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Kwas hia lu ro no wy (ang. hy a luro nic acid, HA) jest na tu ral nym po li me -
rem, który jest obe cny we wszy st kich orga ni zmach ży wych. Struk tu -
ra che micz na kwa su hia lu ro no we go skła da się z mo no me rów 
N-ace ty lo glu ko za mi ny i kwa su D-glu ku ro no we go, po łą czo nych przez
na prze mien ne wią za nia �-1,4 i �-1,3 gli ko zy do we. Kwas hia lu ro no wy
od gry wa ogrom ną ro lę w ho me o sta zie z uwa gi na funk cje wią za nia 
i trans por tu wo dy (HA jest czą stecz ką sil nie hy dro fi lo wą), po ma ga
za cho wać wła ści wo ści ela stycz ne tka nek. Na to miast dzię ki swo jej
bio kom pa ty bil no ści i bio de gra do wal no ści jest jed nym z naj chęt niej
sto so wa nych pro duk tów w me dy cy nie este tycz nej. Po nad to jest sto -
so wa ny rów nież w in ży nie rii tkan ko wej, ja ko no śnik le ków, w oku li -
sty ce, ja ko sztucz ne łzy oraz w orto pe dii, ja ko sub stan cja po śli zgo wa
w ka let ce sta wo wej.

dr n. med. Piotr Niedziałkowski
Centrum Estetyki Medycznej w Warszawie

Wpływ wielkości cząsteczki
kwasu hialuronowego na procesy
zachodzące w tkankach
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Śre dnio w ludz kim cie le jest oko ło 15 g HA,
z cze go na skórę przy pa da oko ło 5 g. Oko ło
1/3 pu li ca łe go HA w orga ni zmie ule ga co -
dzien nie de gra da cji i po now nej syn te zie.
Nie mniej jed nak ilość kwa su hia lu ro no we go,
która po wsta je w skórze, nie jest ta ka sa ma
przez ca łe ży cie. Wraz z wie kiem spa da ilość
syn te ty zo wa ne go HA. W efek cie po ja wia ją
się ozna ki sta rze nia skóry ta kie jak zmar szcz -
ki, bru zdy, su chość skóry. 

W obrę bie skóry HA znaj du je się za -
rów no w na skór ku, jak i w skórze wła ści -
wej. Peł ni tam ro lę na wil ża ją cą, sta bi li zu ją -

cą, uję dr nia ją cą i ochron ną przed ura za mi
me cha nicz ny mi.

Kwas hia lu ro no wy wy stę pu je w tkan -
kach i pły nach bio lo gicz nych, róż niąc się ma -
są czą stecz ko wą. Ma sa czą stecz ko wa HA
wpły wa nie tyl ko na je go wła ści wo ści re o lo -
gicz ne (lep kość, sprę ży stość), ale rów nież na
funk cje bio lo gicz ne.

Kwas hia lu ro no wy sto so wa ny jest w me -
dy cy nie este tycz nej za rów no w po sta ci pro -
duk tów miej sco wych, jak rów nież w po sta ci
in iek cji do skór nych. W po sta ci miej sco wej
sto su je się HA o du żym cię ża rze czą stecz ko -
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wym, dzię ki cze mu na skórze po wsta je war -
stwa za bez pie cza ją ca przed pa ro wa niem wo -
dy – spa dek TEWL – tran se pi der mal nej utra ty
wo dy, na to miast drob no czą stecz ko wy kwas
hia lu ro no wy, za sto so wa ny w opty mal nej for -
mie, mo że w pew nym stop niu prze ni kać
przez na skórek, po pra wia jąc je go te kstu rę. 

Kwas hia lu ro no wy sto su je się jed nak
przede wszy st kim w za bie gach bio re wi ta li za -
cji. Po apli ka cji do skór nej mo du lu je on ak tyw -
ność fi bro bla stów, w efek cie cze go do cho dzi
do wzro stu syn te zy en do gen ne go HA.

Ak tyw ność bio lo gicz na pre pa ra tów za wie -
ra ją cych kwas hia lu ro no wy sto so wa nych
w me dy cy nie este tycz nej za le ży od wie lu róż -
nych czyn ni ków. Na le ży tu wy mie nić m.in.:
stę że nie kwa su hia lu ro no we go, sto pień je go
usie cio wa nia, ma sę czą stecz ko wą nie u sie cio -
wa ne go HA, wy sy ce nie wo dą, obe cność in -
nych wspo ma ga ją cych skła dni ków.

Stę że nie kwa su hia lu ro no we go w wy peł -
nia czach tkan ko wych wa ha się po mię dzy 0,5
a 5%. Pre pa ra ty za wie ra ją ce wy ższe stę że -
nie HA są zwy kle po da wa ne głę biej z uwa gi
na ich wła ści wo ści re o lo gicz ne: są sztyw niej -
sze i bar dziej przy po mi na ją żel niż roz twór.
Z ko lei im HA jest bar dziej usie cio wa ny, tym
jest bar dziej sprę ży sty i mniej po dat ny na de -
gra da cję. De gra da cja HA prze bie ga en zy ma -
tycz nie z udzia łem hia lu ro ni da zy. Sil ne usie -
cio wa nie unie moż li wia hia lu ro ni da zie swo -
bod ny do stęp do sub stra tu, co po wo du je, że
ta ki pro dukt jest bar dziej sta bil ny – z re gu ły
od 3 do 6 mie się cy. 

Z ko lei sto pień na sy ce nia pro duk tu wo dą
de ter mi nu je, ile wo dy eg zo gen nej zo sta nie
zwią za ne przez HA po apli ka cji do tka nek. Je -
że li pro dukt za wie ra sil nie na sy co ny wo dą
HA, to nie zmie ni znacz nie ob ję to ści po in -
iek cji. Na to miast pro duk ty za wie ra ją ce ma ło
wo dy, zwią żą wo dę tkan ko wą, co spo wo du -
je znacz ny wzrost ob ję to ści, w efek cie cze go
mo że dojść do efek tu nad ko rek cji.

Na le ży rów nież zwrócić uwa gę na róż ni ce
w dzia ła niu bio lo gicz ne go kwa su hia lu ro no we -

go o ni skiej i wy so kiej ma sie czą stecz ko wej.
Róż ni ce te zi den ty fi ko wa no np. w ba da niach
do ty czą cych wła ści wo ści na wil ża ją cych HA
w obrę bie śli ny. Wła ści wo ści śli ny są bez po śre -
dnio sko re lo wa ne z za war to ścią HA. HA w śli -
nie nie tyl ko na wil ża ja mę ust ną, ale rów nież
pre zen tu je wła ści wo ści prze ciw droż dża ko we
oraz prze ciw ro dni ko we. Wy ka za no, że wy so -
ko czą stecz ko wy HA sil niej ha mu je ak tyw ność
li zo so mu i pe ro ksy da zy w śli nie niż ni sko czą -
stecz ko wy kwas hia lu ro no wy.

Kwas hia lu ro no wy mo że mo du lo wać
od po wiedź im mu no lo gicz ną w za leż no ści od
ma sy czą stecz ko wej, co po śre dnio mo że
pro wa dzić do ostre go lub prze wle kłe go sta -
nu za pal ne go, ob ja wia ją ce go się wy twa rza -
niem spe cy ficz nych me dia to rów sta nu za pal -
ne go. HA o ma łej ma sie czą stecz ko wej
sprzy ja wy twa rza niu me dia to rów sta nu za -
pal ne go. HA o wy so kim cię ża rze czą stecz ko -
wym ha mu je wy twa rza nie me dia to rów pro -
za pal nych. Każ da z tych re ak cji jest waż na dla
utrzy ma nia ho me o sta zy im mu no lo gicz nej. 

Hia lu ro nian o du żej ma sie czą stecz ko -
wej po sia da:
• zdol ność ha mo wa nia pro ce sów pro li fe -

ra cji i mi gra cji, 
• wy ka zu je dzia ła nie an ty an gio gen ne, 
• dzia ła nie prze ciw za pal ne i im mu no su -

pre syj ne,
• bie rze udział w usu wa niu re ak tyw nych

form tle nu, dzię ki cze mu za li cza ny jest do
związ ków zwa nych wy mia ta cza mi wol nych
ro dni ków i związ ka mi de to ksy ku ją cy mi,

• za po bie ga in fek cjom drob no u stro jów
cho ro bo twór czych po przez re gu la cję
prze pu szczal no ści ko mór ko wej i re du ko -
wa nie nadmier nej prze pu szczal no ści na -
czyń wło so wa tych.

Hia lu ro nian o ma łej ma sie czą stecz ko wej:
• in du ku je w ko mór kach śród błon ko wych,

na błon ko wych, den dry tycz nych, w fi bro -
bla stach i w ma kro fa gach eks pre sję ge -



nów za pal nych, z na stę po wą eks pre sją
che mo kin, ta kich jak MIP1�, MIP-1�,
KC, RAN TES, MCP-1, IL-8, biał ko 10 in -
du ko wa ne INF, oraz eks pre sję cy to kin,
ta kich jak IL-12 czy TNF-�, 

• pro mu je stan za pal ny,
• za po cząt ko wu je bio syn te zę en zy mów

de gra du ją cych ma cierz – me ta lo pro te i naz, 
• ak ty wu je bio syn te zę syn ta zy tlen ku azo tu

(iNOS), 
• sty mu lu je pro ce sy ko mór ko wej mi gra cji,

pro li fe ra cji i doj rze wa nia, wy ka zu jąc rów -
nież dzia ła nie pro an gio gen ne.

Re a su mu jąc, kwas hia lu ro no wy od gry wa
znacz ną ro lę w pro ce sie re ge ne ra cji np. po
za bie gu frak cjo no wa nia skóry. Po pierw sze
two rzy śro do wi sko, w którym ta re ge ne ra cja
na stę pu je. Po dru gie bie rze udział w każ dym
z je go eta pów. We wcze snej fa zie, po przez
wią za nie się z re cep to ra mi CD44, ini cju je
i re gu lu je wy dzie la nie cy to kin pro za pal nych
oraz wzma ga na cie ka nie ko mór ko we. W fa -
zie ziar ni no wa nia podwyż szo ne stę że nie
kwa su hia lu ro no we go w miej scu zra nie nia
wy wie ra wpływ na pro li fe ra cję i mi gra cję ko -
mórek. Po nad to dzię ki swo im wła ści wo -
ściom an ty o ksy da cyj nym hia lu ro nian za po -

bie ga uszka dza niu świe żej ziar ni ny. Po bu dza
rów nież an gio ge ne zę oraz re e pi te lia li za cję
uszko dzo nej skóry. Kwas hia lu ro no wy od -
gry wa istot ną ro lę w pro ce sach im mu no lo -
gicz nych. Ma zdol ność łą cze nia się z re cep to -
ra mi lim fo cy tów T i B. HA ma za leż ny od
cię ża ru czą stecz ko we go wpływ na eks pre sję
ge nu ma kro fa gów, ak tyw ność en zy ma tycz ną
i wy twa rza nie cy to kin w róż nych wa run kach.
Wy ni ki ba dań wska zu ją, że kwas hia lu ro no -
wy ma za leż ny od ma sy czą stecz ko wej
wpływ na mo du lo wa nie fe no ty pu ma kro fa -
gów. Wiel ko czą stecz ko wa po stać HA pro -
mu je al ter na tyw ną ak ty wa cję ma kro fa gów,
na wet gdy ma kro fa gi są pro wo ko wa ne kla -
sycz nie ak ty wu ją cym bodź cem. Od wrot nie,
ma kro fa gi wy sta wio ne na HA o ni skim cię ża -
rze czą stecz ko wym pro mu ją wy twa rza nie
me dia to rów pro za pal nych zwią za nych z kla -
sycz nie ak ty wo wa nym sta nem za pal ny. Naj -
bar dziej wi docz ne efek ty róż ne go wpły wu
na ak ty wa cję ma kro fa gów ob ser wu je się
w przy pad ku po li me rów HA o naj niż szej
i naj wyż szej ma sie czą stecz ko wej. 

Te ra pia kwa sem hia lu ro no wym, w za -
leż no ści od sy tu a cji kli nicz nej, wy da je się
być jed ną z do brych opcji w po pra wie
struk tu ry skóry.
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