3. คอลลาเจนชนิดที่ 3 (Collagen Type III) :

มี โครงสร้างที่แตกต่างกับคอลลาเจนชนิดอื่นๆ คือ เป็น
คอลลาเจนสายเดี่ยว พบได้ปริมาณน้อย คือ ประมาณ
10% ของคอลลาเจนทั่วร่างกาย มักพบในผิวหนังที่เริ่มมี
การสร้างใหม่ เช่น ผิวหนังทีเ่ ป็นแผล หลอดเลือด ส่วนมาก
จะพบในผิวของเด็ก ผิวเด็กจึงดูนมุ่ เนียน เต่งตึง และยังมี
ความสำ�คัญมาก เพราะเป็นตัวพิทักษ์หลอดเลือด ซึ่งมี
บทบาทอย่างยิง่ ในเรือ่ งโรคทีท่ �ำ ให้หลอดเลือดมีการอักเสบ
โดย Collagen Type III จะทำ�หน้าทีพ่ ทิ กั ษ์หลอดเลือดไม่ให้
เสียหาย และเป็นคอลลาเจนที่เจอมากในผนังลำ�ไส้ด้วย
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เซลล์ที่ทำ�หน้าที่ในการผลิตคอลลาเจน และอิลาสติน คือ เซลล์
ทีเ่ รียกว่าไฟโบรบลาสท์ (Fibroblast) คอลลาเจนมาจากภาษากรีก
ทีแ่ ปลว่า “กาว” ซึง่ เป็นเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันทีท่ �ำ หน้าทีป่ ระสานส่วน
ต่างๆ ในร่างกายให้เป็นรูปเป็นร่างอยูไ่ ด้ คอลลาเจนในทางการแพทย์
มีที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติของผิวหนัง และกระดูก ช่วยลด
การสลายคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ทำ�ให้กระดูก ข้อต่อ ผิว ผม เล็บ
แข็งแรง แลดูสุขภาพดี และอ่อนเยาว์

คอลลาเจน

เป็นโปรตีนหลักของเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันทัว่ ร่างกาย และเป็น
โปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย คือ เป็นปริมาณ
ถึง 25% - 35% ของโปรตีนทั่วร่างกาย โครงสร้างของ
คอลลาเจนโปรตีน ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด
มาร้อยเรียงกัน เป็นรูปเกลียวทีเ่ รียกว่า ทริปเปิล้ เฮลิกซ์
(Triple Helix) หรือคอลลาเจน เฮลิกซ์ (Collagen Helix)
ซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระสาน เป็นโครงสร้าง และสร้างความยืดหยุน่
ให้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
คอลลาเจนเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่พบทั่วไปในร่างกาย แต่
ส่วนใหญ่จะพบในผิว ผม เล็บ กระดูก กระดูกอ่อน เอ็น และ
ผนังด้านในของหลอดเลือด คอลลาเจนที่อยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละอวัยวะของร่างกาย ทำ�หน้าที่ต่างๆ กัน เช่น
คอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกจะเป็นฐานให้แคลเซียมมาเกาะ
ทำ�ให้กระดูกมีลักษณะแข็ง คอลลาเจนในเอ็นจะมีลักษณะ
ยืดหยุน่ กว่าคอลลาเจนทีอ่ ยูใ่ นกระดูกอ่อนจะมีความแข็งไม่
เท่ากระดูก คอลลาเจนไม่เพียงแต่อยู่ในผิวหนังชั้นหนังแท้
กระดูก กระดูกอ่อน และเอ็นเท่านัน้ คอลลาเจนยังมีปริมาณ
มากในกระจกตา ในผนังหลอดเลือด ในทางเดินอาหาร ใน
หมอนรองกระดูก ในฟัน และมีอยู่ในกล้ามเนื้อถึง 6%

คอลลาเจนมี ม ากกว่ า 30
ชนิ ด ในร่ า งกาย แต่ ช นิ ด ที่
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถ
แยกโมเลกุ ล ออกมาได้ เพื่ อ
มาทำ � งานวิ จั ย ประโยชน์ ใ น
ทางการแพทย์ คือ คอลลาเจน
ชนิดที่ 1,2 และ 3
(Collagen Type I,II,III) ซึ่ง
มีหน้าที่ต่างๆกันในร่างกาย

COLLAGEN
ประเภทที่

I, II, III

1. คอลลาเจนชนิดที่ 1 (Collagen Type I) :

เป็นคอลลาเจนทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ ในร่างกาย Collagen
Type I เป็นคอลลาเจนทีป่ อ้ งกันการสลายของคอลลาเจน
ในผิว ผม เล็บ และเป็นคอลลาเจนที่ลดปริมาณลงอย่าง
รวดเร็วมากหลังเราอายุได้ 25 ปี ผลการลดลงของ
Collagen Type I ทำ�ให้หน้า และผิวของเราหย่อนคล้อย
นอกจากนี้ Collagen Type I ยังเป็นคอลลาเจนหลักในเอ็น
อวัยวะต่างๆ และในกระดูกด้วย ในร่างกาย Collagen
Type I มักจะพบร่วมกับ Collagen Type III

2. คอลลาเจนชนิดที่ 2 (Collagen Type II) :

มีความสำ�คัญอย่างมาก สำ�หรับข้อต่อ และพบมากใน
กระดูกอ่อน โดยมีปริมาณถึง 50% ของโปรตีนใน
กระดูกอ่อน และมีปริมาณมากถึง 85% – 90% ในข้อต่อ
กระดูก งานวิจัยทั้งในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ พบว่า
การรับประทาน Collagen Type II ช่วยลดอาการปวดข้อ
ช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อดีขึ้น ลดการอักเสบ ลด
การสึกกร่อนของข้อต่อได้ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างข้อต่อ
ใหม่ และยังช่วยป้องกันการเป็นข้อต่อเสือ่ ม ข้อต่ออักเสบ
ในอนาคตด้วย

