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KWAS HIALURONOWY
W KOSMETYCE
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Kwas hialuronowy to związek chemiczny z grupy wielocukrów. Po raz pierwszy został wyizolowany w 1934 roku z bydlęcego ciała szklistego oka. Występuje naturalnie,
choć w niewielkich ilościach we wszystkich tkankach organizmu ludzkiego, m. in.
w mazi stawowej, chrząstce stawowej, powięzi, substancji szklistej oka, filmie łzowym, kościach, tkance łącznej, jądrze krążków międzykręgowych, płynach ustrojowych, sznurze pępowinowym, ale najwięcej jest go w skórze właściwej. Ze względu
na swoje właściwości znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach: w medycynie estetycznej, kosmetologii, dermatologii, okulistyce, ortopedii, laryngologii i ginekologii.

Najważniejszą cechą kwasu hialuronowego jest jego zdolność do wiązania wody. Ponadto, co również jest
bardzo istotne, nie wykazuje specyficzności gatunkowej. Jest jednolity
w całej swojej naturze. Nie posiada
właściwości antygenowych, jest tzw.
substancją biozgodną, co oznacza,
że praktycznie nie wywołuje reakcji
alergicznych czy immunologicznych.
Dzięki temu właśnie ma tak szerokie
zastosowanie.
Kwas hialuronowy pełni w organizmie ludzkim wiele funkcji. Przede
wszystkim doskonale wiąże wodę.
W jej obecności tworzy między sobą
wiązania, a powstałe w wyniku tego
łańcuchy wzajemnie się przeplatają,
krzyżują i dzięki temu nadają doskonałych właściwości strukturalnych. Tak

powierzchnie stawowe zapobiegając
ich ścieraniu się, a zawarty w mazi
stawowej dodatkowo odżywia tkanki
i wspiera stabilizację stawu.

ZASTOSOWANIE
W ortopedii stosuje się dostawowe
wstrzyknięcia kwasu, czy to po urazach
czy w wyniku zmian zwyrodnieniowych. Najczęściej dotyczy to stawów
kolanowych, których ruchomość jest
bardzo duża. Zastosowane iniekcje
z kwasu hialuronowego mają za zadanie przede wszystkim odbudować
i zregenerować powierzchnie stawowe, zmniejszyć tarcie, nawilżyć i wspomóc amortyzację stawu. Ponadto hialuronian łagodzi stany zapalne oraz
przeciwdziała wolnym rodnikom, które
przyspieszają starzenie się komórek.
W okulistyce w przypadku zespołu

Pamiętajmy, aby zabiegi z użyciem
kwasu hialuronowego wykonywać
wyłącznie u lekarzy, którzy mają prawo
przerwać ciągłość skóry, a także posiadają
odpowiednią wiedzę z zakresu anatomii.
usieciowany kwas hialuronowy wypełnia przestrzenie międzykomórkowe,
pełniąc przy tym funkcje nawilżające
i amortyzujące. Szacuje się, że jedna cząsteczka kwasu hialuronowego
może związać aż 250 cząsteczek wody.
Kwas hialuronowy pokrywa również

suchego oka stosuje się preparaty
w postaci kropli z kwasem hialuronowym, który zapewnia odpowiedni
poziom nawilżenia rogówki, łagodząc
tym samym pieczenie i podrażnienie
powierzchni oka. Zapewnia również
prawidłową ochronę oka
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przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami, promieniowaniem słonecznym
i innymi szkodliwymi dla oka warunkami. Stąd też jego obecność w preparatach i płynach do soczewek.
Wiązanie wody przez kwas hialuronowy ma w kosmetyce,
dermatologii i medycynie estetycznej również
ogromne znaczenie,
ponieważ to w nim
zatopione są włókna kolagenowe
i spręż yste,
które odpowiadają za
jędrność
i elastyczność skóry. Wykorzystuje
się go
nie tylko
w celu
po-
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prawy wyglądu, zapobieganiu starzenia się, niwelowaniu zmarszczek, lecz
również w leczeniu trudno gojących
się ran, blizn pooperacyjnych i wielu innych schorzeń skóry. Występuje
w preparatach na łagodne otarcia,
skaleczenia, oparzenia, ale również
w preparatach wspomagających leczenie głębokich ran ciętych, odleżyn,
owrzodzeń. Zapewnia ranie optymalne wilgotne środowisko, elastyczność,
przyspiesza gojenie dzięki czemu blizny są jaśniejsze, bardziej elastyczne,
mniej widoczne. Podobne działanie
wykazuje pod postacią opatrunków
hydrożelowych. W dermokosmetykach stosowanych na powierzchnię
skóry znajdziemy kwas hialuronowy
o bardzo małych cząsteczkach, dzięki
którym będą mogły się przedostać
w jej głąb i tam skutecznie ją nawilżać. Z kolei w medycynie estetycznej
stosuje się iniekcje podskórne z wielkocząsteczkowego kwasu hialuronowego. Ten rodzaj kwasu charakteryzuje się dużymi cząsteczkami, które
nie wchłonęłyby się z powierzchni
skóry. Podany w konkretne miejsce, tam gdzie występują głębokie
zmarszczki, powoduje ich spłycenie
poprzez związanie dużej ilości wody
i tym samym wypełnienie wszelkich nierówności. Efekt takiego
zabiegu widoczny jest niemal
natychmiast, choć dla uzyskania
maksymalnego efektu potrzeba
około 2 tygodni. W tym czasie
należy unikać opalania i nagrzewania twarzy. Rezultaty
zabiegu utrzymują się około
9 - 12 miesięcy. Przez ten
czas cząsteczki kwasu hialuronowego stopniowo
ulegają biodegradacji
i efekt zabiegu stopniowo cofa się.
Iniekcje z kwasu
hialuronowego
służą nie tylko spłyceniu
mniej lub
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Kwas hialuronowy po raz pierwszy zastosowano w dermatologii w 1992 roku. Najbardziej
znanym zastosowaniem kwasu hialuronowego
w dermatologii estetycznej jest jego stosowanie
w celu wypełniania zmarszczek, jednak można
go także stosować, np. do wyrównywania blizn
potrądzikowych. Najkorzystniejsze efekty wypełnienia zmarszczek kwasem hialuronowym
obserwuje się 2-3 tygodnie po zabiegu. Klinicznie, długość utrzymywania się efektów, ocenia
się na 4 – 12 miesięcy. Trwałość efektu zabiegu
jest jednak w dużej mierze sprawą indywidualną. Zależy między innymi od takich czynników
jak: wiek, tryb życia i typ skóry. Najdłużej, około
9, a nawet 18 miesięcy, efekty utrzymują się
u osób prowadzących ustabilizowany, higieniczny tryb życia. Zdarza się jednak, że preparaty
kwasu hialuronowego ulegają przedwczesnemu
rozpadowi i zanikaniu. Czas utrzymywania się
efektów zabiegu mogą znacznie skrócić takie
czynniki jak: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu czy opalanie się.
Kwas hialuronowy w dermatologii estetycznej i kosmetologii: intradermoterapia,
suplementacja doustna oraz aplikacja zewnętrzna, Małgorzata Wilk – Jędrusik,
rozprawa doktorska

bardziej widocznych zmarszczek lecz
również wypełnieniu, zwiększeniu objętości, czyli powiększeniu, m. in. ust,
piersi, pośladków, wypełnieniu policzków, korekcji różnych deformacji
w objętości ciała.

NIE TYLKO INIEKCJE
Kwas hialuronowy możemy również
suplementować do wewnątrz. Istnieje
wiele preparatów z małocząsteczkowym kwasem hialuronowym, który jest
wchłaniany w jelitach i przy dłuższym
stosowaniu daje bardzo dobre efekty.
Poprawia nie tylko jakość, nawilżenie

i elastyczność skóry, lecz również korzystnie wpływa na poprawę jakości
mazi stawowej, wspierając tym samym
leczenie zmian zwyrodnieniowych.
Zalecany jest również osobom, które
przechodziły różnego rodzaju operacje, celem zmiękczenia powstałych
blizn oraz w celu przyspieszenia regeneracji komórek. Osoby stosujące
regularnie wewnętrzną suplementację
kwasu hialuronowego na efekt muszą
zaczekać około 2-3 miesięcy, ale mają
pewność, że nie spotkają ich żadne
efekty uboczne, tak jak może się to
zdarzyć po wstrzyknięciach kwasu hia-

luronowego pod skórę. Komplikacje
po iniekcjach zdarzają się rzadko. Normalnym jest że tuż po zabiegu w miejscu wkłuć mogą pojawić się niewielkie
siniaki, obrzęki i zaczerwienienie, ale
ustępują one w ciągu 72 godzin. Czasem zdarzają się powikłania takie jak
powstawanie nieestetycznych grudek,
ale raczej nie jest to związane z obecnością wstrzykniętego kwasu w skórę,
a z tym, że zabieg został wykonany
nieprawidłowo lub pacjent nie stosował się do zaleceń po zabiegowych.
Pamiętajmy, aby zabiegi z użyciem
kwasu hialuronowego wykonywać
wyłącznie u lekarzy, którzy mają prawo przerwać ciągłość naszej skóry,
a także posiadają odpowiednią wiedzę
z zakresu anatomii. Ponadto mamy
wtedy gwarancję, że materiały użyte
do zabiegu są bezpieczne, przebadane i najlepszej jakości, a sam zabieg
wykonany zgodnie ze sztuką lekarską.
Należy pamiętać również o tym, że istnieją przeciwwskazania do wykonania
zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego, a są to m. in.

•

okres ciąży i karmienia piersią,

•

choroby o podłożu autoimmunologicznym,

•

choroby nowotworowe,

•

trądzik,

•

aktywna opryszczka.

Podobnie wyglądają również przeciwwskazania do stosowania doustnych
preparatów z kwasem hialuronowym,
tu jednak należy jeszcze zwrócić uwagę na składniki dodatkowe, jak np.
żelatyna, czy olej sojowy, na które
niektóre osoby mogą mieć uczulenie.
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