
Suplementacja bioaktywnymi 
PEPTYDAMI KOLAGENOWYMI 
korzystnie wpływa na skórę

Czterotygodniowa codzienna suplementacja specyficznymi peptydami kolagenowymi znacząco 
poprawiła elastyczność skóry i wykazała wyraźniejszy efekt poprawy w podgrupie kobiet powyżej 
50 roku życia w porównaniu z młodszymi kobietami.
Zewnętrzna warstwa naskórka, skóra właściwa składająca 
się z kolagenu i elastyny oraz podskórna warstwa tłuszczu 
nadają strukturę naszej skórze1 . Jednak jej struktura i inte-
gralność może być kwestionowana przez wiele czynników, 
w tym naszą dietę, promieniowanie ultrafioletowe, po-
ziom hormonów i proces starzenia. Zmarszczki widoczne 
w starzejącej się skórze są wynikiem utraty elastyczności, 
ścieńczenia naskórka, rozpadu kolagenu, a także niezdol-
ności skóry do utrzymania nawilżenia2.  Wcześniejsze ba-
dania wykazały potencjalne korzyści wynikające ze stoso-
wania hydroksylanu kolagenu w celu zwiększenia gęstości 
kolagenu w skórze3, ochrony skóry przed uszkodzeniami 
spowodowanymi promieniowaniem UV4 oraz zwiększe-
nia produkcji dwóch typów kolagenu, a konkretnie typu  
1 i typu 1V5.

Proksch i wsp.6 postawili hipotezę, że doustny suplement 
zawierający specyficzne peptydy kolagenowe może po-
tencjalnie poprawić fizjologię i starzenie się skóry oraz 
przetestowali wpływ preparatu kolagenowego na ela-
styczność skóry, nawilżenie, szorstkość i przeznaskórkową 
utratę wody (TEWL). W monocentrycznym, randomizowa-
nym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo 
badaniu, przyznali losowo 69 kobiet do 3 grup (n=23), aby 
otrzymywały 2,5 g lub 5,0 g hydroksylanu kolagenu (CH) 
lub placebo raz dziennie przez 8 tygodni. CH użyty w tym 
badaniu został uzyskany z kolagenu świńskiego typu 1  
w specjalnym procesie biotechnologicznym, w którym 
naturalne długołańcuchowe peptydy kolagenowe są en-
zymatycznie hydrolizowane do predefiniowanych krót-
kich łańcuchów peptydowych. Produkt CH jest dostępny  
w handlu pod nazwą VERISOL®.

Na obu przedramionach mierzono wpływ na elastyczność 
skóry, nawilżenie skóry, przeznaskórkową utratę wody 
(TEWL) i szorstkość skóry. Pomiarów dokonano przed  

leczeniem CH, po 4 tygodniach i 8 tygodniach leczenia,  
a w celu uzupełnienia badania elastyczności skóry wyko-
nano dodatkowe badania po 4 tygodniach od ostatniego 
spożycia CH.

Zarówno 2,5 jak i 5 g dawki CH wykazały znaczącą po-
prawę elastyczności skóry u wszystkich uczestników po 
4 i 8 tygodniach (P<0,05); nie było jednak istotnej różni-
cy pomiędzy tymi dwoma dawkami. W odniesieniu do 
parametrów nawilżenia skóry, ogólne wyniki wykazały, 
że parowanie skóry i nawilżenie skóry były niezmienione 
w obu grupach leczonych CH. Szorstkość skóry pozostała 
niezmieniona zarówno w grupie leczonej, jak i w grupie 
placebo. Jednak analiza podgrup wykazała, że kobiety w 
wieku powyżej 50 lat wydawały się mieć większą poprawę 
elastyczności skóry. 

Nawet 4 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu te 
starsze kobiety nadal miały znacząco wyższy poziom ela-
styczności skóry w porównaniu z grupą placebo. (P<0.05). 

Badacze zaobserwowali również 11-14% poprawę nawilżenia 
skóry i 6-7% spadek parowania wody w tej podgrupie star-
szych kobiet, choć nie osiągnięto istotności statystycznej.
Podczas gdy doustna suplementacja CH (MERISOL) znaczą-
co poprawiła elastyczność skóry u uczestników badania, 
autorzy ostrzegają, że wyniki te nie mogą być ekstrapolo-
wane na inne hydrolizaty kolagenowe i zalecają przepro-
wadzenie większych badań klinicznych.
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