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 شكر و تقدير
 

فقنا في الشكر و الحمد هلل الذي قدرنا على إنجاز هذا العمل المتواضع و و 
 مسيرتنا العلمية .

 براهيماوفاء   ةميز إلى الدكتورة الم تقديرالالحب و االمتنان و نتقدم بخالص 
معلومات قيمة نا من إرشادات و توجيهات حكيمة و على كل ما قدمته ل

 ساهمت في إثراء موضوع دراستنا في مختلف جوانبه .

الذين تفضلوا بقراءة الشكر موصول أيضًا إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة 
 . هذا المشروع

وال يفوتنا تقديم جزيل الشكر واالحترام إلى الدكاترة و األساتذة أهل الفضل 
 اإلرشاد .و العلم و النصيحة و  علينا الذين غمرونا بالحب

 إلى كل هؤالء نهدي هذا العمل المتواضع سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا
   به و يمدنا بتوفيقه .

 
 

 



 

 

 إهداء 
 

إلى من سعى ألجل راحتي و نجاحي  لى من علمني أن الدنيا كفاح ... و سالحها العلم و المعرفة ...إ
ال اهلل في عمرك أط ... .. يامن كنت خير من أنهل من عطائه الذي ال ينضب... إلى قدوتي األولى .

                                        والدي                                                        .. يا مهجة القلب .

ني الصمود مهما تبدلت الظروف و علمت روف .... و علمتني أبجدية الحإلى من ساندتني في دعائها ..
 ..لوجود .ا ابتسامتي في أخط لك كلماتي يا سر ... المحبة التي ال تنضب القلب المعطاء و إلى ...

 والدتي                                    ...زهرة عمري يا أطال اهلل في عمرك 

.. يا من كنتم خير سند حياتي و جواهري الثمينة . إلى ربيع .ذين ظفرت بهم هدية من األقدار ..إلى ال

 أخوتي                                     .. إليكم يا فرحة العمر ....أتكئ إليه وقت الشدائد 

... و اطمأن قلبي ... إلى السند الدائم و األمان ... إلى مستقر العين  تملت أسرتياكالذين بكم إلى 

 محمد و حيدره                                                                                   ...وفرحة القلب 

 ... عمريو فرحة  حياتيبراعم  .. إليكم ياة الكبد ... و مهجة الروح .. و فلذنور العين ..يكم يا إل

 آرام و سام                                                     ..ياأجمل هدية ربانية .

        .. األفاضل ... إلى أهلي وأحبائي ... إلى دكاترتي إلى أساتذتي صناع الغد .

 أحبكم                                                                            

 ريتا                                                              



 

 

 

 

 عنوان المشروع

 الكوالجين
 إعداد

 يناس خويلد    ريتا حسنا
 إشراف

 إبراهيمد . وفاء 
 الملخص

 لماذا الكوالجين ؟

الجسم كامل محتوى  من %03الكوالجين هو البروتين الرئيسي في األنسجة الضامة بنسبة تقارب 
 البشري من البروتينات 

 الكوالجين يقلل من التهاب المفاصل وتخلخل العظام

 الكوالجين ينقص التجاعيد العميقة والتجاعيد حول العينين

 الكوالجين يحسن مرونة الجلد ويزيد من رطوبة البشرة

 الكوالجين له تأثير نافع على السيللوليت

 المضادة له دور في استهداف االلتهابالكوالجين المرتبط باألجسام 

 نقص الكوالجين يسبب العديد من االضطرابات الوراثية والمناعية الذاتية واضطرابات أخرى
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Abstract 

Why Collagen ? 

 

 Collagen is the major protein in the connective tissues 

representing almost 30% of all human protein content 

 Collagen reduces osteoarthritis and osteoporosis 

 Collagen reduces deep wrinkles and eye wrinkles 

 Collagen improves skin elasticity and increases skin 

hydration 

 Collagen has beneficial effect on cellulite 

 Collagen-binding antibodies targets inflammation 

 Genetic , autoimmune , and other disorders associated with 

deficiency of collagen  
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 : Introduction مقدمة

و تتغير  يا الجلد تتبدل، كما أن خال مربع متر 2 ب تهتقدر مساححيث ، مد أكبر عضو في الجسيعتبر الجل

 له عدة وظائف هامة . و باستمرار

، العوامل الخارجية  و ضد الجراثيم و المواد الكيميائيةواقي ، تشكيل حاجز  حماية النسج :د من وظائف الجل

 . الحرارة الضغط و اللمس و اإلحساس باأللم ودور في كما له ،  دور في تنظيم الحرارةله 

 : من ثالث طبقات من الخارج إلى الداخليتألف فهو فيما يتعلق بطبقات الجلد 

 :Epidermis  طبقة البشرة - أوالا 

 : الطبقات التالية تتألف منو و تعبرها الملحقات الجلدية ، ،  وي خاليا كيراتينية و ميالنينيةتح

  4 يوم  40- 35، خالياها تنقسم وتصعد ويحتاج التمايز إلى  ات قاعديةطبق 6-5طبقات أو 

 طبقات شائكة 

 بيةبقات حبيط 

 طبقات متقرنة 

 :Dermis  األدمةطبقة   - ثانياا 

 على يحيث تحتو  كما لها دور في التغذية،  اإليالستين تحتوي على الكوالجين و و،  لها دور في الدعم

 . عصبيةالنهايات ال رقية والعغدد إلى اللمفاوية باإلضافة  أوعية دموية و



 

 

 

 :Hypodermis  طبقة تحت األدمة - ثالثاا 

، و تختلف سماكتها من  الكوالجينو  يةشحمتتكون من شبكة من الخاليا ال وتشكل الطبقة األعمق من الجلد، 

 . امتصاص الصدمات يكمن دورها كعازل للحفاظ على درجة حرارة الجسم و شخص آلخر .

 األظافر . –الغدد العرقية  –الغدد الدهنية  –من ملحقات الجلد نذكر الشعرة  مالحظة :

 
 عند اإلنسانطبقات الجلد ( : 1) صورة



 

 

 

 :Collagen  الكوالجين

أي يمكن ، (  منتج أو مكّون : gen  ،  صمغ  ( Kolla :ةيونانيمن ال ةن مشتقالكوالجيأصل التسمية : 

 ي يؤمن ترابط و تماسك أجزاء الجسم مع بعضها .أن الكوالجين هو الغراء الذالقول 

ء األكبر من المكونات خارج ، يشكل الجز األبعاد حلزوني الشكل عن جزيء بروتيني ثالثي عبارة هو 

 من وزنه الجاف. % 02- 22حوالي  ، حيث يمثل البروتين األكثر وفرة في جسم اإلنسان كما يعد، ويةالخل

.  األخرى األنزيمات و وظيفتها تختلف عن البروتينات الكروية ليفي طويل وبروتينات الكوالجين لها تركيب 

 . " ألياف الكوالجين " ما يعرف بـ هاتشكل الحزم المتينة لبروتينات الكوالجين مع بعض

في النسج الضامة و الرباطية  ي يتواجد بشكل أساسبروتين ليفي  بكونه الجين في الصحةأهمية الكو  رزتب و

 الشعر و األظافر . –ر و األربطة األوتا -الغضاريف  – العظام –المفاصل  –لد الجخصوصًا 

يعد الكوالجين واحدًا من أكثر الجزيئات وفرة في العديد من الكائنات الحية بسبب دوره الرابط للبنى البيولوجية 

 ة لل في نسبفإن أي اضطراب أو خ، و بالتالي  بنية الجسمس في تكوين حجر األساه حيث يمكن اعتبار 

 صحية . اضطراباتو  مشاكلإلى ؤدي تبنيته سطفرة في  أي الكوالجين أو

قوتها مما جعل الكوالجين يحظى باالهتمام  تتأذى ألياف الكوالجين مع التقدم بالعمر فتفقد ثخانتها ومرونتها و

تم إدخاله كمكون في عالقته المباشرة بشيخوخة الجلد حيث  الكبير في الصناعات التجميلية نظرا لوفرته و

 عالجات مختلفة لتحسين صحة الجلد .



 

 

 

 

 

  للكوالجين البنية الثالثية الحلزونية الشكل( : 2)  صورة

 

 

 ( : نسب الكوالجين في األنسجة0صورة )



 

 

 

 :Types of collagen and functions  وظائفهو  الكوالجينأنماط 

ها في ثماني عائالت باالعتماد تصنيفو تم  ، كوالجينمن أنماط النمطًا مختلفًا  28، تم تحديد  حتى اآلن

 . ضعها في جسم اإلنسانالسالسل و تو  ترابط هيكلها وبنيتها و على 

 : األشكال التاليةيمكن أن نجد التصنيفات من بين هذه 

كية شكال الشب، األ ، األلياف المثبتة ، األشكال الليفية الدقيقة ، الغشاء القاعديالمكون لليف  الشكل

 ( FACITيختصر بـعترض ) الثالثي الملحلزون جين المرتبط باأللياف مع ا، الكوالالمضلعة ) السداسية ( 

 ( : البنية الوصفية ألنماط الكوالجين4صورة )

 الشكل المكون لليف : A - collagen type 1مربع ال

  الغشاء القاعدي :  B –collagen type IV مربعال

 Dظهر في المربع ت) األلياف المثبتة ( /      Cظهر في المربع ( ي شكل الليفي الدقيق) ال : C & D  -gen type VI collaلمربعين ا

 Fلغشاء ( يظهر في المربع النمط العابر ل )/        E( يظهر في المربع  FACIT )  : E & F - collagen type XIIIمربعين ال

 

 

 

 



 

 

 

 : التاليهي كفي الجسم ها و أماكن تواجد شيوًعا الكوالجين أنواعأكثر 

 ، األربطة ، العضالت أوتار ، األسنان ، العظام ، الجلد في الغالب في يتواجد:  Type I األول النمط

 . واألعضاء

 . الغضاريف في غالًبا يتواجد:  Type II الثاني النمط

 . ويةالدم األوعية و ، العضالت ، الجلد هي األساسية مصادره:  Type III الثالث النمط

 . للخلية القاعدي للغشاء الظهارية الطبقة في يتواجد:  Type IV الرابع النمط

 . المشيمة و الخاليا ألسطح الرئيسية المركبات من يعد:  Type V الخامس النمط

 من و ، البشري الكوالجين و المستخلص الكوالجين بين الحيوي التوافق و التوافر من مقدار أكبر تواجد يجب

 . البحرية األحياء بعض و زير،االخن ، البقرية الحيوانات هي شيوًعا استخالصه صادرم أكثر

 تطرأ و ، (...  غيرها و ، تعقيم ، نزيميةأ حلمهة عمليات ) للمعالجة استخراجه بعد الكوالجين هذا يخضع

 . الدوائية للصناعات مناسًبا تجعله الفيزيوكيميائية الخصائص و الحجم في تغيرات عليه

لليف  ةل المكوناشكإال أن األالكوالجين  من أنماط الكبير المكتشف العديد  على الرغم منمن الهام ذكره أنه 

 . األكثر استخدامًا في التطبيقات يه

المختارة في صياغة المستحضرات  وليةاألمادة فمثاًل في صناعة مستحضرات التجميل فإن الكوالجين هو ال

 . قابليته للتحلل و –ه الحيوي توافق – توافره الحيويبسبب 



 

 

 

التي األدمة ل أساسي في طبقة التي تحدث بشك في عالج الشيخوخة و ب تجعله محط األضواءهذه األسبا

  III النمط من% 20-15 و Iالنمط من %80 - 60بتوزع  %90نسبة III و Iه يالكوالجين بنمطيشكل فيها 

 عديدة من بينها : وظائفللكوالجين 

 . الخلوي في الزجاجتثبيت الزرع  .1

 . ةية أساسية في األطراف الصناعيمادة حيو  .2

 . يةيشكل جزيئات دقيقة لألشكال الحقنية تحت الجلد .0

و الجيالتين  مادة أولية في المستحضرات التجميلية، و الفموية القابلة لالنحالل  شكالاألصياغة  .4

 . المواد الالصقةو 

 . الثانية الدرجة من الحروق و ، المتنخرة ، النازة ، المزمنة الجروح عالج .2

 كوسيلة الكوالجين طعومات اتخذت و الترميمية الجراحات بعض في الكوالجينية األغشية استخدام تم .6
 . للخاليا المجددة خصائصه على اعتماًدا الشرايين بناء إعادة و األعصاب تجديد إلعادة

 الكتلة بناء عملية يعزز الرياضية ينالتمار  مع الكوالجين متممات استهالك أن إلى الدراسات أشارت .7
 . قوتها زيادة و العضلية

 ومنع الشعر طول زيادة و األظافر، صالبة زيادة في للكوالجين أثر وجود الدراسات بعض بينتكما  .8
 . تساقطه

  األمعاء صحة على الحفاظ و ، الوزن خسارة في الكوالجين لدور كافية غير و نادرة أدلة أيًضا هناك .9



 

 

 

 ( : أنماط و وظائف الكوالجين1جدول )



 

 

 

 : Biosynthesis of collagenاالصطناع الحيوي للكوالجين 

األساس في اصطناعه ، حيث يمتلك باعتبار الكوالجين جزيء بروتيني فإن الحموض األمينية تشكل حجر 

 – X – غليسين –هيدروكسي برولين( أو التسلسل )غليسين  – X –برولين  –الكوالجين التسلسل )غليسين 

الغليسين  األخرى ، و حكماً  17يمكن أن تكون أيًا من الحموض األمينية ال  Xهيدروكسي برولين ( ، حيث 

 هو الحمض األميني الثالث .

تلتف حول بعضها لتشكل الحلزون ثالثي األبعاد ، و على اعتبار أن  αسالسل ألفا  0يتكون الكوالجين من 

 فهو يسمح للسلسلة أن تشكل بنية متينة و قوية يمكنها مقاومة الشد .الغليسين هو أصغر الحموض األمينية 

 

، و التي هي خاليا متخصصة الليفية  ي في األروماتإن عملية اصطناع الكوالجين تحدث بشكل رئيس

 باالصطناع الحيوي للكوالجين .

السيطرة تنظيمها و متعددة يتم تنفيذها و  و مثلما هو معروف عن أي طريق اصطناع حيوي ، هنالك خطوات

 عليها داخل و خارج الخاليا .

أخطاء إن كثرة مراحل اصطناع الكوالجين يمكن أن تعرض لحدوث الطفرات الوراثية التي ستؤدي بدورها إلى 

في التجمع و االلتفاف و تعديالت ما بعد الترجمة ، كما أن بعض حاالت العوز الغذائي يمكن أن تؤثر على 

 ل مراحل االصطناع المختلفة .الوظيفة األنزيمية خال



 

 

 

 تتضمن بعض األمثلة التي سنتناولها الحقًا بشيء من التفصيل :

؛ و هو اضطراب وراثي في النمط األول من الكوالجين يمكن أن يتظاهر بمظاهر سريرية  خلل تنشؤ العظام

 تتراوح بين المعتدلة و المميتة .

تحت أنماط مختلفة بطفرات  6نجد فيه على األقل  متالزمة إهلرز دانلوس ؛ هي أيضًا اضطراب وراثي

 متنوعة ألنماط متعددة من الكوالجين .

 Cهو عوز غذائي يقود إلى تبدل في وظيفة أنزيم الهيدروكسيالز  الذي يحتاج الفيتامين ؛  Cنفص الفيتامين 

 كعامل مساعد .

 

 يتم اصطناع الكوالجين على مستويين داخل الخاليا و خارج الخاليا :

 : Intracellular levelالمستوى داخل الخلوي  – أوالا 

 ، ثم ينتقل بعدها 2αو طليعة السلسلة  1αفي النواة ، حيث تنتسخ جينات طليعة السلسلة  mRNAيتم نسخ 

mRNA . إلى السيتوبالسما و يتفاعل مع الريبوزومات لتتم عملية ترجمة البروتين 

" Pre-Procollagenما قبل طليعة الكوالجين " ما يسمى يد تكون الترجمة سلسلة عديد ببتتنتج بعد عملية 

 لتخضع لتعديالت ما بعد الترجمة . ERتغادر هذه السلسلة إلى الشبكة السيتوبالسمية الداخلية 

 



 

 

 

فإنها تخضع لثالثة تعديالت رئيسية لتتحول إلى طليعة  ERحالما تصل سلسلة ما قبل طليعة الكوالجين إلى 

 ، هذه التعديالت هي : Procollagen الكوالجين

 الطرفية . Nإزالة ببتيد اإلشارة من النهاية  .1

إضافة مجموعات هيدروكسيل إلى بقايا الليزين و البرولين بواسطة أنزيمات الهيدروكسيالز ، التي  .2

 كعامل مساعد . Cتتطلب وجود الفيتامين 

 . كتوز و الغلوكوزعملية غلكزة لمجموعات الهيدروكسيل على الليزين بواسطة الغاال .0

 αمن طالئع سالسل  0، تجتمع  Glycosylationو الغلكزة  Hydroxylationبعد عمليات الهدركسلة 

 تلتف لتشكل الحلزون ثالثي األبعاد من خالل عملية طي مشابهة لشكل السحاب .و 

تعديالت النهائية بانتهاء هذه المراحل تصبح طليعة الكوالجين جاهزة لمغادرة جهاز غولجي لتخضع بعدها لل

 و التجمع في حويصالت إفرازية لتدخل في المطرق خارج الخلوي .

 

 : Extracellular levelالمستوى خارج الخلوي  –ثانياا 

لتتحول  Procollagenتقوم أنزيمات ببتيداز الكوالجين بكنس طالئع الببتيد و إزالة نهايات طليعة الكوالجين 

الليزين  باالتحاد معها أنزيم ليزيل أوكسيداز المعتمد على النحاس ، ليقوم بعد Tropocollagenإلى 

 بذلك ألياف الكوالجين مشكالً  Tropocollagenالروابط المشتركة بين جزيئات ال  وهيدروكسي الليزين ليكّون



 

 

 

 

 ( : االصطناع الحيوي للكوالجين2صورة )



 

 

 

 :Collagen sources  مصادر الكوالجين

 : Natural sources عيةالمصادر الطبي -أوالا 

 مصادر حيوانية ونباتية .مكن الحصول على الكوالجين من ي

باإلضافة للكائنات البحرية  - الكوالجين البشري - الخنازير –ر األبقا:  لمصادر الحيوانية األكثر شيوعاً من ا

 . كحراشف و قشرة األسماك

ى حروق علو ال كغطاء مؤقت للجروحئع بشكل شايستخدم  الكوالجين البقريفإن  المصادرمن بين هذه 

 .و تقبله من قبل الجسم، ثيره العالجي المساعدأتو ،  توافقه الحيوي تطبيقات واسعة بفضل يمتلككما  الجسد

حيث يمكن اعتباره  ،الرخوة  ي تطعيم النسجفيمكن استخدامه الكوالجين من الخنازير بشكل معاكس ، فإن  و

 . الذاتي و التي تتميز بتوافقها الحيويو التطعيم عمليات الزرع  مادة جراحية بديلة تستخدم في

 - أقدام البط - أوتار ذيل الجرذ -ذيل الكنغر - خرى فتشمل كل من الدجاجأما المصادر الحيوانية البرية األ

 . جلد الضفادع - جلد الخروف - أرجل الطيور - جلد التمساح - أوتار الخيول

فيمكن  أما رقبة الدجاج،  الخيلاريف و أوتار و الثاني من جلد و غض ه األولنحصل على الكوالجين بنمطي

 . األول و الثاني و الثالث و الخامسعلى األنماط منها نحصل أن 

 مكن إيجادبينما ي،  أجنة الدجاج عند غضروف عظم القص  ع من الكوالجين فييمكن إيجاد النمط التاس

 .    في األنسجة العضلية الرابعاج ، و النمط في جلد الدج األول و الثالث ينالنمط



 

 

 

 :Synthetic sources ناعية صالمصادر ال -ثانياا 

 .تها إعادة هيكلتجدد النسج و  شفاء وو ،  تخثر الدمإرقاء و في للمساعدة  يستخدم الكوالجين بشكل واسع

على السريرية تطبيقات ال و استخدام في العديد منذ(  طبيعي)  حيواني مصدرعد الكوالجين المشتق من ي

احتمالية مع  تغيراتبعض ال وث التهاب ومسؤواًل عن حدقد يكون كونه الرغم من وجود بعض التحفظات 

 . وجود أمراض منتقلة

الطبيعي  للكوالجينكبديل  االصطناعيةإيجاد بعض المصادر  تمذلك ، و لتجنب ردود الفعل المناعية ل و

 . KOD ـبمنها المادة المعروفة تجاريا 

KOD  ألياف نانوية ي تصطف ذاتيًا لتشكلالت حمضًا أمينيًا و 36عبارة عن بروتين صنعي يتكون من 

نج التجاري السفبا تمثللتي تاو الطبيعي  لكوالجينثالثية األبعاد تحاكي ا ذات بنية حلزونية وهالميات مائية

 . طبيعي الكوالجين المشتق من مصدرالقائمة على  العالجاتأو 

KOD يمثل اختصارًا لتسلسل الحموض األمينية في عديد الببتيد : 

 ( D – O - G (  ) P – O - G (  ) P – K - G)   مما يعطيه التسميةKOD 

، باإلضافة لدورها كعامل  للكوالجين الطبيعي ضمن بنية البروتين النظير اآلخر تعد هذه المادة الصنعية
عامل تفعيل الصفيحات والتصاقها ، مما يمكن من استخدامها كقوم بحيث يمكن أن تتخثر الدم مساعد في 

ا تقوم بتفعيل كما أنه ،يات الدم الحمراء إليقاف النزيف على حبس كر  اقدرتهأو كعامل تخثر بفضل  ئمرق
 . لتهاباالالتعافي دون حدوث  رات مما يسمح بالشفاء ولتشكيل الخث الصفيحاتولصق 



 

 

 

 

 KODبنية ال ( : 6صورة )

 نذكر تقنية التأشيب حيث التي تم تطويرها للحصول على مصدر صنعي آخر للكوالجينطرق األخرى من ال

 تم الحصول على كوالجين عالي الجودة ، مشتق من مصدر حيواني ، و خالي من الملوثات .

ألكبر تم والقسم ا – الخميرة  -ت لحشرامزارع خاليا ا – خاليا الثديياتهذا الكوالجين المؤشب تم إنتاجه في 

 إنتاجه في مزارع الخاليا النباتية .

 ةالذر  الشعير و التبغ وات مثل استخدام نباتبتم إن إنتاج الكوالجين المؤشب المشتق من مصدر نباتي 

ة على العالجيو الفعالية  القدرةمن حيث  نتائجًا جيدة المنتجات الصنعيةهذه حققت ، و قد  المعدلة وراثياً 

 .ية من مصدر حيواني غرار المنتجات الصنع

مساوئ من بينها واعدة إال أنها تمتلك بعض ال طرقاً تمثل التقنيات  الرغم من كون هذه االستراتيجيات وعلى 

 صطناعاألنزيمات الالزمة ال نقص العوامل المساعدة و باإلضافة إلى ، المنخفض مردودالو  ، التكلفة العالية

 الكوالجين الفعال حيويًا و وظيفيًا .



 

 

 

في كل من المجاالت لالستخدام المصدر األول  وساسي األمعيار ال الكوالجين الحيوانيجعلت  ذه العيوبه

 . البحثية و السريرية

 

 محاسن ومساوئ أنواع مكمالت الكوالجين( : 7صورة )



 

 

 

 : Collagen in health and disease الكوالجين في الصحة و المرض

 : Genetic collagen disordersية اضطرابات الكوالجين الوراث - الا أو 

 : Ehlers - Danlos syndrome (EDS)  وسنلدا زلر إهمتالزمة  - 1

و فرط مرونة  حركية المفاصل فرطيتظاهر ب صيب النسيج الضام وياضطراب وراثي متغاير اللواقح هي 

 :تمثل ب ت ألعراض فمويةباإلضافة ، و جدران األوعية  ضعف النسج هشاشية و و، الجلد وتمدد 

  ىمن المرض %23مقدرة حوالي ( عالمة غورلين  على لمس األنف بواسطة اللسانGorlin sign ) 

 يصعب ضبط النزف خصوصًا في االجراءات الجراحية نازفة و اللثة تكون هشة و 

 تكون ذات بنية هشة كما اللبنية األسنان الدائمة و من لكل هنالفقدان السابق ألوا 

  ةبكثر  ميناء األسنان نقص تنسجكما يشاهد  

      

  ( : متالزمة إهلرز دانلوس1-8صورة )



 

 

 

 

    

 التظاهرات الفموية – ( : متالزمة إهلرز دانلوس2-8صورة )

 

 

 : Osteogenesis imperfectaخلل تنشؤ العظام   - 2

إما نقص حيث يسبب كوالجين لانمو  خلل في نضج و يتظاهر بضعف و طراب وراثي متغاير اللواقحهو اض

كل النسج الغنية بالكوالجين من هو يصيب  ، و ذو عيب بنيويالكوالجين أو إنتاج كوالجين في اصطناع 

 : أبرز التظاهرات السريريةتتضمن  . النمط األول

 -خلل تنشؤ األسنان  -رقة الجلد  -فقدان السمع  -هشاشة العظام  -نقص النمو  -تشكل شاذ للعظام 

 . حركيةتلين المفاصل وفرط ال

 



 

 

 

     

     

 

 ( : خلل تنشؤ العظام9صورة )



 

 

 

 : Stickler syndromeمتالزمة ستيكلر  - 3

، فقدان السمع ، و شذوذات  تتظاهر هذه المتالزمة بالتهاب المفاصل السابق ألوانه ، خلل تشكل الشبكية

 وجهية و قلبية .

 

     

 

 

 ( : متالزمة ستيكلر13صورة )



 

 

 

 

 : Alport syndromeورت متالزمة ألب - 4

 .هي اضطراب يصيب الغشاء القاعدي خصوصًا في الكبب الكلوية التي تحوي الكوالجين من النمط الرابع 

 . بروتينية بيلة دمويةو  –ارتفاع الضغط  -ذات عدسة العين شذو  -فقدان السمع  -بقصور كلوي ر اهتتظ

 

       

 

 ( : متالزمة ألبورت11صورة )



 

 

 

 : Marfan syndromeة مارفان متالزم - 5

بنسبة متساوية بين  فرد و 13333لكل  1حد اضطرابات النسج الضامة الوراثية األكثر شيوعًا بمعدل أهو 

 . الجنسين

 هو عبارة عن غليكوبروتين و،  Fibrillin   (FBN1 )يحدث بسبب طفرة في الجين المشفر للفيبريللين 

 . عدسة العين -األوعية الدموية  -ي األربطة هام للنسيج الضام ف يشكل جزء متمم و

قلبية وعائية  -عينية  -عصبية  -رثوية  - تظاهرات جلدية -ر هتوسع جذع األب -يتظاهر بطول القامة 

 . وهيكلية

     

 ( : متالزمة مارفان12صورة )



 

 

 

 : Autoimmune collagen disordersالجين المناعية الذاتية و اضطرابات الك - ثانياا 

 : Systemic lupus erythematosusالذئبة الحمامية الجهازية  - 1

 . الذئبة الحمامية هي مرض مناعي ذاتي متعدد العوامل يصيب النسيج الضام أو كوالجين األوعية

 : المشاهدات السريريةتتضمن 

 -الفراشة  لطفح بشك -التعب  -التهاب المفاصل  -نقصان الوزن   -الحمى  -إصابة المخاطية الفموية 

 . نفرط التقر  -حمامى  -صابة بالمبيضات البيض اإل -ت فموية تآكال تقرحات و -التهاب شغاف القلب 

   

   

 ( : الذئبة الحمامية الجهازية10صورة )



 

 

 

 : Systemic sclerosisالجهازي  تصلبال - 2 

 . عضاء الحشوية و المخاطياتاأل األوعية الدموية و هو اضطراب في النسيج الضام يتضمن تليف الجلد و

 . لمتالزمة رينو هي عادًة العًرض األو و  هرات الجلدية تشمل ثخانة الجلدالتظا 

تمتد تحدد حركة الفم مع ظهور خطوط طولية نموذجية  أما التظاهرات الفموية فتشمل تصلب جلد الوجه و

 . (  mask-likeمن الفم تعطي مظهر القناع )

   

   

 الجهازي تصلب: ال( 14صورة )



 

 

 

 : Oral submucous fibrosisالمخاطية الفموية تحت تليف  - 3

ما بين  توازناطية الفموية يحدث فيها اضطراب المخالطبقة تحت هي حالة مزمنة مؤهبة للخباثة تصيب 

 . استقالب الكوالجيناصطناع و 

ضمور الظهارة البشروية مما يسبب  تتظاهر بتفاعل بشروي التهابي متبوعًا بتغيرات في األلياف المرنة و

افة صعوبة في الحفاظ على صحة الفم باإلض بالتالي نقص في استهالك الطعام و تحدد حركة الفم و

 . خلل القدرة على الكالم لضعف و

 

 

   

 

 ( : تليف تحت المخاطية الفموية12صورة )

 



 

 

 

 : Miscellaneous اضطرابات أخرى -ثالثاا 

 : Scurvyاألسقربوط  

 عبرالبرولين  منيًا في اصطناع ألياف الكوالجين الذي يلعب دورًا أساس Cنقص الفيتامين نجم عن ي

إلى هيدروكسي دورًا في تفاعالت استقالبية أخرى مثل هدركسلة الليزين  يلعب ، كما  الهيدروكسي برولين

 . ليزين في الكوالجين

رائحة الفم  ونزف اللثة  تورم و تساقط األسنان و يسبب سيؤثر أواًل على النسج الضامة و Cفيتامين النقص 

ر األوعية دتيجة نقص النسيج الضام الداعم لجهشاشية األوعية الشعرية ن فشل التئام الجروح و والكريهة 

 .باإلضافة للعالمات العينية الشعرية 

   

   

 ( : األسقربوط16صورة )



 

 

 

 : Collagen in cosmeticsفي مستحضرات التجميل استخدام الكوالجين 

 

 
( : مجاالت استخدام الكوالجين في التجميل17ة)صور   

 

، فقد تم تمييز الكوالجين نظرًا لتأثيراته البيولوجية باإلضافة إلى استخداماته في المجاالت كما ذكرنا سابقًا 

 الصيدالنية التجميلية .

الهيكلية  البنيوية تشكل األليافو التي  ي و الثالثاألول و الثانهي  شيوعاً  أكثر أنماط الكوالجين وفرة و

م ل السبب، و لهذا  األخرى على المشاركة في الربط بين هذه األلياف ماطصر دور األنقت، بينما ي لألنسجة

 .و إنما استخدمت األنماط الثالثة األولى  في وضع مستحضرات التجميل خيرةاألهذه استخدام يتم 

 



 

 

 

في العديد المنتجات  صناعةوالجين األكثر استخدامًا في ؛ الك ( النمط األول )الكوالجين المكون لليف  عدي

 . مع جسم اإلنسان عاليبفضل توافقه الحيوي ال المعيار الذهبيمن التطبيقات التجميلية باعتباره 

مركبات و  ،األنسجة  و رةو قوالب إعادة تجديد البشه كمكون في مستحضرات التجميل ، قد تم استخداملو 

 . في مجال طب العيون واقيات الكوالجين باإلضافة إلى، الحيوي القوالب القابلة للتحلل  و،  األسنان 

 . األنزيمات تاجأما تطبيقاته األخرى غير التجميلية فتشمل استخدامه كحوامل ميكروية داعمة صلبة في إن

كر ذف( الخامس و الحادي عشر  األول و الثاني و الثالث والمكونة لليف خصوصًا ) األخرى ألنماط أما ا

 . األنسجةو هندسة  إعادة هيكلة أنها المواد الحيوية األساس في 

بسبب  ين البقريكوالج، يركز الباحثون و المطورون على إيجاد مصادر بديلة لل الكوالجينبالنسبة لمصادر 

 Bovine Spongiform Encephalopathy ( BSE )و اعتالل الدماغ االسفنجي  التحسسيةردود الفعل 

 .الناجمين عن استخدامه 

كونه و  ص ثمنهرخ إلىالناحية الوظيفية باإلضافة أثبت كفاءته من فإن الكوالجين البحري  ، على سبيل المثال

 . أنظار الباحثين و المطورين للمنتجات التجميلية محطمما جعله  االسفنجي عتالل الدماغيحدث ا ال

ما و التوافق الحيوي كعالية و الفعالية الكفاءة الالتي تتطلب في المجاالت استخدامه فقد بدأ ناًء على هذا و ب

ضمادات  و الجلد الصناعيعمليات تطعيم  فيكطعوم ) غرسات ( حيث استخدم المجال الطبي ، في 

  المنخفضة تجاهه . االستجابة المناعية و القليلة نظرًا لردود الفعل ةالقنوات العصبي والجروح 

 الي.عالترطيب ال هالميات ذاتو ال كريماتلصياغة الفي عالم مستحضرات التجميل  ميزاته استغاللكما تم 



 

 

 

تجاعيد تأثيراته المضادة  لل والتقدم بالعمر ،  و الشيخوخةباإلضافة لتأثيراته األخرى في محاربة عالمات 

 . لتئام الجروحي او دوره ف ، األشعة فوق البنفسجيةلواقية من او 

الذي يغطي الجلد عند التطبيق فلم مه في الصيغ التجميلية نظرًا لخصائصه المكونة للقد تم استخداهذا و 

 .األكالة  الجلد من العناصر حماية( مما يؤمن  زيادة اإلماهة) يقلل من فقدان الماء ف

 شائع االستخداممصدرًا  يزال ال البقريالكوالجين خطورة االعتالل الدماغي االسفنجي ، فإن على الرغم من 

فهو  الخنازير مصدرالستخالص و اصطناع المنتجات المعتمدة على الكوالجين ، في حين أن الكوالجين من 

يتوقع في السنوات القادمة ، و شيوعًا الستخالص الكوالجين والمنتجات ذات الصلة به ثاني األكثر ال المصدر

 . رةالمصدر البحري الصدا حتلأن ي

 

 تشكل على تساعد بمغذيات الغنية الحميات بعض خالل من الكوالجين خسارة من الوقاية يمكنهذا و 

 : مثلالكوالجين 

 . الصويا و ، الجبنة ، اللحوم ، البيض بياض في الموجود :البرولين 

 . البروكلي و ، الفليفلة ، الفريز ، البرتقال في موجود : C فيتامين

 . األسماك ، الحمراء اللحوم ، المكسرات في موجود :النحاس 

 . كاروتين بيتا بشكل النباتية و الحيوانية األغذية في موجود  : A فيتامين



 

 

 

 : Hydrolysed collagen ( المائيالمحلمه ) الكوالجين 

نتج من ت كيلو دالتون ،(  8 – 0.3من ببتيدات صغيرة ذات وزن جزيئي منخفض ) نالكوالجيهذا يتكون 

 .و الماشية  األسماك النسيج الضام للحيوانات كالخنازير و الجلد و جد في العظام واو تجين األصلي المالكوال

 فإنه  سهل الهضم و االمتصاص و التوزع في جسم اإلنسان .،  نظًرا لوزنه الجزيئي المنخفضو 

 يختلف بناًء على ، والذي يمكن أن على متوسط حجمه الجزيئيالمحلمه النهائي  تعتمد جودة الكوالجين

 الصه .الطريقة المتبعة في استخ

 

 :منها  الكوالجين األصليبخصوص  لمحلمههناك العديد من المزايا الستخدام الكوالجين ا

 بشكل مرتفعهضم لل قابل حلمهالكوالجين الم  - 1

 في جسم اإلنسانبسهولة  وزعتي و يمتص حلمهالكوالجين الم   - 2

إلى الدوران حيث يتم امتصاصه ، إلى األمعاء الدقيقة  حلمه، يصل الكوالجين المعند تناوله عن طريق الفم 

، و التي تتوزع في جسم حرة المينية األحماض األ وأصغيرة الكوالجين الببتيدات  يه سواءشكلالدموي بكال 

بقى حتى ، حيث ثبت أنها يمكن أن ت األوعية الدمويةمن من خالل شبكة اإلنسان ) و خاصة في األدمة ( 

 . يوماً  14

 



 

 

 

 : بآليتين مزدوجتين حلمهفي األدمة يعمل الكوالجين الم

 اإليالستين األساسية لتكوين ألياف الكوالجين و ةاألمينية الحرة اللبنلحموض وفر ات .1

المستقبالت الموجودة على غشاء ببط تتر كربيطة  ( Oligo)  الببتيدات قليل يعمل الكوالجين .2

 . حمض الهيالورونيك إليالستين وباإلضافة لإنتاج كوالجين جديد  تحفزف الليفيةرومات األ

( هيدروكسي برولين - برولين – غليسين) األمينية مثل  حموضمن ال أنواع محددةب حلمه غنيالكوالجين الم

 . وظيفة معينة منهالكل و 

 

 
 

 الحموض األمينية في الكوالجين المحلمه( : 18صورة )



 

 

 

 : Collagen peptidesببتيدات الكوالجين 

ت الالتجميل الطبيعية تؤخذ بشكل مكمهي مكونات طبيعية فعالة حيويًا تستخدم في العديد من منتجات 

 .منافع جمالية  تؤمن صحة الجلد و فموية غذائية و

 -لين برو  حتوى بالحموض األمينية )تتواجد بشكل مزيج من ببتيدات محددة مختلفة الطول غزيرة الم 

للكوالجين األصلي التمسخ الحراري و الحلمهة نتاجها بإالتي يتم  برولين ( وروكسي هيد –سين يغل

 . المستخلص من النسج الضامة الحيوانية

 هيدوركسي برولين حمض أميني نوعي للكوالجين و يستخدم تحليليا لتمييز الكوالجين عن البروتينات األخرى.

 

 

 جينإلنتاج الصناعي لببتيدات الكوالا( : 19صورة )



 

 

 

ات الحلمهة مقاومة لعمليالتي تكون ثالثيات الببتيد  هضم ببيتدات الكوالجين بشكل فعال الى ثنائيات ويتم 

 . (  PEPT-1يتم نقل الببتيدات عبر المخاطية المعوية عبر الناقل )، بعدها  داخل الخلوية الالحقة

في الدم  كيز نانوموالريةتراب ديات الببتينائيات وثالثهيدروكسي برولين الحاوي على ثظهر ال ، نسانعند اإل

 .بعد ساعة فقط من هضم ببتيدات الكوالجين 

ن الببتيدات الممتصة وصلت أيدات الكوالجين الموسومة شعاعيا بينت الدراسات التي استخدمت ببتهذا و قد 

 ين .سبوعأ لما يزيد عن بقيت في النسيج و للجلد

 

 :  كوالجينالبعض الدراسات عن تطبيقات ببتيدات 

 دور الكوالجين في كل من :أبرز الدراسات التي تناولت فيما يلي  سنستعرض

 Anti aging and wrinkles محاربة الشيخوخة و التجاعيد .1

 Skin moisture and dermal collagen network ة و تشكيل شبكة الكوالجينترطيب البشر  .2

 Reducing cellulite السيللوليت خفض .0

 Targeting inflammation م المضادة الستهداف االلتهابألجساربطه مع ا .4

 osteoarthritis and osteoporosis عالج التهاب المفاصل و تخلخل العظام .2



 

 

 

 : التجاعيدالشيخوخة و ي محاربة فوالكوالجين المحلمه دور الكوالجين دراسة  –( 1)

للتدهور والتلف بفعل االضطرابات رضة عفهو أكثر  األولالدفاعي الجلد باعتباره الحاجز  فإن، كما نعلم 

) التقدم الطبيعي بالعمر ( التي يمكن أن  عملية الشيخوخة الذاتية الجلدية و العوامل البيئية باإلضافة إلى

 .(  الشيخوخة الضوئية) نفسجية ألشعة فوق البشعة الشمس واتعزى للتعرض أل

اإلجهاد  الكحول و كالتدخين وعالقة بنمط الحياة  لهاعوامل أخرى عن  ، فتنجم(  الشيخوخة الخارجيةا ) أم

 . التعرض المزمن للشمس أيضاً  قلة النوم والتوتر و  المستمر و

 كذلك زيادة سماكة الجلد كما و ) التصبغات ( ظهور البقع البنية كل هذه العوامل قد تسبب تكون التجاعيد و

 . الجلدوظائف  وعلى هيئة و صحة  يؤثر الوارد الغذائيأن أي تغيير في 

غير الطبيعية  الحموض الدسمة الشاذة ساسية أو تراكم األلحموض الدسمة نقص اإن على سبيل المثال ، 

 . الحاجز الواقيوظيفة  ضعف ر الجلد وإلى ما يسمى تقشتقود 

(  6 أوميغا) زيوت و  من بذور الكتان( المستخلصة  0 أوميغا) إضافة زيوت  نعالوًة على ذلك ، إ

 .تقشرات خشونة الجلد والتناقص لى إأدت النظام الغذائي  إلىمن نبات لسان الثور  تخلصةالمس

الجلد  اإلجهاد على كمية و جودة الكوالجين في  الشيخوخة و تؤثر كل من أمراض المناعة الذاتية و

 . على وظيفة الجلد بشكل عام تؤثرنتيجة فإنها وبال

، كما أن  لف باختالف مراحل الحياة العمريةالكوالجين يخت اعاصطنأن ، أظهرت الدراسات  من جهة أخرى

 نسبة أنماط الكوالجين تتغير في الجلد مع التقدم بالعمر .



 

 

 

ني الثا مطمن الكوالجين من الن ٪15حوالي  ومن الكوالجين األول مط من الن ٪80بنسبة  الفتي جلدتكون الي

 . سنوياً  ٪1.5الجين بشكل طبيعي بنحو لعمر، تقل القدرة على تجديد الكو باتقدم المع لكن 

ألول ا مط، مما يؤدي إلى فقدان النر أقصر بكثي وسماكًة ، أكثر  ، في الجلد المسن تصبح ألياف الكوالجين

اإليالستين في  تنخفض كثافة الكوالجين وكما  . الكوالجينأنماط  نسبةو بالتالي تغير في  من الكوالجين

 . ، مما يجعله أكثر صالبة و قساوة كما تقل ثخانته مرونته بنية الجلد وبالتالي تتدهور  ، و األدمة

ته مرون و تهليون يقلل من رطوبة الجلد و مما ، يكنيضًا إلى فقدان حمض الهيالورو تؤدي عملية الشيخوخة أ

حيث ا اتهبشكله أو الحفاظ على مالمح الوجه ذ الحد من قدرة الجلد على االحتفاظ إلى قود بدورهاألمر الذي ي

تجاعيد لتسمح بالحركة ثم تقوم الجاذبية بالشد ليؤدي ترهل و تظهر الخطوط و ال و رخاوة يبدو الجلد أكثر

 . الفكين االنتفاخات تحت العينين وظهور  إلى ترهل الجفون وكل ذلك في النهاية 

 

 

 ( : مقارنة بين البشرة الفتية و البشرة الهرمة23صورة )



 

 

 

 . مظهرهبالتالي على  ى العديد من مكونات الجلد وعملية بيولوجية معقدة تؤثر علشيخوخة الجلد هي إن 

، من خالل  ، على التوالي الخارجية ، الداخلية و يتم التحكم في العمليتين األساسيتين لشيخوخة الجلد

 . الخارجيةو العوامل المكونات  االختالفات الجينية و

  

 

 جين في الشيخوخة الداخلية و الخارجية بالمقارنة مع الجلد الفتيتناقص مستويات الكوال( : 21صورة )

 

 ( :1-1دراسة )

لديهن بشرة  سنة ، و 22 – 02امرأة تتراوح أعمارهن بين  47على في فرنسا أجريت  ةريدراسة سريبينت 

صًا سبب تناقلمدة ثالثة أشهر  المحلمه الكوالجينغ من 13 تتراوح بين الطبيعية و الجافة ، أن إعطاء

 التالي ، كما يوضح المخططالبالسيبو بالمقارنة مع %03ملحوظًا في تشكل التجاعيد العميقة بنسبة 



 

 

 

 

 ( : تأثير الكوالجين على التجاعيد العميقة بالمقارنة مع البالسيبو22صورة )

 ( :1-2دراسة )

 %7.2ة تتجاوز التجاعيد العينية بنسبتناقصًا في حجم امرأة ،  114دراسة أخرى أجريت على   أظهرت

بعد إعطاء  %21.1أسابيع ، و نسبة تتجاوز  4بالمقارنة مع البالسيبو بعد إعطاء مكمالت الكوالجين لمدة 

 أسابيع بالمقارنة مع البالسيبو ، كما يوضح المخطط التالي : 8هذه المكمالت لمدة 

 

 سيبوبالمقارنة مع البال ( : تأثير الكوالجين على التجاعيد العينية20صورة )



 

 

 

 ( :1-3دراسة )

 ، الحادةو  المزمنة األمراض غياب من التأكد تم ) فوق ما و 02 بعمر امرأة 72 من عينة على دراسة أجريت

 من تغير قد التي المعطيات من غيرها و ، الحمل  ، تداخالت تسبب قد التي األدوية استهالك ، الحساسية

 . ( التجربة مسار

 أدوية المجموعتين إحدى الباحثون أعطى ، ( امرأة 06 من منهما كل تكونت ) العينة في مجموعتين تمييز تم

 لعمليات بالطبع وخضعت ) البقري للجلد الداخلي الكوالجين من المأخوذة الكوالجين ببتيدات من متممات

 .Placebo  وهمًيادواًء  األخرى المجموعة أخذت بينما ، ( والتعقيم االنزيمية الحلمهة

 مرونة ، الجلد رطوبة ، األمان ، للتحمل تقييمية دراسات خاللها من تمت أسبوًعا عشر اثني التجربة استمرت

 الفعلي الدواء أخذت التي للمجموعة متابعة أسابيع ألربعة باإلضافة.  الجلد كثافة و ، الجلد صالبة ، الجلد

 . الدوائية التأثيرات استمرارية مدى لتقييم

 بين ما الفعلي الدواء المعطاة المجموعة لدى الجلد خصائص في ملحوظ تفاعالر  االختبار هذا نتائج أشارت 

 غياب لوحظ أيًضا و ، الوهمي الدواء المعطاة المجموعة مع بالمقارنة أيًضا و األخير، و األول األسبوع

 .بعدها األربعة األسابيع و الدواء إيتاء فترة خالل الحساسيات و الجانبية التأثيرات

 أنها إال الخصائص هذه تراجع من الرغم فعلى ، المراقبة فترة خالل االيجابي التأثير الستمرارية بالنسبة أما

 . التجربة بداية نقطة عند األصلية نسبها من أعلى بقيت

 



 

 

 

 : البشرةإماهة  وفي ترطيب  ( ®Peptan ) مكمالت ببتيدات الكوالجين الفموية دور -( 2)

اسي على فيزيولوجية الجلد لذلك فإن حالة تغذوية جيدة تنعكس على صحة التغذية لها تأثير أسكما نعلم ، ف

 وبالنتيجة على مظهره . الجلد

التقطيع المتسارع لشبكة الكوالجين في البشرة هي عالمات  نقصان المحتوى المائي و و جفاف الجلدإن 

رات يفإن تغي، الصالبة  المظهر المتألق و فبينما تتمتع البشرة الفتية بالنعومة و،  مؤكدة لشيخوخة الجلد

ومن  ، الظاهرية المرافقة للتقدم بالعمر و الوقت خالل العمليات الداخليةر بمرو  عميقة تحدث في بنية البشرة

 أهم هذه التغييرات نذكر :

 . ترتبط بنقص ثخانة الجلدالتي  و ة تناقص كثافة الكوالجين في األدم .1

 . أقل تنظيم حيث تظهر بشكل ألياف قصيرة و الكوالجين شبكةتزايد تجزؤ  .2

 . المطرق المتهدم فتفشل في تعويضونات المطرق خارج الخلوي اصطناع مكطؤ تبا .0

 ر .الل التقدم بالعماستقامتها خ مة الحليميةدلياف اإليالستين في األتفقد أ .4

 .وجفاف الجلد د ى التجاعيإليقود مما و نقص المحتوى المائي في البشرة ة القو و لمرونة افقدان  .2

مر الذي يتناقص مع العمر األ األدمة و شرةبهيالورنيك المتوافر بغزارة في الكذلك فإن حمض ال .6

 عند المتقدمين لنموذجي بالرطوبة مما يسبب جفاف الجلد ا نقصان المقدرة على االحتفاظبينعكس 

 . البشروي ضعف هام في وظيفة الحاجز وبالسن 



 

 

 

م تقديم العديد من المكمالت الغذائية التي تقدم فوائدًا لصحة الجلد و منها ببتيدات سبق ، فقد ت بناًء على ما

 . الكوالجين

 ( :2-1دراسة )

بشرة سنة ، و لديهن  29 – 43تتراوح أعمارهن بين امرأة  63 أجريت في اليابان على ةريدراسة سريبينت 

الحساسية  الحمل ، ض الجهازية ،التأكد من خلوهن من األمرابعد أن تم ذات محتوى مائي منخفض ، 

 . المكمالت الغذائيةللغلوتين أو السمك ، استهالك األدوية ، 

 . ( امرأة 11 من امنه كل تتكون )مجموعات  0و تقسيمهن إلى بشكل عشوائي امرأة  00اختيار تم 

من مصدر األسماك   الثانية ببتيدات الكوالجين  ، وPlacebo  وهمًيادواًء المجموعة األولى  الباحثون أعطى

( F [fish] ®Peptan ) والثالثة ببتيدات الكوالجين من مصدر الخنازير ،( P [porcine] ®Peptan ) 

 بشكل يومي . غرام لكل امرأة 13بمقدار 

عند بداية اإلعطاء ، و في  ، تم خاللها قياس مستوى رطوبة و إماهة الجلد استمرت التجربة ثمانية أسابيع

 كما يلي :النتائج كانت ، فبع و الثامن الرااألسبوعين 

 التناول  سابيع منأ 8رطوبته بعد  ماهة الجلد وإة ملحوظة في زيادببتيدات الكوالجين  مكمالتسببت  .1

 ( P ®Peptan) في حالة تناول %28و نسبة  ( F ®Peptan) في حالة إعطاء  %12بنسبة 

 mRNAعلى  نالكوالجياصطناع  ن ببتيدات الكوالجين تحفزأبينت  ( EX-VIVO) تجارب ال .2

  الكوالجين المعطاة بشكل يتناسب مع جرعةمينوغليكان اكوز و نتاج الغلإ تحفز كما يات البروتينومستو 



 

 

 

 

 على إماهة الجلد بالمقارنة مع البالسيبو Pو  F( : تأثير ببتيدات الكوالجين 24صورة )

 

 

 نة مع البالسيبو( : تأثير الكوالجين على إماهة الجلد بالمقار 22صورة )



 

 

 

 

 ( : تأثير ببتيدات الكوالجين على الغليكوز أمينوغليكان26صورة )

 

 ( :2-2دراسة )

سنة ، بعد التأكد من  62 – 43نساء تتراوح أعمارهن بين  136أجريت في فرنسا على  ةريدراسة سريفي 

ك األدوية ، المكمالت عدم وجود ) األمراض الجهازية ، الحمل ، الحساسية للغلوتين أو السمك ، استهال

 التعرض الزائد ألشعة الشمس ( .الغذائية ، المعالجة الهرمونية أو تغيير في العادات الغذائية ، 

  وهمًيادواًء امرأة (  22) المجموعة األولى  الباحثون أعطى، حيث  تقسيم العينة إلى مجموعتينتم 

Placebo كوالجين تيدات الببامرأة (  24) لثانية لمجموعة اا ، و( ®Peptan )  غرام لكل  13بمقدار

 بشكل يومي . امرأة

 



 

 

 

عند بداية اإلعطاء ، و في األسبوعين الرابع ، تم خاللها قياس كثافة الكوالجين  أسبوعاً  12 استمرت التجربة

 نتائج ما يلي :ت الأظهر ، ف و الثاني عشر باستخدام األمواج فوق الصوتية عالية التردد

لتبلغ أعلى مستوى لها في األسبوع الرابع من العالج ، و من ثم تم  األدمة في الجينالكو  كثافة تزايد .1

 .الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية التجربة في األسبوع الثاني عشر

 من أسابيع 4 بعد ملحوظ بشكل الجلدية الكوالجين شبكة في التقطيع و التجزئة عمليات تناقص .2

 ببتيدات الكوالجين . تناول

 

 

 ( : تأثير ببتيدات الكوالجين على كثافة الكوالجين في األدمة بالمقارنة مع البالسيبو27ورة )ص

 



 

 

 

 : وليتلخفض السيلفي الكوالجين دور  – (3)

في ساسي أبشكل  توضعي و 23النساء فوق سن ال من  %82يقارب  مشكلة معقدة تصيب مالوليت لالسي

 . و المظهر الجبنيأر قشر البرتقال يتظاهر بمظه و،  (البطن و -الورك -الفخذين)

 -العمر - الجنس -ي االستعداد الوراث لوليت منها :للسيمتعددة العوامل في حدوث ا تمراضياإتشارك 

 .الحمل  و العرق - نمط الحياة - الحمية الغذائية

الدم  ة والتي ترتبط باضطرابات البشر  تحت الجلد و لوليت بوجود دهون زائدة في طبقة ماليتظاهر السي

 . مطرق خارج الخلوي الجلديلكما تبدل من ا االضطرابات اللمفاويةو 

 .لوليت يوجد في المرضى السليمين غير البدينين لكن تم ربطه بزيادة الوزن لعلى الرغم من أن السي

فراد ذوي معدالت ن األأحيث ،  طردياً   BMI لوليت ترتبط بمشعر كتلة الجسم لالدرجات السريرية للسي

BMIs ب انبثاق حويصالت النسيج قل كثافة مما يسبأ و أضعفلديهم بنية النسيج الضام  على تكونأ

 و ظهور السيللوليت . لى الجلدإالشحمي 

ة يعوامل متنوعة موضع – التدليك –اضة يالر  -فقدان الوزن: وليت منها لتم اقتراح عالجات متنوعة للسيل

 . مكمالت غذائية التطبيق و

مراضية للنسيج الشحمي ى التقدم في فهم الفيزيولوجية اإللوليت سيعتمد بالنهاية عللللسي العالج الناجح

النسيج تحت الجلد  البنية الطبيعية للبشرة و ةبالنتيجة فإن العالجات التي تهدف الى استعاد و ، لوليتيلالسي

 .لوليت لتبدو مقاربة ذات معنى لتحسين حالة السي



 

 

 

 ستقالب الخلوي الجلديلال ة محفزةملحوظات تأثير  وية على ببتيدات الكوالجينلحاالمكمالت الغذائية اأظهرت 

 . ية الجلداستعادة بن تبالمحصلة تم و، كما زادت من اصطناع بروتينات المطرق خارج الخلوي 

والجين م الكيببتيدات الكوالجين المشتقة غذائيا ترتبط بتقدبثيرات البيولوجية المحفزة أمن المتفق عليه أن الت

نسان من دراسات التوافر الحيوي عند اإلظهرت العديد ، كما أ ( Hydrolysedالمائي  بشكله المحلمه )

مينية أه الببتيدات يتم امتصاصها كحموض ن معظم هذأعطاء الفموي لببتيدات الكوالجين والحيوان عند اإل

 .يدي المشتق من الكوالجين خرى كما تمتص بشكلها الببتمشابه للمصادر البروتينية األ حرة بشكل

لى الدوران الدموي إدخول ال ببتيدات الكوالجين المعطاة فمويا قادرة على عبور الحاجز المعوي وفإن لذلك و 

 ي .لجلدالخلوي ا تؤثر على عمليات االستقالبف ضام الهدفالنسيج الو  لى الجلدإمنه تنقل  الجهازي و

 ( :3-1دراسة )

 Bioactive collagen peptideًا يويببتيدات كوالجين فعالة حدور تناولت  يالت ةيالسرير  اتالدراسإحدى 

(BCP )جرعة فموية يومياً  عند إعطاء ، بديناتنساء  طبيعي ولوليت عند نساء ذوات وزن لفي عالج السي 

تتراوح   ، نساء 132، عند ما مجموعه أشهر  6لمدة  placebo ال أو BCP غ من ال 2.2مقدارها 

 ثالثةيمها قبل بدء المعالجة وبعدها بتم تقيلة ت معتدلوليلسيدرجات يهن دلو ، سنة  (23-24ين )عمارهن بأ

واضحًا في درجة  ، أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مظهر و مرونة الجلد و انخفاضاً  أشهر ستة من ثم أشهر و

أسابيع بالمقارنة مع  8لمدة  BCPعند التناول المنتظم لل السيللوليت و نقصًا في تموجات جلد الفخذين 

 البالسيبو .



 

 

 

ن ناولفي جلد النساء اللواتي تلكوالجين من النمط األول و اإليالستين تزايدًا ملحوظًا بمستويات اكما أظهرت 

 . سابيعأ 8دات الكوالجين لمدة ينفس ببت

قل أأثير كان زن على الرغم من أن التفي النساء زائدات الو ًا يضأكيدها تم تأ  BCP إن فعالية العالج ب

 .النساء ذوات الوزن الطبيعي  عبالمقارنة م وضوحاً 

مرونة الجلد فإنه  ير ببتيدات الكوالجين في  تحسين قوة وثوضحت تأأالتي  ، على المشاهدات السابقة بناءً 

بي على الجلد المصاب يجاإ لببتيدات قد يكون لها تأثيرن المكمالت الفموية لمثل هذه اأ القولمكن ي

 . لوليتلمرونة الجلد هما هدفان رئيسيان في عالج السي ن تحسين قوة وأوليت باعتبار للبالسي

 

 
 على السيللوليت بالمقارنة مع البالسيبواستخدام ببتيدات الكوالجين تأثير ( : 28صورة )



 

 

 

 جسام المضادة المرتبطة بالكوالجين :باستخدام األتهاب استهداف االل - (4)

ضداد المضادة للعامل مع األ ( CBP رابط للكوالجين ) ن اقتران )اتحاد( ببتيدأيثة ظهرت نتائج دراسة حدأ

يحسن بشكل ملحوظ من فعالية ،  (TGFβ  ) ضداد المضادة لعامل النمواأل و،  ( TNF المنخر للورم )

 . ثيرات المضادة لاللتهاب في حاالت التهاب المفاصل والتليف الرئويأالت

 (ECM)ن كثافة المطرق خارج الخلويأااللتهاب هو بمثابة تحد باعتبار فية نحو مواقع دوية الهدن توجيه األإ

يزيل بسرعة جزيئات الدواء من  نأيمكن  ن التصريف اللمفاويأكما ، تمنع اختراق الدواء للنسيج  نأيمكنها 

 . نسجة المصابة بااللتهاباأل

داخل النسج المصابة  ة وعيو حول األو خاصًة  ، يباً نسجة تقر في كل األو باعتبار أن الكوالجين يتواجد 

ن أ دوية المعطاة جهازياً مكن األي (   CBPن االقتران مع الببتيد الرابط للكوالجين )إ، و بالتالي ف بااللتهاب

الموجود للكوالجين في هذه  األساسي التعبير هنالك على الرغم من بقىن تأ و، تستهدف مواقع االلتهاب 

  . المواقع

الدوران تعرض لالنحالل في ين الكوالجين أاعتبار على التحقيق  نمكمهذا االستهداف  نأترح الباحثون يقو 

 .وعية عالية النفوذية كما هو الحال في النسج المصابة بااللتهاب ر األدالدموي فقط عندما تكون ج

من النمط مع الكوالجين  ترتبط ( CBP المقترنة ب ) ( TNF جسام المضادة لل )ن األأقد بينت الدراسة  و

ضادة غير المقترنة من ناحية منع ارتباط مجسام الفعل مشابه لفعل األ لها تأثير و ث والثال و الثاني ول و ألا

( TNF ) مع مستقبالته. 



 

 

 

ربطة عند وتار واألبالكوالجين الموجود في نسيج األ اً يضأجسام المضادة المقترنة ترتبط ن األأكما بينت 

في الغضاريف عند  و ، وعية الدمويةخاصة حول األ، (  الروماتيزمي ياني )ثالمفاصل الر التهاب  ىمرض

 .الفصال العظمي  ىمرض

بشكل  تطور التهاب المفاصلتكبح  ( CBP المقترنة ب ) ( TNF جسام المضادة لل )األمع مالحظة أن 

ب النسيج المفصلي على عكس تخر  كما تحد من هدم و، ة غير المقترنة ضادجسام المكثر فعالية من األأ

 .غير المقترنة 

سام المضادة العالجية جوالجين يحسن من كفاءة وفعالية األلفة الكأل ين تعدأه الدراسة تقترح موجودات هذ و

 في حدة المرض . ملحوظاً  تسبب تراجعاً  مراض االلتهابية وفي عالج األ

 

 بط للكوالجيناألجسام المضادة المرتبطة بالببتيد الرا( : 29صورة )



 

 

 

 العظام :و هشاشة دور الكوالجين في عالج التهاب المفاصل و تخلخل  - (5)

 ، مزمنة مفصلية بآالم أعراضه تتظاهر ، مزمن التهابي مرض هو التنكسي المفاصل داء أو العظام هشاشة

 ، ( مؤلمة ميةعظ احتكاكات حدوث وبالتالي ) المفصلية المساحة ضيق ، التورم ، المرونة فقدان و التصلب

 الزليلية للمفاصل الخلوي خارج النسيج لتفكك ذلك يعود ، و بالعرج اإلصابة و عظمية نتوءات ظهور

 . الورك و ، الركبة ، األطراف في وخصوًصا

 أجريت لذا ، للمرضى اليومية الحياة جودة في خلل إلى الشديد واأللم الحركية الوظائف بعض خسارة ؤديت

 ، الجراحة مثل دوائية غير أساليب باتباعو ذلك  المرض هذا على للتغلب محاولة في تالدراسا من العديد

 . الثاني النمط من الكوالجين مثل الدوائية لألساليب باإلضافة ، الوزن وخسارة الحميات ، الفيزيائي العالج

 

التي تغطي العظام  و، م الملساء التي تشبه الهالته الم المفاصل إلى تركيبآعود دور الكوالجين في تقليل ي

المصاحب المفصلي يقلل من األلم كما ،  التحرك دون الشعور بألم ، مما يسمح لها باالنزالق و وتثبتها معاً 

 . يقلل من خطر تنكس المفاصلو ،  للتقدم بالعمر غالباً 

تورمها  و ، مما يؤدي إلى تصلب المفاصل األربطة عند فقدان الكوالجين تقل سهولة حركة األوتار و و

 .حدوث األلم المرافق لاللتهاب و 

لدى المرضى الذين يعانون  األعراض المؤلمة مكمالت الكوالجين يساعد في تخفيف تناولوجد الباحثون أن 

 . تقليل التورم في المفاصل المتضررة من خالل ثيانيمن التهاب المفاصل الر 



 

 

 

الم آألشخاص الذين يعانون من عند اكوالجين الثاني من ال مط أن العالج بالن أظهرت دراسة أخرىكما 

، صعود الدرج،  النوم  ، مثل المفاصل الناجمة عن هشاشة العظام أدى إلى تحسن كبير في األنشطة اليومية

 . حياتهمو نمط عام في نوعية ن تحسباإلضافة إلى 

 اللمفاوي النسيج به يقوم الذي Oral Tolerance الفموي التحمل اختبار محور على العمل تمهذا و قد 

 استجابة تحريض و ، خطًرا تحمل أن يمكن التي تلك و المؤذية غير المركبات بين للتمييز باألمعاء المرتبط

 إنتاج على النسيج هذا سيحرض الثاني النوع من الكوالجين إعطاء أن الدراسات بينت حيث ؛ للجسم مناعية

، الدموي المجرى إلى خروجها عند،  التائية الخاليا هذه فتستهد و ، النمط لهذا موجهة منظمة تائية خاليا

 هشاشة سببتها التي االلتهابات ضد مناعية استجابة لتحفز العظمية الغضاريف في الموجود الكوالجين

.  ( حركتها سهولة و المفاصل مرونة زيادة و العظمية النتوءات تخفيف ) أعراضه تخفيف بالتالي و العظام،

 عند النسيجية و الكيميائية التغيرات و ، السمية ، الجانبية اآلثار غياب إلى الدراسات هذه أشارت كما

 . واسعة أمان نافذة أعطته و ، العظام هشاشة أعراض لضبط الكوالجين استخدام

في الحفاظ على الكوالجين في  يفيد تينئيالكندرو  و تناول مكمالت الغلوكوزامينفإن  سياقضمن هذا ال و

 .ه لكنه ال يزيد من إنتاج و، ن نوعيته يحس المفاصل و

اتباع عدد من الطرق في حقن الكوالجين مع األجسام المضادة ضمن  في اآلونة االخيرةهذا ، و قد تم 

 لعالج حاالت التهاب المفاصل . المفصل المتأذي

 



 

 

 

 : تحفيز تشكل الكوالجينفي  ( Vit C)  سكوربيكحمض األ دور

وكسجينية ينقص الجذور الحرة األ، كما ترونات كلإل( دور مانح ل vit C / AA سكوربيك )حمض األيلعب 

(ROS  مثل جذور الهيدوركسيل و ) التعبير الجيني عن الكوالجين .، كما أنه ينشط  جذور فوق األكاسيد 

حيث يلعب دور عامل مساعد لهيدروكسيالز ، لكوالجين لحيوي لصطناع ااالأساسي في  AA كذلك فإن

 ( يزينل برولين وحموض األمينية ) للقيام بعمليات الهدركسلة لل (  Prolyl & LYSYL ) الليزيل ل والبرولي

 على التوالي . هيدروكسي ليزين لتشكيل هيدروكسي برولين و

هيدروكسي البرولين أساسي لثباتية البنية الحلزونية ثالثية األبعاد للكوالجين ، و غيابه يمنع الخاليا الليفية 

 راز الكوالجين إلى الوسط خارج الخلوي .من إف

بشكل مشابه ، فإن هيدروكسي الليزين أساسي في التشكيل المتصالب للكوالجين ، و غيابه يسبب عدم ثباتية 

 بنيوية .

 (L-Gulonolacton Oxidaseضمن الخاليا الحية بسبب نقص أنزيم ) AAال يستطيع اإلنسان اصطناع 

 AA لذلك ، فإن األشخاص المتبعين لحمية خالية من . AAي طريق اصطناع الذي يحفز المرحلة األخيرة ف

غير قادرة على تثبيت البنية ثالثية األبعاد الحلزونية تصبح األنسجة  كون تظهر لديهم أعراض األسقربوط

 .األمر الذي يتجلى بخلل في النسج الضامة خاصة في عملية التئام الجروح ، للكوالجين 

محفز بالتعرض ال يتصبغ الجلدفرط ال وبشرة ضمور اليسبب  AA نقصالتقارير إلى أن حديثًا ، أشارت 

 . ألشعة فوق البنفسجيةالزائد ل



 

 

 

 رات أخرى مفيدة على الجلد منها :له تأثيAA باإلضافة إلى تأمين هذه الوظائف فإن 

لألشعة فوق عد التعرض ب ( ROSنية من األذية المتواسطة بجذور ال ) الخاليا الكيراتيحماية  .1

 البنفسجية

بإنقاص دوباكينون إلى دوبا الذي يشكل ركيزة في طريق  الخاليا الصباغيةالميالنين في إنتاج تثبيط  .2

 طناع الميالنيناص

طويلة المدى  ة ويرات قصير أثفي الت، التعبير عن الكوالجين  و  AAمن الدراسات تناولت العالقة بينالعديد 

جرعة  AA من ( µm100 )عطاء إنسان بعد حضنها في وسط زرعي ، و الليفية لجلد اإلعلى الخاليا 

 .في الوسط  سكوربيكحمض األ ( نفاذ أيام لتجنب استهالك ) 2ساعة لمدة  24كل  وحيدة ، تم استبدالها

 : أنأظهرت نتائج تجربة زراعة خاليا  في إحدى الدراسات

على الخاليا الليفية حيث عملت ،  جربةقيت ثابتة طيلة فترة التب(  AAسي ) مستويات الفيتامين  .1

 . بفعالية و حافظت على مستويات داخل خلوية ثابتة منه  AAقبط

ناقل لالتعبير الجيني كذلك  و، من الكوالجين  الرابع األول ولنمطين اازداد التعبير الجيني عن  .2

 . ( SVCT2 m RNA المعتمد على الصوديوم ) Cالفيتامين 

 في الخاليا الليفية . األول مطوالجين من النعت مستويات البروكارتف .0

 . بإدخال حمض األسكوربيكلم تتأثر و اإليالستين مستويات الهيالورونيك أسيد  .4



 

 

 

 

( Bالكوالجين من النمط الرابع ) –( Aمستويات الكوالجين من النمط األول)على AA تأثير حمض األسكوربيك ( : 03صورة )

 (Cالكوالجين ) ناقل الفيتامين سي المعتمد على –

 

 

 (Cاإليالستين ) –( Bالهيالورونيك أسيد ) –( Aعلى مستويات البروكوالجين ) AAتأثير حمض األسكوربيك ( : 01صورة )



 

 

 

 :  NASA experiment on collagen على الكوالجين خارج كوكب األرضناسا تجربة 

 ، مؤكدًة دوره جين و التبدالت التي تطرأ عليهأهمية دراسة الكوال ربة التي قامت بها وكالة ناساأكدت هذه التج

 . الذي ال يمكن االستغناء عنه لتمام الجسم البشري األساسي

 :ق هدفين يحيث كان الهدف من هذه التجربة دراسة تأثير األشعة الكونية على الكوالجين لتحق

بقة مستحقيق رؤية ل من أجوظيفة الكوالجين  على بنية و تي ستحدث: التعرف على التغيرات ال أوالً 

 .  ستكشاف الكونالمدى إلى الفضاء الطويلة رسال الرحالت البشرية إإلمكانية 

محطة الفضاء الخلوية  ، كما في ألرضية: فهم و رؤية أوضح لبنية الكوالجين بانعدام الجاذبية ا ثانياً 

كس الزرع الذي يتم في الفضاء ، على ع بالشكل ثالثي األبعادو دراستها الخاليا زراعة حيث يتم 

 .بشكل مسطح في المختبرات األرضية 

 : أساس التجربة

شهرًا لتقييم  18مركبات سيليكا إلى محطة الفضاء الدولية لمدة بشكل تم نقل مواد الكوالجين بشكلها النقي و 

تأثير بيئة  مراقبة تتم حيث حيوية طبيعية ، اً الوظيفة باعتبارها مواد تأثير اإلشعاع الفضائي على البنية و

 . الوظيفة الفضاء على أفالم هذه البروتينات لفهم التغييرات األساسية في الهيكل و

 2نانومتر إلى  500نموذجية تتراوح من  ف " تشبه الغابة '' ، بأحجامبشبكات أليا عيناتالتغطية  تتم 

 .يليمتر م



 

 

 

 ن كيميائًيا بواسطة إشعاع الفضاءجيالكوال من مواد الحرير و ٪ 80بشكل غير متوقع ، تم تشابك أكثر من 

و التي تعد من جهة أخرى  %15تأثير جزيئات األوكسجين الذري المؤينة الثقيلة بنسبة ب و،  من جهة

 .  المكون الرئيسي لمدار األرض المنخفض

 . المتكونة في أفالم الكوالجيناألبعاد ثالثية الحلزونية البنى لميزات ناتجة عن قد تكون هذه ا 

للتواصل مع األنظمة الحية في بيئات  اً لتالي من المواد المتوافقة حيويهذه النتائج حاسمة لتصميم الجيل ا تعد

 . اإلشعاعات الكونية األخرى الفضاء ، كما يجب مراعاة تأثيرات الجسيمات المؤينة الثقيلة و

 

 شبكات الكوالجين بين األرض و الفضاءأشكال مقارنة ( : 02صورة )



 

 

 

 : Pharmaceutical forms of collagenكوالجين الصيدالنية أشكال ال

الكوالجين المعد  ،الكوالجين السائل ، ، بودرة الكوالجين  : حبوب الكوالجينشكال منها يأتي الكوالجين بـعدة أ

 . لها في الجسمانحال طريقة تختلف هذه األنواع بحسب كيفية استهالكها وو ت . الكريما و، للحقن 

 

 : Tablets and Capsulesالكوالجين  كبسوالتطات و مضغو  -1

 في المعدة محلولإلى  امن ثّم تحويله ، وفتتيتها ، إذ يتم ت في الجسم ى تنحلدقيقة حتّ  30-20إلى  تحتاج

األظافر، كما  الشعر وو  منافع جمالية على البشرةلما لها من والجين حبوب الكستعمل تليتم امتصاصها . 

 . زيادة اإلحساس بالشبع للحّد من الشعور بالجوع و أن بعضها يستخدم

 

 

 

 

 

NeoCell Super Collagen + C                                    NeoCell Marine Collagen 

     Collagen Types 1&3 + Vitamin C                   Collagen Types 1&3  +  Hyaluronic Acid 

       Tablets                                                                Capsules. 



 

 

 

                                        

 أوغاريت - Cكوالجين  مضغوطات                                              أفاميا  –كوالجين كبسوالت     

 ( Vit C+   3و 2و 1كوالجين نمط  )                                 ) كوالجين (                               

 

                                                   

 آركون – Hكوالجين مضغوطات                                          باراميديكا –كوالجين مضغوطات    

 ( + هيالورونيك أسيد 2و   1كوالجين محلمه نمط  )                                        ( كوالجين محلمه )          



 

 

 

                                                                         

 هيومن فارما –هيوماجن مضغوطات                                     ابن الهيثم –كوالجين  كبسوالت           

 ( Vit C+   3و 2و 1كوالجين نمط  )                                (    Vit Cكوالجين محلمه +  )           

 

  

 البلسم –سلفيت  كبسوالت

 ( Vit C) خالصة بذور العنب األحمر + ثنائي أوكسد السيليكون + 

 مكمل غذائي مضاد أكسدة يحفز اصطناع الكوالجين



 

 

 

 : Collagen Powder ودرة الكوالجين البحري () ب بودرة الكوالجين - 2

 

، لذلك تسمى ببودرة  من السمكيتم استخالصها  ، المجفف شكل من أشكال الكوالجين المطبوخ و يه

 . الجسم بشكل أسرع من حبوب الكوالجين هايمتص، حيث  الكوالجين البحري

حيث يتم تقسيم الكوالجين إلى سلسلة من  Hydrolysisحلمهة  ، يقوم الجسم بعملية إلى األمعاء دخلتعندما 

 . األحماض األمينية التي تعالج مختلف الشوائب في البشرة

 

 

 

 

 

Brand Youtheory 

Ingredients Active Ingredients: 

Vitamin C, Biotin, 

Hydrolyzed Collagen 

(Bovine) 

Flavor 1 

Flavor 2 

Unflavored  
Vanilla 



 

 

 

 :  Collagen Liquid) المحلول الفموي (  السائل الكوالجين - 3

 

 . في الجسمكحد أقصى دقائق  4يحتاج إلى حيث ، سرع األنواع امتصاصًا من قبل الجسم هو أ

 .  غيرها ، حمض الهيالورونيك و على مجموعة من المغذيات مثل الفيتامين سي يحتويو هو في العادة 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Brand NeoCell 

Ingredients Hydrolyzed Super Collagen Type 1 and 3 

, sugars ,Vitamin C , Sodium. 

Flavor Pomegranate 

Brand NeoCell 

Ingredients Collagen Type 1 & 3 , 

Vitamin C.  

Flavor Pomegranate 



 

 

 

  

 

 : Collagen Cream كريم الكوالجين -4

الندوب المزعجة  العالماِت و تخفف من الشوائب وكما ،  دور أساسي في زيادة مرونة البشرة ونعومتها له

 جانبية، على الرغم من اآلثار ال منافع إيجابية أكثر من أضراره والكوالجين ذ، كما يعّد كريم  على البشرة

 . مثل الحّكة أو االحمرارالتي يمكن أن يحدثها أحيانًا 

 

 
 

 

                  LOREALPARIS                                   NOVACLEAR COLLAGEN 

                    Day/Night Cream                                       DAY CREAM, 50ML      

 أفاميا –كوالجين             

   محلول فموي             

 



 

 

 

 

 باراميديكا –سوبر كوالجين جل 

 

 : Collagen Ampoules  حقن الكوالجين - 5

هي  ، و مظهرها بما في ذلك الندوبها و لونتحسين شد البشرة و زيادة مرونتها و فيد حقن الكوالجين في ت

 . " Fillerالحشوات الجلدية  فئة "ضمن  تندرج

أدى إلى االستعاضة عنه  الكوالجين رد الفعل التحسسي الناجم عن حقن إال أن ةلفترة طويل تد استخدمق و

 . بحقن الهيالورونيك

 

                 FARLINE 

Collagen , elastin ,vitamin E    

used directly on the skin          



 

 

 

 : Summarizationخالصة 

 ؟ " الكوالجين متممات أخذ عليك هلو يبقى السؤال الذي يطرح نفسه "  

 ، استمراريتها و فوائدها على األدلة لضعف نظراً  الكوالجين متممات استخدام البعض يعارضففي حين 

 ، اآلن حتى بالكوالجين بالعالج المتعلقة النقاط بعض تغطية عن الدراسات عجز إلىمستندين برأيهم 

 يتواجد بذلك و المتممات لهذه المنتجة الشركات أنفسهم هم الدراسات بعض على القائمين أن إلى باإلضافة

 . التحيز من هامش

 من العديد لتحسين(  أولًيا دوًرا يكن لم حال في ) للكوالجين مساعد دور وجود نكران يمكن ال لكن و

 من كبيرة نسبة يشكل أنه حقيقة و ، له الجانبية األعراض غياب حتى أو ةلقل نظًرا و . الصحية االضطرابات

 فيمكنالعمر  في التقدم مع بالتراجع تأخذ كميته أن و ، وظيفًيا و بنائًيا دوًرا لعبالتي ت الجسم بروتينات

من المفيد و أنه ،  معينة عمرية مرحلة دبع خصوًصا و جيد صحي عائد له الكوالجين متممات أخذ أن القول

 . سنة 25إدخال الكوالجين كأحد أهم العناصر في المكمالت الغذائية لدى النساء ابتداًء من عمر ال 
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