
Ovatko professorit aina oikeassa?
Kuluttaja-lehden artikkelissa todetaan, että jutun asian-
tuntijalle esitettiin hänen kantaansa kyseenalaistavia tut-
kimustuloksia, mutta hän ei halunnut arvioida niitä vaan 
pysyi omassa kannassaan.

Päätin itse yrittää arvioida kollageenin vaikutuksia. 
Löysin tieteellisellä haulla 26 satunnaistettua lume-
kontrolloitua tutkimusta kollageenin tai sitä sisältävien 
ravintolisien vaikutuksista ihoon. Aineistot olivat me-
netelmiltään ja tuloksiltaan vaihtelevia, joskin useim-
missa niistä kollageenin raportoitiin vaikuttavan suo-
tuisasti ihoon. Tänä vuonna julkaistiin myöskin me-
ta-analyysi 19 tutkimuksesta käsittäen 1125 koehenki-
löä. Kollageenilisän raportoitiin vaikuttavan suotuisasti 
ihon kosteuteen, ryppyihin ja elastisuuteen.

Kokeellisissa tutkimuksissa glysiinin tai kollagee-
nin runsaampi saanti näytti usein lisäävän solujen tai 
elimistön kollageenin synteesiä. Erään kirjallisuus kat-
sauksen mukaan vaikutus saattaisi liittyä siihen, että 
elimistö syntetisoi vain välttämättömän määrän glysii-
niä, mutta runsaampi saanti ravinnosta voisi lisätä kol-
lageenin tuotantoa kehossa.

Otin tämän jälkeen kyseisiin asiantuntijoin a 
toimineisiin professoreihin yhteyttä. Yksi ei 
vastannu t, ja toinen kehotti olemaan yhteydessä 
muihin  asiantuntijoihin.

Tilanne on mielenkiintoinen. Ovatko kyseiset asian-
tuntijaprofessorit väärässä? En tiedä, mutta uskoisin et-
tä lopullinen totuus aiheesta sisältää enemmän nyansse-
ja kuin heidän jyrkissä lausunnoissaan tulee ilmi. Aion 
jatkaa aiheeseen paneutumista ennen kuin teen lopulli-
set johtopäätökseni siitä.
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Eräs ravitsemustieteellinen mielenkiinnon kohteeni on 
aminohappo nimeltä glysiini. Kokeellisissa tutkimuksissa 
glysiini suojaa koe-eläimiä tulehdussairauksilta ja on pi-
dentänyt niiden elinikää. Tiettyjen ruokien sisältämässä 
kollageeniproteiinissa on erittäin runsaasti glysiiniä ja tut-
kimuksissa kollageenikin on tuottanut koe-eläimille sa-
mankaltaisia terveyshyötyjä kuin glysiini. Olenkin pohti-
nut, saattaisiko glysiinillä tai kollageenilla olla jonkinlaista 
virkaa ihmistenkin terveyden edistämisessä.

Kun kollageeniproteiinista hakee tietoa kotimaisista ai-
kakauslehdistä, asiayhteytenä on tavallisimmin kollagee-
nin vaikutus ihon terveyteen. Jutuissa haastateltujen kah-
den professorin näkökulma on kuitenkin ollut selkeän 
kielteinen:

”Tieteen näkökulmasta kollageenin lisääminen elin-
tarvikkeisiin missä tahansa muodossa on turhaa.”
”Hajottamisen jälkeen valmiste ei enää palaudu takai-
sin kollageeniksi eli luvatut terveysvaikutukset eivät ole 
mahdollisia.”
”Asiantuntijan mukaan ruokaan tai juomaan lisätty 
kollageen i ei imeydy elimistöön.”
”Asiantuntijan mukaan lisäravinteesta ei ole hyötyä.”

Asiantuntijoiden näkemys näyttää olevan, että kolla-
geeni pilkkoutuu ruoansulatuksessa pienemmiksi o siksi, 
joten sen syömisellä ei voisi olla vaikutusta terveyteen. 
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