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jukdomen karakteriseras av att 
produktionen av hormonet insulin 
inte är optimal, det kan t.ex. vara att 
insulinutsöndringen är för liten, att 
insulinet har nedsatt effekt eller att 
insulinproduktionen/insulinut-
söndringen har upphört. När 
insulineffekten är nedsatt brukar 
man tala om insulinresistens. De 
negativa effekterna av ihållande och 
förhöjda plasma-glukosnivåer är att 
bland annat vaskulära endotelceller 
(endotel är det lager av celler som 

täcker blodkärlens insida och som utgör gränsskiktet mellan 
blodet och resten av blodkärlsväggen) inte kan reglera 
intracellulära (inuti cellen) glukos-koncentrationer och i sin 
tur blir mer mottagliga för hyperglykemiinducerad skada. När 
blodsockret ligger på en för hög nivå under en längre tid, 
omvandlas proteiner till socker. Det kan leda till förändringar i 
njurar och nerver, men också i hjärta och cirkulationsorgan.

Kollagen kommer från det grekiska ordet κολλα (kolla, 
vilket betyder »lim«). Kollagen är ett fiberprotein, ett 
strukturprotein, dvs. det ger struktur och stadga, och är 
mycket motståndskraftigt mot slitande krafter. I lederna ger 
kollagenet böj- och dragfasthet till skelettet och utgör en 
strukturell enhet i bindväven, där kollagenet ger stöd och 
skydd mot yttre stress och belastning. Man kan därför på ett 
förenklat sätt säga att kollagen i själva verket »limmar« och 
håller ihop vår kropp genom att ge elasticitet och styrka till de 
flesta vävnader i kroppen (där mekanisk funktion är nödvän-
dig), såsom hud, brosk, senor och ben. En tredjedel av allt 
protein i våra kroppar utgörs av kollagen. Det finns minst 16 
olika typer av kollagen i kroppen, men de mest kända är 
kollagen typ 1, 2 och 3. Kollagen typ 1 och 3 är vanligt förekom-
mande i hud, muskler och ben, medan kollagen typ 2 återfinns 
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I Sverige har ungefär 500 000 personer diabetes. Cirka 420 miljoner människor i 
världen lider av sjukdomen, och antalet ökar. Personer som har av diabetes löper 
2–4 gånger så hög risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar till följd av åder- 
förkalkning. De har därför en högre dödlighet än befolkningen i övrigt. Diabetes är 
en grupp sjukdomar, där högt blodsocker är den gemensamma nämnaren.
Text: Anette Lindquist, näringsmedicinare, skribent

TEMA: 
KOLLAGEN

S i stora mängder i leder och brosk. När vi blir äldre minskar 
kollagen naturligt i kroppen. Redan från 21 års ålder börjar våra 
kroppar att producera mindre kollagen varje år. Kollagen 
minskar ännu snabbare hos diabetiker än hos den genomsnitt-
liga individen. Högt blodsocker och glykering resulterar i att 
diabetiker förlorar kollagen snabbare än icke-diabetiker. 

Vad är glykering? Glycin är en aminosyra som kroppen själv 
kan tillverka. Kollagen innehåller en betydande mängd glycin, 
medan proteinrik mat innehåller små mängder. Glycin ingår i 
bildningen av kollagen. Var tredje aminosyra i kollagen är 
glycin och enbart denna aminosyra utgör ungefär 30 procent 
av samtliga aminosyror i kollagen. Hos diabetikern kan den 
långvariga hyperglykemin leda till förändringar i ett flertal 
biokemiska system, bland annat icke-enzymatisk glykering. 

De kemiska föreningar som bildas mellan proteiner och 
karbonylgrupper i socker kallas ”advanced glycation end 
products” (AGE) och kan skada cellerna och deras funktion 
genom att intracellulära proteiner får ändrade egenskaper. 
Här fäster sockermolekyler vid kollagen, vilket hämmar dess 
funktion. Även extracellulära matrixsubstanser, som finns i 
alla typer av vävnader, särskilt mycket i bindväv och brosk, 
förändras och störs i sin funktion. Glykation kan orsaka flera 
olika komplikationer i kroppen, bland annat att man åldras 
snabbare,1 förstyvning av vävnader (vilket kan leda till 
bindvävssjukdomar) och långsammare läkning av sår och 
mjukvävnadsskador. Den styvare bindväven och en försäm-
rad mikrocirkulation kan även leda till olika manifestationer 
av stelhet och smärta i muskler och ledförbindelser. Diabe-
tesrelaterade led- och muskelproblem är tämligen vanligt. 
Glykation spelar möjligen även en roll vid utveckling eller 
förvärring av många andra degenerativa sjukdomar, såsom 
ateroskleros, kronisk njursjukdom och Alzheimers sjukdom.

En nyligen gjord undersökning från Alberta Diabetes 
Institute, Kanada, fann konsekvent låga halter av cirkuleran-
de glycin hos personer med typ 2-diabetes2. Forskare har 

Kollagen
– Kan det spela roll för diabetes 

och dess följdsjukdomar?
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funnit en koppling mellan låga blodglycinnivåer och nedsatt 
glukostolerans, vilket tyder på att låg glycinnivå kan leda till 
insulinresistens och i slutändan diabetes. Då kollagen 
innehåller höga halter glycin, har kollagentillskott visat sig 
ha en positiv påverkan på insulinsekretionen och blodsock-
ernivån hos de med diabetes (3). Glycinet i kollagen kan även 
hjälpa till att minska effekterna av åldrandet, vilket är 
särskilt viktigt för diabetiker, då de förlorar kollagen i 
snabbare takt än de som inte har sjukdomen.

På Lunds universitet har man gjort en banbrytande 
forskning kring sambandet mellan diabetes typ 2 och 
hjärt-kärlsjukdomar. Målet är att förstå hur diabetes 
påverkar läkningsprocessen i kärlväggen och därigenom 
finna nya riskmarkörer och behandlingsvägar för att 
förebygga hjärt- och kärlsjukdom. Forskningen indikerar att 
de med diabetes har sämre förmåga att läka skador i blodkär-
lens väggar.4 Förändringar via AGE kan även ske i blodkärl 
som lagras i kollagen typ 1 (som finns i det yttre skiktet i 
större blodkärl), vilket leder till minskad elasticitet i dessa. 

Plack hos diabetiker har tidigare visats vara kraftigt mer 
inflammerade än plack hos icke-diabetiker, (5) men detta är 
fortfarande något oklart. När en plack brister bildas en 
blodpropp som kan sätta sig i hjärtat eller hjärnan och orsaka 
en infarkt. För att undersöka olika anledningar till plackrup-
tur hos diabetiker har man jämfört plack från diabetiker med 
plack från icke-diabetiker. Enligt resultaten var placken från 
diabetiker inte mer inflammerade.5 Däremot innehöll de 
betydligt mindre av de stabiliserande bindvävsproteinen 
kollagen och elastin. Kollagen och elastin är viktiga kompo-
nenter för vävnadsläkning och för att stabilisera åderför-

kalkningsplack så att de inte brister. Patienter med diabetes 
har visat sig ha lägre nivåer av dessa proteiner. Man tror att 
detta kan vara kopplat till nedsatt läkningsförmåga och att 
det in sin tur kan förklara varför det är vanligt att personer 
med diabetes har fler sårbara åderförkalkningsplack, som lätt 
brister, i kärlen.4 Forskningsresultaten visade att plack från 
diabetiker även innehöll lägre nivåer av tillväxtfaktorer och 
enzym som inducerar kollagensyntes.5 Kollagen verkar därför 
spela en avgörande roll hos diabetiker. 

Hur optimerar man upptaget av kollagen? Kollagen 
kommer både från animaliska och vegetabiliska källor, såsom 
kött, fisk, spenat, kål och äggplanta, och man kan ta det som 
tillskott. Gelatin, som finns i djurs brosk och skinn, innehål-
ler en hög andel kollagen. Röda frukter, såsom äpplen, 
jordgubbar, körsbär, rödbetor, tomater och paprika innehål-
ler lykopen, en antioxidant som hjälper till att främja 
produktionen av kollagen. Vitamin C är även en viktig faktor 
för produktionen av kollagen. Kollagen som kosttillskott är 
hydrolyserat. Hydrolyserat kollagenprotein är delvis nedbru-
tet kollagen. Då behöver inte kroppen bryta ner det i mindre 
delar innan det kan tas upp, vilket ger en effektivare absorp-
tion genom tarmslemhinnan. Hydrolysering är en kemisk 
process där en molekyl klyvs i två delar genom att en 
vattenmolekyl tillförs.

Om du har diagnostiserats med diabetes eller prediabetes 
har du sannolikt fått rådet att minska sockerintaget och öka 
din fysiska aktivitet för att reglera blodsockernivåerna. Kost 
och motion är fundamentala faktorer, genom hälsosamma 
levnadsvanor kan risken för hjärt-kärlsjukdom och andra 
diabeteskomplikationer förhindras eller fördröjas. En allsidig 
kost, god sömn samt rökstopp kan minska risken för 
diabeteskomplikationer och även möjligen gynna igångsätt-
ningen av kollagenproduktion.

Ett dagligt tillskott av kollagen kan bli en viktig del i pusslet 
för de som diagnostiserats med diabetes och prediabetes.

Anette kan nås på: anette@lommahalsan.se 
För referenser: www.funktionsmedicinsktidskrift.se
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