
42

Współ cze śnie spe cja li ści me dy cy ny este -
tycz nej ko rzy sta ją z wie lu me tod, które ma ją
na ce lu przy wróce nie mło de go wy glą du
skóry. Jed ną z nich jest sto so wa nie wy peł nia -
czy tkan ko wych na ba zie usie cio wa ne go
kwa su hia lu ro no we go[1]. 

Wy peł nia cze este tycz ne to sub stan cje,
które, wstrzyk nię te na od po wie dni po ziom
skóry, uno szą ją z po wro tem do po zio mu
ota cza ją cej tkan ki. Pre pa ra ty te go ty pu są
obe cnie sze ro ko sto so wa ne w der ma to lo gii
este tycz nej w ce lu ni we lo wa nia ob ja wów
sta rze nia się skóry. Pierw szym ma te ria łem
po cho dze nia bio lo gicz ne go, który za sto so -
wa no ja ko wy peł niacz w ce lu przy wróce nia
ob ję to ści twa rzy, by ła au to lo gicz na tkan ka
tłu szczo wa. W la tach 70. XX wie ku pod ję to
pierw sze próby za sto so wa nia ko la ge nu by d -
lę ce go ja ko śród skór ne go wy peł nia cza tka -

nek mięk kich. Nie ste ty, do tych czas nie uda -
ło się od kryć sub stan cji, która po sia da ła by
wszy st kie ce chy ide al ne go wy peł nia cza. Pre -
pa rat ta ki po wi nien ce cho wać się trwa ło ścią
i dłu go utrzy my wać się w miej scu po da nia.
Po wi nien być rów nież nie im mu no gen ny,
nie wy wo łu ją cy re ak cji za pal nych, ła twy
w prze cho wy wa niu, ta ni i ła twy w otrzy my -
wa niu oraz po wi nien za pew niać do bre wła -
ści wo ści ko sme tycz ne[1]. 

Kwas hia lu ro no wy zo stał po  raz pierw -
szy wy i zo lo wa ny z by dlę cej so czew ki oka
w 1934 r. przez Kar la Me y e ra i Joh na Pal me -
ra. Je go na zwa po cho dzi od po łą cze nia słów
„hy a lo id” i „uro nic acid”. Kwas hia lu ro no wy
(HA) na le ży do gru py gli ko za mi no gli ka nów
(GAG), które są po li sachary da mi. Czą stecz ka
te go kwa su zbu do wa na jest z po wta rza ją -
cych się w łań cu chu dwóch pod jed no stek
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w kon se kwen cji pro wa dzi do „od wróce nia trój ką ta”.
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cu kro wych: N-ace ty lo-D-glu ko za mi ny i kwa-
su D-glu kuro no we go. Kwas hia lu ro no wy
jest związ kiem na tu ral nym, po sia da ją cym
iden tycz ną bu do wę che micz ną za rów no
u czło wie ka, jak i u in nych krę gow ców, a tak -
że bak te rii. Czą stecz ki te go kwa su two rzą
za wsze je den ro dzaj łań cu chów, które róż -
nią się je dy nie wiel ko ścią. Iden tycz ny skład
kwa su hia lu ro no we go w orga ni zmie czło -
wie ka oraz w otocz kach ścian ko móro wych
wie lu bak te rii unie moż li wia re ak cję obron ną
orga ni zmu go spo da rza w przy pad ku in fek cji
szcze pa mi pa to gen ny mi. W orga ni zmie czło -
wie ka kwas hia lu ro no wy wy stę pu je w ma -
cie rzy ze wnątrzko mór ko wej (ECM), a tak że
we wnątrz i na po wierzch ni ko mórek orga ni -
zmu. Zdol ność syn te zy kwa su hia lu ro no we -
go po sia da wie le ro dza jów ko mórek, m.in.
fi bro bla sty, ko mór ki mię śni gład kich i ko mór -
ki śród błon ka. W wa run kach fi zjo lo gicz nych
sub stan cja ta nie wy stę pu je w po sta ci wol ne -
go kwa su, a w for mie so li so do wej – hia lu ro -
nia nu so du[2,3]. 

Kwas hia lu ro no wy jest sub stan cją sil nie
hi gro sko pij ną, co ozna cza, że wy ka zu je zdol -
ność wią za nia du żej ilo ści czą ste czek wo dy.
Jest to moż li we dzię ki anio no wej bu do wie
czą stecz ki kwa su, co wa run ku je zdol no ści
przy cią ga nia róż nych ka tio nów, np. Ca2+.
Kwas hia lu ro no wy cha rak te ry zu je się wy so ką
ak tyw no ścią osmo tycz ną, która po zwa la na
przy cią ga nie czą ste czek wo dy na dro dze
osmo zy. Po li me ro wy cha rak ter sub stan cji

za pew nia jej wła ści wo ści lep ko sprę ży ste.
Kwas hia lu ro no wy wprow dzo ny do orga ni -
zmu w bar dzo ni skim stop niu wy wo łu je nie -
ko rzy st ne re ak cje orga ni zmu. Ce cha ta okre -
śla na jest mia nem „bio zgod no ści”. Jest to
nie wąt pli wą za le tą pod czas sto so wa nia tej
sub stan cji ja ko wy peł nia cza w me dy cy nie
este tycz nej. Nie mal po ło wa kwa su hia lu ro -
no we go wy stę pu ją ce go w cie le czło wie ka
znaj du je się w je go skórze. Naj więk sza je go
ilość umiej sco wio na jest w ma cie rzy ze w -
ną trz ko mór ko wej (ECM) tka nek łącz nych.
Kwas hia lu ro no wy, po za funk cją ma cie rzy,
w której znaj du ją się ko mór ki, za pew nia
rów nież ob ję tość i ści śli wość skóry. Po przez
wią za nie wo dy zwięk sza tak że od por ność
tkan ki na stres me cha nicz ny. Wy ka zu je rów -
nież zdol ność wy ła py wa nia wol nych ro dni -
ków, których po wsta wa nie in du ko wa ne jest
m.in. przez pro mie nio wa nie ultra fio le to we.
Efek ta mi nie do bo ru kwa su hia lu ro no we go
w skórze są nie tyl ko za bu rzo ne uwo dnie nie
skóry, po wsta wa nie zmar szczek, po głę bie -
nie fał dów, zmia ny ob ję to ści, ale i za bu rze nie
trans por tu me ta bo li tów po mię dzy ko mór ka -
mi oraz dys funk cja w za kre sie od por no ści
i go je nia się ran[2]. 

Za sto so wa nie kwa su hia lu ro no we go
w me dy cy nie jest bar dzo sze ro kie i obej mu -
je ta kie spe cja li za cje jak: orto pe dia, oto la ryn -
go lo gia, oku li sty ka, chi rur gia pla stycz na, der -
ma to lo gia este tycz na, a tak że far ma cja i ko -
sme ty ka. Wy peł nia cze tkan ko we na ba zie
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kwa su hia lu ro no we go są bez piecz ny mi pre -
pa ra ta mi sto so wa ny mi m.in. do wy peł nia nia
zmar szczek, wklę słych blizn czy po pra wy
ob ję to ści twa rzy. Pierw sze te go ty pu wy peł -
nia cze otrzy my wa no w la tach 80. z ku rzych
grze bie ni. Pro duk ty te by ły jed nak nie do sko -
na łe, po nie waż za wie ra ły do mie szkę pta sich
bia łek. Obe cnie naj czę st szą me to dą otrzy -
my wa nia kwa su hia lu ro no we go jest pro ces
bio fer men ta cji bak te rii Strep to coc cus equi
(pa cior ko wiec zoł zo wy). Wy peł nia cze hia lu -
ro no we są bar dziej efek tyw ne niż wy peł nia -
cze ko la ge no we, po nie waż cha rak te ry zu ją
się więk szą ela stycz no ścią. Pla stycz ność że li
na ba zie kwa su hia lu ro no we go umoż li wa
apli ko wa nie ich po przez wstrzyk nię cie. Brak
ko niecz no ści wszcze pia nia ich ope ra cyj nie
zmniej sza ry zy ko in fek cji i in nych dzia łań nie -
po żą da nych. Pa cjent po za bie gu mo że prak -
tycz nie od ra zu wrócić do co dzien nych za -
jęć, gdyż nie jest wy ma ga ny okres re kon wa -
le scen cji[2,3]. 

Po po da niu do skóry kwas hia lu ro no wy
jest sto sun ko wo szyb ko de gra do wa ny przez
wy spe cja li zo wa ne en zy my – hia lu ro ni da zy
oraz wol ne ro dni ki. Je go okres pół tr wa nia
wy no si je dy nie 12 go dzin. Aby wy dłu żyć

czas utrzy my wa nia się eg zo gen ne go pre pa -
ra tu w tkan kach, kwas hia lu ro no wy pod da je
się sta bi li za cji. Ozna cza to usiecio wa nie
łań cu chów kwa su w ta ki spo sób, aby sta ły
się one od por ne na dzia ła nie hia lu ro ni daz.
W pro ce sie sta bi li za cji wy ko rzy stu je się
w róż nym stop niu na tu ral ne in te rak cje mię -
dzy łań cu cha mi oraz wią za nia uzy ska ne
w wy ni ku dzia ła nia eg zo gen nej sub stan cji
(cros slin king). Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ną
sub stan cją jest 1,4-bu ta ne diol-di gly cy dyl-
eter (BD DE). Jest sub stan cją nie to ksycz ną
i nie wy wo łu je dzia łań nie po żą da nych.
Nada wa ne po szcze gól nym pre pa ra tom
cer ty fi ka ty ISO i FDA (Fo od and Drug Ad -
mi ni stra tion) są gwa ran cją bez piecz ne go
sto so wa nia pro duk tu. Cer ty fi kat ISO gwa -
ran tu je, że da ny wy peł niacz nie wy ka zu je
dzia ła nia mu ta gen ne go czy cy to to ksycz no -
ści, a tak że że da ny pre pa rat nie po wi nien
wy wo ły wać re ak cji nadwraż li wo ści[3]. 

Do stęp ne na ryn ku wy peł nia cze hia lu ro -
no we róż nią się mię dzy so bą stę że niem
kwa su, a tak że wła ści wo ścia mi fi zy ko che -
micz ny mi. Za leż nie od tech no lo gii pro duk cji
pre pa ra ty mo gą ce cho wać się róż ną lep ko -
ścią, ela stycz no ścią, twar do ścią, zdol no ścią
wią za nia wo dy czy szyb ko ścią de gra da cji
w tkan kach. Ma kro sko po we że le ma ją za -
zwy czaj cha rak ter jed no li ty lub czą stecz ko -
wy, co jest efek tem spo so bu usie cio wa nia
kwa su w pro ce sie bio fer men ta cji. In iek cje
z usie cio wa ne go kwa su hia lu ro no we go
moż na wy ko ny wać w ce lu wy peł nie nia
zmar szczek i fał dów, przy wróce nia lub zmia -
ny ob ję to ści tka nek, po pra wy kon tu ru twa -
rzy lub w ce lu re wi ta li za cji skóry na da nym
ob sza rze. Ce lem za bie gu mo że być po pra -
wa kon kret ne go pa ra me tru, np. wy peł nie nie
ubyt ku w przy pad ku blizn za ni ko wych, ale
mo że on też po le gać na wy ko na niu li ftin gu,
np. po pra wa ob ję to ści tkan ki w oko li cy ko ści
jarz mo wych spo wo du je zmniej sze nie głę bo -
ko ści bruzd no so wo-war go wych. Naj czę -
ściej za bie gi wy ko ny wa ne są w obrę bie twa -
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rzy, jed nak nie ma prze ciw wska zań do prze -
pro wa dze nia ich w in nych czę ściach cia ła[3].
Wska za nia mi do za bie gów z wy peł nia cza mi
hia lu ro no wy mi są przede wszy st kim skut ki
sta rze nia się we wnę trz ne go, gra wi ta cyj ne go.
Rza dziej prze pro wa dza się ko rek cję zmar -
szczek dy na micz nych. W ich przy pad ku do -
sko na le spraw dza ją się pre pa ra ty z to ksy ną
bo tu li no wą. Naj czę ściej in iek cji kwa sem hia -
lu ro no wym do ko nu je się w oko li cy[1,4]:
• fał dów no so wo-war go wych,
• gła dzi zny czo ła,
• zmar szczek wo kół oczu (tzw. ku rze łap -

ki, zmar szcz ki do li ny łez),
• pio no wych zmar szczek wo kół ust (zmar sz-

cz ki pa la cza),
• zmar szczek mię dzy czer wie nią war go wą

a podbród kiem (zmar szcz ki ma rio net ki),
• po licz ków, skro ni, li nii żu chwy w ce lu

przy wróce nia ob ję to ści i po pra wy ry sów
twa rzy,

• czer wie ni war go wej w ce lu ko rek ty
kształ tu ust, zwięk sze nia ich ob ję to ści.

Aby  prze pro wa dzić pra wi dło wy i przy -
no szą cy opty mal ne skut ki za bieg wy peł nia nia
tka nek, nie zbęd na jest pra wi dło wa  kwa li fi ka -
cja pa cjen ta i prze pro wa dze nie wy wia du me -
dycz ne go. W trak cie pierw szej wi zy ty na le ży
usta lić wska za nia do prze pro wa dze nia za bie -
gu oraz ocze ki wa nia pa cjen ta, jak i wy klu czyć
ewen tu al ne prze ciw wska za nia. Przed przy -
stą pie niem do za bie gu ko niecz ne jest uzy ska -
nie pi sem nej zgo dy pa cjen ta, w której ak cep -
tu je ry zy ko po ja wie nia się ob ja wów ubocz -
nych. Wy wiad po wi nien do ty czyć po ten cjal -
nych aler gii, ten den cji do two rze nia blizn, ob -
cią ża ją cych cho rób prze wle kłych, za bu rzeń
krzep nię cia krwi (cho ro by, przyj mo wa ne le -
ki), cią ży i lak ta cji, a tak że wcze śniej szych za -
bie gów wy peł nia nia oraz ich efek tów. Wska -
za ne jest rów nież wy ko na nie do ku men ta cji
fo to gra ficz nej przed i po za bie gu[1]. Prze ciw -
wska za nia do za bie gu obej mu ją[1,5]:
• aler gie na wpro wa dza ny pre pa rat, je go

skła dni ki lub ana fi la ksja w wy wia dzie,
• wcze śniej sze ostre re ak cje na wy peł nia -

cze hia lu ro no we,
• za bu rze nia im mu no lo gicz ne,
• ak tyw ny stan za pal ny w ob sza rze,

w obre bie które go pla no wa ny jest za -
bieg,

• przyj mo wa nie an ty ko a gu lan tów w okre -
sie 7 dni przed za bie giem,

• okres cią ży i lak ta cji,
• skłon no śc do two rze nia blizn prze ro -

słych, ke lo i dów,
• der ma to zy prze bie ga ją ce z ob ja wem 

Ko eb ne ra,
• cięż kie cho ro by ukła do we,
• nie re a li stycz ne ocze ki wa nia pa cjen ta,
• za bu rze nia psy chicz ne.

Naj czę ściej za bie gi wy peł nia nia tka nek
mięk kich wy ko nu je się po wcze śniej szym
znie czu le niu miej sco wym, np. za po mo cą
ma ści Em la lub po przez blo ka dę ner wu
podo czo do ło we go, bród ko we go, ga łę zi
jarz mo wo-skro nio wej ner wu jarz mo we go,
rza dziej ner wu nadblocz ko we go i nado czo -
do ło we go[1]. Obe cnie wie le pre pa ra tów do -
stęp nych na ryn ku za wie ra w swo im skła dzie
li do ka i nę, która zwięk sza kom fort pa cjen ta
pod czas wy ko ny wa nia za bie gu[4]. Kwas hia lu -
ro no wy moż na wpro wa dzać do tka nek za
po mo cą igieł lub spe cjal nych tę po za koń czo -
nych ka niul. W prak ty ce igły sto so wa ne są
za zwy czaj w ce lu wy peł nia nia po je dyn czych
zmar szczek, bruzd, a tak że w przy pad ku za -
bie gów ko ry go wa nia, po więk sza nia ust. Na -
to miast ka niu le wy ko rzy stu je się w za bie gach
wo lu me trycz nych (po pra wia ją cych ob ję -
tość), pod czas których pre pa rat wpro wa dza
się z jed ne go punk tu wkłu cia w wie lu kie run -
kach na du żym ob sza rze. Za sto so wa nie ka -
niul zmniej sza ry zy ko uszko dze nia na czyń
krwio no śnych i ner wów. W ce lu in iek cji pre -
pa ra tu sto su je się róż ne tech ni ki: punk to wą,
li nio wą, ka nap ko wą, wa chla rzo wą czy krzy -
żo wą. Nie które tech ni ki chro nio ne są pa ten -



tem, np. tech ni ka sta lag mi tów J. Beu ta sto so -
wa na w przy pad kach utrwa lo nych zmar -
szczek mi micz nych wo kół oczu. Stan dar do -
wo igły wy ko rzy sty wa ne do wstrzy ki wa nia
pro duk tów są bar dzo ostre i krót kie, na to -
miast mo gą róż nić się gru bo ścią za leż nie od
gę sto ści wstrzy ki wa ne go pre pa ra tu. Pre pa ra -
ty hia lu ro no we wy stę pu ją za zwy czaj w po -
sta ci am puł ko strzy ka wek, do których pro du -
cent do łą cza od po wie dni ze staw igieł[3]. 

Sto so wa nie sub stan cji wy peł nia ją cych
wią że się z ry zy kiem wy stą pe nia po wi kłań.
Do wcze snych ob ja wów nie po żą da nych
moż na za li czyć po ja wie nie się obrzę ku, za si -
nie nia, wy bro czyn, ru mie nia czy bo le sno ści
w miej scu wy ko ny wa nia in iek cji. Są to ob ja -
wy zwią za ne za zwy czaj z re ak cją orga ni zmu
na wkłu cie, a nie na po da ną sub stan cję.
Zazwy czaj mi ja ją bez po zo sta wie nia śla dów.
W ce lu zmniej sze nia ry zy ka tych po wi kłań
za le ca się sto so wa nie kil ku mi nu to we go zim -
ne go okła du bez po śre dnio po za bie gu. Dzia -
ła nia nie po żą da ne zwią za ne z tech ni ką wy -
ko ny wa nia za bie gu mo gą po ja wić się do pie -
ro po kil ku ty go dniach od za bie gu. Z po wo -
du zbyt płyt kie go wstrzyknię cia sub stan cji im -
plant mo że być wi docz ny pod skórą, wy czu -
wal ny w do ty ku lub mo że dojść do asy me trii
wy ni ka ją cej z prze mie szcze nia wy peł nia cza.
W ta kich przy pad kach ist nie je moż li wość ko -
rek cji efek tów za bie gu po przez za sto so wa -
nie en zy mu roz kła da ją ce go kwas hia lu ro no -
wy – hia lu ro ni dozy w po sta ci in iek cji. In ny mi
po wi kła nia mi mo gą być in fek cje zwią za ne
z bra kiem za cho wa nia na le ży tej hi gie ny lub
mar twi ce zwią za ne z za to ra mi na czy nio wy -
mi spo wo do wa ny mi po da niem sub stan cji do
świa tła na czyń krwio no śnych. Późne ob ja wy
wią żą się z wy stę po wa niem zja wisk im mu -
no lo gicz nych, ta kich jak re ak cje nadwraż li -
wo ści lub re ak cje ty pu ziar ni niak wy wo ła ny
obe cno ścią ob ce go cia ła w orga zni mie[3,6]. 

Wy peł nia cze na ba zie usie cio wa ne go
kwa su hia lu ro no we go są obe cnie sto so wa ne
przez spe cja li stów me dy cy ny este tycz nej na
ca łym świe cie. Sto sun ko wa ła twość ich apli -
ka cji, sze ro ki wy bór pre pa ra tów na ryn ku,
bez pie czeń stwo sto so wa nia i do sko na łe
efek ty po twier dzo ne wie lo ma ba da nia mi
z pew no ścią spra wią, że pre pa ra ty hia lu ro -
no we je szcze przez wie le lat bę dą sta no wi ły
pod sta wo wą ofer tę ga bi ne tów me dy cy ny
i der ma to lo gii este tycz nej.
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