
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    ETKİ MEKANİZMALARI / ETKİNLİK KANITI   

 

 
Moleküler seviyede GHK, anjiyogenezi, yani hücre dışı matris bileşenlerinin üretimini tetikleyip fibroblastların TGF-β1 üretimini kısıtlayarak cildin 

yenilenmesine yardımcı olur. GHK ayrıca antienflamatuvar ve kemotaktik özelliklere sahiptir. 

 

1. Doku sentezi: Tripeptit GHK temel fibroblast büyüme faktörü (β-FGF) ile vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ifadesinde artışı teşvik ederek 

anjiyogenezi tetikler [1]. Ayrıca, fibroblast üretimini tetikler [1]. GHK, kolajenle glikozaminoglikanların ve özellikle dermatan sülfat ile heparan sülfatın 

sentezini teşvik eder [2, 3]. Aynı zamanda proteoglikan üretimini de destekler [4]. 

 

2. Doku yenileme: Tripeptit GHK, hücre dışı matristeki hasar gören proteinlerin makromoleküllerden ayrılması ve hücre dışı cilt matrisinin yeniden 

oluşturmak üzere yeni proteinlerin sentezlenmesi için MMP-2 (matris metalloproteinaz-2) üretimini teşvik ederken TIMP-1 ve 2 inhibitörlerini aktive 

eder [5]. GHK aynı zamanda fibroblastların (yara oluşumunu ilerleten faktör olan) TGF-β1 sekresyonunu azaltır [6]. 

 

Biyolojik olarak daha genç ciltlerin iyileşmesi, birbiriyle ilişkili iki süreçten oluşur: hasar gören proteinlerle atipik cilt lezyonlarının ortadan kaldırılması 

ve bunların yerine sağlıklı bir doku oluşturulması [7]. Bu, cildin ilk haline dönmesi için yara dokusunun çıkartıldığı iyileşme modellemesine benzer bir 

süreçtir. Küçük çocuklarda bu süreç çok hızlıdır ve cilt hasarı çabucak ortadan kalkar. Yetişkinlerde ise bu süreç çok daha yavaştır ve yara izleri birkaç 

yıl boyunca ciltte kalabilir. GHK, iyileşmenin yeniden modelleme sürecinin dokuyu onarıp sağlıklı bir cilt dokusu oluşturduğu ikinci fazını başlatan bir 

ajan gibi hareket eder. Tripeptit GHK bu şekilde olgun ciltlere uygulandığında biyolojik olarak daha genç bir cildin fonksiyonlarını yerine getirerek 

mevcut kırışıklıkları azaltmakta kullanılabilir. 

 

%0,03 yoğunluktaki (%0,000048 veya 0,48 ppm peptit) ChroNOline™ isimli tetrapeptit ile gerçekleştirilen in-vitro çalışmalar laminin sentezinin %26 

[8], fibronektin sentezinin ise %60 oranında arttığını ortaya koymuştur [9]. Aynı konsantrasyonda cilt eksplantıyla gerçekleştirilen bir çalışma 

kortikosteroidli ortamda laminin seviyelerinde %49 ve tip VII kolajen seviyelerinde %34 artış gözlemlendiğini göstermiştir [10]. 

 

İn-vivo çalışmalar aynı zamanda kolajen üretimi [11] ile cilt elastikiyeti, parlaklığı, görünümü, kırışıklık ve ince çizgi görünümündeki azalma ve cilt 

yoğunluğuyla kalınlığındaki artış gibi [12][13][14] yaşlanma belirtilerinin azaltılması bakımından tripeptit GHK-Cu içeren ürünlerin etkinliğini ortaya 

koymuştur.   

%2,5 ChroNOline™ konsantrasyonuna sahip bir ürün ile gerçekleştirilen bir in-vivo çalışma kapsamında 56 günlük uygulamanın ardından kırışıklıklar 

üzerinde %27 oranında etkinlik gözlemlenmiş, ultrason ölçümlerinde dermal kolajen yapılarının onarıldığı ortaya konmuştur [15]. 

 

 
 
 

 
Tripeptit GHK adı da verilen Peptit-4, üç amino asitten oluşan bir komplekstir (glisin, histidin ve lizin) ve 1973 yılında Loren Pickart tarafından 

keşfedilmiştir. İnsanlarda doğal olarak plazma, tükürük ve idrarda oluşan biyomimetik bir peptittir. Fizyolojik mekanizmalar üzerinde çok spesifik bir 

etkiye sahiptir. GHK, hücre hasarı ve muhtemelen doğal doku yenilenmesi süreçlerinden sonra hücre dışı cilt matrisindeki proteinlerin bozulması 

esnasında üretilir. GHK dizilimi hücre dışı cilt matrisi hariç vücuttaki çoğu protein için görece nadir rastlanan bir dizilimdir. GHK'nin biyokimyasal 

özgüllüğü, membran reseptörlerine yaklaşmasını kolaylaştıran çok küçük boyutlarından ileri gelmektedir. Tripeptit GHK, doku onarımının 

aktivasyonu, bağışıklık hücrelerinin çekilmesi, antienflamatuvar ve antioksidan etkilerle anjiyogenezin tetiklenmesi de dâhil olmak üzere pek çok 

biyolojik etkinlikte rol oynar. 

Cilt biyolojisindeki önemi göz önünde bulundurulduğunda GHK bazlı preparatlar, ciltteki yaraların onarımı ve lazer tedavi sonrası iyileşme süreci gibi 

birçok uygulamada kullanılmaktadır. 

Seçilen formu, G-H-K dizilimi temel alınarak kararlı hale getirilmiş ve bir yağ asidine nakledilerek ciltte biyolojik olarak daha kullanılabilir, yani 

biyoyararlanımı yüksek hale getirilen bir tetrapeptittir. 

PRO-KOLAJEN PEPTİT 4 
Başlıca endikasyon: mimik kırışıklıkları 

SAF ETKEN 
MADDE A12 

 INCI adı: KAPROOİL TETRAPEPTİT-3 

 Sentezlenerek üretilmiş saf molekül 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETKİN DOZ 

 
Bu etken madde için tüm yayınlar, bilimsel çalışmalar, standart kullanımlar ve uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda saf etken madde olarak 

Pro-kolajen Peptit-4 konsantrasyonu %2,5, yani 0,5 mg / 100 ml (0,075 mg/15 ml) dozu olarak belirlenmiştir.    
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