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Skóra peł ni funk cję ochron ną przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi,
che micz ny mi czy bio lo gicz ny mi. Chro ni rów nież śro do wi sko we wnę -
trz ne  przed odwo dnie niem, a tak że – dzię ki obe cno ści me la ni ny 
– przed szko dli wym wpły wem pro mie nio wa nia UV[1-4].
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Wpływ colostrum na
proces starzenia i odbudowy
skóry

Na skórze wy stę pu ją licz ne re cep to ry tem -
pe ra tu ry, bólu i do ty ku – jest więc waż nym na -
rzą dem zmy słu[4]. Skóra to rów nież waż ny ele -
ment ukła du od por no ścio we go. Wraz z ukła -
dem im mu no lo gicz nym błon ślu zo wych, ukła -
dem po kar mo wym i od de cho wym jest pod -
sta wo wym miej scem kon tak tu orga ni zmu ze
śro do wi skiem ze wnę trz nym[1-3,12].

Orga nizm ludz ki wy kształ cił wie le me cha -
ni zmów nie swo i stych i swo i stych, które chro -
nią ustrój przed wpły wem śro do wi ska ze -
wnę trz ne go. W skład ukła du od por no ścio we -
go skóry wcho dzą róż ne ty py ko mórek, które
wy stę pu ją w róż nych war stwach na sta łe, mi -
gru ją w ra zie po trze by lub prze mie szcza ją się
po mię dzy skórą a in ny mi na rzą da mi. Roz mie -
szcze nie tych ko mórek jest odmien ne w na -
skór ku, skórze wła ści wej i tkan ce pod skór -
nej[1-3,12]. Na układ od por no ścio wy skóry nie
spo sób pa trzeć w ode rwa niu od po zo sta łych
skła do wych. Czyn ni kiem de ter mi nu ją cym
od por ność jest stan je lit – naj więk sze go na -
rzą du ukła du od por no ścio we go. Na stan je lit

ma wpływ nie tyl ko spo sób uro dze nia, die ta
czy przyj mo wa ne le ki, ale rów nież stan zę -
bów i przy zę bia. Nie le czo ne zę by i stan za -
pal ny w obrę bie przy zę bia, po przez to ksy ny
i me ta bo li ty prze mia ny ma te rii – mi kro bio ty
ja my ust nej, w szyb kim tem pie pro wa dzą do
zmian w funk cjo no wa niu je lit. Dys bio za je li to -
wa po cią ga za so bą po gor sze nie w funk cjo -
no wa niu wą tro by i trzu st ki, a tak że za bu rze -
nia wchła nia nia skła dni ków odżyw czych,
a więc nie do bo ry mi ne ral ne i wi ta mi no we.
Prze wle kły stan za pal ny, en do to kse mia, nie -
do bo ry, a co za tym idzie – nadmier na ilość
wol nych ro dni ków, za bu rze nia me ty la cji czy
nadmier na gli ka cja są przy czy na mi cho rób
prze wle kłych, no wo two ro wych oraz przy -
spie szo ne go sta rze nia[1-3,10,12,13,15,18].

W pro ce sie sta rze nia spa da ją zdol no ści
obron ne, ma le je po wi no wac two prze ciw ciał
do an ty ge nu, a ko mór ki od por no ści wro dzo -
nej – ma kro fa gi, neu tro fi le, ko mór ki NK pra -
cu ją z mniej szą wy daj no ścią. Ha mo wa na jest
syn te za nad tlen ku wo do ru w fa go cy tu ją cych
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neu tro fi lach i ma kro fa gach. Wraz z wie kiem
ma le je licz ba mo no cy tów wy ka zu ją cych po -
wierz chow ną eks pre sję CD14, który bie rze
udział w roz po zna niu LPS, co skut ku je upo śle -
dzo ną obro ną przed Gram (-) bak te ria mi[1,2].

Ko mór ki NK wy dzie la ją tyl ko 25% INF
gam ma w po rów na niu z ko mór ka mi osób
mło dych. Spa dek ilo ści wy dzie la nych hor mo -
nów to utra ta ma sy mię śnio wej oraz bia łek
w skórze, tkan ce pod skór nej i przy dat kach.
Spa da wy dol ność en zy ma tycz nych i nie en zy -
ma tycz nych sy ste mów kon tro li po zio mu wol -
nych ro dni ków. Gor sza do stęp ność nie zbęd -
nych ami no kwa sów i wi ta min to za bu rze nia
me ty la cji. Me ty la cja DNA uważ ana jest za naj -
trwal szą mo dy fi ka cję epi ge ne tycz ną. Nie do -
sta tecz ny pro ces me ty la cji – hi po me ty la cja jest
istot nym ele men tem zmian epi ge ne tycz nych
zwią za nych z wy stę po wa niem cho rób Al zhe -
i me ra i Par kin so na. Hi po me ty la cja pro wa dzi
do nade kspre sji TNF al fa, a w kon se kwen cji
do wzmo żo nej apop to zy neu ro nów i prze -
wle kłe go sta nu za pal ne go ze wszy st ki mi te go
kon se kwen cja mi, m.in. z nadak tyw no ścią me -
ta lo pro te i naz w obrę bie tkan ki łącz nej.
W efek cie pro wa dzi to do jej przy spie szo nej
de gra da cji, cze go wy ni kiem jest wiot ka i cien -
ka skóra z wy ra źnie po gru bia łą war stwą ro go -
wą. Za bu rze nia uner wie nia i una czy nie nia
oraz po gor sze nie tro fi ki skóry pro wa dzą rów -
nież do bra ku zdol no ści obron nych wy ra ża ją -
cych się two rze niem sta nu za pal ne go. Ma to
miej sce u pa cjen tów z cu krzy cą (nadmier na
gli ka cja, two rze nie AGE's, za bu rze nia struk -
tu ry ko la ge nu). W tych przy pad kach to brak
uru cho mie nia pro ce su za pal ne go roz po czy -
na ją ce go me cha nizm go je nia ra ny pro wa dzi
do two rze nia trud no go ją cych się owrzo dzeń
z wy stę po wa niem stref mar twi cy[1-3,12].

Zło żo ność me cha ni zmów wpły wa ją cych
na pra wi dło we funk cjo no wa nie oraz mo du -
lu ją cych pra cę skóry skła nia ło od daw na do
po szu ki wa nia me tod i/lub sub stan cji, które
uspraw ni ły by pro ce sy na praw cze i za po bie -
ga ły wy stę po wa niu za bu rzeń.

Zgo dnie z ma ksy mą me di cus cu rat, na tu -
ra sa nat, czy li „le karz le czy, na tu ra uzdra -
wia”, szu ka jąc sku tecz nych me tod wpły wa nia
na zdro wie, co raz czę ściej się ga się po skła -
dni ki po cho dze nia na tu ral ne go. Pro duk tem
po cho dze nia na tu ral ne go o nie zwy kłych
wła ści wo ściach bio lo gicz nych jest co lo strum.

Czym jest co lo strum? 

To wy dzie li na gru czo łów mle ko wych ssa -
ków, zwa na in a czej mło dzi wem. Gę sta i żół ta
ciecz o lek ko kwa śnym od czy nie (pH 6,4),
która skła dem róż ni się znacz nie od mle ka.
Jest to pierw szy po karm, który ma za za da nie
wpro wa dze nie no wo rod ka do świa ta ze wnę -
trz ne go, bo ga ty w ak tyw ne skła dni ki re gu lu ją -
ce układ im mu no lo gicz ny[8,13,15,21,22].

Dziec ko odi zo lo wa ne w ży ciu pło do wym
od śro do wi ska ze wnę trz ne go nie po trze bu je
ochro ny przed drob no u stro ja mi, z dru giej
stro ny kon takt po przez ło ży sko z im mu no lo -
gicz nie ob cym orga ni zmem wy mu sza na tu ral -
ną po trze bę ogra ni cze nia re ak tyw no ści im mu -
no lo gicz nej za rów no u mat ki, jak i u dziec ka.
Po uro dze niu no wo ro dek od ra zu wy sta wio -
ny jest na od dzia ły wa nie ca łe go spek trum
czyn ni ków ze śro do wi ska ze wnę trz ne go.
Dzię ki me cha ni zmom obro ny nie swo i stej, na -
zy wa nej in a czej wro dzo ną, ta ka obro na jest
moż li wa. Od por ność wro dzo na wy ma ga jed -
nak od po wie dniej ak ty wa cji oraz wspo ma ga -
nia sub stan cja mi, których no wo ro dek sam je -
szcze nie wy twa rza. Sub stan cją, która do star -
cza wszy st kich nie zbęd nych sub stra tów jest
co lo strum. W prze ci wień stwie do in nych ssa -
ków no wo ro dek ludz ki mo że prze żyć, nie
spo ży wa jąc co lo strum w pierw szych go dzi nach
ży cia, jed nak dzie ci po zba wio ne tej moż li wo ści
wy ka zu ją czę ściej nie do ma ga nia od por no ści[10].

Ze wzglę du na skład co lo strum wy da je się
być ide al ną na tu ral ną for mą wspo ma ga nia
od por no ści za rów no u dzie ci, jak i do ro słych.
Co lo strum to rów nież bo ga te źródło nie zbęd -
nych do re ge ne ra cji tka nek sub stra tów[17].
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Sto so wa ne by ło od wie ków w Azji,
a współ cze śnie np. w In diach mle cza rze do -
star cza ją obok mle ka rów nież co lo strum.
W Eu ro pie, sto so wa ne w me dy cy nie lu do wej,
by ło eks klu zyw nym środ kiem uży wa nym
przez naj bo gat szych. Sta łym odbior cą co lo -
strum do dnia dzi siej sze go jest bry tyj ski dwór
królew ski. Ze wzglę du na wy jąt ko we wła ści -
wo ści co lo strum – wspo ma ga nie od por no ści,
obro na przed in fek cja mi, ro la skła dni ków 
ak tyw nych w re ge ne ra cji i re wi ta li za cji skóry –
al ter na tyw nie na zy wa ne jest mło dzi wem.

Wzmac nia nie, re gu la cja ukła du od por no -
ścio we go, doj rze wa nie i re ge ne ra cja odby -
wa ją się za po śre dnic twem obe cnych
w mło dzi wie hor mo nów, cy to kin, en zy -
mów, im mu no glo bu lin, po li pep ty dów, kwa -
sów nu kle i no wych, ami no kwa sów, wi ta min
i mi kro e le men tów[17].

Co ofe ru je ten stwo rzo ny przez 
na tu rę su ple ment?

W co lo strum po bra nym w pierw szych go -
dzi nach po po ro dzie 60% su chej ma sy sta no -
wią biał ka i pep ty dy. Z cza sem te pro por cje
spa da ją na rzecz li pi dów i wę glo wo da nów.
Bli sko 50% ma sy bia łek sta no wią ami no kwa -

sy eg zo gen ne. W co lo strum wy stę pu ją w od -
po wie dnich pro por cjach, co gwa ran tu je ich
naj lep szą przy swa jal ność. Są to: ar gi ni na i wa -
li na – nie zbęd ne w pro ce sie go je nia ran, izo -
leu cy na – bio rą ca udział w syn te zie ko la ge nu,
tre o ni na – bę dą ca waż nym skła dni kiem ko la -
ge nu i in nych bia łek ela stycz nych, me tio ni na –
która w for mie ak tyw nej ja ko S-ade no zy lo -
me tio ni na jest nie zbęd nym do no rem grup
me ty lo wych[9,13,16,17,19].

In nym waż nym skła dni kiem co lo strum jest
Iak to fe ry na. Bie rze ona istot ny udział w me -
ta bo li zmie że la za. Jej po wi no wac two do jo -
nów że la za Fe3+ od po wia da za jej wła ści wo -
ści bak te rio sta tycz ne, an ty o ksy da cyj ne, prze -
ciw no wo two ro we. Licz ne ba da nia wska zu ją,
że jest ona jed nym z naj waż niej szych czyn ni -
ków im mu no mo du lu ją cych. W sta nie za pal -
nym lak to fe ry na sty mu lu je pro duk cję cy to kin
prze ciw za pal nych i jed no cze śnie tłu mi syn te -
zę cy to kin pro za pal nych w tym TNF al fa. Lak -
to fe ry na re gu lu je syn te zę ko la ge nu i hia lu ro -
nia nu przez fi bro bla sty[8,15,16].

W co lo strum znaj du je się tak że pep tyd bo -
ga ty w pro li nę (PRP). Pro li na wraz z li zy ną i gli -
cy ną jest ami no kwa sem nadre pre zen to wa -
nym w struk tu rze ko la ge nu, sta no wią ce go
30% ma sy wszy st kich bia łek w orga ni zmach

BELLDERMA ul. Umiñskiego 6 lok. D1
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ssa ków. Ko la gen jest głów nym biał kiem tkan ki
łącz nej. Struk tu rę prze strzen ną ko la ge nu wa -
run ku ją wią za nia po mię dzy for ma mi hy dro -
ksy- dwóch ami no kwa sów pro li ny i Ii zy ny.
For my te po wsta ją w pro ce sie en zy ma tycz -
nym, który wy ma ga obe cno ści wi ta mi ny C.
Co lo strum do star cza wszy st kich nie zbęd nych
sub stra tów bio rą cych udział w for mo wa niu
pra wi dło wej struk tu ry ko la ge nu[9].

In ny istot ny skła dnik ak tyw ny to Ii zo zym
o dzia ła niu pro tek cyj nym i lecz ni czym w cho -
ro bach przy zę bia, który wy ka zu je wła ści wo -
ści prze ciw próch ni co we, prze ciw bólo we
i wy ko rzy sty wa ny jest w le cze niu wspo ma ga -
ją cym w cho ro bach no wo two ro wych.

Lak to al bu mi na o sil nym dzia ła niu prze ciw -
wi ru so wym ma dzia ła nie pro tek cyj ne w sto -
sun ku do ślu zów ki żo łąd ka, a tak że wpły wa na
re gu la cję po zio mu tryp to fa nu, re du ku jąc na si -
le nie de pre sji. Po sia da udo wo dnio ne wła ści -
wo ści prze ciw no wo two ro we. Wpływ na stan
i re ge ne ra cję tkan ki łącz nej ma rów nież gli ko -
ma kro pep tyd: bo ga ty w re szty kwa su sja lo -
we go, waż ne go skła dni ka gli ko ka li ksu[21,22].

Co lo strum to rów nież ogrom na róż no -
rod ność in nych sub stan cji ak tyw nych bio lo -
gicz nie, które re gu lu ją funk cje ko mórek – cy -
to ki ny, czyn ni ki wzro stu (ta kie jak te bio rą ce
udział w re ge ne ra cji i go je niu), czyn nik wzro -
stu śród błon ka na czy nio we go VEGF, na skór -
ko wy czyn nik wzro stu EGF, in su li no po dob -
ne czyn ni ki wzro stu IGF-1, IGF-2, hor mo ny
(w tym hor mon wzro stu GH)[11,14,23].

Sto so wa nie co lo strum sty mu lu je układ en -
do kry no lo gicz ny do pro duk cji hor mo nów
wpły wa ją cych ko rzy st nie na wy gląd skóry. In -
su li no po dob ny czyn nik wzro stu (IGE-1) od po -
wia da za re ge ne ra cję ko mórek i od no wę tka -
nek. Czyn ni ki wzro stu wpły wa ją po zy tyw nie
na przy spie sze nie pro ce sów na pra wy i re ge -
ne ra cji ko mórek, dzię ki cze mu na stę pu je szyb -
sza od no wa warstw skóry. Me cha nizm ten jest
zbli żo ny do dzia ła nia pro duk tów z re ti no lem. 

To rów nież bo ga te źródło wi ta min,
w naj więk szym stę że niu wy stę pu ją tu wi ta -

mi ny B1, B12, C, A oraz E. Mi ne ra ły to
głów nie fo sfor, wapń, po tas, ma gnez, cynk,
sód, se len oraz mo lib den.

Co lo strum sty mu lu je me cha ni zmy za po -
bie ga ją ce utra cie ma sy mię śnio wej, opóźnia
pro ce sy sta rze nia ko mórek, wpły wa na me -
cha ni zmy go je nia i re ge ne ra cji za rów no na
dro dze uspraw nie nia prze bie gu pro ce su za -
pal ne go, jak rów nież po przez zwięk sze nie
po ten cja łu re ge ne ra cyj ne go tka nek. Wpły wa
tak że na re gu la cje od por no ści. 

Po da ne po wy żej, opar te na ba da niach
na u ko wych, ar gu men ty po zwa la ją wy snuć
wnio sek, że do u st ne sto so wa nie co lo strum
ma ko rzy st ny wpływ za rów no na od por ność
orga ni zmu, jak i na pro ces odbu do wy skóry.

Do ce lów ryn ko wych po zy sku je się co lo -
strum kro wie. Na le ży pa mię tać, że do brej ja -
ko ści pro dukt mu si speł niać kil ka waż nych
wa run ków.

Mu si po cho dzić od krów zdro wych, kar -
mio nych na tu ral nie, bez pasz mo dy fi ko wa -
nych. W ho dow lach nie po win ny być sto so -
wa ne an ty bio ty ki i ste ry dy. Naj le piej więc,
że by pro du cent po sia dał wła sne sta da. Waż -
ny jest tak że wiek zwie rząt, od których po zy -
ski wa ny jest pro dukt oraz ilość prze by tych
po ro dów. Jed nym z naj waż niej szych wa run -
ków po speł nie niu w/w jest czas po bra nia.
Naj cen niej szy pro dukt to co lo strum po bra ne
w pierw szych go dzi nach lak ta cji.

Ko lej nym istot nym wa run kiem za cho wa -
nia od po wie dniej ja ko ści co lo strum jest spo -
sób od pro wa dza nia wo dy. Naj lep szą me to -
dą, która za pew nia za cho wa nie naj więk sze go
stę że nia sub stan cji ak tyw nych jest lio fi li za cja.

Oce na ak tyw no ści po szcze gól nych
skła do wych co lo strum nie da je peł ne go
obra zu moż li wych ko rzy ści za sto so wa nia
pro duk tu ja ko środ ka lecz ni cze go, su ple -
men tu czy ko sme ty ku. Głę bo ka lo gi ka na -
tu ry, która wy two rzy ła co lo strum w trwa ją -
cym ty sią ce lat pro ce sie ewo lu cji, da je pro -
dukt wy jąt ko wy pod wzglę dem ja ko ścio -
wym oraz ilo ścio wym.
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