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Zastosowanie colostrum
w zaburzeniach funkcji skóry
Siara (młodziwo, pierwsze mleko, łac. colostrum) jest specyficznym
rodzajem mleka wydzielanym przez gruczoły mlekowe samic ssaków
jedynie przez kilka pierwszych dni po porodzie. Jej skład jest odmienny
od składu mleka dojrzałego, charakteryzuje się, poza zawartością substancji odżywczych, znacznie zwiększoną ilością substancji pobudzających niedojrzały układ pokarmowy noworodka. Siara i mleko są bogate
w białka i peptydy odgrywające główną rolę w odporności wrodzonej
noworodka, przyspieszają rozwój jego układu immunologicznego, zapewniają odpowiedni stan odporności na patogeny.
W skład colostrum wchodzą komórki
układu odpornościowego, tj. leukocyty, makrofagi, limfocyty T i limfocyty B oraz przeciwciała (zwłaszcza IgA), odpowiedzialne za
odporność bierną noworodka. W siarze ponadto znajdują się składniki immunomodulujące, do których należy laktoferyna (LF), laktoalbumina, lizozym, laktoperoksydaza, polipeptydy bogate w prolinę i kazeinę.
Siara wołowa jest produktem bogatym
w składniki aktywne immunologicznie, szczególnie często podkreśla się jej właściwości
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne oraz gojące, dlatego znajduje
szerokie zastosowanie jako suplement diety
w zapobieganiu i leczeniu problemów zdrowotnych zarówno niemowląt, jak i osób dorosłych. Jest również wykorzystywana
w preparatach stosowanych miejscowo,
m.in. do pielęgnacji skóry diabetyków.

Laktoferyna
Szczególnie dobrze opisanym składnikiem colostrum jest laktoferyna (LF). Laktoferyna jest glikoproteiną, występującą nie tylko
w siarze czy mleku, ale również w ślinie, pocie, wydzielinie oskrzeli, wydzielinie dróg
rodnych, do których jest uwalniana przez komórki nabłonkowe oraz w ziarnistościach
granulocytów obojętnochłonnych.
LF jest istotnym składnikiem systemu odporności gospodarza. Zwalcza drobnoustroje na powierzchni śluzówek przez ograniczanie namnażania oraz bezpośrednie zabijanie.
Ze względu na wielkość i budowę cząsteczki, należy do rodziny transferyn, których
cechą charakterystyczną jest zdolność wiązania żelaza. Zdolność laktoferyny do chelatowania jonów żelaza (Fe3+), a tym samym
usuwania tego pierwiastka ze środowiska
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wzrostu drobnoustrojów, odpowiada w dużym stopniu za właściwości bakteriobójcze
białka. Wychwyt jonów żelaza niezbędnych
do rozwoju patogenów ogranicza ich wzrost
i ekspresję czynników chorobotwórczych.
Drugi mechanizm działania bakteriobójczego laktoferyny polega na destabilizacji
osłon komórkowych bakterii oraz wywoływaniu zaburzeń metabolizmu komórek bakteryjnych. Zaobserwowano również, że laktoferyna hamuje tworzenie biofilmu przez
niektóre bakterie oraz pobudza układ odpornościowy do walki z patogenami. LF jest aktywna wobec dużej grupy drobnoustrojów:
większości bakterii Gram-ujemnych i Gramdodatnich, grzybów, pierwotniaków chorobotwórczych i wirusów.
Problemem medycyny XXI wieku jest
opor ność du żej gru py drob no u stro jów
chorobotwórczych na antybiotyki. W badaniach naukowych wykazano, że laktoferyna
zwiększa wrażliwość bakterii na niektóre
antybiotyki, m.in. wankomycynę czy penicylinę, powoduje również obniżanie ich
efektywnych dawek. Kombinacja penicyliny
z laktoferyną podniosła 2-krotnie aktywność hamującą antybiotyku wobec Staphylococcus aureus.
Laktoferyna wykazuje także działanie
przeciwwirusowe, badania potwierdziły
możliwość wykorzystywania białka m.in.
w terapii nawracającej opryszczki. Szczególnie dobre rezultaty uzyskano w terapii łączonej z acyklowirem.
Trądzik pospolity
Trądzik pospolity jest najczęściej występującą dermatozą. Charakteryzuje się zmianami różnego typu – niezapalnymi zaskórnikami zamkniętymi i otwartymi, zmianami
zapalnymi w postaci krostek i cyst oraz
zmianami pozapalnymi w postaci blizn,
przebarwień i odbarwień. Wielopostaciowość wykwitów oraz szereg czynników na-

silających schorzenie niejednokrotnie powoduje trudności w terapii.
Badania Muellera i wsp. potwierdziły
możliwość zastosowania doustnej suplemen ta cji lak to fe ry ny w te ra pii trą dzi ku
o lekkim i umiarkowanym nasileniu. Preparat był podawany 43 ochotnikom przez
8 tygodni. Badacze uzyskali poprawę stanu
klinicznego u 76,9% ochotników, zaobserwowano zarówno redukcję zmian zapalnych, jak i niezapalnych.
W badaniach przeprowadzonych przez
zespół J. Kim pacjentom z łagodnym i średnio nasilonym trądzikiem młodzieńczym
przez okres 12 tygodni podawano fermentowane mleko wzbogacone o 200 mg laktoferyny. Uzyskano zdecydowaną poprawę
stanu skóry w stosunku do grupy kontrolnej,
w której stosowano mleko fermentowane
wzbogacone jedynie w probiotyki.
Kandydoza
Laktoferyna jest również wykorzystywana w terapii grzybicy oraz drożdżycy. Szczególnie problematyczne są zakażenia Candida
albicans. Candida albicans jest drożdżakiem
występującym fizjologicznie w jelicie grubym,
w stanach fizjologicznych bierze udział
w rozkładzie cukrów w jelitach. W stanach
patologicznych niejednokrotnie dochodzi do
nadkażeń błon śluzowych układu moczowopłciowego oraz śluzówki jamy ustnej. Candida często wykazuje znaczną oporność na terapię zarówno miejscową, jak i ogólną.
Wykazano na przykładzie różnych szczepów Candida, że laktoferyna jest zdolna
uwrażliwiać komórki patogennych grzybów
na działanie leków, co pozwala na obniżenie
ich dawki terapeutycznej nawet o 25%.
Wyniki innych badań wskazują na poprawę stanu klinicznego 70% procent pacjentów dotkniętych nasiloną kolonizacją
Candida po terapii preparatem zawierającym laktoferynę.
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Łuszczyca
Łuszczyca jest przewlekłym schorzeniem dermatologicznym, często opornym
na konwencjonalne metody terapii. Badania
Saraceno i wsp. wskazują na możliwość uzyskania dobrych efektów terapeutycznych łuszczycy w postaci zmniejszenia nasilenia stanu zapalnego i rumienia oraz redukcji ilości
zmian grudkowych u pacjentów stosujących
terapię łączoną – doustną i miejscową laktoferyną. Nie zaobserwowano istotnej różnicy
u pacjentów stosujących krem z 10% i 20%
laktoferyną, w obu grupach uzyskano
podobną poprawę.
Badania naukowe wskazują również, że
inne składniki siary bydlęcej mogą wpływać
korzystnie na stan skóry pacjentów z umiarkowaną lub średnio nasiloną łuszczycą. Doświadczenia Poulin i wsp. wskazują na korzyści terapeutyczne stosowania białkowego
czynnika wzrostu XP-828L pozyskiwanego
z siary bydlęcej. U pacjentów stosujących
suplementację XP-828L w ilości 5 g dziennie przez 8 tygodni uzyskano poprawę stanu klinicznego.
Pedersen i wsp. zaobserwowali redukcję
stanu zapalnego skóry oraz poprawę komfortu u pacjentów z łuszczycą i AZS poddanych terapii miejscowej kremem z kwasem
hialuronowym oraz colostrum.
Gojenie ran
Ze względu na swoje właściwości bakteriostatyczne, grzybostatyczne oraz immunomodulujące siara bydlęca może być wykorzystana w terapii gojenia ran. Wykazano, że
siara wzmaga syntezę kolagenu typu I oraz
syntezę kwasu hialuronowego w hodowlach fibroblastów.
Badania przeprowadzone przez Takayamę i wsp. również sugerują, że laktoferyna
przyspiesza gojenie ran. W badaniu zaobserwowano obkurczenie żelu kolagenowego,
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świadczące o reorganizacji macierzy kolagenowej podczas gojenia ran w skórze.
Inne badania wskazują, że laktoferyna
oddziałuje nie tylko na fibroblasty, pobudza
ona również proliferację keratynocytów
i przebudowę naskórka.
Owrzodzenia, zespół stopy
cukrzycowej
U pacjentów chorujących na cukrzycę
ist nie je zwięk szo ne ry zy ko wy stą pie nia
owrzodzeń, czynnikiem predysponującym
jest również otyłość oraz zaawansowany
wiek pacjenta. Ze względu na podwyższony poziom glukozy, towarzyszące zaburzenia naczyniowe oraz polineuropatię obwodową nawet drobne otarcie u pacjenta chorującego na cukrzycę może skończyć się
amputacją. Owrzodzenia w zespole stopy
cukrzycowej są często oporne na leczenie
ogól ne i miej sco we. Za ob ser wo wa no
zwiększoną częstotliwość występowania
biofilmu bakteryjnego, zaburzającego prawidłowe gojenie ran.
W badaniach prowadzonych przez Ammons i wsp. wykazano, że zastosowanie
opatrunków hydrożelowych zawierających
laktoferynę w połączeniu z ksylitolem statystycznie znacząco redukuje żywotność biofilmu bakteryjnego i tym samym sprzyja procesowi prawidłowego gojenia owrzodzeń.
Siara bydlęca zawiera największe spotykane w naturze stężenie naczyniowego
czynnika wzrostu śródbłonka. Czynnik ten
odpowiedzialny jest za wrastanie nowych
naczyń krwionośnych do tkanek, przez co
pomaga odtworzyć utracone naczynia w stopie cukrzycowej. Również inny czynnik, naskórkowy czynnik wzrostu, obecny w dużym
stężeniu w colostrum pomaga w pokrywaniu
uszkodzonej skóry naskórkiem. Ponadto colostrum dostarcza wielu składników budulcowych i regulacyjnych (aminokwasy niezbędne, witaminy itp.) potrzebnych do regenera-

cji uszkodzonych tkanek. Z tego powodu jego zastosowanie w stopie cukrzycowej przynosi dobre efekty.
Rayner i wsp. wykazali, że czynniki wzrostu zawarte w młodziwie przyspieszają gojenie ran, zwiększają ilość aktywnych fibroblastów. Powodują również zwiększenie wytrzymałości białek.
Podsumowanie
Siara bydlęca oraz jej składniki, szczególnie laktoferyna i czynniki wzrostu, mogą być
z powodzeniem wykorzystywane w terapii
zmian skórnych. Szczególnie istotne jest
działanie bakteriostatyczne i grzybostatyczne
związków zawartych w colostrum. Na uwagę
zasługuje możliwość wykorzystania czynników wzrostu zawartych w preparacie do regeneracji naskórka, skóry właściwej oraz naczyń krwionośnych narażonych na uszkodzenie w przebiegu cukrzycy. Dodatkowo
zdolność hamowania namnażania biofilmu
bakteryjnego wpływa korzystnie na proces
gojenia owrzodzeń u chorych z zespołem
stopy cukrzycowej.
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