinansierte fordi resultatene ofte blir fremstilt 
i et positivt lys. Anvendelsen av lavmolekylvekt (LMW) hyaluronsyre (50 kDa og 130 
kDa) gav signifikant reduksjon av dybden på rynkene. Som tidligere nevnt er det jo 
flere av studiene som bekrefter det samme. Opptak gjennom hud byr på utfordringer. 
Den største utfordringen er at kun et begrenset antall molekyler kan administreres på 
denne måten. Hudens øverste lag, stratum corneum er en effektiv barriere som bare 
noen molekyler kan penetrere. Disse molekylene er karakterisert som lavmolekylære 
(≤500 kDa) og lipofile (61). Dette understøtter studiene som har observert at det er en 
signifikant bedre penetrasjon av lavmolekylær hyaluronsyre i huden. Mye forskning 
foregår fortsatt innenfor dette området. Studie (49) var ellers en bra gjennomført studie 
med randomisering, men ikke blinding. Inkluderings- og ekskluderingskriteriene var 
tydelige og studien fulgte prinsippene til ”good laboratory practice (GLP) og ”good 
clinical practice” (GCP) så vel som prinsippene til Helsinki-deklarasjonen (World 
Medical Association in the Declaration of Helsinki). Det var bra med deltagere (76) og 
måleutstyret som ble bruk er anerkjent. Corneometer, Cutometer, Chromameter og 
Profilometer ble brukt i flere av studiene for å måle effekt på rynker, fuktighet og 
elastisitet i huden (62). 
 
I studie (50) og (51) ble hyaluronsyre-krem, serum og en gel vurdert. Resultatet i studie 
(50) viste signifikant bedring (P<0,02) når det gjaldt tørrhet og økt mykhet i huden i 
gruppen som brukte både serum og fuktighetskrem.  I motsetning til de andre studiene 
hevdet forfatterne i denne studien at hyaluronsyre-konsentrasjonen i huden ikke 
reduseres med økende alder, men at det er økt binding til vevsstrukturer som resulterer 
i redusert evne for hyaluronsyre til å absorbere vann. Dette fører til at huden mister 
fuktighet. Denne studien hevder også at hyaluronsyre-absorbsjonen i huden ikke er 
begrenset til mindre polymerer. I denne studien definerer de polymerer (360-400 kDa) 
som høymolekylær hyaluronsyre, noe som i de fleste artikler betegnes som 
lavmolekylær hyaluronsyre (mindre enn 1000kDa). Om en sammenligner med en av de 
andre studiene som diskuteres i denne oppgaven kom de også frem til at fuktigheten i 
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huden økte mer ved påføring av høyere molekylvekter av hyaluronsyre enn de 
lavmolekylære. Så i og for seg stemmer resultatene overens når det gjelder økt 
hydrering i huden. De to gruppene ble randomisert, og studien var enkeltblindet. For å 
vurdere resultatene ble det brukt variansanalyse (ANOVA), vurderingen ble gitt ut fra 
en ti-punktsskala og digitale foto. Denne formen for visuell måling av effekt virker ikke 
så dokumentert som måling ved hjelp av Corneometer, Cutometer, Chronameter eller 
Profilometer, som er avanserte dataprogram. Ved bruk av ANOVA kan resultatet bli 
utsatt for evaluerings- og vurderings-bias, blant annet som følge av at man finner det 
man ønsker å finne. Også denne studien var finansiert av et hudpleiefirma (Skin 
Medica) der forskerne var ansatt i firmaet, noe som muligens kan være med og påvirke 
resultatet. Innholdet av hyaluronsyre i serumet ble ikke nøyaktig definert, det ble bare 
opplyst om at produktet inneholdt høy- og lavmolekylær hyaluronsyre. I tillegg til 
andre ingredienser inneholdt også serumet naturlig matriks- 
metalloproteinasehemmer som hindrer nedbrytingen av ulike proteiner i 
ekstracellulærmatriks. Om enzymet hindres, vil en muligens få en bedre effekt av 
hyaluronsyren. I studie (51) så de på egenskapene til en ny innovativ gelformulering for 
antialdring. Studien var dårlig designet, med en åpen, ikke-kontrollert modell der 
kvinnene ble delt i grupper etter alder, noe som førte til veldig positive resultater. De 
yngste kvinnene skåret høyest på reduksjon av ujevnheter, reduksjon i pigmentering og 
økt glød i huden. De eldste kvinnene fikk best resultat på fuktighet og fasthet i huden, 
mens kvinnene som lå mellom disse i alder oppnådde best effekt på rynker. Dette var jo 
som forventet i forhold til gruppering. Kvinnene var i alderen 35 - 65 år. På grunn av 
studiedesignet kan man ikke utelukke seleksjonsbias i denne studien. Studien var også 
tidsmessig veldig kort, allerede etter 20 minutter ble det vist til effekt av gelen. En 
fuktfattig hud vil som oftest respondere positivt om den får tilført fuktighet. Måling av 
resultat ble gjort med gode måleinstrument som Corneometer, Derma Torque Meter og 
Torsiometer noe som tyder på god resultat vurdering. I tillegg ble det brukt Dunnett 
test og Tukey test som ytterligere styrker resultatet.  
 
Ingen av in vivo studiene sier noe om eventuelt frafall underveis i studien, men en 
studie bekreftet at alle deltagerne fullførte. Et mål for kvalitet på en studie er at frafallet 
bør være lavt, ellers kan det bli vanskelig å tolke resultatene av studien. For at studien 
skal være valid, må den ikke være beheftet med eksklusjonsskjevhet. Pasienter som 
trekker seg underveis i en studie og ikke fullfører, bør ideelt være likt fordelt på de ulike 
behandlingsgruppene, om det er flere grupper i studien.  
 
Det har vært vanskelig å finne studiene som de ulike produsentene refererte til når det 
gjelder anti-age kremene sine. Få kan eller vil vise frem studier som eventuelt 
dokumenterer de lovnadene som markesføres. Svært mange refererer bare til teoretisk 
produktanalyse, eller benytter studier gjort av andre.   
 
I denne litteraturstudien fremkommer det at hyaluronsyre gir positive effekter på 
hudens aldringstegn. Det må imidlertid understrekes at studiene har svakheter som får 
betydning for hvordan resultatene kan tolkes: 
 

- Få	  av	  studiene	  var	  randomisert	  og	  blindet	  
- Bias	  kan	  lett	  oppstå,	  som	  igjen	  kan	  føre	  til	  skjeve	  og	  subjektive	  

resultater	  
- Flere	  av	  studiene	  hadde	  få	  deltakere,	  	  store	  aldersforskjeller	  og	  korte	  

studieperioder	  
- Det	  var	  mangelfullt	  definert	  hvordan	  produktene	  skulle	  brukes	  
- Inklusjons-‐	  og	  eksklusjonskriterier	  var	  uklare	  i	  de	  fleste	  studiene,	  og	  det	  

var	  ikke	  gjort	  rede	  for	  bortfall	  
- Flere	  av	  studiene	  var	  finansiert	  av	  kosmetikkprodusenter	  
- Det	  var	  varierende	  kvalitet	  på	  metoder	  for	  måling	  av	  resultater	  
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6. Konklusjon 

Studiene som blir presentert i denne oppgaven viser at anti-aldringskremer som 
inneholder hyaluronsyre i ulike formuleringer gir en reduksjon av fine linjer og rynker, 
ved å øke fuktigheten og elastisiteten i huden. Reklametekstene som er tatt med i denne 
litteraturstudien om ulike produkter med hyaluronsyre inneholder delvis korrekte 
påstander. Tekstene har en tendens til å overdrive effektene man kan forvente å få ved 
bruk av de ulike produktene. I det ene produktet markedsføres det at man kan oppnå 
reduksjon av pigmentflekker/ujevn hudtone, noe en av studiene som er tatt med her 
viser til. Studien (51) viser til reduksjon i pigmentering på de yngste kvinnene, men 
denne studien benyttet et produkt med flere ingredienser som ikke ble nøyaktig 
definert. Ingen av de andre studiene viser til denne effekten. Derimot er det 
dokumentert i studier at retinoider kan ha denne effekten ved å hemme melanosomer. 
Det kan hende påstander i reklamen er basert på studier som ikke er tatt med her. 
 
Mulige fremtidige, skjerpede krav til dokumentasjon av påstått effekt, vil trolig gi 
produkter, som i større grad enn i dag, faktisk virker som påstått. Det vil gi større 
redelighet i bransjen og spare forbrukerne for utgifter til uvirksomme kosmetiske 
produkter. Ideelt sett bør alle nye kremer testes både i laboratorier og på mennesker for 
å få best mulig oversikt over effekter og bivirkninger. Men dette krever store ressurser. 
Derfor er det slik at svært få reseptfrie kosmetiske anti-aldringsprodukter har vært 
gjenstand for en streng vitenskapelig test for å bevise deres effektivitet. 
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