
STRESZCZENIE

Bakuchiol to substancja pochodzenia roślinnego, coraz czę-
ściej wykorzystywana przez producentów kosmetyków jako 
składnik preparatów o działaniu przeciwstarzeniowym. 

Celem artykułu było porównanie budowy i działania baku-
chiolu do retinolu, a także zaprezentowanie jego wpływu na 
skórę przy wykorzystaniu opublikowanych badań.

Ze względu na swoje właściwości, bakuchiol staje się skład-
nikiem alternatywnym dla retinolu, stąd jego nazwa – retinol 
roślinny. 
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ABSTRACT

Bakuchiol is a plant-derived substance that is more and more 
used by cosmetics manufacturers as an ingredient of anti-a-
ging preparations.

The aim of the article was to compare the structure and ac-
tion of bakuchiol to retinol, as well as to present its effect on 
the skin based on already published research.

Due to its properties, bakuchiol becomes an alternative in-
gredient to retinol, hence is also known as vegetable retinol.
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WSTĘP
Bakuchiol jest fenolem meroterpenowym występującym 
głównie w  nasionach indyjskiej rośliny Psoralea corylifo-
lia-Babći, ale występuje również w  innych roślinach, w  tym 
w Psoralea glandulosa (zioło z rodziny bobowatych), Pimelea 
drupaceae (ryżowiec wiśniowy), Ulmus davidiana (wiąz Da-
vida), Otholobium pubescens i  Piper longum (pieprz długi). 
Nasiona tych roślin zawierają związki takie jak flawonoidy – 
przeciwutleniacze i  kumaryny o  działaniu m.in. przeciwza-
palnym i przeciwbakteryjnym [1-7]. 

Według doniesień literaturowych, bakuchiol wykazuje 
działanie antyproliferacyjne, przeciwzapalne, antyoksydacyj-
ne, przeciwbakteryjne, przeciwtrądzikowe i przeciwpigmen-
tacyjne [8-12].

BAKUCHIOL A RETINOL
Choć retinol i  bakuchiol nie wykazują podobieństw struktu-
ralnych (rys. 1), wyniki badań opublikowane przez Chaudhuri 
i  Bojanowskiego w  2014 roku [13] ukazały, że retinol i  baku-
chiol mają podobny profil ekspresji genów, szczególnie w nie-
których kluczowych genach i  białkach przeciwdziałających 
starzeniu się (dotyczy to efektów po zastosowaniu) (fot. 1). Rys. 1 Porównanie struktury chemicznej retinolu (a) i bakuchiolu (b)

Źródło:	Opracowanie własne przy użyciu programu ChemSketch
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Bakuchiol, w przeciwieństwie do retinolu, ma doskonałą sta-
bilność fotochemiczną i  hydrolityczną, dobry profil bezpie-
czeństwa i łatwość formułowania w kosmetykach, dzięki mie-
szalności z  szeroką gamą emolientów i  solubilizatorów [14]. 
Poza tym bakuchiol może być stosowany w ciągu dnia ze wzglę-
du na swoją fotostabilność [13]. Co ciekawe, bakuchiol okazu-
je się być doskonałym stabilizatorem retinolu w procesie foto-
oksydacji, stabilizuje również tlen singletowy [13]. Informacje te 
wymagają jednak potwierdzenia podczas badań in vivo.
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DZIAŁANIE PRZECIWTRĄDZIKOWE
W 2015 roku opublikowano wyniki badań, w  których pod-
dano próbie 111 osób z  trądzikiem młodzieńczym [11]. U  55 
z  nich zastosowano skojarzony preparat zawierający baku-
chiol, ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego i mannitol (kom-
pleks BGM, nie podano zawartości poszczególnych składni-
ków) oraz adapalen (retinoid trzeciej generacji) w postaci 0,1% 
żelu. U pozostałych 56 osób zastosowano adapalen (0,1% żel) 
i  neutralny krem nośnikowy ułatwiający penetrację prepa-
ratu i  tworzący warstwę okluzyjną (skład: water (aqua), gly-
cerin, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate 
copolymer, isohexadecane, titanium dioxide, phenoxyethanol, 
chlorphenesin, polysorbate 60, alumina, stearic acid). Bada-
nie kliniczne trwało 2 miesiące. W pierwszej grupie osób, sto-
sujących kompleks BGM i adapalen, zaobserwowano reduk-
cję łojotoku i złagodzenie stanów zapalnych. Okazało się, że 
kompleks BGM, zawierający bakuchiol wzmacnia przeciwza-
palne działanie adapalenu, łagodzi podrażnienia występują-
ce po zastosowaniu tego retinoidu oraz skutecznie działa na 
bakterie P. acnes.

DZIAŁANIE PRZECIW OZNAKOM  
STARZENIA SIĘ SKÓRY
Dotychczas ukazały się wyniki jedynie dwóch prac dotyczą-
cych tego tematu. W pierwszym z nich, Chauduri i Bojanow-
ski badali grupę 17 kobiet, które stosowały krem zawierający 
0,5% bakuchiolu dwa razy dziennie przez 12 tygodni [13]. Po 
upływie tego czasu zaobserwowano poprawę gładkości skó-
ry i zmniejszenie widoczności drobnych zmarszczek. Podczas 
miejscowego stosowania tretynoiny (kwasu retinowego, wy-
dawany na receptę) takie rezultaty zauważyć można po 3-6 
miesiącach [14], a według wielu pacjentów nawet po 6 mie-
siącach kuracji [15]. 

Badanie to, nie jest jednak pozbawione błędów, ponieważ 
autorzy nie uwzględnili próby kontrolnej, która mogłaby mieć 
znaczący wpływ na wynik badań. Nośnik bakuchiolu z pew-
nością miał także właściwości okluzyjne i nawilżające, co mo-
gło również przełożyć się na poprawę stanu skóry i zmniej-
szenie efektów starzenia. Trudno również nie wspomnieć 
o niewielkiej liczbie przebadanych.

W drugim z badań, porównano wpływ kremu zawierające-
go 0,5% bakuchiolu i kremu z retinolem o stężeniu również 
0,5% na stan skóry 44 osób [17]. Obserwacja trwała 12 tygodni. 
Wyniki jednak nie są jednoznaczne – zarówno bakuchiol jak 
i retinol znacząco zmniejszyły widoczność drobnych zmarsz-
czek na twarzy po 12 tygodniach stosowania. Nie zaobserwo-
wano znaczących różnic pomiędzy bakuchiolem i retinolem. 

Badania są jednak obarczone kilkoma błędami – przeba-
dano zaledwie 44 osoby, a  ocena końcowa dotyczyła jedy-
nie zmian na powierzchni skóry, nie wiadomo natomiast jak 
stosowane preparaty wpłynęły chociażby na ilość kolagenu 
w skórze. Stąd nie można kategorycznie potwierdzić, że sto-
sowanie bakuchiolu przynosi lepsze lub takie same efekty jak 
stosowanie retinolu. Wymagane są dalsze badania. 

WPŁYW NA HIPERPIGMENTACJĘ SKÓRY
W badaniach in vitro przeprowadzonych na komórkach czer-
niaka skóry myszy (komórki B16) udowodniono, że alkoholo-
wy ekstrakt z pieprzu długiego (Piper longum) wykazywał sil-
ny potencjał hamujący wydzielanie hormonu α-melanotro-
powego, który odpowiada za zwiększoną produkcję melaniny 
[18]. Frakcjonowanie ekstraktu pozwoliło na wyizolowanie 
z  niego trzech prenylowanych związków fenolowych odpo-
wiedzialnych za ten hamujący efekt: bakuchiolu, bavachinu 
i izobavachalconu (rys. 2). Stwierdzono, że ze względu na po-
dobieństwa strukturalne wszystkie trzy związki mają podob-
ny sposób działania hamujący biosyntezę melaniny.

BAKUCHIOL JAKO PRZECIWUTLENIACZ
Stres oksydacyjny spowodowany zarówno wewnętrznymi 
procesami metabolicznymi, jak i  zewnętrznymi czynnikami 
środowiskowymi, w znacznym stopniu przyczynia się do sta-
rzenia skóry. Bakuchiol aktywuje czynnik jądrowy erytroidów 
2 – Nrf2 – czynnik transkrypcyjny, który odgrywa znaczącą 
rolę w uodparnianiu komórek na utlenianie [22]. Dodatkowo 
jego zdolności antyoksydacyjne obejmują zdolność do „zmia-
tania” wolnych rodników tlenowych i zapobieganie peroksy-
dacji lipidów w mitochondriach [23].

Fot. 1 Wpływ retinolu (B) i bakuchiolu (C) na ekspresję kolagenu typu IV w porównaniu z próbą kontrolną (A) w modelu 
tkanki EpidermF. Strzałki wskazują na błonę podstawną, gdzie zlokalizowany jest kolagen typu IV. Ciemniejsze pasmo  
na ilustracji (B) i (C) w porównaniu do (A), wskazuje na większą ekspresję kolagenu typu IV
Źródło:	[13]
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STOSOWANIE BAKUCHIOLU  
NA SKÓRZE WRAŻLIWEJ 
Badania przeprowadzone z udziałem 60 kobiet trwały 4 tygo-
dnie [24]. 1/3 z nich cierpiała na atopowe zapalenie skóry, ko-
lejna 1/3 na trądzik różowaty, skóra pozostałych kobiet wyka-
zywała nietolerancję na wiele kosmetyków. Grupa stosowała 
preparat oczyszczający skórę i  emulsję nawilżającą o  dzia-
łaniu przeciwstarzeniowym – oba produkty z  bakuchiolem. 
U  żadnej z  60 przebadanych kobiet nie wystąpiły problemy 
z  tolerancją bakuchiolu. Co więcej, ich skóra była wizualnie 
gładsza i rozświetlona. Jedynie u 10% badanych (głównie z eg-
zemą) występowało minimalne szczypanie tuż po nałożeniu 
preparatu, które następnie ustępowało. Mogło to być spowo-
dowane dysfunkcją bariery ochronnej skóry.

Zmierzone wartości przeznaskórkowej utraty wody (TEWL, 
transepidermal water loss) nie zmieniły się od momentu roz-
poczęcia badań do czwartego tygodnia ich trwania, co wskazuje 
na brak uszkodzenia bariery ochronnej u osób o skórze wrażli-
wej. Korneometria również dała obiecujące wyniki – nakładane 
na skórę produkty pielęgnacyjne zawierające bakuchiol spowo-
dowały wysoce istotny statystycznie wzrost nawilżenia skóry 
o 16% (p<0,001). Wyniki tych badań pozwalają przypuszczać, że 
jest to składnik aktywny odpowiedni dla wrażliwej skóry.

PODSUMOWANIE
Bakuchiol wydaje się być interesującą alternatywą dla retino-
lu, szczególnie dla osób ze skórą wrażliwą. Nie jest to jednak 
zamiennik retinolu, również pod względem chemicznym. 
Obie substancje mają niewiele wspólnego ze sobą, choć ich 
działanie seboregulujące, przeciwzmarszczkowe i rozjaśnia-
jące przebarwienia nieco się pokrywa. Bakuchiol wykazuje 
jednak szersze spektrum działania – jest również przeciwu-
tleniaczem, poza tym nie uwrażliwia skóry w przeciwieństwie 
do retinolu, nie wymaga stopniowego przyzwyczajania skóry 
podczas wprowadzania go do pielęgnacji i można go używać 
w okresie ciąży. Pozwala to przypuszczać, że jego popularność 
jako składnika kosmetyków będzie stale rosła.
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Rys. 2 Struktury chemiczne: bakuchiolu (a), bavachinu (b) i izobavachalconu (c)
Źródło:	Opracowanie własne przy użyciu programu ChemSketch, na podstawie [19-21]
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