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HUMİK ASİTLİ ANTİ-AKNE KREMİ 

TARİFNAME 

BULUŞUN ALANI 

Bu buluş, antimikrobiyal ve anti-enflamatuar fonksiyonlar sağlayan leonardite kökenli humik 

asit ile salisilik asit tuzlarının OTC ilaçlarının performansını ve etkililiğini iyileştirerek akne 

tedavisi için topikal terkiplerle ilgilidir. Kozmetik veya OTC taşıyıcı madde, bunlarla sınırlı 

olmamak üzere, diğer faydalı bileşenler, örneğin nemlendiriciler ve tedavi ediciler içerebilen 

bir emülsiyon, jel, hidro-alkollü veya glikollü içerik de dahil olmak üzere sektörde tecrübeli 

kişilerce bilinen herhangi bir uygun formda olabilir. 

BULUŞUN GEÇMİŞİ 

Akne, cildin yağ bezlerinde hormonların ve diğer maddelerin etkisiyle ortaya çıkan bir deri 

hastalığıdır. Kıl folikülleri ergenlik yaşlarında bir dereceye kadar insanların yaklaşık % 85'ini 

etkilemektedir. Ağır vakalarda, fiziksel veya duygusal yara izine neden olabilir. Akne, Türkiye 

nüfusunun yaklaşık %11'inde yetişkinliğe kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Pilosebace öz 

üniteler (PSU'lar), bir kıl folikülüne (kanal) bağlı bir sebase (yağ üreten) bezi içerir. PSU'nun 

tıkanması akne için önemli katkıda bulunan faktördür. Bu tıkanıklık gözenekler ve folliküllerin 

üzerinde ve çevresinde anormal hücre oluşumundan (hiperkeratinizasyon) meydana 

getirebilir. Yüksek sebum seviyeleri tıkanmış gözeneklere neden olabilir, böylece bakteri 

Propionbacterium acnes'in (P. acnes) enflamasyona neden olan enfeksiyon oluşturabileceği 

bir ortam sağlar. P. acnes, anaerobik bir ortam yaratıldıktan sonra tıkanmış pilosebase bir 

ünitede çoğalabilen bir organizmadır. Sebum ayrıca P. acnes için bir besin kaynağı da sağlar. 

Bu, püstül oluşumuna ve cildin bağışıklık tepkisini teşvik eden enzimatik ve kimyasal 

maddelerin bakteriyel salımına bağlı bir enflamasyona yol açabilir. Oluşan püstül, sivilce ya 

da akne vulgaris de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayan, terimlerle 

bilinmektedir.  
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Sivilce ya da yaygın isimlendirilmesi ile ergenlik sivilcesi (akne vulgaris) yağ üreten bezlerin 

uzun süren ve tekrarlayan iltihabi bir hastalığıdır. Deride siyah noktalar, kızarık sivilceler, 

bazen derin kist ve nodüller, tedavi edilmediğinde de izlerle kendini gösterir. Çoğunlukla 

ergenlik çağında başlar. Sık rastlanması ve daha çok kozmetik şikayetlere neden olduğu 

düşünülmesine rağmen kişilerde psikolojik ve sosyal açıdan ciddi kısıtlamalar 

yaratabilmektedir. Şiddetli akne kalıcı yara izine neden olmasıyla özellikle erkeklerde intihar 

nedeni olarak belirlenmiştir. Bu derece şiddetli olmayan akne hastalarında bile yarattığı 

sorunlar nedeniyle, dermatolojik hastalıklar içerisinde en sık intiharla sonlanan ikinci hastalık 

olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, akne hastalarının kendilerine güven duyguları daha az, sosyal 

ilişkileri kısıtlı, depresyon, anksiyete skorları ise daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu nedenle 

tedavi edilmesi gereken önemli bir sorundur.  

Akne genellikle pubertenin bir göstergesi olarak ergenlik döneminde başlar ve hastaların 

çoğunda 25 yaşından önce kendiliğinden sonlanır. Ancak olguların %5’inde ve özellikle 

kadınlarda 30’lu 40’lı yaşlara kadar uzayabilir. Kadın ve erkekte eşit sıklıkta görülmesine 

rağmen erkeklerde daha ağır seyreder. Şiddetli akne hastalarının genellikle ailelerinde benzer 

öykü mevcuttur. Klinik tablo, hafif komedonal akneden (belirtisi olan beyaz ve siyah noktalar 

özellikle çehre ve burun kenarlarında yoğunlaşır) çok ağır sistemik hastalığa kadar 

değişebilmektedir. Akne vulgaris yaralarının gelişiminde rol oynadığı düşünülen faktörler dört 

grupta toplanabilir:  

(1) Sebum salınımında artış, (2) duktal hiperkornifikasyon, (3) folliküldeki Propionibacterium 

acnes kolonizasyonu, (4) enflamasyon. 

Pilosebase ünite akne lezyonlarının oluştuğu bölgedir. Bir kıl follikülü ve ona açılan sebase 

bezden oluşur. Bu yapı çok katlı yassı epitel ile döşeli infundibulum adı verilen bölge ile deri 

yüzeyine açılır. Aynı epidermiste olduğu gibi follikülü oluşturan hücreler de yenilenip sebum 

ile birlikte atılır. Akneli hastalarda pilosebase ünitede görülen ilk değişiklik, folliküldeki 

keratinizasyonun farklı olmasıdır. Akne hastalarında duktusta hiperkornifikasyon (keratinize 

tabakanın kalınlaşması) ve follikül hücrelerinde hiperproliferasyon ve bu hücrelerin anormal 

yapışıklığı nedeniyle hipodeskuamasyon mevcuttur. Böylece yoğun keratinize materyal ve 

çoğalan keratinositler, komedonları (tıkaçları) oluşturur. Bunlar önceleri gözle görülmeyen 

mikrokomedonlar şeklinde iken, sonrasında klinikte fark edilebilen açık ve kapalı komedonlar 



haline gelirler. Komedon oluşumuna katkıda bulunan diğer faktörler de mevcuttur. Akneli 

hastaların sebumlarındaki rölatif linoleik asit eksikliği epitel farklılaşmasını engellemekte ve 

hiperkornifikasyona yol açmaktadır. Ayrıca, folliküllerde bulunan IL-1α’nın pilosebase 

ünitede hiperkornifikasyona ve inflamasyona neden olması ile hem komedonların hem de 

inflamatuvar lezyonların gelişiminde rol oynayan en önemli sitokin olduğu düşünülmektedir. 

İkinci farklılık; akneli hastalarda sebum üretimi artmıştır. Sebum üretiminin miktarı ile akne 

şiddeti arasında korelasyon mevcut olup, sebumun komedojenik olduğu ve inflamasyona 

neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca, sebum P. acnes’in çoğalabilmesi için gerekli ortamı 

hazırlamaktadır. Sebase bezin aktivitesi androjenlerin kontrolü altındadır. Sebase bezler 

insan derisindeki en yüksek androjen reseptör yoğunluğuna sahiptir. Androjenlerin akne 

oluşumundaki rolleri birçok araştırmaya konu olmuştur. Serum androjen miktarlarının artışı 

ancak ileri yaşta çıkan veya tedaviye dirençli aknesi olan kadın hastalarda görülebilmektedir. 

Puberte sırasında gelişen aknede ise serum androjenlerinin arttığına dair objektif bulgular 

mevcut olmadığından akneli hastalarda rutin endokrinolojik araştırma gerekli değildir. Akneli 

hastalarda serum androjenin artışından çok, sebase bezlerde serum androjenlerine lokal 

olarak cevap artmıştır. Birçok hasta stresli dönemlerde şikayetlerinin arttı- ğından 

yakınmaktadır. Gerçekten de stres ile artan adrenal steroid salınımı lezyonların 

alevlenmesine neden olabilmektedir. 

Hücre kültürü deneyleri insan sebositlerinde kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH) reseptör 

sistemi bulunduğunu ortaya koymuştur. CRH strese yanıtta koordinatör görev üstlenen bir 

hormondur. Aknenin stresle arttığına dair klinik gözlemler bu hormonal yolakla açıklanabilir. 

Kadın hastaların birçoğu da premenstrüel dönemde akne lezyonlarının arttığını 

belirtmektedir. Akne vulgaris oluşumunda rol oynayan bir diğer etken ise follikülde yerleşen 

P. acnes’in varlığıdır. Propionibakteriler gram-pozitif, hareketsiz basillerdir ve şekerleri 

fermente ederek propionik asit açığa çıkarırlar. Onbir-onbeş yaş arasında ve aknesi olan 

bireylerde sebase bezlerin yoğun olduğu alanlarda P. acnes miktarında belirgin bir artış 

görülmektedir. Ancak akne, P. acnes’in neden olduğu infeksiyöz bir hastalık değildir ve bu 

nedenle bulaşıcı da değildir. P. acnes inflamasyona neden olarak akne oluşumunda rol 

oynamaktadır. P. acnes’in ürettiği lipaz ile ortaya çıkan serbest yağ asitlerinin inflamasyona 

neden olduğu düşünülmekteydi. Ancak lipaz inhibisyonu ile derideki serbest yağ asit miktarı 

azaltıldığında aknenin gerilememesi bu teoriyi desteklememiştir. Daha sonra P. acnes’in 



kemotaktik sitokinler ürettiği ve kompleman sistemini aktive ettiği gösterilmiştir. Ayrıca, 

akneli hastalar bu bakteriye karşı hem selüler hem de humoral bağışıklık geliştirmekte olup, 

serum antikor seviyesi ile aknenin şiddeti korelasyon göstermektedir. Araştırmalar P. acnes 

ile oluşan inflamasyonda hem T-helper 1 (Th1) hem de Th2 hücrelerin rolü olduğunu 

düşündürmektedir. P. acnes’in aynı zamanda bir T-hücre mitojeni olduğu ve akne 

patogenezindeki rolünde antijenik etkileri kadar mitojenik etkilerinin de önemli olduğu rapor 

edilmiştir. Komedonların varlığı ve artan sebum miktarı ile bir süre sonra follikülde gerilme ve 

follikül kanalında yırtılma gerçekleşip follikül içeriği dermise dökülmektedir. Bu yırtılmadan 

önce inflamasyonun başlamasına rağmen, sebum ve içeriği dermise geçtiğinde inflamasyon 

daha da artmakta ve yabancı cisim reaksiyonu geliş- mektedir. Yiyeceklerin özellikle çikolata 

ve kuruyemişlerin akneyi arttırdığı hastalar tarafından yaygın olarak belirtilse de yapılan 

çalışmalarda akne şiddeti ile alınan toplam kalori miktarı ve yiyecek çeşitleri arasında 

herhangi bir ilişki gösterilememiştir. Bu nedenle hastalara diyet değişikliği önermenin akne 

seyrini etkilemeyeceği söylenebilir. Diyet ile ilgili bu yaklaşım yaklaşık 30 yıldır dünya 

dermatolojisinde hastaların tedavilerini düzenlerken yaygın olarak benimsenmiş bir görüştür. 

Ancak son dönemde özellikle de gelişmiş toplumlarda glisemik indeksi yüksek rafine 

yiyeceklerin yenilmesinin veya omega 3 yağ asitlerinden fakir diyetlerin tüketilmesinin akne 

lezyonlarının oluşumuna katkıda bulunduğu şeklinde fikirler ile diyet konusu tekrar 

tartışılmaya başlanmıştır. Ancak şu anda bu konuyu açıklığa kavuşturabilecek yeterli çalışma 

bulunmamaktadır. Kozmetiklerin içindeki bazı maddeler komedon gelişimine neden 

olmaktadır. Bunlar isopropil miristat, propilen glikol, D ve C kırmızı boyalarıdır. Bazı sistemik 

ilaçların, örneğin; lityum, fenitoin, B vitamini, akneye neden olabilecekleri bilinmektedir. 

 

BULUŞUN DETAYI 

Bu buluş, foliküllerdeki hem hücrelerin anormal topaklanmasını hem de anormal kan 

dolaşımını tedavi etmek için humik asit içeren antimikrobiyal / anti-enflamatuar moleküller 

ile kombinasyon halinde bir komeditik ajan (örn., Salisilik asit) kullanarak akne tedavisi için 

çok uçlu bir yaklaşım sunmaktadır Akne çoğalmasını ve akne ile ilişkili iltihaplanmayı 

azaltmak için diğer yollarla ele alınmaktadır. Bir anti-akne terkibi şu şekilde yapılmaktadır: (a) 

Ağırlıkça %0.0001 ila yaklaşık %10 oranında bir leonardite menşeli humik asit, (b) ağırlıkça 

%0.1 ila yaklaşık %10 salisilik asit veya bunun alkali metal tuzları, (c) geriye kalan kısım 



kısıtlamayla sınırlı olmamakla birlikte yağ içinde su ve yağlı su ve silikon içinde su formunda 

bir sulu veya hidro-alkollü serum veya emülsiyon bazlı hammaddelerden oluşturmaktadır. 

Yine bir başka formülde, humik asit veya tuzları etoksidiglikol, propilen glikol, butilen glikol, 

pentilen glikol gibi bir glikol bazlı çözücü içinde çözünebilir hale getirilebilir ve bu formda 

topikal bir uygulama olarak kullanılır veya bir emülsiyon veya jel içine eklenir. 

Burada kullanılan "akne", "sivilce", "püstül" ve "akne vulgaris" terimleri eşanlamlıdır. Bu tür 

terimler, genel olarak, gözeneklerin veya folliküllerin üzerinde veya çevresinde bulunan, 

genellikle P. acnes bakteri tarafından ağırlaştırılan hiperkeratinizasyonla karakterize edilen 

bir cilt bozukluğuna karşılık gelir. 

Burada kullanılan "hasta" terimi, reçetesiz tıbbi tedavi ve önleyici bakım da dahil olmak üzere 

tıbbi tedaviyi alan bir canlıya, özellikle de bir memeliye karşılık gelir. Bu buluş bağlamında 

tercih edilen hasta insandır. Hasta bebek, çocuk, gebe, genç ve yetişkin dahil olmak üzere 

herhangi bir yaş veya gelişim evresi olabilir. En çok tercih edilen hastalar, gelişim öncesi, 

ergenlik dönemleri ve erişkin gelişim aşamaları içindir. Hastalar hem erkek hem de kadın 

olabilir.  

Burada kullanılan şekliyle "canlı" terimi, bir insan, maymun, köpek, kedi, at, inek, koyun, 

tavuk, hindi, bıldırcın, fare, sıçan, tavşan ve kobay içerir; ancak bunlarla sınırlı değildir.  

Burada kullanıldığı şekliyle "bitki türevi" terimi bitki maddesinden izole edilmiş, ekstrakte 

edilmiş veya üretilmiş bir maddedir. Bu tür bitki maddeleri, tarımsal bir ortamda, 

sınırlandırıcı olmayan bir örnek için, bir çiftlik olarak yetiştirilebilir veya vahşi veya ıslah 

edilmemiş faunanın bir parçası olarak büyümüş olabilir. Bitki maddesi, gübreleme, çapraz 

ıslah ve genetik modifikasyon ile geliştirilmiş olanları içerir.  

Leonardite cevheri kökenli humik asit bu buluş için tasalanmıştır. Bu, doğal kaynaklardan 

elde edilenleri ve endüstriyel veya laboratuvar ortamda kimyasal olarak veya biyo-kimyasal 

olarak sentezlenen humik asidi de içerir. Doğal kökenler arasında tarımsal kökenli ve yabani 

tip bitkiler de bulunmaktadır. Tercih edilen humik asit kaynağı leonardite cevheridir. Humik 

asit canlılara tıbbi olarak uygulandığında anti-enflamatuar etki gösterir. Humik asit, organik 

madde ailesinin anti-enflamatuar özellikleri arasında en yüksek seviyeye sahiptir. Humik asit, 

iltihaplanma mediatörlerinin hem histamin hem de bunlarla sınırlı olmamak üzere hem 



üretimi hem de salımını inhibe ederek anti-enflamatuar aktivitesini ilettiğine inanılmaktadır. 

Humik asit, ayrıca güçlü bir antioksidan olarak etki yapabilir. Güçlü bir antioksidan olan 

humik asit, hücreleri, tekli oksijen, süperoksit, perokzil kökleri, hidroksil kökleri ve 

peroksinitrit gibi reaktif oksijen türlerinin zararlı etkilerine karşı korur. Canlılarda 

antioksidanlar ile reaktif oksijen türleri arasındaki dengesizlik, oksidatif stresle sonuçlanır ve 

hücresel hasara neden olur. Bu gibi hücresel hasar, lokal iltihaplanmayı arttırır ve sivilce 

oluşumunu teşvik eden koşullara katkıda bulunur. Humik asit çok yönlü bir yaklaşımla 

sivilceleri önlemeye ve temizlemeye yardımcı olmak için anti-inflamasyon ve antioksidan 

özellikler sağlar. Humik asit, anti-akne özelliklerinin ötesinde ek yararlar sağlar. Çalışmalar 

yaşlanma, ateroskleroz, kanser, iskemik hasar ve nörodejeneratif hastalıklar (Parkinson 

hastalığı ve Alzheimer hastalığı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan) ile ilişkili oksidatif stresin 

ortadan kaldırılması için antioksidan özellikleri göstermiştir. Humik asidin ayrıca anti-tümör 

özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.  

ÖRNEKLER 

ÖRNEK 1 

 İÇERİK % (a/a) 

 PVP K30 0.20  

 CMC 0.25  

 Tetrasodyum EDTA 0.05  

 Gliserin 10.00  

 PEG 300 10.00  

 Salisilik Asit 0.50  

 Humik asit 5.00  

 Benzoil peroksit 0.50  

  Stearik asit  1.00  

 Alkil benzoat 2.50  

 Setearil alkol 5.00  

 Su QS 

 

 



 

ÖRNEK 2 

 İÇERİK % (a/a) 

 Alkol 25.00% 

 PVP K30 1.10% 

 Gliserin 5.00% 

 Humik asit 10.00% 

 Su QS 

 

ÖRNEK 3 

 İÇERİK % (a/a) 

 PVP K30 0.20% 

 CMC 0.25% 

 Üre 5.00% 

 Gliserin 10.00% 

 PEG 300 5.00% 

 Salisilik Asit 2.00% 

 Humik asit 5.00% 

 Vitamin A 0.50% 

 Talk 10.00% 

 Benzoil peroksit 1.00% 

 Stearik asit  2.50% 

 Alkil benzoat 5.00% 

 Setearil alkol 1.00% 

 Su QS 

 

İSTEMLER 

1. Derinin topikal tedavisi için bir terkip olup, şunları içerir: (a) toplam terkip ağırlığı 

üzerinden yaklaşık %0.0001 ila yaklaşık %30 arasında bir miktarda bulunan leonardite cevheri 



kökenli humik asit veya tuzları ve (b) toplam terkip ağırlığı üzerinden yaklaşık %0,1 ila %10 

arasında bir miktarda salisilik asit veya bunun alkali metal tuzları veya salisilik asit ile alkali 

metal tuzlarının kombinasyonu.  

2. İstem 1 'deki gibi bir terkip olup, humik asit veya tuzları toplam terkip ağırlığının yaklaşık 

%0,003 ila %30 arasında bir orandadır.  

3. İstem 1 'deki gibi bir terkip olup, humik asit veya tuzları toplam terkip ağırlığının 

formüldeki oranı %5'tir.  

4. İstem 1'in terkibi olup, buradaki salisilik asit veya bunun alkali metal tuzları veya salisilik 

asit ve alkali metal tuzlarının kombinasyonu, toplam terkip ağırlığının yaklaşık %0,01 ila 

yaklaşık %10'i arasındadır.  

5. İstem 1'in terkibi olup, buradaki salisilik asit veya bunun alkali metal tuzları veya salisilik 

asit ve alkali metal tuzlarının kombinasyonu, toplam terkip ağırlığının formüldeki oranı %5'tir.  

6. İstem 1 'deki gibi bir terkip olup, burada terkip ayrıca ağırlıkça %0,5 ila %1,0 benzoil 

peroksit içermektedir.  

7. İstem 1'e göre bir terkip olup, burada bileşim ayrıca ağırlıkça %10 mika veya talk gibi bir kil 

türü içermektedir.  

8. İstem 1'e göre bir terkip olup, burada bileşim ayrıca vitaminler içermektedir.  

9. İstem 8'in terkibi olup, buradaki vitamin, ağırlıkça %0,5 oranlarında vitamin A, C ve E gibi 

vitaminlerdir.  

10. İstem 1'in terkibi olup, bu bileşim ayrıca, ağırlıkça %5 üre içermektedir.  

11. İstem 1'in terkibi olup, buradaki tedavi, insan yüz aknesi olarak tasarlanmıştır. 

 

ÖZET 

HUMİK ASİTLİ ANTİ-AKNE KREMİ 

Bu buluş, topikal bir ilaçta veya kozmetik bir üründe salisilik asit veya salisilat tuzları ile 

kombinasyon halinde hümik asit ve/veya humat  tuzları içeren bir antimikrobiyal ve iltihap 



giderici polifenolik, polikarboksilik ve kinon molekülleri içeren akne tedavisine yönelik bir 

terkip ile ilgilidir. 


