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Vispirms kolagēnu lietoja lokāli – krē-
mos, serumos, bet kolagēnam ir pārāk liela 
molekula, lai sasniegtu ādas dziļākus slā-
ņus, kur tas fizioloģiski rodas un darbo-
jas. Uzskata, ka kolagēna preparāti per os 
daudz labāk uzsūcas organismā (1).

KOLAGĒNA IZPLATĪBA UN 
FUNKCIJAS ORGANISMĀ 

Pirmreizēji kolagēns veidojas jau aug-
ļa stadijā – 5. nedēļā pirmā grūtniecības tri-
mestrī (2). Organismā kolagēna ir ļoti daudz, 

īpaši dermā (3). Kolagēns veido 30% orga-
nisma olbaltumu masas, nodrošinot dažādu 
audu struktūru izturību un stabilitāti (3, 4). 
60% skrimšļa sastāv no kolagēna (1).

Kolagēns ir būtisks karkasa olbaltums, 
kas nodrošina ādas fizioloģiju, struktūru (iz-
turību, tvirtumu, elastīgumu) un funkcijas (2, 
3, 5). Dermas fibroblasti sintēzē kolagēnu un 
elastīnu (2, 3, sk. 1. att.).

Jaunā un veselā ādā kolagēna daudzums 
pārsniedz 75%, 25–34 gadu vecumā ādā ko-
lagēns rodas visvairāk, bet ar vecumu kola-
gēna daudzums samazinās  (2, 4, 5), katru 

gadu tā producēšanas līmenim mazinoties 
par 1–1,5%. Postmenopauzes periodā kola-
gēna producēšana ādā mazinās par vismaz 
2% gadā (2, 6, sk. 2. att.). 

Pavisam pastāv 28 kolagēna tipi (4, 6, 
7), bet 80–90% kolagēna organismā veido 
turpmāk minētie (2, 3, 6, 7):

• I tips (visbiežāk sastopamais) at-
rodams ādā, asinsvados, orgānos, 
cīpslās, saitēs, zobos, kaulos. Tas 
mazina grumbas, uzlabo ādas 
elastību un mitrumu, būtisks 
muskuļu, acu, kaulu audu reģe-
nerācijā, stiprina nagus un ma-
tus. Vērtīgāko šā tipa kolagēnu 
iegūst no jūras veltēm.

• II tips ir skriemeļos un stiklveida 
ķermenī. Tas veido skrimšļu, sais-
taudu olbaltumu molekulas, aizsar-
gājot locītavas, mugurkaula diskus 
un acis.

KOLAGĒNS –  
SKAISTUMA UN LOCĪTAVU SARGS
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Kolagēns ir dabisks olbaltums, kas atrodas ādā, kaulos, cīpslās, saitēs, skrimšļos, muskuļos, 
asinsvados, nagos un matos. Kolagēna galvenais uzdevums ir savienot dažādus organisma 
audus un nodrošināt to elastību un stingrību. 
Kolagēna preparāti ir vieni no pirktākiem līdzekļiem matu, ādas un nagu veselībai. Īpaši 
vilina tas, ka šie preparāti neizraisa būtiskas blaknes, bet var pagriezt laiku atpakaļ un dod 
lietotājiem kāroto skaistumu un jaunību.
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• III tips ir ādā, skriemeļos, muskuļos, 

zarnās un asinsvados. 

Ādā ir I tips (80–90%) un III tips (vidēji 

15%) [2, 3].

Daudzi faktori paātrina ādas novecošanu 

un priekšlaikus mazina kolagēna un elastī-

na  daudzumu ādā – pārmērīga saules gais-

ma, smēķēšana, pārmērīga alkohola lietoša-

na, vides piesārņojums, nelīdzsvarots uzturs, 

stress, miega trūkums, hronisks iekaisums, 

ādas asinsapgādes traucējumi, dažādu mik-

ro- un makroelementu trūkums (3, 5, 6).

Kolagēna veidošanos organismā var ie-

tekmēt arī dzimumnobriešana, menopauze, 

andropauze, grūtniecība, pēcdzemdību pe-

riods, ģenētika, piederība pie etniskas gru-

pas u.c. (2).

Kolagēnšķiedras laika gaitā uzkrāj defek-

tus un bojājumus (kolagēns ļoti lēni atjauno-

jas), kas vēlāk traucē normāli funkcionēt (2). 

Mazinoties kolagēnam, ādai zūd elastība, 

tvirtums, parādās rievas un grumbas, āda 

kļūst plānāka un sausāka, rodas pigmentāci-
ja  (2, 3, 5).

KOLAGĒNA AVOTI UZTURĀ
Kolagēnu satur gaļa (liesa gaļa, kaulu 

buljons, cepetis, steiks, krūtiņa, želatīns) un 
zivis (1). Bet šo kolagēnu organismam daudz 
grūtāk asimilēt nekā hidrolizētu (1).

Vēl virkne dzīvnieku un augu izcelsmes 
produktu satur savienojumus, kas var pieda-
līties kolagēna veidošanā organismā (1).

Uzskata, ka pārtikas produkti ar augstu 
olbaltumu līmeni veicina kolagēna produ-
cēšanu, jo tie satur aminoskābes, kas veido 
kolagēnu – glicīnu (33%), prolīnu un hidrok-
siprolīnu (22%), piemēram, zivis, mājputnu 
gaļa, olas, piena produkti, pākšaugi un soja 
(1, 6).

Kolagēna producēšanai nepieciešamas 
arī tādas uzturvielas kā cinks, kas atrodams 
vēžveidīgos, pākšaugos, gaļā, riekstos, sēk-
lās un veselos graudos; un C vitamīns – no 

citrusaugļiem, ogām, zaļumiem, paprikas un 
tomātiem (1). 

KOLAGĒNA PREPARĀTI
Organismam novecojot, kolagēns iet bojā 

straujāk, nekā to iespējams aizvietot,  tāpēc 
to var uzņemt papildus. Tas stimulē kolagē-
na veidošanos organismā un veicina ādas un 
audu reģenerāciju. Kolagēnu var lietot tab-
lešu, pulvera, kapsulu, šķīduma, košļājamās 
gumijas veidā (8). Kolagēns šķidrā veidā uz-
sūcas ātrāk un efektīvāk nekā citas formas. 
Kolagēna pulvera ražošanas procesā olbaltu-
mi tiek pārvērsti par želatīnu, bet no šī žela-
tīna tiek iegūts kolagēna pulverveida hidro-
lizāts. To var pievienot ēdieniem un dzērie-
niem. Kolagēna pulveri ražo tablešu vai kap-
sulu formā ērtākai lietošanai. 

Ražotāji visbiežāk piedāvā I–III un V kola-
gēna tipu (7).

Kolagēnu bieži kombinē ar citiem savie-
nojumiem – cinku, varu, biotīnu, C, A, E vi-
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tamīnu, aminoskābēm, antioksidantiem (1–3, 

8).

C vitamīns ir svarīgs kofaktors kolagēna 

producēšanā (2, 3, 8).

Pastāv arī ļoti plašs devu piedāvājums, 

sākot no 500 mg līdz 10 g kolagēna (visbie-

žāk tiek pētīti produkti ar 2,5–10 g kolagē-

na). 

Protams, pārsvarā kolagēna preparātus 

lieto pret novecošanu, bet pastāv arī citas 

indikācijas (2, 9). Kolagēna preparātus var 

lietot pacienti ar kserozi (sausa āda), čūlām, 

brūcēm, apdegumiem, atopisku dermatītu, 

celulītu (9). Ieteicami arī pacientiem pēc ba-

došanās vai deģeneratīvu slimību gadījumā, 

kad nepieciešams uzturēt kaulu veselību (3).

Kolagēns pozitīvi iedarbojas uz nagiem 

un matiem (2).

Preparātos III tipa kolagēnu kombinē ar 

I tipa kolagēnu un iesaka pret zarnu darbības 

traucējumiem, ādas vispārējai veselībai un 

elastībai, brūču dzīšanai. III tipa kolagēnu pa-

rasti iegūst no liellopiem. III tipa kolagēns ir 

svarīgs fibroblastu darbībai, kas piedalās ko-

lagēna un elastīna producēšanā (13).

Pētījumi par II tipa kolagēna preparātiem 

liecina, ka šā veida kolagēns uzlabo locīta-

vu veselību, piemērots osteoartrīta gadījumā 

(12). Nav pierādīts, ka tas būtu īpaši labvē-

līgs ādai.

Kolagēna preparāti ir arī lietderīgi grūt-

niecības laikā un pēcdzemdību periodā, jo 

palīdz novērst ādas defektus, samazināt sā-

pes kaulos, muskuļos, traumas risku (2).  

Kolagēna preparāti ir droši un reti izraisa 

blaknes (5, 9). Protams, individuāli un atka-

rībā no produkta lietotājs var sūdzēties par 

caureju, dispepsiju, dedzināšanu kuņģī, ne-

patīkamu garšu mutē, reiboni, galvassāpēm 

un bezmiegu (7).

Nav aprakstīta kolagēna mijiedarbība ar 

citiem medikamentiem (7).

Pastāv arī bažas, ka lietotājs var paļau-

ties uz kolagēna preparātu, un vairs neievē-

rot veselīgu dzīvesveidu, nemēģināt atmest 

sliktus ieradumus, kas kaitē ādai.

KOLAGĒNA IEGŪŠANA
Kolagēns preparātos var būt peptīdu, ol-

baltumu, želatīna formā, bet visbiežāk tomēr 
izmanto hidrolizētu kolagēnu (7). Hidrolizēts 
kolagēns pēc būtības ir peptīdu grupa ar 
mazu molekulmasu (3–6 kDa, savukārt orga-
nisma kolagēna masa ir 300 kDa), ko iegūst 
fermentācijas ceļā skābā vai bāziskā vidē, 
izmantojot noteiktu temperatūru (6). Izman-
to arī ultraskaņu par ekstrakcijas metodi – tā 
mazāk ietekmē kolagēna molekulu un īpašī-
bas, palīdz iegūt vairāk kolagēna īsākā laikā 
(6). Kolagēna molekulmasa un funkcionālās 
īpašības būs atkarīgas no iegūšanas avota, 
ekstrakcijas metodes un lietotā fermenta (6). 
Hidrolizēts kolagēns ir bagāts ar aminoskā-
bēm – glicīnu, hidroksiprolīnu un prolīnu (3).

Kolagēnu iegūst, hidrolizējot liellopu (pēc 
struktūras ļoti tuvs cilvēka kolagēnam), cū-
kas, vistas, pīles, aitas, truša, jūrascūci-
ņas ādu, saistaudus, kaulus, plaušu audus 
vai saistaudus, var iegūt arī no augu izcel-
smes produktiem, jūras iemītniekiem (ādas, 
skrimšļiem, iekšējiem orgāniem  un spurām) 
un aļģēm (3, 5, 6). Tradicionāli kolagēna ie-
gūšanas avoti bija liellopu un cūkas produkti 
(I un III tipa maisījums), bet šobrīd tas nav tik 
droši lietotāju veselībai cūku gripas un liello-
pu encefalopātijas dēļ (4, 6, 7). Tāpēc kos-
mētikas, farmaceitiskā un pārtikas ražošanā 
ieteicams izmantot jūras iemītnieku kolagē-
nu (I tips), ko visbiežāk iegūst no medūzām, 
sūkļiem, jūras ežiem, astoņkājiem, zivim – la-
šiem, mencām u.c. (3, 6).

Šāds kolagēns labāk uzsūcas, mazāk iz-
raisa iekaisumreakcijas, strukturāli līdzīgs  
dzīvnieku izcelsmes kolagēnam (3, 4, 6). 
Jūras iemītnieku kolagēns visbiežāk pieder 
pie I tipa (3).  Noskaidrots, ka no dzīvnie-
ka vecuma atkarīga kolagēna šķīdība ūdenī, 
jo vecāks dzīvnieks, jo sliktāk savienojums 
šķīst (3).

Tiem, kam ir zivju produktu nepanesība, 
veģetāriešiem, vegāniem vai reliģisku uzska-
tu dēļ ir iespēja lietot kolagēnu no baktērijām 
vai raugiem (6, 7).

Hidrolizēts kolagēns ļoti ātri uzsūcas caur 

gremošanas traktu, mazu peptīdu formā no-
nāk asinsritē un uzkrājas ādā (pēc 96 h) un 
citos audos (3). Bioaktīviem peptīdiem pie-
mīt dubulta iedarbība, pirmkārt, tie palīdz 
veidot kolagēnšķiedras dermā, otrkārt, pie-
vienojas  fibroblastu virsmas receptoriem, 
veicina fibroblastu proliferāciju un netieši hi-
aluronskābes, kolagēna un elastīna producē-
šanu (2–4, 6).

Bet jāņem vērā, ka mūsu organisms at-
karībā no situācijas šos mazos peptīdus var 
novirzīt tur, kur tie nepieciešami un pārvērst 
tos par citiem olbaltumiem, kas daudz vaja-
dzīgāki šobrīd nekā kolagēns.

Kolagēnu preparātu iedarbība ādā, kau-
los, muskuļos var turpināties vidēji 14 dienas 
pēc lietošanas  pārtraukšanas (3, 8).

EFEKTIVITĀTES VĒRTĒJUMS 
Protams, pagaidām pāragri apgalvot, ka 

kolagēns ir brīnumlīdzeklis un atklāta ādas 
pretnovecošanas formula. Par kolagēna pre-
parātiem ir ļoti daudz pētījumu, bet tiem ir 
dažādi mīnusi vai neprecizitātes, piemēram, 
daudziem nav placebo grupas, pārāk maz 
dalībnieku, pētīti kombinēti preparāti, kas 
rada jautājumu, vai sasniegtais efekts ir ko-
lagēna vai citu vielu nopelns. Vairums pētīju-
mu ir ražotāju sponsorēti.

Turpmāk daži piemēri kolagēna efektivi-
tātes vērtēšanas pētījumiem, kuriem ir pla-
cebo grupa un ādas pārmaiņas konstatētas, 
izmantojot ādas izmeklēšanas procedūras.

Randomizētos pētījumos, lietojot 10 g  
hidrolizēta kolagēna vismaz 56 dienas, pie-
auga ādas mitrums un  blīvums, samazinājās 
ādas raupjums salīdzinājumā ar placebo (5). 

Dubultaklā placebo kontrolētā pētījumā 
piedalījās 69 sievietes 35–55 gadu vecum-
grupā. Viņas bija sadalītas 3 grupās – lieto-
ja 2,5 g kolagēna, 5 g kolagēna vai placebo. 
Pēc 8 nedēļām abās kolagēna lietotāju gru-
pās uzlabojās ādas stāvoklis – ādas elastība, 
samazinājās ādas sausums salīdzinājumā ar 
placebo grupu (4).

Citā placebo kontrolētā pētījumā 114 sie-
vietes (55–65 gadu vecumgrupa) bija sada-
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lītas 2 grupās pa 57 cilvēkiem – viena grupa 

lietoja 2,5 g kolagēna un otra placebo. Pēc 4 

un 8 nedēļām kolagēna lietotājām uzlabojās 

ādas stāvoklis salīdzinājumā ar placebo gru-

pu – samazinājās grumbu dziļums un palieli-

nājās kolagēna un elastīna koncentrācija ādā 

(4).

Dubultaklā placebo kontrolētā pētījumā 

105 sievietes 24–50 gadu vecumā bija sada-

lītas 2 grupās – kolagēna lietotājas un place-

bo grupa. Lietojot 2,5 mg kolagēna peptīdu 

180 dienas, samazinājās celulīta izpausmes 

gurnu apvidū. Ādas uzlabošanās bija arī sie-

vietēm ar palielinātu masu (5, 10).

Placebo kontrolētā pētījumā 120 dalībnie-

ku 90 dienas lietoja 4 g kolagēna preparāta 

kombinācijā ar vitamīniem, antioksidantiem 

un citiem savienojumiem. Preparāta lietotā-

jiem būtiski uzlabojās ādas elastība. Histo-

loģiskā analīze atklāja pozitīvas pārmaiņas 
ādas arhitektūrā  un kolagēnšķiedru izvieto-
jumā. Pētījuma dalībnieki atzina, ka paši jūt 
pārmaiņas ādā. Kolagēna preparāti mazināja 
sāpes locītavās un uzlaboja to kustīgumu (8).
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