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Streszczenie
Hialuronian (kwas hialuronowy; HA) jest wielko-

cząsteczkowym polisacharydem zbudowanym z powta-
rzających się jednostek dwucukrowych – kwasu gluku-
ronowego i N-acetyloglukozoaminy, tworzących długie 
liniowe łańcuchy o różnej, ale zawsze dużej masie czą-
steczkowej. Hialuronian jest biopolimerem – polianio-
nem o właściwościach hydrofilnych, należącym do grupy 
glikozoaminoglikanów; jest głównym składnikiem ma-
cierzy zewnątrzkomórkowej. Występuje we wszystkich 
tkankach i płynach ustrojowych, zwłaszcza w pępowi-
nie, mazi stawowej i tkance łącznej, ciele szklistym oka 
i skórze, przyczyniając się do utrzymania właściwego 
uwodnienia i napięcia tkanek. Według nowszych danych 
doświadczalnych, oprócz roli strukturalnej, hialuronian 
pełni szereg innych funkcji biologicznych, takich jak: 
udział w procesach embriogenezy i morfogenezy, zapa-
leniu, gojeniu ran czy progresji nowotworowej.

Hialuronian charakteryzuje się unikatowymi właści-
wościami fizykochemicznymi. W roztworach wodnych 
tworzy pętle i spirale, zdolne do wiązania dużych ilości 
wody, które w warunkach fizjologicznego pH wykazują 
określoną lepkość i elastyczność (tzw. wiskoelastycz-
ność). Te właściwości zadecydowały o użyteczności hia-
luronianu w wielu dziedzinach medycyny, m.in. w oku-
listyce i chorobach stawów. Jest on wykorzystywany 
również w kosmetologii, dermatologii estetycznej i chi-
rurgii plastycznej.

Istnieje bardzo dużo różnopostaciowych i medycznie 
sprofilowanych preparatów zawierających hialuronian. 
Wśród nich dużą grupę stanowią preparaty okulistyczne, 
w postaci kropli do oczu oraz płynów/żeli do zastosowań 
wewnątrzgałkowych. Te pierwsze są rekomendowane 
np. w zespole suchego oka, te drugie stają się niezbęd-
ne w nowoczesnej chirurgii oka (np. operacja zaćmy czy 
wewnątrzgałkowa implantacja soczewek). Preparaty do 
zastosowań wewnątrzgałkowych, tzw. okulistyczne środ-
ki wiskochirurgiczne (OVDs), stanowią stale powiększa-
jącą się rodzinę środków reprezentujących zróżnicowane 
właściwości wiskoelastyczne i kohezyjno-dyfuzyjne.

Niniejsza praca jest krótkim przeglądem aktualnie 
dostępnych preparatów hialuronianowych i ich zastoso-
wań praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pre-
paratów okulistycznych.
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Summary
Hyaluronan (hyaluronic acid; HA) is a linear high 

molecular weight polysaccharide – biopolymer, com-
posed of repeating units of the disaccharide of glucu-
ronic acid and N-acetyl-glucosamine. Hyaluronan is 
a highly hydrophilic polyanion belonging to a group of 
glycosaminoglycans. It occurs as a principal element of 
extracellular matrix, contributing to maintenance of pro-
per tissue hydration and tension. It occurs in all human
tissues and body fluids, with highest concentrations oc-
curring in umbilical cord, synovial fluid, connective tissue,
vitreous humor and skin. In addition to its structural role, 
hyaluronan plays a number of biological functions in 
such phenomena as embryogenesis–morphogenesis, in-
flammation, wound repair or tumor progression.

Hyaluronan is characterized by peculiar physico-che-
mical properties. In aquaeous solutions it forms coil- and 
spiral-like structures capable of binding huge amounts 
of water, showing in physiologic pH different levels of 
viscosity and elasticity (viscoelasticity). These features 
determined its wide utility in medicine, including oph-
thalmology and joint disorders. Hyaluronan is also of 
practical value in cosmetology, esthetic dermatology and 
plastic surgery.

There are numerous different in form and medi-
cally profiled hyaluronan-containing preparations. The 
ophthalmic preparations embrace eye drops and liquids/
gels for intraocular applications. Eye drops are recom-
mended for people suffering from e.g. dry-eye syndrome,
whereas the latters are indispensable in some ophthalmic 
surgeries, including cataract or intraocular lens implanta-
tion. Preparations for intraocular applications, so called 
ophthalmic viscosurgical devices (OVDs), comprise an 
increasing family of devices representing differentiated 
viscoelastic and cohesive-diffusive features.

This paper provides a short survey of currently 
available hyaluronan-containing preparations and their 
practical applications in medicine, with emphasis of 
ophthalmic preparations.
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