
Ko la gen jest struk tu ral nym biał kiem ze wną trz ko mór ko wym, sta no wią -
cym nie mal 1/3 cał ko wi tej masy biał ka w orga ni zmie ludz kim. Bę dąc
naj waż niej szym skła dni kiem ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej, jest klu -
czo wym dla skó ry biał kiem, od po wia da ją cym za jej ela stycz ność i wy -
trzy ma łość. Wspól ną ce chą struk tu ral ną ko la ge nów jest obe cność po -
trój nej spi ra li su per he li sy, której za war tość w poszcze gól nych ty pach
wa ha się od 96% w ko la ge nie ty pu I do mniej niż 10% w ko la ge nie XII. 
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Kolagen – naturalne źródło młodości

Pra wo skręt na po trój na he li sa trop
ko la ge nu skła da się z trzech le wo -
skręt nych łań cu chów po li pep ty do -
wych, na zy wa nych łań cu cha mi �. Po -
trój na he li sa ma dłu gość 300 nm i s ru -
dni ce 1,5 nm. Na obu koń cach
struk tu ry znaj du ją się te lo pep ty dy od -
po wie dzial ne za im mu no gen ność biał -
ka. Wy stę pu ją cy w pro duk tach me -
dycz nych trop ko la gen po zba wio ny
te lo pep ty dów na zy wa ny jest ate lo ko -
la ge nem �� 3(VI) ami no kwa sów. Łań -
cu chy w po trój nej he li sie mo gą być
iden tycz ne i two rzyć ho mo tri me ry
(np. ko la gen III) al bo różnić się i two -
rzyć he te ro tri me ry (np. ko la gen VI).
Wszy st kie biał ka z rodzi ny ko la ge nów
zbu do wa ne są wy łącz nie z ami no kwa -
sów en do gen nych (po trój na he li sa jest
sta bili zo wa na dzię ki obe cno ści gli cy ny,
du żej za war to ści pro li ny oraz hy dro -
ksy pro li ny two rzą cych wiąza nia wo do -
ro we oraz dzię ki od dzia ły wa niom

elek tro sta tycz nym mię dzy li zy ną
i kwa sem aspar gino wym. Do mi nu ją cą
for mą ko la ge nu (85-90%) w skórze
czło wie ka jest ko la gen I, który sta no wi
włók ni stą pod po rę skó ry, a tak że ko la -
gen III (do 15%), który opla ta włók na
zbu do wa ne z ko la ge nu I i od po wia da
za pra wi dło we ich uło że nie oraz za
sprężystość skó ry. Ko la gen ty pu III
prze wa ża w skórze pło du i no wo rod -
ka oraz w tkan ce blizn. Ko la gen syn te -
ty zo wa ny jest w fi bro bla stach,
a w skła d a mi no kwa sów bu du ją cych
go wcho dzą wy łącz nie ami no kwa sy
en do gen ne. W orga ni zmie kola gen
ule ga bio de gra da cji w zło żo nym me -
cha ni zmie en zy ma tycz nym. Wsku tek
te go czą stecz ki ko la ge nu roz pa da ją sie
do wiel ko czą stecz ko wych pro duk tów,
które na stęp nie cię te są przez nie swo -
i ste en zy my pro te o li tycz ne na pep ty dy
i ami no kwa sy. Ist nie je rów nież moż li -
wość we wnątrz ko mór ko wej de gra da -

medycyna estetyczna

66



68

cji ko la ge nu, je śli czą stecz ka biał ka zo -
sta nie wchło nię ta przez ko mór kę na
dro dze fa go cy tozy.

Z wie kiem spa da tem po syn te zy
ko la ge nu w skórze, zmniej sze niu ule -
ga ak tyw ność en zy mów bio rących
udział w mo dy fi ka cjach posttrans la cyj -
nych, zmniej sza się roz pu szczal ność
ko la ge nu, a je go włók na ule ga ją
ścieńcze niu, zwięk sza się tak że udział
ilo ścio wy ko la ge nu III. W skórze sta -
rze ją cej się, pod da wa nej dzia ła niu
pro mie nio wa nia UV, ob ser wu je się
po frag men to wa nie włókien ko la geno -
wych, których ak tyw ność zwięk sza się
pod wpły wem pro mie nio wa nia UV.
Oprócz zwięk szo nej frag men ta cji i de -
gra da cji ko la ge nu, wy ka za no za bu rze -
nia czyn no ści fi bro bla stów sta rze ją cej
się sko ry, cze go skut kiem jest spo wol -
nie nie syn te zy i wy mia ny ko la ge nu.
Jest bar dzo praw do po dob ne, że
zmniej szo na bio syn te za przy zwięk -
szo nej degra da cji ko la ge nu w pode -
szłym wie ku mo że być przy czy ną
atro fii skóry i sła be go go je nia się ran
u osób star szych. W pro ce sie sta rze -
nia się skó ry, prócz spad ku ela stycz no -
ści zwią za nej ze zmniej sze niem ilo ści
włókien ko la ge nu oraz ela sty ny, do -
dat ko wo ob ser wu je się zmniej sze nie
ilo ści pod skór nej tkan ki tłu szczo wej
oraz osła bie nie mię śni twa rzy, cze go
skut kiem jest po ja wie nie się zmar -
szczek gra wi ta cyj nych oraz za u wa żal -
ne zmia ny w owa lu twa rzy. Jed ną ze
stra te gii prze ciw dzia ła nia tym zja wi -
skom jest próba uzu peł nie nia za so -
bów ko la ge nu w skórze oraz ni we lo -
wa nia efek tów je go ubyt ku.

Me dy cy na este tycz na od wie lu lat
wy ko rzy stu je ko la gen w roż nych po -
sta ciach. Już w la tach 80. ubie głe go
wie ku po ja wi ły się na ryn ku pierw sze
wy peł nia cze ko la ge no we. By ły cał ko -

wi cie bio degra do wal ne, a efekt ich
dzia ła nia nie był zbyt dłu gi. Głów ną
wa dę tych wy peł nia czy sta no wi ły
uciąż li we dzia ła nia nie po żą da ne, zwła -
szcza re ak cje aler gicz ne. Dla te go
przed każ dym po da niem tego ro dza ju
wy peł nia cza wy ko ny wa no dwu krot nie
test skór ny w kie run ku aler gii. 

Trwa ły ba da nia nad wy na le zie niem
jak naj mniej aler gi zu ją cej for my ko la ge -
nu, która nie wy ma ga ła by sto so wa nia
skom pli ko wa nych pro ce dur za bie go -
wych. Tak po wsta ły pre pa ra ty na ba zie
ate lo kola ge nu, które wy róż nia ją się:
• cał ko wi tą bio de gra do wal no ścią,
• ni skim ry zy kiem od po wie dzi im -

mu no lo gicz nej i re ak cji za pal nej,
• wy so ką bio kom pa ty bil no ścią.

Ni thya skła da się z mi kro czą ste czek
he te ro lo gicz ne go ko la ge nu ty pu I.
Opa ten to wa na tech ni ka produk cji, bez
uży cia en zy mów pro te o li tycz nych
z wy ko rzy sta niem su sze nia sub li ma cyj -
ne go, po zwa la otrzy mać pro dukt o uni -
kal nych wła ści wo ściach bio lo gicz nych.

Spe cjal ny pro ces pro duk cji nie de -
gra du je struk tu ry biał ka i nie po wo du je
po wsta wa nia do dat kowych wią zań po -
mię dzy ami no kwa sa mi ani ko niecz no ści
je go sie cio wa nia w ce lu sta bi li za cji. Nie
zmie nia też w ża den spo sób je go ak -
tyw no ści far ma ko dy na micz nej. Dla te go
też ko la gen Ni thya jest w peł ni zgod ny
z ko la ge nem „na tyw nym”, wła snym,
po sia da prze strzen ną struk tu rę mikrow -
łokien w po sta ci po trój nej he li sy, nie -
zmie nio ną ma sę czą stecz ko wą oraz ko -
lej ność łań cu cha poli pep ty do we go.
Z te go wy ni ka brak wła ści wo ści an ty ge -
no wych, co eli mi nu je ko niecz ność wy -
ko nywa nia wstęp nych te stów aler go lo -
gicz nych przed za bie giem.

Pra wi dło wo funk cjo nu jąca, m ło da
skóra cha rak te ry zu je się bło na mi ko -



mór ko wy mi o ujem nym po ten cja le,
pod czas gdy bło ny ko mór ko we skó ry
sta rze ją cej się cha rak te ry zu ją się wzro -
stem po tencja łu. Zmia na wraz z wie -
kiem sil ne go ła dun ku ma cie rzy ze wną -
trz ko mór ko wej po wo du je jej kur czenie
się czy też zwi ja nie, w związ ku z czym
zmia ny ła dun ku elek trycz ne go wpły wa -
ją na wła ści wo ści hy dro fil ne ma cie rzy.

W ta kiej sy tu a cji klu czo we dla po -
pra wy kon dy cji skó ry jest za sto so wa nie
bio me trycz nych mikrow łókien ko la ge -
nu po pra wia ją cych wła ści wo ści hy dro fi -
lo we ko la ge nu ty pu I i za pew nia ją cych
czą stecz ce ujem ny po ten cjał. Ko la gen
ty pu I wiąże się z włók na mi ko la ge nu
ty pu VI znaj du ją cy mi się po za bło na fi -
bro bla stów przy cią ga jąc je. Prze kła da
się to na me cha nicz ne na prę że nia,
a w dal szym eta pie na pro duk cję no wej
ECM (zja wi sko me cha no trans duk cji)
oraz przy wra ca ho me o sta zę we -
wnątrz ko mór ko wą. Otrzy ma nie ma te -
ria łu o ta kich wła ści wo ściach jak po wy -
żej, a które po sia da Ni thya, jest moż li -

we dzię ki za sto so wa niu pro ce su mi kro -
ni za cji pod czas pro duk cji.

Pro ce du ra za sto so wa nia Ni thyi jest
sto sun ko wo pro sta i po le ga na śród -
skór nym po da niu 0,1 ml za wie si ny za
po mo cą cien kiej igły w od stę pach 2-3
cm, tak jak w kla sycz nym za bieg me -
zo te ra pii. Bez po śre dnio po za bie gu
moż li we jest po ja wie nie się za czer -
wie nie nia oraz pie cze nia, które za -
zwyczaj ustę pu je w cią gu kil ku go dzin.
Za le ca ne są trzy za bie gi w od stę pach
14 dni, a efekt utrzy mu je się przez 12-
18 mie się cy. Efek tem wi docz nym już
po pierw szym za sto so wa niu jest zde -
cy do wa ne roz ja śnie nie sko ry oraz re -
duk cja drob nych zmar szczek. Te ra pia
ko la ge no wa da je dłu go trwa łe efek ty
w re ge ne ra cji i re wi ta li za cji sko ry.
skóry, która zmuszona jest niejako do
samoregeneracji, dzięki czemu staje
się elastyczna, gładka, zyskuje świeży
wygląd i młodzieńczą witalność. Efek ty
po pra wy jako ści skó ry i jej wy glą du
pa cjen ci za u wa ża ją bar dzo szyb ko.
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