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MÄÄRITELMÄ 
 
Copper tripeptide-1 on pieni proteiini, joka koostuu kolmesta 
aminohaposta (proteiinin rakennuspalikasta), glysiinistä, 
histidiinistä ja lysiinistä yhdistettynä tietyssä geometrisessä 
rakenteessa ihmiskeholle tärkeään mineraaliin, kupariin. Sitä 
kutsutaan joskus nimellä GHK-Cu indikoiden sen kaikkien 
neljän molekyylin kemikaalisia symboleja. Nämä kolme 
aminohappoa vetävät hyvin innokkaasti puoleensa kuparia ja 
ne esiintyvätkin usein yhdessä tämän mineraalin kanssa 
biologisissa systeemeissä. Ihmiskehossa Copper tripeptide-
1:ä saattaa esiintyä sekä kupariin yhdistettynä tai ilman, 
mutta kupariin yhdistettynä se on hyödyllisempää. Vuodesta 
1973 lähtien, jolloin Copper tripeptide-1:n havaittiin 
muuttavan vanhojen maksasolujen käyttäytymistä nuorien 
solujen tavoin, on löydetty lisääntyvissä määrin tieteellistä 
todistusaineistoa tämän kiehtovan ainesosan turvallisuuteen 
ja hyödyllisiin vaikutuksiin liittyen.  
 
SIJAINTI IHMISKEHOSSA 
 
Kaikentyyppisissä vahingoittuneissa kudoksissa esiintyy 
Copper tripeptide-1:ä joka toimii signaloivana agenttina 
korjaus- ja uudistusprosesseissa auttaen vahingoittuneita 
kudoksia palautumaan normaaliin vahingoittumaan 
toimintaan. Copper tripeptide-1 löydettiin alun perin 
ihmisplasmasta – veren nestemäisestä osasta joka ei sisällä 
verisoluja ja sillä todettiin olevan hyödyllisiä vaikutuksia 
maksasoluihin. Pian sitä löydettiin myös syljestä, virtsasta ja 
kollageenista ja sen jälkeen huomattiin, että sillä on tärkeä 
merkitys kaikkien kudostyyppien korjaamisessa ja 
ylläpitämisessä. Copper tripeptide-1 on bioidenttinen 
tarkoittaen sitä, että sillä on täsmälleen sama kemikaalinen 
molekyylistruktuuri kuin ihmiskehossa luonnostaan. Koska 
sen molekyylikoko on erittäin pieni, se kykenee liikkumaan 
helposti kudoksen sisällä ja solujen ympärillä. Suuri osa sen 
eduista liittyy sen kykyyn sitoa ja kuljettaa tehokkaasti kupari-

ioneita. Copper tripeptide-1 kuuluu suureen kuparia 
sisältävien entsyymien perheeseen jotka auttavat kudosten 
korjaamisessa, tulehduksissa, aineenvaihdunnassa ja 
elintärkeiden molekylääristen rakenteiden synteeseissä.  
 
TOIMINNOT 
 
Copper tripeptide-1 kuuluu niiden molekyylien ryhmään jotka 
astuvat esiin tapaturman sattuessa ja tulevat kehon avuksi 
kun seuraavat prosessit aktivoituvat. 
 
Haavojen parantuminen 
 
Copper tripeptide-1:llä on erittäin laajasti tieteellisesti 
todettu olennainen rooli haavojen parantumisen 
kiihdyttäjänä. Copper tripeptide-1:ä alkaa erittyä aina kun 
mikä tahansa kudos vahingoittuu ja se signaloi käynnistymään 
parantumisprosessia. Tutkimuksissa on todettu, että siitä on 
hyötyä useisiin eri haavatyyppeihin, kuten leikkaushaavoihin, 
laser-hoitojen jälkeen, iskemiaan, palovammoihin, 
ihonsiirtoihin, hiusten siirtoihin ja diabeettisiin haavoihin. 
Diabeettiset haavaumat parantuvat kolme kertaa 
nopeammin Copper tripeptide-1:n läsnäollessa. Myös 
arpikudoksen uudistumisaika nopeutuu.  
 
Kudosten uudelleenmuotoutuminen 
 
Lisäksi Copper tripeptide-1 on aktiivinen paitsi ensivaiheen 
parantumisessa myös kudokseen 
uudelleenmuodostumisessa jossa vahingoittunut kudos 
palautuu takaisin normaaliin rakenteeseensa ja toimintaansa. 
Se lisää keratinosyyttien uudiskasvua ja normaalia 
kollageenisynteesiä, paksuntaa ihoa, lisää ihon elastisuutta ja 
kiinteyttä, auttaa ryppyihin, uv-valon aiheuttamiin vaurioihin, 
epätasaiseen ihonväriin, kirkastaa ihoa ja kiinteyttää 
suojaavia rakenneproteiineja. Dekoriinin vaikutusten kautta 
vahingoittuneessa kudoksessa sijaitseva kollageeni alkaa 
järjestäytyä oikeaan järjestykseen ennemmin kuin 
epäjärjestykseen. Dermiksen tukirakenteet kollageeni I, 
kollageeni III ja glykosaminoglykaanit mukaan lukien 
lisääntyvät Copper tripeptide-1:n läsnäollessa kun 
normaalikudosrakenne muotoutuu uudelleen vahingon 
jälkeen. Arpea muodostavat prosessit minimoituvat ja 
proteiinisynteesi kasvaa vaikuttaen suoraan fibroblasteihin. 
Copper tripeptide-1 –taistelee myös maksasolujen toksiineja 
vastaan. Se parantaa tekonivelten kiinnittymisvahvuutta ja 
uuden luun muodostumista nivelen ja luonnonnivelen välille. 
Se myös edistää kaikentyyppisten ruoansulatusjärjestelmän 
haavaumien parantumista, myös ärsyneen paksusuolen 
toisen asteen haavaumia.  
 
Taistelee syöpää vastaan ja korjaa DNA:ta 
 
Copper tripeptide-1:llä on vahvoja syöpää vastaan taistelevia 
vaikutuksia, osittain dekoriinin välityksellä. Se suojaa DNA:ta 
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säteilyn aiheuttamilta vaurioilta, mukaan lukien 
syöpähoitojen säteilyltä ja ihon ennenaikaiselta, auringon 
aiheuttamalta ikääntymiseltä. Syöpäsolulinjat kuolivat 
Copper tripeptide-1:n läsnäollessa tutkimuksessa jossa 
syöpää hoidettiin, mutta terveet solut säilyivät hengissä ja 
voimistuivat. Tämä ainesosa ei siis ole vain biologisesti 
turvallinen vaan suojaa antava ainesosa. 
 
Estää kantasolujen ikääntymistä 
 
Yhdistämällä integriinejä ja p63:a, Copper tripeptide-1 
edistää kantasolujen selviytymistä epidermiksen alaosassa. 
Tämän vuoksi on nähtävissä, että sillä voi olla merkittävä rooli 
ikääntymistä estävänä tekijänä ja itse asiassa sillä on osoitettu 
olevan ikääntymistä estäviä ominaisuuksia useissa eri 
kudostyypeissä. Säteily vahingoittaa vakavasti DNA:ta ja 
vanhentaa, mutta säteilylle altistuneet fibroblastit pystyivät 
Copper tripeptide-1:n läsnäollessa palautumaan normaaliin 
toimintaansa.  
 
Tulehduksia estävät ja antioksidanttiset vaikutukset 
 
Copper tripeptide-1 käynnistää monia kehon tärkeitä 
antioksidanttisia järjestelmiä, kuten superoksididismutaasin 
toiminnan. C-vitamiinin ja muiden antioksidanttien tasot 
nousevat parantuvissa haavoissa. Sillä on todettu olevan 
vahvoja tulehduksia estäviä vaikutuksia haavojen 
parantuessa, auringonsäteilyn aiheuttamissa vahingoissa ja 
ryppyjen häivyttymisessä. 
 
Mikrobeja vastaan taistelevat vaikutukset 
 
Copper tripeptide-1 vähentää haavan tai 
uudelleenmuotoutuvan kudoksen infektioriskiä. Kyseessä on 
osittain ferritiinin ionien purkautumisn estämisestä, pro-
oksidanttisesta toiminnosta.  
 
  
Hermosolujen ylläpito 
 
Copper tripeptide-1:lla on nähty olevan mahdollinen hoitava 
rooli ikääntymiseen liittyvässä neurologisessa ja 
kognitiivisessa taantumisessa. Se parantaa hermosolun 
viejähaarakkeen pärjäämistä ja ylläpitää hermojen toimintaa. 
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