
STRESZCZENIE

Glikozaminoglikany są złożonymi strukturalnie, linio-
wymi polisacharydami. Wykazują działanie hydrofi lo-
we, posiadają zdolność wiązania wody. W preparatach ko-
smetycznych występują w  postaci kwasu hialuronowego, 
hialuronian sodu i  hialuronianu potasu, pozyskiwane są 
biotechnologicznie.

Celem pracy było przedstawienie możliwości zastosowa-
nia glikozamidoglikanów w kosmetologii, trychologii i der-
matologii estetycznej. 

Związki te uważane są za bezpieczne do zastosowa-
nia miejscowego, utrzymują skórę we właściwej kondycji, 
wspierają odnowę komórkową, zwiększają odporność skó-
ry na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Przy-
noszą również zadowalające rezultaty w  zakresie zastoso-
wania w trychologii. Szereg badań wskazuje, że stymulują 
wzrost włosów, zmniejszają nadmierne łuszczenie owłosio-
nej skóry głowy, łojotok oraz działają wspomagająco w za-
kresie leczenia łysienia androgenowego. 

Słowa	kluczowe: glikozaminoglikany, polisacharydy, 
kwas hialuronowy, siarczan chondroityny, kosmetologia, 
trychologia, proteoglikany

ABSTRACT 

Glycosaminoglycans are structurally complex, linear polysac-
charides. They show a hydrophilic effect and have the ability 
to bind water. In cosmetic preparations, they are obtained bio-
technologically and appear in the form of hyaluronic acid, so-
dium hyaluronate and potassium hyaluronate. 

The aim of the study was to present the possibility of us-
ing glycosamidoglycans in cosmetology, trichology and aes-
thetic dermatology.

These compounds are considered safe for topical appli-
cation, they keep the skin in proper condition, support cell 
renewal, and increase the skin’s resistance to harmful ex-
ternal factors. They also bring satisfactory results in terms 
of application in trichology. A number of studies show that 
they stimulate hair growth, reduce excessive fl aking of the 
scalp, seborrhea and support the treatment of androgenet-
ic alopecia.
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Rola i zastosowanie glikozaminoglikanów 
w trychologii i kosmetologii

Role and application of glycosaminoglycans 
in trichology and cosmetology

WSTĘP	
Do grupy glikozaminoglikanów GAG (glycosaminoglycans) za-
licza się sześć typów związków. Należą do nich: kwas hia-
luronowy (HA), heparyna, siarczan (VI) chondroityny, 
siarczan heparanu, siarczan keratanu oraz siarczan der-
matanu. W skórze GAG występują na poziomie tkanki łącz-
nej pod postacią proteoglikanów.

Występujące w  preparatach kosmetycznych glikozami-
noglikany pozyskiwane są biotechnologicznie. Wyróżnia się 
różne masy cząsteczkowe i średnice cząsteczki kwasu hia-
luronowego HA (hyaluronic acid) znajduje on również zasto-
sowanie jako nutrikosmetyk. Suplementacja kwasu hialu-
ronowego poprawia nawilżenie skóry i  elastyczność stawu 
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kolanowego. Kwas hialuronowy stosowany w zabiegach der-
matologii estetycznej jest substancją ksenogeniczną. Prepa-
raty HA przeznaczone do iniekcji w celu wypełnienia tkanek 
mają formę usieciowaną, natomiast przeznaczone do zabie-
gu intradermoterapii – nieusieciowaną. Znajdują się w ma-
cierzy zewnątrzkomórkowej brodawki skórnej mieszków 
włosowych. W  trychologii, znajdują również zastosowanie 
proteoglikany w formie suplementacji doustnej. 

GLIKOZAMINOGLIKANY
Glikozaminoglikany GAG (glycosaminoglycans) są heteroge-
nicznymi, liniowymi polisacharydami. Złożone są struk-
turalnie, z  jednostek disacharydowych – glukozaminy 
i  galaktozaminy, heksozaminy oraz kwasu uronowego – 
iduronowego i  glukuronowego [1, 2]. Związki te mogą być 
acetylowane, jak również siarczanowane. Wszystkie polisa-
charydy z grupy glikazaminoglikanów, oprócz kwasu hialu-
ronowego, posiadają grupy siarczanowe. Kwas hialuronowy 
nie posiada rdzenia białkowego. Glikozaminoglikany wyka-
zują działanie silnie hydrofilowe – cząsteczki z łatwością łą-
czą się z wodą, natomiast w niskich stężeniach tworzą żelo-
wą konsystencję [1, 2]. 

Wyróżnia się sześć typów glikozaminoglikanów: kwas hia-
luronowy HA (hyaluronic acid), heparynę, siarczan (VI) chon-
droityny CS (chondroitin sulfate), siarczan heparanu HS (he-
paran  sulphate), siarczan keratanu KSI (II) oraz siarczan 
dermatanu DS (dermatan sulphate). Glikozaminoglikany w or-
ganizmie człowieka występują jako: kwas hialuronowy jest 
składnikiem płynu maziowego w  stawach, siarczan chon-
droityny – ścięgien, tkanki łącznej i  chrząstek, natomiast 
heparyna pełni funkcję antykoagulacyjne [2]. W skórze, gli-
kozaminoglikany występują wyłącznie na poziomie tkan-
ki łącznej w  postaci proteoglikanów. Wiążą się z  białkami 
strukturalnymi, takimi jak kolagen i elastyna, pełnią funkcję 
łączącą skórę właściwą z naskórkiem. GAG w postaci kom-
pleksów z białkami, jak również w formie wolnej, są składni-
kami macierzy zewnątrzkomórkowej. Ponadto biorą udział 
w procesach transportu wewnątrzkomórkowego [1, 2]. 

ZASTOSOWANIE GLIKOZAMINOGLIKANÓW 
W KOSMETOLOGII
Glikozaminoglikany ze względu na swoje właściwości na-
wilżające, kojące oraz przeciwzmarszczkowe znajdują sze-
reg zastosowań w  pielęgnacji skóry i  przemyśle kosme-
tycznym. Utrzymują skórę we właściwej kondycji dzięki 
właściwościom stabilizującym komórki, zwiększają ela-
styczność skóry. Ponadto zwiększają odporność skóry na 
toksyczne działanie czynników zewnętrznych, takich jak 
zanieczyszczenia powietrza. Preparaty kosmetyczne na ba-
zie glikozaminoglikanów ze względu na działanie łagodzące 
w miejscowych podrażnieniach skóry i reakcjach alergicz-
nych przeznaczone są do stosowania dla każdego typu cery, 

a przede wszystkim dla skór suchych, mieszanych i wrażli-
wych [2]. 

W produktach kosmetycznych glikozaminoglikany wy-
stępują w postaci hydrolizatów glikozaminoglikanów, otrzy-
mywanych biotechnologicznie przy pomocy mikroorgani-
zmów pod nazwą hydrolyzed glycosaminoglycans, w  stężeniu 
od 0,1 do 1%. W  preparatach do stosowania zewnętrzne-
go znajduje się również siarczan chondroityny Chondroitin-
-6-sulfate, Chondroitin, kwas hialuronowy w  postaci Hyalu-
ronic Acid, Sodium Hyaluronate, Potassium Hyaluronate oraz 
siarczan dermatanu Dermatan sulfate. Hydrolizaty glikoza-
minoglikanów znajdują także zastosowanie w preparatach 
myjących, w celu zmniejszania drażniącego działania sub-
stancji powierzchniowo czynnych, takich jak laurylosiar-
czan sodu SLS (sodium laureth sulfate). Glikozaminoglikany 
pełnią również funkcję humektantu, skutecznie zapobie-
gając krystalizacji i wysychaniu kosmetyków. Składniki te 
uważane są za bezpieczne do stosowania miejscowego bez-
pośrednio na skórę [2].

KWAS HIALURONOWY
Kwas hialuronowy jest naturalnym biopolimerem, polisa-
charydem polianionowym. Postać struktury przestrzennej 
kwasu hialuronowego to spirala o przypadkowych skrętach, 
natomiast w  roztworze wodnym ma postać lewoskrętnej 
podwójnej helisy. Według danych, kwas hialuronowy posia-
da zdolność wiązania wody aż do 1000 razy przekraczającej 
masę własnej cząsteczki. W  organizmie człowieka wystę-
puje we wszystkich płynach ustrojowych i tkankach, można 
znaleźć go w większości organów, moczu oraz krwi. W naj-
większej ilości znajduje się w ciele szklistym oka, pępowi-
nie, mięśniu sercowym, mięśniach, układzie limfatycznym 
oraz w błonach śluzowych [3]. W skórze, kwas hialuronowy 
syntetyzowany jest przez keratynocyty i fibroblasty. Dostęp-
ne dane nie określają precyzyjnie, w której warstwie skóry 
występuje najwięcej kwasu hialuronowego, jednak publika-
cje naukowe sugerują, że jego największa ilość może znaj-
dować się w  warstwie kolczystej naskórka. Poziom kwasu 
hialuronowego w skórze nie jest stały, podwyższa się przede 
wszystkim w przebiegu procesów stanów zapalnych [4, 5].

Kwas	hialuronowy	w kosmetologii
W preparatach kosmetycznych HA występuje w  posta-
ci kwasu hialuronowego, hialuronianu sodu i  hialuronia-
nu potasu [6]. Skutecznie poprawia wygląd skóry suchej 
i uszkodzonej, zmniejsza podrażnienia, łuszczenie się na-
skórka, jednocześnie przywracając jędrność. Ponadto, jest 
głównym składnikiem preparatów przeciwstarzeniowych. 
W kosmetykach pełni funkcję zagęszczającą część wodną. 
Kwas hialuronowy oraz jego pochodne znajdują zastosowa-
nie w preparatach do pielęgnacji skóry w stężeniach do 2%. 
Formuły kwasu hialuronowego stosuje się w  preparatach 
kosmetycznych do pielęgnacji ciała (balsamy, masła do cia-
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ła, żele do mycia), twarzy, szyi, oczu, dekoltu (serum, kre-
my, żele, mgiełki, toniki, preparaty do demakijażu) [7, 8]. 
Wyróżnia się HA o  wysokiej masie cząsteczkowej, a  także 
niskocząsteczkowej, bardzo niskiej, super niskiej oraz ultra 
niskiej (tabela 1).

Dostępne dane wskazują, że najlepszym wyborem będą 
preparaty kosmetyczne zawierające kwas hialuronowy 
o masie od 80 000 do 1 000 000 daltonów [9].

Tabela	1 Podział kwasu hialuronowego ze względu na wielkość masy cząsteczkowej 

Masa	cząsteczkowa Jednostki	masy

Wysoka masa cząsteczkowa 1,0-1,5 miliona daltonów  
(1000-1500 kDa)

Niskocząsteczkowa 0,8-1,0 miliona daltonów  
(800-1000 kDA)

Bardzo niska masa cząsteczkowa 80 000-110 000 daltonów  
(80-100 kDa)

Super niska masa cząsteczkowa poniżej 50 000 daltonów  
(50 kDa)

Ultra niska masa cząsteczkowa poniżej 6000 daltonów  
(6 kDa)

Żródło: [9, 10]

W preparatach kosmetycznych średnica cząsteczki kwa-
su hialuronowego jest równie znacząca. Przestrzeń mię-
dzykomórkowa istotna w penetracji składników aktywnych 
w głąb skóry oscyluje między 15 a 50 nm. W większości pre-
paratów kosmetycznych średnica cząsteczki kwasu hialu-
ronowego zazwyczaj wynosi aż 3000 nm [10, 11]. W tym celu 
powstały badania nad zamknięciem kwasu hialuronowego 
do nanocząsteczki o średnicy 5 nm. Wiadomo również, że 
cząsteczki większe niż 500 kDa nie mają możliwości przej-
ścia przez barierę skórną [11]. Składniki o mniejszej wiel-
kości, w sprzyjających warunkach i rozpuszczalności w ole-
ju mają możliwość przenikania przez barierę skórną [11]. 

Kwas	hialuronowy	w suplementach	diety
Na rynku dostępne są również nutrikosmetyki – suple-
menty diety zawierające kwas hialuronowy, które mają na 
celu poprawę stanu skóry i podniesienie poziomu nawilże-
nia. Z  założenia preparaty te powinny zwiększać stan na-
wodnienia skóry, spowalniać proces starzenia oraz spłycać 
zmarszczki. Istnieje szereg badań, które wykazują pozy-
tywny wpływ suplementacji kwasu hialuronowego na skó-
rę oraz stawy kolanowe [11]. Jedno z badań polegało na su-
plementacji 240 mg kwasu hialuronowego dziennie przez 
okres sześciu tygodni. Badanie in vivo po trzech i sześciu ty-
godniach wykazało poprawę nawilżenia skóry w porówna-
niu do grupy placebo [11].

 Badania potwierdzają również zwiększenie elastyczno-
ści skóry na plecach, szyi oraz na ramionach. Część zdepo-
limeryzowanego kwasu hialuronowego zostaje wchłonięta 

przez przewód pokarmowy, jednak nienaruszony kwas hia-
luronowy zostaje wchłonięty przez układ limfatyczny [12]. 
Suplementacja kwasu hialuronowego została uznana za 
bezpieczną, bowiem w badaniach klinicznych nie odnoto-
wano zmian w organizmie człowieka, brak zmian w histo-
patologii, patologii klinicznej oraz brak śmiertelności [12].

Kwas	hialuronowy	w dermatologii	estetycznej
Kwas hialuronowy stosowany w  dermatologii estetycz-
nej jest substancją ksenogeniczną [13]. W 1989 roku Bala-
zs i Denlinger opisali pierwszy wypełniacz na bazie kwasu 
hialuronowego, który był przeznaczony do iniekcji w obrę-
bie skóry. Preparaty kwasu hialuronowego przeznaczone 
do wypełnienia tkanek mają postać usieciowaną. HA usie-
ciowany określany jest jako żel kwasu hialuronowego. Pre-
paraty te mogą być monofazowe lub dwufazowe. W  me-
dycynie estetycznej kwas hialuronowy przeznaczony jest 
głównie do: wypełnienia bruzd, zmarszczek, fałd nosowo-
-wargowych, ust, linii marionetkowych, kurzych łapek; wo-
lumetrii twarzy – wypełnienia okolicy: policzków, żuchwy, 
brody; poprawy owalu twarzy [14, 15]. 

Zabiegi estetyczne wykorzystują również kwas hialu-
ronowy nieusieciowany, który posiada właściwości bio-
stymulacyjne i  nie może służyć jako wypełniacz. Zabieg 
z  wykorzystaniem nieusieciowanego kwasu hialuronowe-
go, nazywany jest intradermoterapią, lub też mezoterapią 
[16]. Zabieg intradermoterapii na bazie kwasu hialurono-
wego lub kwasu hialuronowego z  innymi składnikami od-
żywczymi i  witaminami, przeznaczony jest do zastosowa-
nia w okolicach twarzy, szyi, dekoltu, ciała – w celu poprawy 
jędrności, spłycenia blizn, rozstępów, redukcji cellulitu, jak 
również pobudzenia procesów regeneracyjnych skóry, po-
legających na syntezie kolagenu i  elastyny. Mezoterapię 
wykonuje się również na grzbietach dłoni. Zabieg intrader-
moterapii wykonywany jest często przed zabiegami lasero-
wymi i peelingami chemicznymi. 

Zabiegi iniekcyjne z  wykorzystaniem kwasu hialurono-
wego nie są zalecane w przypadku aktywnej choroby auto-
immunologicznej, niekontrolowanej cukrzycy, zakażenia 
w obszarze iniekcji, aktywnej opryszczki lub innej aktywnej 
infekcji w obrębie skóry, jak również w przypadku ciąży, kar-
mienia piersią i alergii na składniki wypełniacza lub ampułki 
przeznaczonej do intradermoterapii [17]. Najczęstsze dzia-
łania niepożądane związane z zabiegiem iniekcyjnym to: za-
czerwienienie, obrzęk, niewielkie siniaki, drobne krwawie-
nie. Do niezbyt częstych działań niepożądanych zalicza się 
reakcje alergiczne, pęcherze, migrację materiału wypełnia-
jącego, infekcje, blizny oraz stany zapalne [17]. 

SIARCZAN	CHONDROITYNY	(CS)
Siarczan chondroityny CS (chondroitin sulphate) stosowany 
jest w  preparatach kosmetycznych jako środek kondycjo-
nujący skórę, dzięki zdolności do łagodzenia i  nawilżenia 
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[18]. Wykazuje również właściwości odżywcze, przeciwza-
palne i  posiada zdolność do wzmacniania macierzy mię-
dzykomórkowej. Ze względu na właściwości antystatyczne 
znajduje również zastosowanie w trychologii. 

ZASTOSOWANIE GLIKOZAMINOGLIKANÓW 
W TRYCHOLOGII	
Glikobiologia znajduje swoje zastosowanie również w  try-
chologii. Termin glikobiologii według dostępnych danych, 
znany jest od 1988 roku. Odkrycie przez Barucha S. Blum-
berga zostało nagrodzone nagrodą Nobla [19].

Glikany znajdują się na powierzchni wszystkich komó-
rek, ponadto są również składnikiem odżywczym dla ko-
mórek [20]. Glikozaminoglikany w  dużej mierze znajdu-
ją się w  macierzy zewnątrzkomórkowej brodawki skórnej 
mieszków włosowych. Badania opublikowane w maju 1992 
roku w  British Journal of Dermatology wskazują, że najwyż-
sze stężenie glikozaminoglikanów występuje w fazie anage-
nowej, czyli w aktywnej fazie wzrostu włosa. GAG stają się 
niewykyrwalne w fazie spoczynku (faza telogenowa), nato-
miast kwas hialuronowy kumuluje się we wczesnych sta-
diach łysienia, następnie ulega degradacji na poziomie skó-
ry właściwej i macierzy. Dostępne dane wskazują, że GAG 
pełnią istotną funkcję w przekazywaniu składników odżyw-
czych między krwią a komórką. Stymulują również prawi-
dłowy wzrost włosa [21]. 

Przeprowadzono badania polegające na ocenie bezpie-
czeństwa i  skuteczności glikozaminoglikanów w  prepara-
tach kosmetycznych w przypadku łysienia androgenowego. 
Badania zostały opublikowane przez Cosmesi Dermatologi-
ca [22]. Grupa badaczy zastosowała balsam bezalkoholo-
wy przeznaczony do stosowania na owłosioną skórę głowy. 
Wodny roztwór składał się z 10% kolagenu, 2,5% glikogenu 
oraz 0,5% glikozaminoglikanów. Zastosowany w  badaniu 
kolagen charakteryzował się współczynnikiem załamania 
światła 1,34. Drugim produktem zastosowanym w badaniu 
był środek myjący zawierający 3% kolagen [22]. 

W projekcie badawczym wzięło udział 20 mężczyzn i 10 
kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 60 lat [22]. Do bada-
nia zakwalifikowano wyłącznie ochotników przedstawiają-
cych obraz kliniczny łysienia androgenowego typu męskie-
go etapu II i  III w skali Hamilton (II, IIa, III, IIIa i  III) oraz 
typu żeńskiego etapu I  i  II w  skali Ludwiga. Kryteria wy-
kluczające z badania obejmowały kobiety w ciąży, kobiety 
przyjmujące doustne środki antykoncepcyjne, osoby z  in-
nymi chorobami włosów lub skóry głowy (inne niż łysie-
nie androgenowe) oraz osoby stosujące miejscowe lecze-
nie lub terapie przeciwko wypadaniu włosów (również te, 
które stosowały tego typu preparaty w ciągu czterech mie-
sięcy poprzedzających początek badania) ze względu na 
możliwość zakłócenia wyników testu. Balsam bezalkoholo-
wy o pojemności 7 ml (każda fiolka) stosowany był co dru-
gi dzień, systematycznie przez cztery miesiące. Ochotnicy 

poddani badaniu stosowali produkt na całej powierzchni 
skóry głowy, na suchych włosach. Produkt aplikowany był 
ruchami masującymi. Wyniki badań in vivo wskazują, że 
preparaty mają bardzo dobrą tolerancję. Ponadto wykazują 
doskonałą skuteczność w kosmetycznym leczeniu androge-
nic alopecia już po 90 dniach stosowania preparatów. Pozy-
tywne efekty zaobserwowano również w zmniejszeniu łojo-
toku (o 54%) oraz łuszczenia skóry głowy o prawie 55% [22]. 

ROLA	PROTEOGLIKANÓW	W TRYCHOLOGII
Proteoglikany są składnikami wielkocząsteczkowymi zło-
żonymi z łańcuchów glikozaminoglikanów połączonych ko-
walencyjnie z rdzeniem białkowym [23]. Proteoglikany roz-
różnia się ze względu na klasy, są to kolejno proteoglikany 
bogate w leucynę (np. dekoryna), proteoglikany agregują-
ce z  hialuronianem, proteoglikany powierzchni komórek, 
proteoglikany błony podstawnej oraz proteoglikany ziarni-
ste wewnątrzkomórkowe. Co istotne, proteoglikany bogate 
w leucynę mają istotny wpływ na fibrylogenezę [23]. 

W biologii włosów proteoglikany pełnią istotną rolę [23]. 
W mieszku włosowym wyróżnia się kilka typów proteogli-
kanów:
1. Syndecan-1, 
2. Perlecan (proteoglikan siarczanu heparanu) oraz HSPGs, 
3. BM-CSPG, 
4. Decorin,
5. Versican,
6. Agrican,
7. Biglikan.

Pierwszy z wymienionych, Sydecan-1 – proteoglikan typu 
przezbłonowego zlokalizowany jest w pochewce zewnętrz-
nej włosa oraz w brodawce mieszków włosowych anagenu 
[23]. Jest to najczęściej badany i opisywany typ proteoglika-
nów [22]. Jego podstawową funkcją jest stymulacja i induk-
cja wzrostu zarówno łodygi włosa oraz wewnętrznej osłony 
korzenia. Ponadto Syndecan-1 stymuluje sygnalizację ko-
mórkowej za pomocą czynników wzrostu. Co istotne, Syn-
decan-1 wykazuje silną immunoreaktywność w zewnętrz-
nej osłonce korzenia mieszka włosowego (anagenowego). 
Jednak intensywność immunoreaktywności regulowa-
na jest fazami inwolucji, jak również spoczynku w  cyklu 
mieszków włosowych [23]. 

Dekoryna (decorin) – jeden z proteoglikanów bogatych w le-
ucynę, pełni funkcję w  wielu procesach biologicznych [23, 
24]. Dekoryna blokuje aktywność transformującego czynnika 
wzrostu (TGF-b1), a także ma istotny wpływ na fibrylogenezę 
kolagenu. Ponadto wywiera bezpośredni wpływ na receptory 
kinaz tyrozynowych, w tym również receptory EGF-HGF oraz 
IGF typu I. Co istotne, ligandy receptorów mają bezpośredni 
wpływ na regulację cyklu wzrostu włosów [23, 24]. 

Rola dekoryny w  zakresie mieszków włosowych nie zo-
stała jeszcze do końca poznana [24]. Przeprowadzono bada-
nie in vivo na modelu zwierzęcym myszy, podczas którego 
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ustalono wzorce ekspresji dekoryny w  trakcie indukowa-
nych cykli mieszków włosowych [24]. Badacze udowodnili, 
że ekspresja dekoryny występuje jedynie w obrębie naskór-
ka, gruczołów łojowych oraz zewnętrznej otoczki korzenia 
włosa w fazie anagenu [24]. Wiąże się to z ekspresją białek, 
a  także podwyższenia poziomu mRNA dekoryny. Badanie 
opierało się również na zastosowaniu dekoryny w  podej-
ściu funkcjnalnym. Zbadano wpływ ludzkiej dekoryny za 
pośrednictwem iniekcji skórnej z wykorzystaniem dekory-
ny o stężeniu 100 µg/ml do tkanki podskórnej myszy [24]. 
Badanie przeprowadzono w  trakcie różnych cykli wzrostu 
[24], iniekcja dekoryny w trakcie fazy telogenu spowodowa-
ła przedwczesną indukcję fazy anagenu. Wykazano to na 
podstawie oceny długości łodygi włosa, oceny cyklu miesz-
ków włosowych, średnicy mieszka włosowego oraz odsetka 
fazy pęcherzykowej. Uzyskane wyniki jednoznacznie wska-
zują, że dekoryna ma istotny wpływ na morfogenezę oraz 
modulację cyklu mieszków włosowych [24].

Proteoglikany znajdują zastosowanie w postaci programu 
zastępczej terapii proteoglikanowej jako leczenie wspoma-
gające lub też monoterapia w przypadku łysienia telogeno-
wego i  wzorcowego wypadania włosów, zarówno typu żeń-
skiego jak i  męskiego [24-26]. Program zastępczej terapii 
proteoglikanowej polega na doustnej suplementacji proteo-
glikanów, która uznana jest za metodę bezpieczną, potwier-
dzoną badaniami klinicznymi. Badania wskazują, że zasto-
sowanie proteoglikanów w formie suplementów diety, może 
pozytywnie wpływać na równowagę jelit [24-26]. Dostępne 
dane farmakokinetyczne jednoznacznie wskazują, że pro-
teoglikany wraz z produktami ich degradacji wchłaniane są 
do krwioobiegu, dzięki czemu mogą docierać do mieszków 
włosowych. Rezultatem przeprowadzonych badań klinicz-
nych jest pobudzenie wzrostu włosów oraz reedukacja wy-
padania włosów, jednak by uzyskać pełny obraz molekular-
nych mechanizmów suplementacji proteoglikanów, należy 
przeprowadzić dalsze badania w tym zakresie [24-28]. 

PODSUMOWANIE 
Dzięki zdolności wiązania cząsteczek wody i  właściwo-
ściom nawilżającym, glikozaminoglikany pełnią szereg 
istotnych funkcji w  trychologii, kosmetologii, dermatolo-
gii estetycznej i innych gałęziach medycyny. GAG wspiera-
ją odporność skóry na szkodliwe działanie czynników ze-
wnętrznych, a także utrzymują skórę we właściwej kondycji 
dzięki wspieraniu właściwej odnowy komórkowej. Zastoso-
wanie glikozaminoglikanów w preparatach kosmetycznych 
i  trychologicznych możliwe jest dzięki wykorzystaniu za-
awansowanych procesów biotechnologicznych. W  trycho-
logii na szczególną uwagę zasługują preoteoglikany, które 
uprzednio w praktyce zostały zbadane w obszarach klinicz-
nych takie jak gerontologia czy reumatologia. 
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