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IWONA KOŁAKOWSKA Kolagen nazywa się czasem 
klejem tkankowym, dlaczego?  
IWONA RADZIEJEWSKA-ChOmA Nazwa kolagenu po-
chodzi od greckiego „kollagenao”, co można przetłumaczyć 
jako „klejorodny”. To nieco dziwaczne słowo dobrze opisuje 
funkcję kolagenu. A jest nią sklejanie i łączenie komórek,  
z których powstają nasze tkanki oraz narządy. 

I.K. Wiemy, że jest bardzo ważny dla skóry. Gwarantuje 
jej gładkość, elastyczność i jędrność. Ale czy tylko skóra 
go potrzebuje? 
I.R.-Ch. W skórze jest go najwięcej. Stanowi w niej aż 70 proc. 
wszystkich białek. Jednak nie tylko skóra, cały organizm nie 
może się bez niego obejść. Kolagen jest kluczowym składni-
kiem tkanki łącznej ważnej dla układu kostnego i szkieleto-
wego. Stanowi główny element struktury włosów, paznokci, 
ścięgien, kości, stawów, więzadeł, chrząstki stawowej, a także 
organów wewnętrznych, naczyń krwionośnych i dziąseł. 

I.K. Niestety z wiekiem kolagenu zaczyna ubywać i nie-
wiele można na to poradzić...
I.R.-Ch. Tak. Ma to związek z naturalnym procesem starze-
nia się organizmu. Wszystko zaczyna się już po 25. r.ż. Ko-
mórki zwane fibroblastami zmniejszają produkcję kolagenu 
i elastyny. Maleje również ilość samych fibroblastów. Oczy-
wiście nie ma to jeszcze bardzo wyraźnego odzwierciedlenia 
w wyglądzie naszej skóry. Na tym etapie możemy zauważyć 
jedynie pogorszenie nawilżenia, zmatowienie i pojawienie 
się pierwszych drobnych zmarszczek. Z upływem czasu 
zmiany postępują, a wyraźnie przyspieszają, gdy skończymy 
40 lat. Skóra zaczyna wtedy wiotczeć, staje się cieńsza, słab-
sza, traci napięcie. Po pięćdziesiątce dodatkowo spada po-
ziom kobiecych hormonów estrogenu i progesteronu.  
Tymczasem to właśnie estrogeny w głównej mierze pobu-
dzają produkcję kolagenu. Gdy zaczyna ich brakować, nasza 

kolagen pod lupą 
Decyduje o wyglądzie naszej skóry i kondycji stawów. 
Może mieć również wpływ na stan dziąseł, a nawet  
na pracę jelit. Nasza ekspertka wyjaśnia, dlaczego  
z wiekiem tracimy naturalny kolagen oraz w jaki sposób 
działają modne kremy, tabletki i shoty kolagenowe.  
ROZMAWIA: Iwona Kołakowska

skóra stopniowo traci zdolność do regeneracji i odbudowy.  
Pogarsza się owal twarzy, naskórek jest cienki, suchy,  
prześwitują przez niego popękane naczynka, pojawiają  
się głębokie zmarszczki. Widoczne stają się plamy  
pigmentacyjne czy cienie pod oczami. 

I.K. Wynika z tego, że czas jest największym wrogiem 
kolagenu, czy są jeszcze jacyś inni? 
I.R.-Ch. Proces niszczenia kolagenu mogą przyspieszać 
rozmaite czynniki z zewnątrz. Najbardziej szkodliwe są: 
promienie słoneczne, przewlekły stres, choroby, nadmier-
ny wysiłek fizyczny. Również, o czym mniej się mówi, 
światło niebieskie, tzw. IRA emitowane przez ekrany kom-
puterów i smartfonów. Osłabienie produkcji kolagenu mo-
że też wiązać się z tym, że za mało śpimy. Jeśli kładziemy 
się przeważnie po północy, nie wydziela się nam wystar-
czająca ilość hormonu wzrostu. A hormon ten jest potrzeb-
ny do regeneracji produkujących kolagen fibroblastów. 
Włóknom kolagenowym szkodzi również niewłaściwa  
dieta, np. uboga w witaminy i minerały czy też obfitująca  
w cukier, więc działająca prozapalnie.

I.K. Im bardziej narażamy się na te wymienione przez  
Panią czynniki, tym gorzej. Po czym poznać, że nasz  
kolagen jest już słabej jakości?
I.R.-Ch. Najłatwiej zauważymy to na skórze. Będzie cien-
ka, pojawią się na niej zmarszczki i poszerzone pory.  
O tym, że włókna kolagenowe słabną, mogą też świadczyć 
mniej typowe objawy, takie jak trudno gojące się rany, 
skłonność do rozstępów, paradontoza, dolegliwości stawo-
we, a także gorsza praca jelit. Gdy zaczyna brakować kola-
genu, jelita mogą się stać przepuszczalne dla wielu szkodli-
wych substancji z układu pokarmowego. A wtedy wzrasta 
ryzyko nietolerancji pokarmowych, alergii czy nawet  
chorób autoimmunologicznych. 

lek. med. Iwona 
Radziejewska-Choma
specjalistka medycyny 
estetycznej, Saska Clinic
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I.K. Czy możemy coś zrobić, żeby zatrzymać wszystkie  
te niekorzystne procesy? 
I.R.-Ch. Jest wiele metod, które mogą zahamować oraz 
zmniejszyć objawy związane z upływającym czasem i utratą 
kolagenu. Jeśli chodzi o skórę, to warto zacząć od stosowa-
nia specjalistycznych kremów. Powinny one zawierać sub-
stancje aktywne, np. retinol i witaminę C, które pobudzają 
syntezę kolagenu i elastyny. Oczywiście kosmetyki to nie 
wszystko. Ważna jest również suplementacja kolagenem  
dobrej jakości i o wysokiej wchłanialności. Jako lekarz  
medycyny estetycznej mogę polecić też nowoczesne  
zabiegi regenerujące oraz stymulujące skórę, takie  
jak mezoterapia, peelingi, lasery.

I.K. Pojawia się coraz więcej nowych suplementów  
z kolagenem. Kiedy ich stosowanie ma sens?
I.R.-Ch. Mogą je stosować czterdziesto-, trzydziesto-, a na-
wet dwudziestoparoletnie kobiety. Nie czekajmy z suple-
mentacją, aż będziemy miały 50 lat i wyraźne ślady utraty 
cennego białka. Lepiej wcześniej stworzyć sobie kolagenowy 
magazyn. Jednak muszę zrobić pewne zastrzeżenie. Przyj-
mując preparaty kolagenowe, wiele z nas liczy na to, że kola-
gen wbuduje się do naszych tkanek i uzupełni braki. To tak 
nie działa. Znajdujące się w suplementach cząsteczki kolage-
nu, a właściwie aminokwasy budujące kolagen, są impulsem 
dla naszych fibroblastów. Dają im sygnał do produkcji kola-
genu od nowa. I to nie tylko kolagenu. Pod wpływem suple-
mentów kolagenowych zwiększa się też produkcja elastyny, 
kwasu hialuronowego, a przede wszystkim ilość samych  
fibroblastów.  Jednak na efekty trzeba trochę poczekać.

I.K. Jakie produkty kolagenowe wybierać, żeby napraw-
dę zadziałały?  
I.R.-Ch. Szukajmy preparatów zawierających kolagen  
hydrolizowany o małej masie cząsteczkowej. I najlepiej  
pochodzenia rybiego. Wówczas wchłanialność z przewodu 
pokarmowego będzie największa. 

I.K. mamy kolagen w płynie, w proszku, w tabletce.  
Którą formę pani poleca?
I.R.-Ch. Sama używam preparatów w formie rozpuszczal-
nej, czyli shotów, ampułek do picia lub proszku do rozrobie-
nia z wodą. Są najłatwiej przyswajalne. Ale uwaga, ważne 
jest, żeby dodatkowo przyjmować witaminę C, która  
jest niezbędna do syntezy kolagenu. Powinnyśmy też  
dbać o zbilansowaną dietę. Dzięki temu nowo powstający 
kolagen będzie najlepszej jakości.  

I.K. Wspomniała pani o kremach z kolagenem,  
jak one działają? 
I.R.-Ch. Kolagen występujący w kosmetykach według badań 
nie przenika przez barierę skórną i nie pobudza produkcji 
naszego własnego kolagenu. Polecam jednak kremy z kolage-
nem, bo świetnie poprawiają nawilżenie. Skutecznie zmniej-
szają przeznaskórkową utratę wody. W efekcie nasza skóra 
jest wygładzona, a zmarszczki mniej widoczne. 

5 typów kolagenu

Typ 1 występuje  
w skórze  
i kościach 

Typ 3 buduje 
włókna tkanki 

łącznej

Typ 4 tworzy cienkie  
membrany między różnymi 

tkankami organizmu

Typ 5 dopełnienie 
typu 1, ważny m.in. 

dla włosów

Typ 2 obecny 
w chrząstkach 

stawowych

włókno kolagenu


