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CZASOPISMO SPECJALISTYCZNE O ZDROWYM ODŻYWIANIU

Odporność powstaje w zdrowym jelicie
Panaceum odkrywane na nowo

COLOSTRUM - WYJĄTKOWY DAR NATURY 
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colostrum – 
panaceum odkrywane na nowo

czym jest colostrum.

a Jaki jest jego skład i znaczenie.

a W jaki sposób współczesna medycyna bada i wykorzystuje właściwości 
colostrum.

Z tego artykułu doWiesZ się:

Co to jest colostrum?

Dlaczego colostrum firmy genactiv?

Colostrum jest naturalnym produktem gruczołów mlekowych powstającym w ostat-
nim okresie ciąży aż do kilkudziesięciu godzin po porodzie. Jest jedną z najbardziej 
bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego. Charakteryzuje je wysoka 
zawartość biologicznie aktywnych białek: laktoferyny, immunoglobuliny IgG, czyn-
ników wzrostu (IGF -1&2) oraz białek serwatkowych, argininy, łatwo przyswajalnych 
aminokwasów rozgałęzionych, witamin i minerałów. 

Firma Genactiv pozyskuje colostrum od krów ze stada hodowanego w Wielkopolsce. 
Stado to podlega stałej kontroli weterynaryjnej, a colostrum pobiera się wyłącznie 
od krów w pełni zdrowych, we wzorowych warunkach higienicznych. Dzięki rygo-
rystycznemu przestrzeganiu tych zasad firma uzyskała certyfikaty bezpieczeństwa 
i czystości. Pozyskiwanie siary odbywa się bez szkody dla zdrowia cieląt. Wykorzy-
stywane są jedynie jej nadwyżki, których ciele nie jest w stanie wypić.  

Niedomagania odporności nie są wyjątkową cechą noworodków. Również dzieci starsze, a także dorośli mogą z bardzo wielu powodów 
mieć trudności z odpowiednim reagowaniem na płynące z zewnątrz i wewnątrz organizmu zagrożenia. Colostrum wydaje się być idealnym 
kandydatem by zyskać powszechne uznanie jako środek wszechstronnie wspierający osłabioną odporność.

Skład coloStrum

Białka i peptydy stanowią aż 60% suchej masy siary z pierwszych godzin po porodzie. Wraz z upływem czasu ta proporcja spada na rzecz 
lipidów i cukrów stanowiących istotne składniki mleka. Stąd tak istotne z punktu widzenia aktywności biologicznej colostrum, 
używanego w suplementacji diety i kosmetologii, jest zbieranie go odpowiednio wcześnie po porodzie.

do głównych efektów działania colostrum należą: wzmocnienie i regulacja układu odpornościowego oraz dojrzewanie 
i regeneracja tkanek. Ma właściwości prebiotyczne, wspiera rozwój bakterii korzystnych dla przewodu pokarmowego i pozwala 
uzyskać właściwy skład bardzo istotnej dla pracy jelit flory probiotycznej. Bioaktywne składniki colostrum (laktoferyna, lizozym, 
laktoalbuminy) zwalczają patogeny obecne w przewodzie pokarmowym (bakterie chorobotwórcze, grzyby, wirusy). Składniki te mają 
udowodnione działanie przeciwzapalne oraz regeneracyjne.

Najnowsze badania kliniczne przeprowadzone w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie jednoznacznie wykazały, że colostrum bovinum powoduje zmniejszenie nadmiernej przepuszczalności bariery jelitowej. 
Pod jednym warunkiem, że jest to colostrum pobrane w ciągu pierwszych kilku godzin, z dobrego źródła i przetwarzane 
w procesie liofilizacji, co zapewnia najwyższą jakość i skuteczność jego działania. 

coloStrum Genactiv charakteryzuje: 

¡ optymalny czas pobrania – pozyskane jest tylko z pierwszego udoju po rozpoczęciu laktacji (1-2 godzin po ocieleniu),
¡ technologia produkcji – zachowuje pełną wartość biologiczną produktu świeżego dzięki metodzie zamrażania i liofilizacji 

opracowanej przez Genactiv,
¡ wysoka jakość – zawiera najwyższe stężenie czynników aktywnych colostrum, jest produktem całkowicie naturalnym, 

pełnym, nie przetworzonym jakościowo,
¡ udowodniona skuteczność – jedyne colostrum, którego skuteczność potwierdzono w badaniach klinicznych (1)
¡ bezpieczeństwo – poddawane jest badaniom jakościowym i posiada certyfikaty bezpieczeństwa wystawione 

przez certyfikowane laboratoria badawcze,
¡ pewne źródło pozyskiwania – źródłem surowca są wyłącznie gospodarstwa produkujące najczystsze spożywczo mleko 

w Polsce.

1. Hałasa Maciej, Maciejewska Dominika, Baśkiewicz-Hałasa Magdalena, Machaliński Bogusław, Safranow Krzysztof, Stachowska Ewa; Oral supplementation with bovine 
colostrum decreases intestinal permeability and zonulin stool concentration in athletes. Nutrients 2017,9
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W archaicznej polskiej terminologii medycznej substancję, której poświęcono 
niniejszy artykuł nazywano młodziwem. Określenie to podkreślało nie tylko ograni-
czony czas jego powstawania w gruczole mlekowym, ale także właściwości regeneru-
jące, obserwowane „gołym okiem” i wykorzystywane do dziś w pielęgnacji skóry oraz 
leczeniu ran/owrzodzeń, zmian o podłożu infekcyjnym [1–4]. Współczesne badania 
naukowe, wykorzystujące zarówno podstawowe metody analityczne, jak i zaawan-
sowane techniki wysokospecjalistyczne, stopniowo poszerzają wiedzę na temat tej 
niezwykłej substancji. Każda kolejna publikacja rzuca nowe światło na ten naturalny 
i niezbędny dla każdego ssaka eliksir zdrowia o potencjale niemalże mitologicznego 
atrybutu bogini uzdrawiania – panaceum.



Jednocześnie Ig nie ulegają zniszczeniu pomimo działania enzymów tra-
wiennych i zmian pH, gdyż natura zaopatrzyła je w zabezpieczające przed 
strawieniem inhibitory enzymów trawiennych. Pod „immunoglobulino-
wym płaszczem”, za sprawą obecnych w colostrum czynników wzrostu, 
dochodzi do uszczelnienia połączeń pomiędzy komórkami błony śluzowej. 
Wzmacnia to dodatkowo barierę krew–jelito, zapobiegając tym samym 
migracji czynników chorobotwórczych. Na opisane działanie Ig i czynników 
wzrostu nakładają się działające antydrobnoustrojowo na powierzchni 
śluzówki białka, takie jak np. laktoferyna czy lizozym [11–13]. Za postępu-
jący z każdą godziną wzrost szczelności jelita odpowiada cykl produkcyjny 
gruczołu mlekowego matki, zastępując immunostymulującą siarę mlekiem 
o właściwościach odżywczych.

Z uwagi na rosnące potrzeby poszukiwania 
alternatyw lub metod intensyfi kujących 

tradycyjną farmakoterapię
wykorzystanie colostrum wysuwa się na czoło 

substancji naturalnych 
uzupełniających leczenie tradycyjne.

Ten pozytywny wpływ na szczelność jelita nie dotyczy jedynie nowo-
rodków, dla których colostrum jest fi  zjologicznym pierwszym pokarmem. 
Został on zaobserwowany również u osób dorosłych stosujących w codzien-
nej suplementacji diety siarę bydlęcą [14]. Przewlekły stres, intensywny 
wysiłek fi zyczny, nieprawidłowo zbilansowana dieta, choroby przewlekłe, 
a także uboczne działania powszechnie stosowanych leków, takich jak 
inhibitory pompy protonowej, antybiotyki, sterydy i niesteroidowe leki 
przeciwzapalne oraz inne substancje enterotoksyczne, negatywnie wpły-
wają na stan mikrobiomu oraz szczelność jelit. Te dwie składowe, stano-
wiące o integralności i prawidłowej funkcji jelita, znacząco wpływają 
na poprawne działanie układu immunologicznego, gdyż jak powszechnie 
wiadomo, „zdrowie i dobre samopoczucie zaczyna się w jelitach”. Colostrum 
poprawia stabilność oraz wpływa na bioróżnorodność mikrofl ory jelitowej, 
przyspiesza regenerację uszkodzonego substancjami toksycznymi nabłonka 
jelitowego, co udowodnionow badaniach na modelu zwierzęcym [15, 16]. 
Podobne wnioski skupione wokół oceny parametrów zapalnych i odpowie-
dzi układu odpornościowego przedstawiono [17] w badaniu wpływu suple-
mentacji diety colostrum na przebieg endoteksemii odpowiadającej sepsie 
noworodkowej. Opublikowane niedawno badanie pilotażowe z udziałem 
dzieci reprezentujących zaburzenia ze spektrum autyzmu rzuciło nowe 
światło na możliwości terapeutyczne z wykorzystaniem colostrum bydlę-
cego jako substancji prebiotycznej [18]. Również polscy badacze dowiedli 
wpływu colostrum bydlęcego na poprawę szczelności jelita u sportowców, 
przeprowadzając test absorpcji różnicowej cukru (mannitol/laktuloza) 
oraz ocenę obecności w kale zonuliny, białka markerowego oznaczanego 
w przypadku podejrzenia zespołu nieszczelnego jelita [19]. Polskie badanie 
pod kierunkiem doktora M. Hałasy, przeprowadzone w grupie sportowców 
suplementowanych colostrum (pobranym do dwóch godzin od ocielenia 
i liofi  lizowanym) vs. placebo, wykazało normalizację ocenianych pa-
rametrów. Suplementacja z użyciem badanej siary bydlęcej okazała się 
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colostrum

SuBStancje odŻyWcze:
• tłuszcze, kwasy tłuszczowe, białka, witaminy, związki mineralne, 

węglowodany

czynniki WzroStu:
• IGF, EGF, VEGF, TGF-alfa, TGF-beta, PDGF
• VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego)
• IGF (insulinopochodny czynnik wzrostu)
• PDGF (płytkopochodny czynnik wzrostu)
• EGF (naskórkowy czynnik wzrostu lub czynnik wzrostu naskórka)
• TGF (transformujący czynnik wzrostu, np. TGF-beta)

elementy immunoaktyWne:
• immunoglobuliny IgA, IgG, IgE, IgM, laktoferyna, laktoalbuminy, 

cytokiny, lizozym, polipeptydy

Rys. 1. Składniki i czynniki bioaktywne colostrum
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Colostrum (siara) jest naturalną substancją powstającą w gruczole 
mlekowym wszystkich ssaków w okresie okołoporodowym. Poprzedza 
pojawienie się w nim mleka odgrywającego zasadniczo odmienną rolę. 
Podstawowym zadaniem siary jest stworzenie biernej, swoistej i nieswo-
istej, bariery ochronnej u jeszcze immuno-niekompetentnego organizmu. 
Jak się jednak okazuje, jej rolą jest nie tylko (aż!) wytworzenie u bezbron-
nego noworodka pierwszej linii oporu, ale również aktywacja własnych 
mechanizmów odpornościowych. Dzięki tej swoistej stymulacji colostrum 
działa nie tylko u młodych organizmów i nie tylko w miejscu bezpośred-
niego kontaktu z komórkami przewodu pokarmowego. Zaobserwowano, 
że siara ogranicza zachorowalność i/lub skraca czas trwania infekcji dróg 
oddechowych, w tym innych chorób sezonowych,takich jak grypa [5–9].
W świecie zwierząt pozbawienie noworodka możliwości spożycia siary 
nazywa się osieroceniem. Tak jak ludzkie dziecko pozbawione opieki 
rodzica jest bezbronne wobec świata, tak zwierzęcy noworodek pozbawio-
ny colostrum często jest z góry skazany na przegraną walkę z grożącymi 
mu niebezpieczeństwami. Ta zależność pomiędzy spożyciem siary a dal-
szym rozwojem warunkowana jest złożonym składem colostrum dosto-
sowywanym w pełni do dynamicznie zmieniających się potrzeb młodego 
organizmu. najwyższa koncentracja poszczególnych składników 
colostrum, odróżniających je od mleka właściwego, występuje tuż 
po porodzie, czyli wtedy, gdy naturalne bariery biologiczne jelit 
nie stanowią dostatecznej przeszkody dla intensywnego przeni-
kania jego elementów [10]. Są nimi np. immunoglobuliny (Ig), które 
w zależności od gatunku ssaka i typu wytwarzanego łożyska wnikają 
do krwiobiegu w trakcie życia wewnątrzmacicznego i/lub wyścielają 
powierzchnię błony śluzowej przewodu pokarmowego dopiero po spożyciu 
colostrum. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku noworodków ludzkich, 
u których krążące we krwi przeciwciała pochodzą z transferu łożyskowego, 
a te spożyte z colostrum „tapetują” przewód pokarmowy na całej długości. 

bezpieczna i skuteczna w zakresie zmniejszania przepuszczalności jelitowej 
w przypadku tej grupy sportowców, u których ryzyko wystąpienia wyższej 
przepuszczalności jest zwiększone. Po badaniach polskich opublikowano 
obserwacje dotyczące wpływu colostrum bydlęcego na powikłania ze stro-
ny przewodu pokarmowego, poziom osoczowych endotoksyn oraz prze-
puszczalność jelit u pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej 
terapii. U pacjentów tych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego 
indukowane wieloma czynnikami, m.in. intensywną antybiotykoterapią, 
narażeniem na patogenną fl orę szpitalną, głębokimi zaburzeniami home-
ostazy, istotnie wpływają na częstość powikłań/śmiertelność [20]. Również 
w tym przypadku obserwacje dowiodły celowego włączania colostrum 
bydlęcego jako dodatkowego wzmocnienia terapii klasycznych. We wnio-
skach z powyższego badania zawarto informację o redukcji epizodów 
biegunkowych oraz spadku stężenia osoczowych endotoksyn i zonuliny 
w grupie pacjentów otrzymujących wczesną enteralną suplementację 
colostrum.

Limitowany czas i ilość uzyskiwanego colostrum kobiecego spowo-
dowały konieczność pozyskiwania i oceny skuteczności u ludzi colostrum 
obcogatunkowego. Okazało się, że najbardziej dostępnym na masową 
skalę, a  jednocześnie skutecznym substratem do zastosowania medycz-
nego i kosmetycznego, jest colostrum krowie. O swoistości gatunkowej 
colostrum możemy mówić zasadniczo jedynie w przypadku zawartych 
w nim Ig, co nie neguje w całości ich aktywności biologicznej. Pozosta-
łe składniki aktywne i odżywcze nie wykazują odrębności gatunkowej 
rzutującej na ich efektywność u innych gatunków. Nie bez znaczenia jest 
także moment pobrania i sposób przetworzenia pobranego surowca. 
Analizując dane dotyczące składu colostrum w zależności od momentu 
poboru, zauważa się, że tylko wczesny pobór substratu warunkuje uzyska-
nie wysokich poziomów czynników bioaktywnych. Jeśli celem suplementa-
cji diety colostrum jest podtrzymanie statusu immunologicznego, produkt 
cechujący się wczesnymi parametrami poboru (tj. np. do dwóch godzin 
od porodu) wydaje się najwłaściwszy. To samo dotyczy sposobu przetwa-
rzania substancji wyjściowej, gdyż – jak wiadomo – większość czynników 
aktywnych colostrum należy do frakcji białkowej. Białka wrażliwe na dzia-
łanie wysokich temperatur tracą swoją bioaktywność. Dowodzić temu 
mogą analizy porównawcze colostrum poddawanego różnym procesom 
technologicznym (np. liofi  lizacja vs. suszenie w wysokiej temperaturze), 
w których to colostrum suszone zawiera np. więcej wolnych aminokwasów 
w porównaniu do surowca wyjściowego. Potwierdza to wywołane ciepłem 
uszkodzenie struktury białek z uwolnieniem ich elementów składowych. 
O ile wartość odżywcza takiego colostrum nie pogarsza się, to nie stanowi 
ono materiału zbliżonego do surowca natywnego. Ciekawość świata nauki 
tą niezwykłą kompozycją matki natury zaowocowała rosnącym od lat 
70. XX w., zakresem badań i eksperymentów z siarą w roli głównej. 
Wraz z kolejno publikowanymi badaniami poszerza się zakres wskazań 
do suplementacji colostrum. Wśród najczęściej wymienianych grup 
benefi  cjentów stosowania colostrum są osoby o trwałym lub 
zagrażającym osłabieniu odporności, cierpiące z powodu nawra-
cających infekcji, osoby stosujące leki negatywnie wpływające 
na stan przewodu pokarmowego, pacjenci cierpiący na dysbakte-
riozy oraz choroby zapalne jelit, sportowcy. Choć nie w pełni poznano 
mechanizmy regulujące wpływem colostrum na układ immunologiczny, 
wśród wskazań do jego stosowania wymienia się też alergie i inne choroby 
o podłożu autoimmunologicznym, zaznaczając, że wymaga to dalszych 

obserwacji. Nie podaje się przy tym limitu wieku czy też konkretnych 
przeciwwskazań i działań niepożądanych związanych ze stosowaniem 
colostrum. Badania prowadzone u wyjątkowo wrażliwych osobników 
(np. noworodki, pacjenci z obniżoną odpornością) oraz fi zjologiczna rola 
colostrum pośrednio dowodzą szerokiego profi lu bezpieczeństwa tej sub-
stancji. Również nietolerancja laktozy czy białek mleka krowiego nie jest 
wymieniana jako twarde przeciwwskazanie do suplementacji, co wynika 
z faktu, że zawartość laktozy w colostrum jest mniejsza niż w mleku, a stymu-
lacja aktywności enzymatycznej rąbka szczoteczkowego jelit może wpływać 
na poprawę strawności oraz przyswajalności zawartych w nim składowych.
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odporność – definicja
Właściwa odporność to warunek odpierania zagrożeń płynących zarów-

no z zewnątrz, jak i z wnętrza organizmu. Zapewniana jest przez bariery 
zewnętrzne (nabłonki), a także przez szeroko rozumiany układ odporno-
ściowy, który oparty jest o struktury tkankowe oraz komórki odpornościo-
we, a także czynniki humoralne. 

Odporność można podzielić na wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swo-
istą). Pierwszy rodzaj jest dostępny praktycznie od urodzenia, podczas 
gdy drugi wymaga czasu i spełnienia warunków do pełnego rozwinięcia 
swych możliwości. W pełni rozwinięta obrona za pomocą odporności nie-
swoistej oparta jest często na zapaleniu. Proces ten wymaga wysokiego 
stopnia wydolności energetycznej i budulcowej organizmu, a także po-
zostawia najczęściej zniszczenia w tkankach. Odporność wrodzona jest 
zwykle mniej skuteczna niż nabyta. Z tych powodów jej użycie jest aktem 
ostatecznym, uruchamianym w przypadku niemożności obrony za pomocą 
mechanizmów swoistych. Odporność nabyta pozwala na wysoce skuteczne 
odparcie zagrożenia i jest niezbyt wymagająca energetyczniei budulcowo, 
a także nie powoduje zniszczeń w tkankach. Jednym z podstawowych 
sposobów działania odporności swoistej jest produkcja przeciwciał dzia-
łających poprzez wybiórcze przyłączenie się do antygenu. Całą gamę 
skutkówobronnych związanych z nimi prezentuje rys. 1. Oszczędność oraz 
skuteczność mechanizmów swoistych wyjaśniają, dlaczego celem nad-
rzędnym w budowaniu odporności organizmu jest stworzenie optymal-
nych warunków dla rozwoju odporności nabytej.

Warunki rozwoju odporności nabytej
Rozwój odporności nabytej zależny jest od dwóch procesów, z których 

na pierwszy mamy stosunkowo ograniczony wpływ, natomiast drugi 
w ogromnym stopniu zależy od naszych zachowań prozdrowotnych. 

odPorNoŚĆ orgaNiZmu
PoWstaJe W ZdroWym Jelicie
Suplementacja colostrum bovinum i laktoferyną

aJakie są najskuteczniejsze mechanizmy odpornościowe.

adlaczego zdrowe jelito powinno gwarantować dobrą odporność.

aJak przywrócić jelito do pełnej sprawności w generowaniu odporności.

dr Maciej Hałasa
absolwent Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie. Studia podyplomowe w zakresie immunologii odbywał na University 
of Alberta w Edmonton, Kanada. Obecnie pracuje w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka PUM, a główne pole jego 
zainteresowań to funkcja układu immunologicznego jelit.

Pierwszy proces, którego sprawny przebieg zależy głównie od dobrego 
stopnia odżywienia i ogólnej kondycji organizmu, to stopniowe tworzenie 
w szpiku kostnym limfocytów o różnorodnej swoistości. W ciągu pierw-
szych kilkunastu lat życia powinny powstać limfocyty o zdolności do rozpo-
znawania wszystkich możliwych antygenów występujących w środowisku. 
Tak powstałe limfocyty deponowane są w obwodowych grudkach chłon-
nych i tam oczekują na immunizację, czyli drugi akt nabywania odporności 
swoistej.

Immunizacja w przebiegu pierwotnej odpowiedzi immunologicznej 
to zjawisko niezbędne dla rozwoju skutecznej odporności swoistej, prowa-
dzące do namnożenia limfocytów o potrzebnej swoistości. W ten sposób 
pula limfocytów adekwatnych z punktu widzenia odporności powiększana 
jest w stosunku do ogromnej rzeszy limfocytów o swoistościach nieistot-
nych. W wyniku skutecznej immunizacji pełna swoista odpowiedź im-
munologiczna rozwija się najpóźniej w ciągu 48 godzin, natomiast przy 
braku wcześniejszej immunizacji może to zająć nawet siedem dni. Dla sku-
tecznej immunizacji antygen, przeciwko któremu trzeba namnożyć klon 
swoistych limfocytów, musi być dostarczony do organizmu, a konkretnie 
do grudki chłonnej zawierającej zdeponowane, pochodzące ze szpiku, 
dziewicze limfocyty o różnorodnych swoistościach. Antygeny dostarcza-
ne są do organizmu różnymi drogami, np. przez uszkodzoną skórę (przy-
padkowe źródło antygenów) albo śluzówkę dróg oddechowych (głównie 
wybrane, tzw. lotne antygeny). Jednak najlepszą i najwszechstronniejszą 
drogą pozyskiwania antygenów na potrzeby systematycznej immunizacji 
jest śluzówka jelita cienkiego.

Jelito – narząd immunizacyjny
Ściana jelita zawiera największe w całym organizmie skupiska tkanki 

limfatycznej, przede wszystkim grudek chłonnych, zgrupowane w ok. 30 
pasmach zwanych kępkami Peyera. Zdeponowane w kępkach Peyera lim-
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Z tego artykułu doWiesZ się:
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focyty systematycznie przez całe życie eksponowane są na kontakt z an-
tygenami pochodzącymi z treści pokarmowej. Codziennie miliony różnych 
antygenów wprowadzane są do jelita w sposób bezpieczny, m.in. dzięki 
zabójczemu dla drobnoustrojów środowisku żołądka. Następnie przeka-
zywane są one ze światła jelita do komórek dendrytycznych w grudkach 
chłonnych przez wyspecjalizowane komórki M, zdolne do wchłaniania 
aktywnych antygenowo, większych niż aminokwasy, cukry proste 
czy kwasy tłuszczowe fragmentów materii pokarmowej [1].

Ten podstawowy dla prawidłowego ukształtowania odporności swo-
istej proces pozwala na systematyczny przegląd i zapoznanie się limfo-
cytów w grudkach chłonnych z niemal wszystkimi antygenami obecnymi 
w środowisku zewnętrznym [2]. Umożliwia on przede wszystkim wytwo-
rzenie adekwatnego typu reakcji w stosunku do antygenów zewnątrzpo-
chodnych. W przypadku antygenów związanych z groźnymi czynnikami 
(np. bakterie chorobotwórcze, wirusy czy toksyny) oznacza to reakcję 
obronną, a w przypadku absolutnej większości antygenów, które zwią-
zane są z zupełnie niegroźnymi elementami środowiska – tolerancję [3]. 
Tak zbalansowany sposób reakcji układu immunologicznego (obrona – 
tolerancja) gwarantuje adekwatną odporność, ale również nie pozwala 
rozwinąć się reakcjom nadwrażliwości, np. alergiom. Prawidłowe wytwo-
rzenie tego zbalansowanego stanu układu immunologicznego możliwe 
jest tylko w zdrowym jelicie.

Przez długie lata uważano, że silnie rozwinięty układ odpornościowy jelita 
jest przede wszystkim odpowiedziany za obronę lokalną. Wniosek ten płynął 
z faktu, że w jelicie nasze tkanki poprzez cienki nabłonek kontaktują się 
na ogromnej powierzchni z pełnym potencjalnie groźnych czynników 

Rys. 1. Produkowane przez komórkę plazmatyczną przeciwciała działają na wiele sposobów:
A. Przeciwciała (np. wydzielnicze klasy IgA) mogą służyć aglutynacji, czyli zlepianiu bakterii i innych drobnoustrojów, co eliminuje ich zdolność doinfekowania tkanek.
B. Opsonizacja zmniejsza zdolność drobnoustrojów do przyczepiania się do struktur tkankowych, a tym samym do infekcji.
C. Przeciwciała neutralizują toksyny, zarówno pochodzące z drobnoustrojów, jak i innego pochodzenia.
D. Przeciwciała przyłączone do antygenów na powierzchni drobnoustrojów są doskonałym aktywatorem dopełniacza, co prowadzić może do lizy drobnoustroju, aktywacji komórki tucznej i dalej zapalenia, 

a także dostarcza  sygnał chemotaktyczny rekrutujący komórki fagocytarne do miejsca infekcji.
E. Drobnoustroje opsonizowane przeciwciałami są doskonałym celem dla ułatwionej fagocytozy.
F.  W przypadku walki z infekcją wirusową lub nowotworem przeciwciała umożliwiają reakcję ADCC, czyli zabijanie chorych komórek za pomocą komórek NK.

środowiskiem zewnętrznym. Jednak po latach obserwacji i doświadczeń 
wiadomo, że immunizacja w jelicie odpowiada za odporność swoistą chro-
niącą nasze tkanki na poziomie ogólnoustrojowym [4]. Zjawisko to możli-
we jest głównie dzięki zdolności do migracji limfocytów, ogólnoustrojowej 
dystrybucji obecnych w surowicy przeciwciał, a także dużemu powinowac-
twu tkanek limfatycznych błon śluzowych. To ostatnie powoduje, że lim-
focyty wytworzone w obrębie jakiejkolwiek śluzówki najchętniej migrują 
do innych lokalizacji o podobnym charakterze (rys. 2).

czynniki zaburzające immunizację w jelicie
Szereg czynników istotnie wpływa na proces immunizacji w jelicie, mo-

gąc usprawnić jej przebieg bądź spowodować poważne nieprawidłowości. 
Należą do nich: obecność prawidłowej mikrobioty, właściwy stan śluzówki 
i przepuszczalności bariery jelitowej oraz zapalenia toczące się w ścianie 
jelita.

Wśród wielu dobroczynnych funkcji wypełnianych przez mikroorgani-
zmy zamieszkujące jelita na czołowym miejscu należy wymienić ich regu-
lacyjno-indukcyjny wpływ na układ odpornościowy. Mikrobiota wpływa 
m.in. na ekspresję niektórych receptorów (pattern recognition receptors 
– PRR) ważnych z punktu widzenia rozwoju adekwatnej odpowiedzi 
(obrona lub tolerancja) [5]. Ponadto same drobnoustroje prowadzą rodzaj 
ćwiczebnej gry z układem odpornościowym jelita, utrzymując go w ciągłej 
gotowości [6].

Innym istotnym czynnikiem decydującym o skuteczności procesów 
immunizacyjnych jest stan śluzówki jelitowej. Zaburzenia jej funkcji mani-
festujące się nieprawidłowościami procesu wchłaniania pokarmów mogą 
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w znacznym stopniu uniemożliwić prawidłową immunizację. Z jednej strony 
uszkodzenia nabłonka, w tym komórek M, mogą prowadzić do zmniejszonej 
penetracji antygenów do kępek Peyera, z drugiej – uszkodzony nabłonek 
może być przyczyną nadmiernej przesiąkliwości bariery jelitowej. To z kolei 
powoduje niekontrolowany napływ dużych, antygenowo czynnych cząste-
czek do ściany jelita, co może skutkować nieprawidłową (nieadekwatną
 do rodzaju antygenu) immunizacją. W konsekwencji mogą rozwijać się nad-
wrażliwości, włącznie z chorobami typu autoimmunologicznego [7].

Dodatkową negatywną konsekwencją nadmiernej przepuszczalności 
bariery jelitowej jest przedostawanie się z treści pokarmowej do ściany jelita 
potencjalnie toksycznych lub drażniących cząstek, które mogą wywoływać 
zapalenie. Z kolei zapalenie poprzez wytwarzane środowisko regulacyjne 
(m.in. cytokiny i czynniki wzrostu) wywiera silny lokalny wpływ na tkanki, 
w tym na kępki Peyera, co w istotny sposób może zaburzać systematyczną, 
adekwatną immunizację.

Jak poprawić odporność
Sprawność jelit, zarówno w kontekście trawienia i wchłaniania po-

karmów, jak i funkcji immunologicznej, jest jednym z najważniejszych 
wykładników zdrowia, dlatego ssaki wytworzyły w procesie ewolucji 
doskonały naturalny „suplement” pozwalający uzyskać ją zaraz po urodzeniu. 
Ten wyjątkowy produkt gruczołów mlecznych to colostrum (siara), wytwarza-
ny przez matkę zaledwie przez kilkadziesiąt godzin po porodzie. Siara zawie-
ra ok. 250 różnych bioaktywnych składników, istotnych z punktu widzenia 

Rys. 2. Immunizacja w jelicie umożliwia ogólnoustrojową swoistą odpowiedź immunologiczną przeciwko użytym do niej antygenom:
A. Antygeny dostarczane są ze światła jelita do komórek prezentujących antygen (APC) za pośrednictwem komórek M.
B. W kępkach Peyera komórki APC prezentują dostarczone antygeny limfocytom pomocniczym (Th).
C. Prezentacja pobudza do proliferacji i aktywacji swoiste limfocyty Th, a następnie limfocyty B o tej samej swoistości.
D. Tak powstałe limfocyty pamięci wędrują z krwią lub limfą do wszystkich okolic ciała, a przede wszystkim do błon śluzowych, 

m.in. dróg oddechowych.
E. Migrujące do odległych lokalizacji limfocyty pamięci mogą być aktywowane i m.in. produkować przeciwciała, które pomagają 

pokonać bakterie np. w ognisku zapalenia przewlekłego.
D. Przerost tkanki łącznej mającej za zadanie odgraniczyć ognisko przewlekłej infekcji od zdrowych tkanek uniemożliwia skuteczną  

lokalną prezentację antygenów i immunizację.
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regulacji ważnych procesów w organizmie, w tym 
odporności [8, 9]. Zbawienny wpływ colostrum 
wwy u nowo narodzonych, ale w każdym wie-
ku, a colostrum bydlęce z powodzeniem można 
stosować u ludzi.

Jednym z najważniejszych składników co-
lostrum jest laktoferyna, która stanowi nawet 
30% jego suchej masy białkowej. Wspiera ona 
procesy immunologiczne, aktywując zarówno 
mechanizmy swoiste, jak i nieswoiste [10]. Inną 
jej zaletą jest bezpośrednie działanie przeciw-
ko wszelkim czynnikom infekcyjnym, w czym 
przypomina antybiotyki i inne leki przeciwin-
fekcyjne [11]. Ponadto laktoferyna pośrednio 
wspiera odporność poprzez swoje działanie 
prebiotyczne [12].

Oprócz wszystkich zalet samej laktoferyny 
najwyższą jej skuteczność osiąga się, stosując 
w połączeniu z innymi czynnikami, które znaj-
dują się w colostrum. Dzieje się tak m.in. dla-
tego, że działają one synergistycznie i wiele 
innych składników siary (VEGF – czynnik wzro-
stu śródbłonka naczyniowego, EGF – naskór-
kowy czynnik wzrostu) odgrywa istotną rolę 
w gojeniu i naprawie śluzówki jelita, a inne 
(IL-10, TGF) – w hamowaniu procesów zapal-
nych. Najważniejsze elementy wpływu do-
ustnej suplementacji colostrum na odporność 
pokazane są na rys. 3.

Rys. 3. Colostrum wpływa pozytywnie na odporność głównie – ale nie wyłącznie – poprzez uspraw-
nianie jelitowych mechanizmów odpowiedzialnych za immunizację:
A. Niewielkie (najprawdopodobniej) ilości bioaktywnych czynników zawartych w colostrum, w tym 

laktoferyny, wchłaniają się w jelicie i na poziomie ogólno ustrojowym wspierają przebieg 
procesów odpornościowych – zarówno swoistych, jak i nieswoistych.

B. Bioaktywne czynniki zawarte w colostrum działają bezpośrednio na tkankę limfatyczną jelita (kępki 
Peyera), podnosząc skuteczność i adekwatność procesów immunizacji.

C. Colostrum, m.in. poprzez potencjał regeneracyjny, wpływa na uszczelnienie nabłonka 
jelitowego [13], a dzięki posiadanym właściwościom prebiotycznym (np. laktoferyna) normalizuje 
florę jelitową, co pozytywnie wpływa na funkcję odpornościową jelit.

D. Zdolność czynników zawartych w colostrum do optymalizacjii redukcji zapaleń pozwala 
redukować ich negatywny wpływ na procesy immunizacji w jelicie.
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Podsumowanie
Przyjmowanie colostrum w celu podniesienia odporności wskazane 

jest szczególnie u osób cierpiących na częste lub cięższe niż przecięt-
nie infekcje. Ponadto osoby cierpiące na niedobory odporności wtórne 
(np. ciężkie, przewlekłe choroby lub poważne, rozległe urazy) albo zwią-
zane z wiekiem (dzieci, osoby w wieku podeszłym) mogą odnieść znaczne 
korzyści z przyjmowania siary. Suplementację należy rozpocząć przed 
sezonem infekcyjnym, najlepiej pod koniec sierpnia. Początkowo 
(1–2 tyg.) dawka powinna być co najmniej 2 x 500 mg, a następnie przez 
ok. 4 tyg. co najmniej 1 x 500 mg. Górna granica to nawet kilka gramów 
dziennie. Warto zachować kilka dawek i przyjmować je wtedy, gdy odczu-
wa się pierwsze objawy infekcji. Kilka kolejnych dawek (rano i wieczorem) 
powinno przerwać jej rozwój.

Poza ewidentnymi alergiami na białka mleka nie ma żadnych przeciw-
wskazań lub zagrożeń związanych z przyjmowaniem colostrum. Należy 
jednak pamiętać, że colostrum powinno być najwyższej jakości (zbierane 
w pierwszych kilku godzinach po porodzie, liofilizowane i niemodyfikowa-
ne poprzez odtłuszczanie i pozbawianie kazeiny). Tylko taki produkt gwa-
rantuje pełną możliwą skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. ¡ 
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redaktOr PrOWadzĄca
dr n. med. Angelika Kargulewicz
angelika.kargulewicz@food-forum.pl

Prezes zarzĄdU
Magdalena Balanicka

dy rek tOr cza sO PisM  
Bran ŻO Wych
Anna Frąckowiak-Kaczmarek

kierOWnik PiOnU  
FOOd FOrUM
Mariola Zmitrowicz
mariola.zmitrowicz@forum-media.pl
tel. 607 563 894

rekLaMa
Roland Paprzycki
roland.paprzycki@forum-media.pl
tel. 502 237 938

PrenUMerata
Ewelina Angrot
tel. 61 66 83 167
ewelina.angrot@forum-media.pl

PrOMOcJa
Anna Łabęda
tel. 61 66 55 808
anna.labeda@forum-media.pl 


