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Kwas hia lu ro no wy (ang. hia lu ro nic acid, HA) jest na tu ral ną sub stan cją
wy stę pu ją cą w orga ni zmie. Ma zdol ność wią za nia wo dy w ilo ści do
1000 ra zy prze kra cza ją cej je go ma sę. Wy peł nia ob ję tość ze wną trz ko -
mór ko wą. Łą cząc się z ela sty ną i ko la ge nem, za pew nia skórze ob ję -
tość, ela stycz ność i na wil że nie. Sto so wa ny ze wnę trz nie ła go dzi
podraż nie nia, za czer wie nie nia, wspo ma ga odbu do wę naskórka i przy -
wra ca na tu ral ny pro ces go je nia ran. 
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Kwas hia lu ro no wy po raz pierw szy zo -
stał opi sa ny w 1934 ro ku przez Joh na Pal -
me ra i Kar la Me y e ra na Uni wer sy te cie Co -
lum bia w No wym Jor ku[1]. Zo stał wy i zo lo -
wa ny z kro wie go oka, a na zwa je go
po cho dzi od sło wa hy a los (grec. szkło). Jest
gli ko za mi no gli ka nem na le żą cym do po li sa -
cha ry dów zbu do wa nym z di sa cha ry do wych
jed no stek kwa su D-glu ku ro no we go i D-N-
ace ty lo glu ko za mi ny, two rzą cych po li me ry[2].
HA sta no wi pod sta wo wą struk tu rę ma cie rzy
po za ko mór ko wej za rów no ko mórek ludz -
kich, jak i zwie rzę cych. W obu przy pad kach
pod sta wo wa jed no st ka bu dul co wa kwa su
hia lu ro no we go jest iden tycz na, co de cy du je
o bez pie czeń stwie sto so wa nia HA pod
wzglę dem im mu no lo gicz nym. Naj wię cej
kwa su hia lu ro no we go znaj du je się w ciał ku
szkli stym oka, ma zi sta wo wej, chrzą st ce,
skórze wła ści wej, pę po wi nie[2]. Zdol ność

syn te zy HA ma ją fi bro bla sty, ke ra ty no cy ty,
ko mór ki śród błon ka, ko mór ki mię śni gład -
kich oraz pę che rzy ki jaj ni ków. Cia ło czło -
wie ka wa żą ce go 60 kg za wie ra 12 gram
kwa su hia lu ro no we go[4]. U osób do ro słych
56% HA znaj du je się w skórze wła ści wej[2].
HA jest szyb ko me ta bo li zo wa ny w orga ni -
zmie przez en zym hia lu ro ni da zę, a okres
pół tr wa nia łań cu chów wy no si od kil ku go -
dzin do kil ku dni[1,2,3]. Sta rze nie się skóry, na -
ra że nie na pro mie nio wa nie ultra fio le to we,
oksy dan ty zmniej sza zdol ność skóry do wy -
twa rza nia kwa su hia lu ro no we go. Głów ną
ro lą HA w orga ni zmie jest sta bi li za cja struk -
tur mię dzy ko mór ko wych i two rze nie ela -
stycz no-lep kiej płyn nej ma cie rzy po ma ga ją -
cej skórze utrzy mać ela stycz ność, pra wi dło -
we na pię cie, tro fizm i ob ję tość[3].

W der ma to lo gii i me dy cy nie este tycz nej
sto su je się za rów no kwas hia lu ro no wy, jak
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i je go sól so do wą – hia lu ro nian so du
o podob nych wła ści wo ściach.

HA w me dy cy nie este tycz nej jest sto so -
wa ny przede wszy st kim ja ko wy peł niacz.
Wią że się to z je go wła ści wo ścia mi: bra kiem
im mu no gen no ści i moż li wo ścią do pa so wa nia
for my kwa su hia lu ro no we go do sta nu kli nicz -
ne go skóry. HA sto so wa ny jest do wy peł nia -
nia zmar szczek w oko li cach twa rzy, szyi i de -
kol tu, a tak że w za bie gach po d nie sie nia ką ci -
ków ust, za bie gach wo lu me trycz nych
czer wie ni war go wej oraz twa rzy. 

Wy peł nia cze za wie ra ją ce kwas hia lu ro -
no wy róż nią się przede wszy st kim stop niem
usie cio wa nia tej sub stan cji. Wol ny HA nie jest
usie cio wa ny tzn. po szcze gól ne je go czą -
stecz ki nie są ze so bą po wią za ne. Po wo du je
to, że ta kie pre pa ra ty ma ją bar dzo krót ki
okres pół tr wa nia – szyb ko ule ga ją de gra da cji
po apli ka cji do skóry. Z ko lei HA usie cio wa -
ny jest bar dziej sta bil ny i czas je go de gra da cji
jest zde cy do wa nie dłuż szy, z re gu ły li czo ny
w mie sią cach. Po nad to im bar dziej kwas hia -
lu ro no wy jest usie cio wa ny, tym jest bar dziej
sprę ży sty – bar dziej przy po mi na żel niż
ciecz. Prze kła da się to rów nież na je go za sto -
so wa nie kli nicz ne: wraz ze wzro stem usie -
cio wa nia zwięk sza się sprę ży stość kwa su hia -
lu ro no we go i zdol ność do wy peł nia nia głę -
bo kich bruzd i zmar szczek, przy bar dzo
po wierz chow nych zmar szcz kach za sto so -
wać mu si my kwas hia lu ro no wy zde cy do wa -
nie mniej usie cio wa ny. Po pu lar nym obe cnie
tren dem sto so wa nym przez pro du cen tów
wy peł nia czy jest za sto so wa nie w jed nym
pre pa ra cie kwa su hia lu ro no we go o róż nym
stop niu usie cio wa nia. Ni sko u sie cio wa ny lub
nie u sie cio wa ny HA za pew nia efekt na wil że -
nia i ła twiej szej apli ka cji pre pa ra tu na to miast
sil niej usie cio wa ny od po wia da za efekt wo lu -
me trycz ny i wy peł nie nie oraz trwal szy efekt
za bie gu.

Kwas hia lu ro no wy i hia lu ro nian so du są
rów nież sto so wa ne w pre pa ra tach ko sme -
tycz nych apli ko wa nych na skórę. Po nie waż

HA po sia da du żą czą stecz kę i jest sil nie hy -
dro fi lo wy, to nie mo że prze ni kać przez
war stwę ro go wą skóry, wo bec cze go je go
dzia ła nie ogra ni cza się do dzia ła nia oklu zyj -
ne go i re duk cji tran se pi der mal nej utra ty
wo dy (TEWL). Po nad to HA, ma jąc po wi -
no wac two z hy dro fi lo wy mi czę ścia mi fo sfo -
li pi dów, po wo du je zwięk sze nie ob ję to ści
prze strze ni mię dzy ko mór ko wych, co pro -
wa dzi do spad ku opo ru dy fu zyj ne go i uła -
twie nia prze ni ka nia in nych skła dni ków pre -
pa ra tów ko sme tycz nych. Po nad to HA po -
wo du je mniej sze wy sy cha nie for mu la cji
ko sme tycz nej pod czas jej sto so wa nia.

Kwas hia lu ro no wy i je go po chod ne
próbu je się rów nież po da wać do u st nie w ce -
lu zwięk sze nia na wil że nia skóry. Nie mniej
jed nak nie wy ka za no ko re la cji mię dzy do u st -
ną su ple man ta cją HA a zwięk szo nym po zio -
mem na wil że nia skóry. 

Hia lu ro nian so du w pro duk tach ko -
sme tycz nych cha rak te ry zu je się z re gu ły
mniej szy mi czą stecz ka mi i jest czę sto sto -
so wa ny w pro duk tach apli ko wa nych ze -
wnę trz nie np. kre my, ma ski, bal sa my. Hia -
lu ro nian so du, podob nie jak kwas hia lu ro -
no wy, po sia da zdol ność do wią za nia wo dy
co jest wy ko rzy sty wa ne w je go dzia ła niu
na wil ża ją cym. Po nad to si ła wią za nia wo dy
z hia lu ro nia nem jest wy so ka, co ha mu je
gwał tow ne od pa ro wa nie wo dy po jej
zwią za niu. Dzię ki swo im wła ści wo ścią fil -
mo twór czym nie tyl ko ha mu je TEWL, ale
jed no cze śnie nada je skórze wra że nie gład -
ko ści i aksa mit no ści. Mo że być rów nież
sto so wa ny w pro duk tach do wło sów – ja -
ko skła dnik hy dro fi lo wy nie po wo du je
wra że nia „tłu sto ści” – gdzie za bez pie cza
wło sy przed gro ma dze niem się ła dun ku
elek tro sta tycz ne go i uła twia roz cze sy wa -
nie. Hia lu ro nian so du jest rów nież sze ro ko
sto so wa ny w in nych dzia łach me dy cy ny,
m.in. w orto pe dii, gdzie pre pa ra ty na je go
ba zie po da wa ne są do sta wów (np. staw
ko la no wy, bio dro wy, bar ko wy) w ce lu
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uzu peł nie nia ma zi sta wo wej oraz zmniej -
sze nia tar cia.

HA uła twia trans port jo nów i in nych skła -
dni ków odżyw czych[4,5]. W ostat nich la tach
wy ka za no, że kwas hia lu ro no wy i gli ce rol są
fi zjo lo gicz ny mi skła dni ka mi war stwy ro go wej
na skór ka i obe cnie uwa ża się, że na le żą do
na tu ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go NMF
(ang. na tu ral mo i stu ri zing fac tor)[4]. Dla te go
też HA sto so wa ny na po wierzch nię skóry
dzia ła jak hu mek tant[3]. Jest skła dni kiem pre -
pa ra tów na wil ża ją cych sto so wa nych w ato -
po wym za pa le niu skóry, świą dzie skóry, xe -
ro sis cu tis. Kwas hia lu ro no wy wpły wa na mi -
gra cję ko mórek i ich róż ni co wa nie,
umoż li wia na pływ ko mórek re ge ne ru ją cych
uszko dze nia skóry i re e pi ta li za cję[5]. Już
w 1991r. West i współ pra cow ni cy wy ka za li,
że pro duk ty de gra da cji kwa su hia lu ro no we -
go po bu dza ją an gio ge ne zę. Wią żąc się z re -
cep to ra mi HA mo du lu je wy dzie la nie cy to kin
pro za pal nych. Wpły wa na re ak cje im mu no -
lo gicz ne, zmie nia struk tu rę ma cie rzy ze wną -
trz ko mór ko wej oraz mo du lu je wła ści wo ści
ad he zyj ne ko mórek[4,5]. Ucze st ni czy w go je -
niu się skóry[2]. Tę wła ści wość przy spie sza nia
pro ce su go je nia i re ge ne ra cji tka nek wy ko -
rzy sta no w miej sco wych pre pa ra tach za wie -
ra ją cych sól so do wą kwa su hia lu ro no we go.
Środ ki ta kie są sto so wa ne wspo ma ga ją co
w pro ce sach go je nia: podraż nień i za czer -
wie nień, przy za bie gach złu szcza ją cych, de -
pi la cjach i za bie gach la se rem, przy ra nach
po wierz chow nych (pęk nię ciach, za dra pa -
niach, otar ciach a tak że opa rze niach pierw -
sze go i dru gie go stop nia i po wierz chow nych
zra nie niach skóry), a tak że w ra nach głę bo -
kich po o pe ra cyj nych, od le ży nach i owrzo -
dze niach. Pre pa ra ty ta kie apli ku je się je 2-3
ra zy dzien nie, a czas sto so wa nia za le ży od
ob ja wów. W ra zie ko niecz no ści le czo ny ob -
szar po na ło że niu pre pa ra tu moż na przy kryć
ga zą. Sól so do wa kwa su hia lu ro no we go
przy spie sza za bli źnia nie ran oraz wspo ma ga
odbu do wę na skór ka, uła twia jąc na tu ral ny

pro ces go je nia. W pro spek tyw nym ba da niu
De nis i Hu se iyn[6] z podwój nie śle pą próbą
prze pro wa dzo nym wśród 50 pa cjen tów po
ton sil lek to mii kwas hia lu ro no wy był na no -
szo ny jed no stron nie na ra nę po wy cię tym
mig dał ku po d nie bien nym przez okres 2 ty -
go dni. Po tym cza sie stwier dzo no, że miej -
sce na które apli ko wa no pre pa rat by ło pra -
wie cał ko wi cie wy le czo ne, co wska zu je, na
to, że go je nie by ło zde cy do wa nie bar dziej
efek tyw ne i szyb sze w przy pad ku sto so wa nia
kwa su hia lu ro no we go w po rów na niu ze
stro ną kon trol ną (p <0,001). W ob ser wa -
cjach kli nicz nych pa cjen tów z owrzo dze nia -
mi koń czyn dol nych o róż no rod nej etio lo gii
stwier dzo no znacz ną re duk cję do le gli wo ści
bólo wych oraz po pra wę pro ce su go je nia
pod czas sto so wa nia pre pa ra tów że lo wych
za wie ra ją cych sól so do wą kwa su hia lu ro no -
we go[7]. Ta glia gam be i wsp. opi sa li przy pa dek
pa cjen ta z trud no go ją cym się owrzo dze -
niem na tle nie wy dol no ści żyl nej zlo ka li zo -
wa nym na koń czy nie dol nej, które po cząt ko -
wo le czo ne by ło kom pre sjo te ra pią i opra co -
wy wa ne chi rur gicz nie. Po 15 ty go dniach
nie sku tecz nej te ra pii za sto so wa no sól so do -
wą kwa su hia lu ro no we go dwa ra zy dzien nie
uzy sku jąc wy go je nie się owrzo dze nia w cią -
gu 4 ty go dni[8]. W tym przy pad ku kwas hia lu -
ro no wy po bu dzał an gio ge ne zę, na wil żał ra -
nę, re du ko wał wy sięk, dzia łał wa zo pro tek -
cyj nie, for so wał fi bro ge ne zę przy spie sza jąc
go je nie sie owrzo dze nia[8]. Orton ne uzy skał
48% zmniej sze nie się roz mia ru owrzo dze nia
i re duk cję obrzę ku koń czy ny dol nej już po 7
dnio wej ze wnę trz nej ku ra cji kwa sem hia lu -
ro no wym[9]. HA in du ku je wzrost czyn ni ka
ZO-1 (ang. epi the lial ti ght junc tion pro te in),
który od gry wa waż ną ro lę w funk cjo no wa niu
ba rie ry na skór ko wej i jej re ge ne ra cję pod -
czas go je nia[10,11]. Do dat ko wo kwas hia lu ro -
no wy ak ty wu je P2X7 re cep tor, który po bu -
dza pro li fe ra cję ko mór ko wą[12]. Wy ka za no,
że kwas hia lu ro no wy sty mu lu je �-de fen zy -
nę-2, biał ko, które dzia ła sil nie prze ciw bak te -
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ryj nie w sto sun ku do bak te rii Gram-ujem -
nych, prze ciw grzy bi czo w od nie sie niu do 
C. al bi cans jak rów nież bak te rio sta tycz nie na
bak te rie Gram-do dat nie[13]. Sól so do wa kwa -
su hia lu ro no we go wy ka zu je dzia ła nie prze -
ciw za pal ne[14]. Schle nin ger[14] sto so wał sól so -
do wą kwa su hia lu ro no we go w le cze niu ło jo -
to ko we go za pa le nia skóry. Po 4 ty go dniach
te ra pii za ob ser wo wa no spa dek złu szcza nia
(o 77%), re duk cję ru mie nia (o 64%) oraz
świą du (o 50%). Na po pra wę sta nu der ma -
to lo gicz ne go w ło jo to ko wym za pa le niu skóry
wpły nąć mo gły wła ści wo ści na wil ża ją ce oraz
prze ciw droż dza ko we kwa su hia lu ro no we go.
W cią gu ostat nich lat wzra sta po pu lar ność
za bie gów z za kre su der ma to lo gii oraz me dy -
cy ny este tycz nej. Wraz z roz wo jem no wo -
cze snych tech no lo gii sta ją się one co raz bar -
dziej sku tecz ne, bez piecz ne i mniej ob cią ża -
ją ce dla pa cjen ta. Jed nak ko rzy sta nie
z za bie gów der ma to lo gii este tycz nej jak
i z pod sta wo wych der ma to lo gicz nych pro ce -
dur za bie go wych, zwią za ne jest z przej ścio -
wym osła bie niem ba rie ry ochron nej skóry.
Do uszko dze nia cią gło ści na skór ka i skóry
do cho dzi przy za bie gach z uży ciem pe e lin -
gów che micz nych, mi kro der ma bra zji i der -
ma bra zji, za bie gów frak cjo no wa nia skóry
z wy ko rzy sta niem la se rów CO2, me zo te ra -
pii, sto so wa niu pla zmy. W okre sie po za bie -
go wym na le ży od po wie dnio chro nić skórę
oraz dą żyć do przy spie sze nia jej re ge ne ra cji.
Dzia ła nia te mo gą też wią zać się z pew ny mi
po wi kła nia mi. Uszko dzo na, podraż nio na
i za czer wie nio na po za bie gu skóra na ra żo na
jest bar dziej na ze wnę trz ne czyn ni ki draż nią -
ce. Dla te go tak waż ne jest skróce nie te go
okre su. Do brze do bra ne pre pa ra ty sty mu lu -
ją re ge ne ra cję na skór ka przez wpływ na mi -
gra cję, prze ni ka nie i róż ni co wa nie się ko -
mórek. Zmniej sza ją za czer wie nie nie, uczu -
cie go rą ca, dys kom fort po za bie gach.
Po win ny po sia dać zdol ność ła twe go roz pro -
wa dza nia na uszko dzo nej skórze. Pre pa ra ty
ta kie nie mo gą za wie rać kom po zy cji za pa -

cho wych, kon ser wan tów ani al ko ho lu. Po -
win ny być hy po a ler gicz ne i nie mo gą po wo -
do wać po wsta wa nia za skór ni ków. W tych
przy pad kach sól so do wa kwa su hia lu ro no -
we go przy spie sza odbu do wę na skór ka, skra -
ca jąc okres go je nia, zmniej sza podraż nie nia
po za bie go we oraz two rzy struk tu rę śro do -
wi ska, która sprzy ja szyb szej re ge ne ra cji po -
za bie go wej. Mo że być na no szo na na twarz
przez le ka rza bez po śre dnio po pro ce du rach
z za sto so wa niem pla zmy, pe e lin gów che -
micz nych, me zo te ra pii czy la se rów CO2,
w wy ni ku których do cho dzi do uszko dze nia
na skór ka i prze rwa nia cią gło ści skóry. Na -
stęp nie sto so wa na jest 2 ra zy dzien nie w do -
mu przez pa cjen ta do cza sy cał ko wi tej re e pi -
ta li za cji i wy go je nia zmian skór nych. Jest sub -
stan cją bio zgod ną, nie po wo du je aler gii ani
podraż nień, jest bar dzo do brze to le ro wa na
przez pa cjen tów. Do dat ko wo dzia ła nie
prze ciw bak te ryj ne (przez sty mu la cję �-de -
fen zy ny 2) chro ni skórę przed po za bie go wy -
mi nad ka że nia mi bak te ryj ny mi. W kil ku pu bli -
ka cjach stwier dzo no, że sól so do wa kwa su
hia lu ro no we go zmniej sza obrzęk skóry
i tkan ki pod skór nej, co rów nież jest bar dzo
ko rzy st ne w przy pad ku pa cjen tów, u których
sto so wa ne są pro ce du ry z za kre su me dy cy -
ny este tycz nej, w szcze gól no ści za bie gi la se -
rem frak cyj nym, po których obrzęk skóry
i tkan ki pod skór nej utrzy mu je się 3-4 dni,
a cza sa mi dłu żej. HA po sia da wła ści wo ści
wią za nia wo dy w na skór ku, two rząc mo kre
śro do wi sko dla go je nia się ran. Ra ny w kon -
tro lo wa nym, wil got nym śro do wi sku po kry -
wa ją się no wym na skór kiem dwu krot nie
szyb ciej, a ry zy ko po wsta nia blizn jest
zmniej szo ne w po rów na niu do ran le czo -
nych w śro do wi sku su chym. Pa cjen ci,
u których sto so wa no sól so do wą kwa su hia -
lu ro no we go bez po śre dnio po za bie gu z wy -
ko rzy sta niem śre dnio głę bo kie go pe e lin gu
trój chlo ro oc to we go oraz przez 10 ko lej nych
dni, za u wa ży li, że pod czas sto so wa nia tej
sub stan cji skóra by ła mniej podraż nio na
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i obrzęk nię ta, z mniej szym ru mie niem i tkli -
wo ścią, a pro ces re ge ne ra cji prze bie gał zde -
cy do wa nie szyb ciej w po rów na niu do gru py
osób, w której nie sto so wa no ta kie go pre pa -
ra tu. Na ko niec na le ża ło by rów nież wspo -
mnieć, że sub stan cja ta re du ku je do le gli wo ści
bólo we oraz znacz nie zmniej sza za czer wie -
nie nie skóry. Wszy st kie te ce chy spra wia ją,
że mo że być ona z po wo dze niem sto so wa -
na do re ge ne ra cji po za bie go wej w me dy cy -
nie este tycz nej.
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