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Sia ra (mło dzi wo, pierw sze mle ko, łac. co lo strum) jest spe cy ficz nym 
ro dza jem mle ka wy dzie la nym przez gru czo ły mle ko we sa mic ssa ków 
je dy nie przez kil ka pierw szych dni po po ro dzie. Jej skład jest odmien ny
od skła du mle ka doj rza łe go, cha rak te ry zu je się, po za za war to ścią sub -
stan cji odżyw czych, znacz nie zwięk szo ną ilo ścią sub stan cji po bu dza ją -
cych nie doj rza ły układ po kar mo wy no wo rod ka. Sia ra i mle ko są bo ga te
w biał ka i pep ty dy od gry wa ją ce głów ną ro lę w odpor no ści wro dzo nej 
no wo rod ka, przy spie sza ją roz wój je go ukła du im mu no lo gicz ne go, za -
pew nia ją od po wie dni stan odpor no ści na pa to ge ny.

W skład co lo strum wcho dzą ko mór ki
ukła du od por no ścio we go, tj. leu ko cy ty, ma -
kro fa gi, lim fo cy ty T i lim fo cy ty B oraz prze -
ciw cia ła (zwła szcza IgA), od po wie dzial ne za
od por ność bier ną no wo rod ka. W sia rze po -
nad to znaj du ją się skła dni ki im mu no mo du lu -
ją ce, do których na le ży lak to fe ry na (LF), lak -
to al bu mi na, li zo zym, lak to pe ro ksy da za, po li -
pep ty dy bo ga te w pro li nę i ka ze i nę.

Sia ra wo ło wa jest pro duk tem bo ga tym
w skła dni ki ak tyw ne im mu no lo gicz nie, szcze -
gól nie czę sto pod kre śla się jej wła ści wo ści
prze ciw bak te ryj ne, prze ciw grzy bi cze, prze -
ciw za pal ne oraz go ją ce, dla te go znaj du je
sze ro kie za sto so wa nie ja ko su ple ment die ty
w za po bie ga niu i le cze niu pro ble mów zdro -
wot nych za rów no nie mow ląt, jak i osób do -
ro słych. Jest rów nież wy ko rzy sty wa na
w pre pa ra tach sto so wa nych miej sco wo,
m.in. do pie lę gna cji skóry dia be ty ków.

Lak to fe ry na

Szcze gól nie do brze opi sa nym skła dni -
kiem co lo strum jest lak to fe ry na (LF). Lak to fe -
ry na jest gli ko pro te i ną, wy stę pu ją cą nie tyl ko
w sia rze czy mle ku, ale rów nież w śli nie, po -
cie, wy dzie li nie oskrze li, wy dzie li nie dróg
rod nych, do których jest uwal nia na przez ko -
mór ki na błon ko we oraz w ziar ni sto ściach
gra nu lo cy tów obo jęt no chłon nych. 

LF jest istot nym skła dni kiem sy ste mu od -
por no ści go spo da rza. Zwal cza drob no u stro -
je na po wierzch ni ślu zówek przez ogra ni cza -
nie na mna ża nia oraz bez po śre dnie za bi ja nie.  

Ze wzglę du na wiel kość i bu do wę czą -
stecz ki, na le ży do ro dzi ny trans fe ryn, których
ce chą cha rak te ry stycz ną jest zdol ność wią za -
nia że la za. Zdol ność lak to fe ry ny do che la to -
wa nia jo nów że la za (Fe3+), a tym sa mym
usu wa nia te go pier wia st ka ze śro do wi ska
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wzro stu drob no u stro jów, od po wia da w du -
żym stop niu za wła ści wo ści bak te rio bój cze
biał ka. Wy chwyt jo nów że la za nie zbęd nych
do roz wo ju pa to ge nów ogra ni cza ich wzrost
i eks pre sję czyn ni ków cho ro bo twór czych. 

Dru gi me cha nizm dzia ła nia bak te rio bój -
cze go lak to fe ry ny po le ga na de sta bi li za cji
osłon ko mór ko wych bak te rii oraz wy wo ły -
wa niu za bu rzeń me ta bo li zmu ko mórek bak -
te ryj nych. Za ob ser wo wa no rów nież, że lak -
to fe ry na ha mu je two rze nie bio fil mu przez
nie które bak te rie oraz po bu dza układ od por -
no ścio wy do wal ki z pa to ge na mi. LF jest ak -
tyw na wo bec du żej gru py drob no u stro jów:
więk szo ści bak te rii Gram-ujem nych i Gram-
do dat nich, grzy bów, pier wot nia ków cho ro -
bo twór czych i wi ru sów. 

Pro ble mem me dy cy ny XXI wie ku jest
opor ność du żej gru py drob no u stro jów
cho ro bo twór czych na an ty bio ty ki. W ba da -
niach na u ko wych wy ka za no, że lak to fe ry na
zwięk sza wraż li wość bak te rii na nie które
an ty bio ty ki, m.in. wan ko my cy nę czy pe ni -
cy li nę, po wo du je rów nież ob ni ża nie ich
efek tyw nych da wek. Kom bi na cja pe ni cy li ny
z lak to fe ry ną po d nio sła 2-krot nie ak tyw -
ność ha mu ją cą an ty bio ty ku wo bec Sta phy -
lo coc cus au reus.

Lak to fe ry na wy ka zu je tak że dzia ła nie
prze ciw wi ru so we, ba da nia po twier dzi ły
moż li wość wy ko rzy sty wa nia biał ka m.in.
w te ra pii na wra ca ją cej opry szcz ki. Szcze gól -
nie do bre re zul ta ty uzy ska no w te ra pii łą czo -
nej z acy klo wi rem. 

Trą dzik po spo li ty 

Trą dzik po spo li ty jest naj czę ściej wy stę -
pu ją cą der ma to zą. Cha rak te ry zu je się zmia -
na mi róż ne go ty pu – nie za pal ny mi za skór -
ni ka mi za mknię ty mi i otwar ty mi, zmia na mi
za pal ny mi w po sta ci kro stek i cyst oraz
zmia na mi po za pal ny mi w po sta ci blizn,
prze bar wień i odbar wień. Wie lo po sta cio -
wość wy kwi tów oraz sze reg czyn ni ków na -

si la ją cych scho rze nie nie jed no krot nie po -
wo du je trud no ści w te ra pii. 

Ba da nia Mu el le ra i wsp. po twier dzi ły
moż li wość za sto so wa nia do u st nej su ple -
men ta cji lak to fe ry ny w te ra pii trą dzi ku
o lek kim i umiar ko wa nym na si le niu. Pre pa -
rat był po da wa ny 43 ochot ni kom przez 
8 ty go dni. Ba da cze uzy ska li po pra wę sta nu
kli nicz ne go u 76,9% ochot ni ków, za ob ser -
wo wa no za rów no re duk cję zmian za pal -
nych, jak i nie za pal nych. 

W ba da niach prze pro wa dzo nych przez
ze spół J. Kim pa cjen tom z ła god nym i śre -
dnio na si lo nym trą dzi kiem mło dzień czym
przez okres 12 ty go dni po da wa no fer men -
to wa ne mle ko wzbo ga co ne o 200 mg lak to -
fe ry ny. Uzy ska no zde cy do wa ną po pra wę
sta nu skóry w sto sun ku do gru py kon trol nej,
w której sto so wa no mle ko fer men to wa ne
wzbo ga co ne je dy nie w pro bio ty ki.

Kan dy do za

Lak to fe ry na jest rów nież wy ko rzy sty wa -
na w te ra pii grzy bi cy oraz droż dży cy. Szcze -
gól nie pro ble ma tycz ne są za ka że nia Can di da
al bi cans. Can di da al bi cans jest droż dża kiem
wy stę pu ją cym fi zjo lo gicz nie w je li cie gru bym,
w sta nach fi zjo lo gicz nych bie rze udział
w roz kła dzie cu krów w je li tach. W sta nach
pa to lo gicz nych nie jed no krot nie do cho dzi do
nad ka żeń błon ślu zo wych ukła du mo czo wo-
płcio we go oraz ślu zów ki ja my ust nej. Can di -
da czę sto wy ka zu je znacz ną opor ność na te -
ra pię za rów no miej sco wą, jak i ogól ną.

Wy ka za no na przy kła dzie róż nych szcze -
pów Can di da, że lak to fe ry na jest zdol na
uwraż li wiać ko mór ki pa to gen nych grzy bów
na dzia ła nie le ków, co po zwa la na ob ni że nie
ich daw ki te ra peu tycz nej na wet o 25%. 

Wy ni ki in nych ba dań wska zu ją na po -
pra wę sta nu kli nicz ne go 70% pro cent pa -
cjen tów do tknię tych na si lo ną ko lo ni za cją
Can di da po te ra pii pre pa ra tem za wie ra ją -
cym lak to fe ry nę. 
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Łu szczy ca

Łu szczy ca jest prze wle kłym scho rze -
niem der ma to lo gicz nym, czę sto opor nym
na kon wen cjo nal ne me to dy te ra pii. Ba da nia
Sa ra ce no i wsp. wska zu ją na moż li wość uzy -
ska nia do brych efek tów te ra peu tycz nych łu -
szczy cy w po sta ci zmniej sze nia na si le nia sta -
nu za pal ne go i ru mie nia oraz re duk cji ilo ści
zmian grud ko wych u pa cjen tów sto su ją cych
te ra pię łą czo ną – do u st ną i miej sco wą lak to -
fe ry ną. Nie za ob ser wo wa no istot nej róż ni cy
u pa cjen tów sto su ją cych krem z 10% i 20%
lak to fe ry ną, w obu gru pach uzy ska no
podob ną po pra wę. 

Ba da nia na u ko we wska zu ją rów nież, że
in ne skła dni ki sia ry by dlę cej mo gą wpły wać
ko rzy st nie na stan skóry pa cjen tów z umiar -
ko wa ną lub śre dnio na si lo ną łu szczy cą. Do -
świad cze nia Po u lin i wsp. wska zu ją na ko -
rzy ści te ra peu tycz ne sto so wa nia biał ko we go
czyn ni ka wzro stu XP-828L po zy ski wa ne go
z sia ry by dlę cej. U pa cjen tów sto su ją cych
su ple men ta cję XP-828L w ilo ści 5 g dzien -
nie przez 8 ty go dni uzy ska no po pra wę sta -
nu kli nicz ne go.

Pe der sen i wsp. za ob ser wo wa li re duk cję
sta nu za pal ne go skóry oraz po pra wę kom -
for tu u pa cjen tów z łu szczy cą i AZS pod da -
nych te ra pii miej sco wej kre mem z kwa sem
hia lu ro no wym oraz co lo strum.

Go je nie ran

Ze wzglę du na swo je wła ści wo ści bak te -
rio sta tycz ne, grzy bo sta tycz ne oraz im mu no -
mo du lu ją ce sia ra by dlę ca mo że być wy ko -
rzy sta na w te ra pii go je nia ran. Wy ka za no, że
sia ra wzma ga syn te zę ko la ge nu ty pu I oraz
syn te zę kwa su hia lu ro no we go w ho dow -
lach fi bro bla stów.

Ba da nia prze pro wa dzo ne przez Ta ka y a -
mę i wsp. rów nież su ge ru ją, że lak to fe ry na
przy spie sza go je nie ran. W ba da niu za ob ser -
wo wa no ob kur cze nie że lu ko la ge no we go,

świad czą ce o re or ga ni za cji ma cie rzy ko la ge -
no wej pod czas go je nia ran w skórze. 

In ne ba da nia wska zu ją, że lak to fe ry na
od dzia łu je nie tyl ko na fi bro bla sty, po bu dza
ona rów nież pro li fe ra cję ke ra ty no cy tów
i prze bu do wę na skór ka.

Owrzo dze nia, ze spół sto py 
cu krzy co wej

U pa cjen tów cho ru ją cych na cu krzy cę
ist nie je zwięk szo ne ry zy ko wy stą pie nia
owrzo dzeń, czyn ni kiem pre dy spo nu ją cym
jest rów nież oty łość oraz za a wan so wa ny
wiek pa cjen ta. Ze wzglę du na podwyż szo -
ny po ziom glu ko zy, to wa rzy szą ce za bu rze -
nia na czy nio we oraz po li neu ro pa tię ob wo -
do wą na wet drob ne otar cie u pa cjen ta cho -
ru ją ce go na cu krzy cę mo że skoń czyć się
am pu ta cją. Owrzo dze nia w ze spo le sto py
cu krzy co wej są czę sto opor ne na le cze nie
ogól ne i miej sco we. Za ob ser wo wa no
zwięk szo ną czę sto tli wość wy stę po wa nia
bio fil mu bak te ryj ne go, za bu rza ją ce go pra -
wi dło we go je nie ran. 

W ba da niach pro wa dzo nych przez Am -
mons i wsp. wy ka za no, że za sto so wa nie
opa trun ków hy dro że lo wych za wie ra ją cych
lak to fe ry nę w po łą cze niu z ksy li to lem sta ty -
stycz nie zna czą co re du ku je ży wot ność bio fil -
mu bak te ryj ne go i tym sa mym sprzy ja pro ce -
so wi pra wi dło we go go je nia owrzo dzeń. 

Sia ra by dlę ca za wie ra naj więk sze spo ty -
ka ne w na tu rze stę że nie na czy nio we go
czyn ni ka wzro stu śród błon ka. Czyn nik ten
od po wie dzial ny jest za wra sta nie no wych
na czyń krwio no śnych do tka nek, przez co
po ma ga od two rzyć utra co ne na czy nia w sto -
pie cu krzy co wej. Rów nież in ny czyn nik, na -
skór ko wy czyn nik wzro stu, obe cny w du żym
stę że niu w co lo strum po ma ga w po kry wa niu
uszko dzo nej skóry na skór kiem. Po nad to co -
lo strum do star cza wie lu skła dni ków bu dul co -
wych i re gu la cyj nych (ami no kwa sy nie zbęd -
ne, wi ta mi ny itp.) po trzeb nych do re ge ne ra -



cji uszko dzo nych tka nek. Z te go po wo du je -
go za sto so wa nie w sto pie cu krzy co wej przy -
no si do bre efek ty.

Ra y ner i wsp. wy ka za li, że czyn ni ki wzro -
stu za war te w mło dzi wie przy spie sza ją go je -
nie ran, zwięk sza ją ilość ak tyw nych fi bro bla -
stów. Po wo du ją rów nież zwięk sze nie wy -
trzy ma ło ści bia łek. 

Pod su mo wa nie

Sia ra by dlę ca oraz jej skła dni ki, szcze gól -
nie lak to fe ry na i czyn ni ki wzro stu, mo gą być
z po wo dze niem wy ko rzy sty wa ne w te ra pii
zmian skór nych. Szcze gól nie istot ne jest
dzia ła nie bak te rio sta tycz ne i grzy bo sta tycz ne
związ ków za war tych w co lo strum. Na uwa gę
za słu gu je moż li wość wy ko rzy sta nia czyn ni -
ków wzro stu za war tych w pre pa ra cie do re -
ge ne ra cji na skór ka, skóry wła ści wej oraz na -
czyń krwio no śnych na ra żo nych na uszko -
dze nie w prze bie gu cu krzy cy. Do dat ko wo
zdol ność ha mo wa nia na mna ża nia bio fil mu
bak te ryj ne go wpły wa ko rzy st nie na pro ces
go je nia owrzo dzeń u cho rych z ze spo łem
sto py cu krzy co wej.

Pi śmien nic two:
1. Doillon CJ, Lehance F, Bordeleau L-J, Laplante-Campbell M-P,

Drouin R. Modulatory effect of a complex fraction derived from
colostrum on fibroblast contractibility and consequences on
repair tissue. Int Wound J 2011;8:280–290.

2. Rak K, Bronkowska M. Immunologiczne znaczenie siary.
Hygeia Public Health 2014, 49(2): 249-254.

3. Braumrucker CR, Hadsell DJ, Blum JW. Insulin-like growth
factors (IGFs) and IGF binding proteins in mammary secretions:
origins and implications in neonatal physiology. In: Picciano MF,
Lönnerdal B, editors. Mechanisms regulating lactation and infant
nutrients utilization. New York: Wiley-Liss; 1992. p. 285–308.

4. Embleton ND, Berrington JE, McGuire W, et al. Lactoferrin:
Antimicrobial activity and therapeutic potential. Semin Fetal
Neonat M 2013, 18: 143-149.

5. Zimecki M, Artym J. Właściwości terapeutyczne białek i
peptydów z siary i mleka. Postepy Hig Med Dosw. (online),
2005; 59: 309-323.

6. Król J, Brodziak A. Białka mleka o właściwościach
antybakteryjnych. Probl Hig Epidemiol. 2015; 96(2): 399-405.

7. Artym J. Udział laktoferyny w gospodarce żelazem w
organizmie. Część II Działanie przeciwmikrobiologiczne i
przeciwzapalne poprzez sekwestrację żelaza. Postęp Hig Med
Dośw 2010, 64, 604-616.

8. Bellamy W., Takase M., Yamauchi K., Wakabayashi H., Kawase
K.,Tomita M.: Identifi cation of the bactericidal domain of
lactoferrin. Biochim. Biophys. Acta, 1992; 1121: 130–136.

9. Korhonen H, Marnila P, Gills HS. Bovine milk antibodies for
health. Br J Nutr. 2000;84 (Suppl 1): S135–46.

10. Brinkworth GD, Buckley JD. Concentrated bovine colostrum
protein supplementation reduces the incidence of self-reported
symptoms of upper respiratory tract infection in adult males.
Eur J Nutr. 2003;42:228–32.

11. Andersen J.H., Jenssen H., Gutteberg T.J.: Lactoferrin and
lactoferricin inhibit Herpes simplex 1 and 2 infection and exhibit
synergy when combined with acyclovir. Antiviral Res., 2003;
58: 209–215.

12. Ammons MC, Ward LS, James GA. Anti-biofilm efficacy of a
lactoferrin/xylitol wound hydrogel used in combination with
silver wound dressings. Int Wound J. 2011;8(3):268-73.

13. Torre C, Jeusette I, Serra M, Brazis P, Puigdemont A. Bovine
Colostrum Increases Proliferation of Canine Skin Fibroblasts, J.
Nutr.2006; 136(7): 2058-2060.

14. Baveye S., Elass E., Mazurier J., Spik G., Legrand D.:
Lactoferrin: a multifunctional glycoprotein involved in the
modulation of the inflammatory process. Clin. Chem. Lab.
Med., 1999; 37: 281–286.

15. Diarra M.S., Petitclerc D., Lacasse P.: Effect of lactoferrin in
combination with penicillin on the morphology and the
physiology of Staphylococcus aureus isolated from bovine
mastitis. J. Dairy Sci.2002; 85: 1141–1149.

16. Lupetti A, Paulusman-Annema A, Welling MM, et al. Synergistic
activity of the N-terminal peptide of human lactoferrin and
fluconazole against Candida species. Antimicrob Agents
Chemother 2003, 47: 262-267.

17. Tollemar J, Gross N, Dolgiras N, Jarstrand C, Ringdén O,
Hammarström L. Fungal prophylaxis by reduction of fungal
colonization by oral administration of bovine anti-Candida
antibodies in bone marrow transplant recipients. Bone Marrow
Transplant. 1999 Feb;23(3):283-90.

18. Séverin S, Wenshui X. Milk biologically active components as
nutraceuticals: Review. Crit Rev Food Sci Nutr 2005, 45: 645-656.

19. Kim J. et al. Dietary effect of lactoferrin-enriched fermented
milk on skin surface lipid and clinical imrovement of acne
vulgaris. Nutrition 2010; 26:902-909.

20. Mueller EA, Trapp S, Frentzel A, Kirch W, Brantl V. Efficacy and
tolerability of oral lactoferrin supplementation in mild to
moderate acne vulgaris: an exploratory study. Curr Med Res
Opin. 2011;27(4):793-7.

21. Takayama Y, Takezawa T. Lactoferrin promotes collagen gel
contactile activity of fibroblasts mediated by lipoprotein
receptors. Biochem. Cell Biol. 84:268-274.

22. Tang L. et al. Human lactoferrin stimulates skin keratinocyte
function and wound re-epithelialisation. British Journal of
Dermatology 2010;163:38-47.

23. Kovacs D, Cardinali G, Aspite N, Picardo M. Bovine colostrum
promotes growth and migration of the human keratinocyte
HaCaT cell line. Growth Factors 2009;27(6):448-455.

24. Takayama Y, Kitsunai K, Mizumachi K. Factors in bovine
colostrum that enhence the migration of human fibroblasts in
type I collagen gels. Biosci. Biotechnol. Biochem
2001;65(12):2776-2779.

25. Saraceno R, Gramiccia T, Chimenti S, Valenti P, Pietropaoli M,
Bianchi L. Topical lactoferrin can improve stable psoriatic
plaque. G Ital Dermatol Venereol. 2014;149(3):335-40.

26. Poulin Y, Pouliot Y, Lamiot E, Aattouri N, Gauthier SF. Safety
and efficacy of a milk-derived extract in the treatment of plaque
psoriasis: an open-label study. J Cutan Med Surg.
2005;9(6):271-5.

27. Pedersen NR, Hidayat, BJ. Immune Modulation by cross-linked
Bovine Colostrum in vitro and in vivo. Pteridnes 2010; 21(4):
94-102.

28. Toba Y, Takada Y, Matsuoka Y, Morita Y, Motouri M, Hirai T,
et al. Milk basic protein promotes bone formation and
suppresses bone resorption in healthy adult men. Bioscience,
Biotechnology, and Biochemistry, 2001; 65: 1353–1357.

29. Rayner TE, Cowin AJ, Robertson JG, Cooter RD, Harries RC,
Regester GO, et al. Mitogenic whey extract stimulates wound
repair activity in vitro and promotes healing of rat incisional
wounds. 2000, American Journal of Physiology—Regulatory
Integrative Comparative Physiology, 278:1651–1660.

50


	46 COLOSTRUM_DEDA
	48 COLOSTRUM_DEDA
	49 COLOSTRUM_DEDA
	50 COLOSTRUM_DEDA

