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37Hialuronian: aspekty biochemiczne i funkcjonalne – praca poglądowa
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Streszczenie
Hialuronian (kwas hialuronowy; HA) jest wielko-

cząsteczkowym polisacharydem zbudowanym z po-
wtarzających się jednostek dwucukrowych – kwasu 
glukuronowego i N-acetyloglukozoaminy, tworzących 
nierozgałęzione łańcuchy o dużej masie cząsteczkowej. 
Hialuronian jest biopolimerem – polianionem o właści-
wościach hydrofilnych. Występuje we wszystkich tkan-
kach i płynach ustrojowych organizmów zwierząt i czło-
wieka, a także u wielu patogennych szczepów z rodzaju 
Streptococcus czy Pasteurella. W jego syntezie uczest-
niczą syntazy hialuronianowe. Hialuronian, choć należy 
do rodziny glikozoaminoglikanów, nie podlega siarcza-
nowaniu ani nie jest przytwierdzony do białka rdzenio-
wego. W organizmie występuje głównie w postaci soli 
sodowej i stanowi przeważający składnik macierzy po-
zakomórkowej, przyczyniając się do utrzymania prawi-
dłowego uwodnienia i napięcia tkanek oraz transportu 
jonów i składników odżywczych.

Oprócz roli strukturalnej, hialuronian pełni szereg 
innych funkcji biologicznych, takich jak: udział w proce-
sach embriogenezy i morfogenezy, zapaleniu, gojeniu ran 
czy progresji nowotworowej. W fizjologii i w pewnych 
sytuacjach patologicznych, hialuronian wielkocząstecz-
kowy, pod wpływem hialuronidaz, może ulegać degra-
dacji do fragmentów o mniejszej masie cząsteczkowej, 
których aktywność biologiczna wykazuje wiele odmien-
nych funkcji w porównaniu do formy natywnej.

U człowieka, największe stężenia hialuronianu znaj-
dują się w pępowinie, mazi stawowej i tkance łącznej, 
ciele szklistym oka i skórze. Unikatowa budowa hialu-
ronianu, warunkująca jego charakterystyczne właściwo-
ści fizykochemiczne, zadecydowała o użyteczności tego 
polisacharydu w wielu dziedzinach medycyny, w tym 
także w okulistyce. Jest on wykorzystywany również 
w kosmetologii, dermatologii estetycznej i chirurgii pla-
stycznej. Niniejsza praca jest przeglądem najnowszej 
wiedzy na temat hialuronianu, jego charakterystyki, syn-
tezy i degradacji oraz roli w organizmie żywym, a także 
mechanizmów, poprzez które wywiera swoje działania.
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Summary
Hyaluronan (hyaluronic acid; HA) is a linear high 

molecular weight polysaccharide – biopolymer, compo-
sed of repeating units of the disaccharide of glucuronic 
acid and N-acetyl-glucosamine. It occurs in all tissues 
and body fluids of animal and human organisms, as well 
as in several pathogenic bacteria, including Streptococcus 
or Pasteurella. Hyaluronan is synthesized by hyaluronan 
synthases; it belongs to a group of glycosaminoglycans, 
yet it is neither sulphated, nor attached to a protein core. 
Hyaluronan is a highly hydrophilic polyanion, existing in 
an organism mainly as a sodium salt; it occurs as a princi-
pal element of extracellular matrix, contributing to main-
tenance of proper tissue hydration and tension, as well as 
proper transfer of ions and nutrients.

In addition to its structural role, hyaluronan plays 
a number of biological functions in such phenomena as 
embryogenesis-morphogenesis, inflammation, wound re-
pair or tumor progression. In physiology and some pa-
thological conditions, under influence of enzymes – hya-
luronidases, high-molecular-weight hyaluronan can be 
degraded to smaller fragments, whose biological activity 
differs in many respects from the native molecule.

In humans, the highest concentrations of hyaluronan 
occur in umbilical cord, synovial fluid and cartilage, the 
vitreous humor and skin. The specific structure and pecu-
liar physico-chemical features of hyaluronan underlay its 
wide utility in medicine, including ophthalmology. Hya-
luronan is also of practical value in cosmetology, esthe-
tic dermatology and plastic surgery. This paper provides 
a survey of current knowledge on hyaluronan – its cha-
racteristics, synthesis and degradation in living organism, 
as well as mechanisms mediating its biological actions.
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