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Mianem „siara” (łac. colostrum) nazywa się pierwsze mleko wydzielane
przez komórki nabłonkowe gruczołu sutkowego kobiety do 4-5 dni po
porodzie. W odróżnieniu od mleka wydzielanego w późniejszym okresie
jest ono bogatsze w albuminy, antybakteryjne peptydy (m.in. laktoferynę
i laktoperoksydazę), czynniki wzrostu oraz przeciwciała, które są
odpowiedzialne za nabycie biernej odporności u noworodka[1].
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Colostrum – potencjalne
zastosowania w medycynie

W me dy cy nie, oprócz mle ka ko bie ce go
wy ko rzy sty wa ne go w tzw. ban kach mle ka
(w Po lce ak tu al nie dzia ła ją 4 i ma ją na ce lu
wspar cie na tu ral ne go kar mie nia pier sią), sto -
so wa ne jest tak że pierw sze mle ko kro wie –
bo vi ne co lo strum (BC)[2]. Mle ko to jest wy -
dzie la ne przez kro wy w pierw szych kil ku
dniach po ocie le niu się, a je go skład tak że
róż ni się od mle ka pro du ko wa ne go w okre -
sie później szym, za wie ra jąc wy ższe stę że nia
sub stan cji wzro sto wych, odżyw czych i im -
mu no lo gicz nych. Je go pierw sze udo ku men -
to wa ne uży cie w prak ty ce me dycz nej od no -
to wa no w In diach już kil ka ty się cy lat te mu.
Co lo strum wy wie ra wpływ na no wo na ro -
dzo ny orga nizm na dwa spo so by: po pierw -
sze do star cza czyn ni ków im mu no lo gicz nych
i na tu ral nych an ty bio ty ków, wspie ra jąc sy -
stem od por no ścio wy, po dru gie – licz ne
czyn ni ki wzro stu są od po wie dzial ne za po -
bu dze nie pra wi dło we go roz wo ju[1].

W po rów na niu do sia ry ludz kiej (hu man
co lo strum, HC) skład co lo strum kro wie go za -
wie ra in ne pro por cje skła dni ków odżyw -
czych (wię cej tłu szczów i biał ka) oraz do star -

cza dwu krot nie wię cej ener gii. Do dat ko wo
wy ka zu je więk sze stę że nie im mu no glo bu lin
w kla sie IgG i IgM, na to miast jest mniej bo ga -
te w czyn ni ki wzro stu i lak to fe ry nę, za li cza ne
do tzw. bia łek ser wat ko wych (sta no wią cych
ok. 20-25% bia łek mle ka kro wie go) (Tab.
1). Mle ko kro wie za wie ra wię cej bia łek ka ze -
i no wych, które wy stę pu ją w po sta ci nie roz -
pu szczo nej, a są cen nym źródłem ami no -
kwa sów, fo sfo ra nów i wap nia[1, 3-5].

Ze wzglę du na moż li wość uzy ska nia nie -
po rów na nie więk szych ilo ści co lo strum kro -
wie go niż ludz kie go, roz po czę to ba da nia nad
oce ną je go wpły wu na zwięk sza nie od por no -
ści, zdol ność na pra wy tka nek i ogól ny stan
zdro wia u lu dzi, po twier dza jąc po zy tyw ny
wpływ na te pro ce sy. Po cząt ko wo uzy ska ną
wie dzę wy ko rzy sta no, za le ca jąc sto so wa nie
su ple men tów die ty z BC, które uzy sku je się
ze zwie rząt ho do wa nych w od po wie dnich
wa run kach hi gie nicz nych, bez eks po zy cji na
an ty bio ty ki, pe sty cy dy czy środ ki odro ba cza ją -
ce. We dług ba dań naj wyż sze stę że nia po żą -
da nych skła dni ków za war te jest w co lo strum
uzy ska nym do 24 go dzin od ocie le nia się kro -
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wy, przy czym spa dek ich stę że nia jest za u wa -
żal ny już po pierw szych kil ku go dzi nach. Su -
ple men ta cję BC za le ca się m.in. spo rtow com
(w ce lu przy spie sze nia wzro stu ma sy mię śnio -
wej, zwięk sze nia wy trzy ma ło ści), w cho ro -
bach o podło żu au to im mu no lo gicz nym (dzia -
ła nie prze ciw za pal ne, na pra wa uszko dzo nych
ko mórek), w sta nach za pal nych bło ny ślu zo -
wej żo łąd ka zwią za nych z in fek cją He li co bac -
ter py lo ri, w bie gun kach ro ta wi ru so wych[1,6-9].

W dzia ła niu an ty bak te ryj nym, prze ciw wi -
ru so wym, prze ciw grzy bi czym i prze ciw pa so -
żyt ni czym naj więk szą ro lę od gry wa lak to fe ry -
na (LF) –  biał ko o ma sie czą stecz ko wej oko -
ło 80 kDa, która (dzię ki moż li wo ści che la to -
wa nia jo nów że la za) blo ku je je go do stęp ność
dla mi kro or ga ni zmów cho ro bo twór czych.
W prze pro wa dzo nych do tych czas ba da niach
po twier dzo no ko rzy st ne dzia ła nie lak to fe ry ny
m.in. w za ka że niach bak te ryj nych (np. Esche -
ri chia co li, Pseu do mo nas ae ru gi no sa, Kleb siel la
pneu mo niae), ro ta wi ru so wych, wi ru sem
opry szcz ki ty pu 1 i 2, ludz kim wi ru sem nie -
do bo ru od por no ści (HIV). LF swo je dzia ła nie

wy ka zu je tak że po przez bez po śre dni wpływ
na uszko dze nie ścian ko mór ko wych, zmia nę
me ta bo li zmu ko mórek bak te ryj nych i za bu -
rze nie pro ce su ko lo ni za cji tka nek przez bak -
te rie. Lak to fe ry na po śre dnio sty mu lu je tak że
układ od por no ścio wy, co do dat ko wo zwięk -
sza moż li wość od po wie dzi orga ni zmu na in -
fek cję – w ba da niu na my szach chro ni ła zwie -
rzę ta przed śmier cią po po da niu le tal nej daw -
ki Esche ri chia co li, przy spie sza jąc pro ces usu -
wa nia bak te rii z krwi ob wo do wej[5,10,11].

Pod ję to tak że próby wy ko rzy sta nia BC
w przy spie sze niu pro ce sów go je nia ran, po -
przez je go wpływ na uspraw nie nie usu nię cia
po zo sta ło ści pro ce sów za pal nych oraz
zwięk sze niu po ten cja łu re ge ne ra cyj ne go tka -
nek. Tak że tu taj dzia ła nie co lo strum opie ra się
głów nie na wła ści wo ściach lak to fe ry ny, która
zmniej sza ak tyw ność re ak tyw nych form tle nu
oraz sty mu lu je pro li fe ra cję ko mórek ukła du
od por no ścio we go, fa go cy tu ją cych re szt ki zni -
szczo nych w za pa le niu tka nek. Do dat ko wo
za ob ser wo wa no tak że wpływ lak to fe ry ny na
re gu la cję pra cy fi bro bla stów po przez sty mu -
la cję wy twa rza nia ko la ge nu i kwa su hia lu ro -
no we go. Dwa czyn ni ki wzro stu – EGF (na -
skór ko wy czyn nik wzro stu) oraz VEGF (czyn -
nik wzro stu śród błon ka na czy nio we go)
uspraw nia ją pro ces wy twa rza nia no wych na -
czyń krwio no śnych, przy czy nia jąc się do
zwięk szo ne go ukrwie nia i szyb szej epi te lia li -
za cji ra ny. Ba da nie Pu kac kiej i wsp. wy ka za ło
sku tecz ność miej sco we go le cze nia wspo ma -
ga ją ce go ran, owrzo dzeń i cięż kich po sta ci
trą dzi ku. Za ob ser wo wa no lep sze na wil że nie
i ela stycz ność skóry oraz zmniej sze nie
podraż nień. Ba da nie prze pro wa dzo ne w In -
diach wśród cho rych w wie ku mię dzy 20
a 60 lat z głę bo ki mi ra na mi (m.in. prze wle kłe
owrzo dze nia żyl ne podu dzi i od le ży ny) ob ję -
ło dwie gru py pa cjen tów – sto su ją cych opa -
trun ki kon wen cjo nal ne oraz opa trun ki za wie -
ra ją ce do dat ko wo spro szko wa ne co lo strum.
U dru giej gru py stwier dzo no skróce nie cza su
go je nia ran, uży cie mniej szej licz by opa trun -

Tab. 1. Po rów na nie stę że nia czyn ni ków im mu -
no lo gicz nych i czyn ni ków wzro stu
w pierw szym mle ku ludz kim i kro wim[3,4].

<0,03 ng/L41 ng/LGH 
(hor mon wzro stu)

nie o zna czal -
ny75 �g/L

VEGF (czynnik
wzrostu

śródbłonka naczyń)

10 mg/L18 mg/L
IGF

(insulinopodobny
czynnik wzrostu)

1-2 mg/L20-40 mg/LTGF �

100 mg/ml700 mg/mlLaktoferyna

30-50 �g/L200 �g/L

Colostrum
krowie

Colostrum
kobiece

Czynniki 
immunologiczne 
i czynniki wzrostu

EGF (naskórkowy
czynnik wzrostu)

4,2 mg/ml1,59 mg/mlIgM

47,6 mg/ml0,43 mg/mlIgG

3,9 mg/ml17,35 mg/mlIgA



ków oraz zgła sza nie przez pa cjen tów mniej -
szych do le gli wo ści bólo wych. Co bar dzo
waż ne, nie od no to wa no przy pad ków aler gii
na skła dni ki co lo strum, a za ob ser wo wa no tak -
że lep szą współ pra cę pa cjen tów tej gru py,
praw do po dob nie zwią za ną z szyb szym po -
stę pem go je nia ra ny oraz moż li wo ścią rzad -
szej zmia ny opa trun ków[5,12-14].

Efek ty dzia ła nia co lo strum bo vi num wy ko -
rzy stu je się tak że w ce lu sty mu la cji wzro stu
wło sów, np. w przy pad kach ły sie nia te lo ge no -
we go, re ge ne ra cji skóry w prze bie gu cho rób
owło sio nej skóry gło wy oraz po za bie gach
w tej oko li cy, ta kich jak za bie gi der ma to chi rur -
gicz ne, stan po prze szcze pie wło sów lub me -
zo te ra pia. Pro du cent za le ca wcie ra nie pre pa -
ra tu 1-2 ra zy dzien nie wraz z do dat ko wą su -
ple men ta cją do u st ną dwóch ka psu łek na do -
bę. Pre pa rat oprócz CB za wie ra mle ko kla czy
oraz pro te i ny je dwa biu (fi bro i nę i se ry cy nę)[15].

W me dy cy nie an ti-aging za naj waż niej sze
wska za nie do su ple men ta cji CB uwa ża się je -
go po ten cjal ne dzia ła nie spo wal nia ją ce pro ce -
sy sta rze nia się orga ni zmu. U więk szo ści osób
po 30. ro ku ży cia pro duk cja hor mo nu wzro -
stu HGH (hu man growth hor mo ne) osią ga ok.
20% je go se kre cji z okre su doj rze wa nia.
Skóra tra ci stop nio wo swo ją ela stycz ność, za -
czy na ją prze wa żać pro ce sy ka ta bo licz ne. Za -
war ty w co lo strum bo vi num IGF-1 (in su li no po -
dob ny czyn nik wzro stu) mo że za stą pić dzia ła -
nie hor mo nu wzro stu po przez wpływ na re -
pli ka cję i na pra wę DNA i RNA oraz zwięk sze -
nie pro ce sów ana bo licz nych, po zwa la jąc jed -
no cze śnie na unik nię cie du żych ko sztów
zwią za nych z po da wa niem HGH[16].

Po ten cjal ne ko rzy ści, które mo że po wo -
do wać su ple men ta cja co lo strum bo vi num są za -
chę ca ją ce, ale ist nie je nie wiel ka licz ba pro duk -
tów z wia ry god ną i du żą ilo ścią prze pro wa -
dzo nych ba dań. Przy za ku pie su ple men tów
za wie ra ją cych co lo strum war to spraw dzić, czy
pro du cent udo stęp nia in for ma cje na te mat
spo so bu je go za gę szcza nia oraz obrób ki cie pl -
nej – gwa ran cją za cho wa nia jak naj więk sze go

stę że nia sub stan cji ak tyw nych jest za sto so wa -
nie pro ce su lio fi li za cji. Je że li co lo strum jest pod -
da ne obrób ce cie pl nej, po win na to być tzw.
bły ska wicz na pa ste ry za cja (flash-pa steu ri za -
tion), tak że umoż li wia ją ca utrzy ma nie wy so kiej
bio ak tyw no ści skła dni ków mle ka. Po trzeb na
jest tak że więk sza licz ba do brze udo ku men to -
wa nych ba dań kli nicz nych: za rów no na mo de -
lach zwie rzę cych, jak i na lu dziach, która po -
twier dzi ła by je go sku tecz ność, w peł ni wy ja -
śnia jąc me cha nizm dzia ła nia oraz usta la jąc
opty mal ne daw ko wa nie[10,17-19].
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