
Mikrobiota jelitowa – 
generator odporności organizmu

Błony śluzowe pokrywające przewód po-
karmowy, układ moczowo-płciowy i od-
dechowy stanowią pierwszą linię obrony 

organizmu przed zagrożeniami pochodzącymi ze 
środowiska zewnętrznego, takimi jak: bakterie, wi-
rusy, grzyby czy pasożyty. W celu sprawnego zwal-
czania czynników zakaźnych i potencjalnie szko-
dliwych organizm człowieka wykształcił złożony 
system tkanki limfatycznej związanej z błona mi 
śluzówki – MALT (mucosal-associated lympho-
id tissues). W skład układu MALT wchodzi tkanka 
limfatyczna błony podśluzo wej i śluzowej przewo-
du pokarmowego GALT (gut-associated lymphoid 
tissue), układu od dechowego BALT (bronchus-as-
sociated lymphoid tissue), tkanka limfatycz na nosa 
i gardła NALT (nasal-associated lymphoid tis sue), 
a także gruczołów sutkowych, łzowych czy zwią-
zanych z układem moczowo-płciowym. 
Pod względem aktywności immunologicznej ukła-
du MALT największe znaczenie ma tkanka GALT, 
w skład której wchodzi ponad 75% komórek lim-
fatycznych całego układu odpornościowego. Inny-
mi słowy ludzka odporność w dominującej ilości 
zlokalizowana jest w jelitach. Należy podkreślić, 
iż do prawidłowego rozwoju tkanki GALT, a tym 
samym do prawidłowego funkcjonowania całego 
układu odpornościowego, niezbędna jest właściwa 
kolonizacja bakteryjna przewodu pokarmowego. 
Bez odpowiednio ukształtowanej mikrobioty jeli-
towej (czyli zestawu mikroorganizmów zasiedlają-
cych przewód pokarmowy) układ immunologiczny 
nie mógłby funkcjonować prawidłowo [1–3]. 
Pierwsze bakterie zasiedlające jelito noworodka 
są podstawą regulacji pracy układu odpornościo-
wego i stanowią element kluczowy do wykształ-
cenia prawidłowo funkcjonujących mechanizmów 
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Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
• Jaką rolę odgrywa mikrobiota jelitowa w stymulacji układu immunologicznego.
• Jakie szczepy bakterii mają udokumentowane działanie stymulujące układ 

immunologiczny.
• Jakie suplementy warto wdrożyć, aby wzmocnić odporność. 
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Omegamed® Odporność to unikalna, kompletna linia produktów przyczyniających 
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• o idealnym składzie, zgodnym z aktualnymi zaleceniami ekspertów,
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obronnych. Komórki immunokompetentne aktywują się 
w momencie kontaktu z czynnikiem zakaźnym, dzięki cze-
mu dochodzi do wykształcenia pamięci immunologicznej. 
Właściwa i pożądana stymulacja GALT, poprzez pobudzenie 
komórek immunokompetentnych do produkcji sIgA, prze-
ciwciał przeciwbakteryjnych, nasilenie aktywności makrofa-
gów i harmonizacji funkcji limfocytów Th1 do Th2 oraz syn-
tezy licznych cytokin, powoduje, iż układ immunologiczny 
znajduje się w stanie odpowiedniej aktywności i gotowości 
do obrony – do ewentualnej eliminacji mikroorganizmów 
chorobotwórczych z ustroju. Co więcej, stała interakcja po-
między bakteriami jelitowymi, a komórkami odpornościo-
wymi zlokalizowanymi w jelitach jest kluczowa dla prawi-
dłowego funkcjonowania układu immunologicznego przez 
całe życie. Drobnoustroje jelitowe odgrywają więc rolę głów-
nych „trenerów” układu immunologicznego [4–6].
Pierwszy etap kształtowania ekosystemu jelitowego ma 
miejsce w momencie porodu. Dalsze warunkowanie układu 
względnie stałej mikrobioty trwa do ok. drugiego, trzecie-
go roku życia, natomiast ok. siódmego roku życia mikro-
biota przyjmuje już względnie ostateczny (dorosły) kształt. 
Okres ten stanowi okno czasowe, w którym można dość 
efektywnie modyfikować układ ekosystemu jelitowego. Na 
kształt mikrobioty jelitowej, a tym samym na prawidłowo 
funkcjonujący układ odpornościowy w jelicie, wpływa wiele 
czynników, takich jak sposób porodu (cesarskie cięcie/poród 
naturalny), sposób karmienia (mleko modyfikowane/mleko 
matki), stosowane leki (szczególnie antybiotyki), stres czy 

warunki środowiskowe. Każdorazowe załamanie równowagi 
bakteryjnej w jelicie, czyli dysbioza jelitowa, może wpływać 
negatywnie na funkcjonowanie mechanizmów odporno-
ściowych i stanowić warunki sprzyjające rozwojowi infekcji. 
Co więcej, zaburzona mikrobiota w dłuższym czasie może 
przyczyniać się do rozwoju licznych chorób, m.in. alergii 
i nietolerancji pokarmowych, chorób czynnościowych i or-
ganicznych przewodu pokarmowego, problemów skórnych, 
a nawet zaburzeń nastroju czy otyłości. Z tego względu 

w pewnych sytuacjach klinicznych (lecz także profilaktycz-
nie) istotna jest skuteczna odbudowa zaburzonej równowagi 
bakteryjnej w jelicie, szczególnie za pomocą odpowiednio 
dobranych probiotyków i prebiotyków [7–9]. 
Probiotyki to żywe szczepy bakterii o udokumentowanej 
zdolności pozytywnego oddziaływania na ludzkie zdrowie, 
wywodzące się z przewodu pokarmowego zdrowego czło-
wieka. Skuteczność ich działania wynika z odtwarzania 

Drobnoustroje jelitowe 
odgrywają rolę głównych 
„trenerów” układu 
immunologicznego.
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„Muszę to zmienić” – pomyślała Anna, gdy jej córka po 
raz trzeci w ciągu pół roku miała zapisany antybiotyk.

Skuteczny sposób na poprawę odporności 
Zauważyłam, że Zuzia, Kasi koleżanka z przedszkola, prawie nie choruje. Zapytałam jej mamę, 
czy ma jakieś sposoby na unikanie infekcji. Okazało się, że Zuzia dostaje codziennie jedną saszetkę
Colostrigenu.
Colostrigen to mniej infekcji
Przeczytałam w necie, że Colostrigen zawiera colostrum. Kupiłam saszetki w aptece internetowej. Już 
drugi miesiąc podaję Kasi proszek z saszetki zmieszany z łyżeczką jogurtu. Córka jest znacznie od-
porniejsza, nie zaraża się od innych dzieci. „Mamo, jak dobrze, że mogę codziennie bawić się z Zuzią
w przedszkolu” – powiedziała mi Kasia.

Anna opowiedziała nam swoją historię, w jaki
sposób poprawiła odporność córeczki Kasi.
– Po urodzeniu Kasi postanowiliśmy, że
zostanę w domu, aż mała skończy roczek.
Potem przez 4 lata przychodziła codziennie
opiekunka. Kasia bardzo mało chorowała.
Gdy skończyła 5 lat, zdecydowaliśmy, że
dobrze jej zrobi kontakt z dziećmi zanim pój-
dzie do szkoły. Udało się znaleźć miejsce
w przedszkolu niedaleko domu. Nieste-
ty Kasia zaczęła często chorować. Przez 
pierwszych 6 miesięcy aż 3 razy lekarka 
zleciła kurację antybiotykową. Zastanawia-
łam się, co zrobić, żeby to zmienić.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń do firmy Genactiv – 508 008 513, wyślij maila na adres biuro@genactiv.eu

lub wejdź na stronę www.genactiv.eu
Colostrigen dostępny jest w aptekach stacjonarnych i internetowych oraz w sklepie www.genactiv.eu/sklep

Colostrigen to produkt gwarantowany:
• gwarancja wyjątkowej jakości – colostrum 

bovinum z pierwszych 2 godzin,
• gwarancja aktywności – suszenie metodą 

liofilizacji,
• gwarancja bezpieczeństwa – tylko 

od zdrowych, polskich krów 
z jednego stada.

C O L O S T R I G E N
najwyższej jakości bioaktywne colostrum bovinum 2h
Skoncentrowane, biologicznie aktywne składniki colostrum zmniejszają częstotliwość infekcji
bakteryjnych i wirusowych, wspierają odnowę i rozwój przyjaznej flory jelitowej, wspomagają
naturalne mechanizmy odpornościowe.



korzystnych warunków w przewodzie pokarmowym, sprzy-
jających namnażaniu pożądanej mikrobioty autochtonicznej. 
Ponadto aktywność metaboliczna, troficzna i immunosty-
mulująca szczepów probiotycznych jest odwzorowaniem 
analogicznych funkcji pełnionych przez bakterie jelitowe. 

Stymulacja układu immunologicznego, osiągana na drodze 
długofalowej suplementacji wspomnianymi preparatami, 
przekłada się bezpośrednio na poprawę stanu zdrowia, m.in. 
na drodze zmniejszenia liczby infekcji przewodu pokarmo-
wego oraz nawracających infekcji górnych dróg oddecho-
wych oraz redukcji ryzyka niewłaściwej aktywacji układu 
immunologicznego (choroby alergiczne, choroby autoim-
munologiczne) [10–14]. 
Wspomaganie właściwego funkcjonowania układu immu-
nologicznego może być osiągnięte głównie za pomocą od-
powiednio dobranych, wysokiej jakości preparatów wie-
loszczepowych, czyli tzw. poliprobiotyków (m.in. VSL#3, 
N1ProbioticLabOne, SanProbi Barierr, SanProbi Super For-
muła, EpicPro25, Lacium Forte). Ich celem jest eliminacja 
dysbiozy jelitowej, a w następstwie poprawa funkcjonowania 
bariery jelitowej, regeneracja nabłonka jelitowego i właściwa 
aktywacja układu GALT. Na uwagę zasługują również pre-
paraty jednoszczepowe, których działanie wśród pacjentów 
z problemami nawracających infekcji udokumentowano 
w licznych badaniach naukowych. Pierwszym z nich jest 
jeden z najlepiej przebadanych szczepów probiotycznych – 
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zawarty w dostęp-
nych na rynku polskim preparatach, takich jak m.in. Livaca-
re, Estabiom, Dicoflor. Ocena skuteczności działania szczepu 
LGG w redukcji częstości nawracających infekcji przepro-
wadzona została m.in. na 280 dzieciach uczęszczających do 
żłobka i przedszkola. Wykazano, iż ryzyko zachorowania na 
infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci otrzymujących 
probiotyk było niższe aż o 34% w porównaniu do grupy ma-
luchów, u których nie wprowadzono suplementacji probio-
tycznej. Ponadto udokumentowano redukcję częstości wy-
stępowania infekcji górnych dróg oddechowych trwających 
dłużej niż trzy dni aż o 43%. Wpływ probiotyków na częstość 

występowania nawracających infekcji górnych dróg odde-
chowych analizowano również u dorosłych aktywnych fi-
zycznie kobiet i mężczyzn. Wykazano, iż grupa otrzymująca 
probiotyki charakteryzowała się istotnie niższą zapadalno-
ścią na infekcje górnych dróg oddechowych w porównaniu 
z grupą otrzymującą placebo [15–18]. Podobne działanie 
zaobserwowano przy zastosowaniu szczepu Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis BB-12® zawartego m.in. w preparacie 
Acidolak Baby. Podaż szczepu BB-12 ® niemowlętom poniżej 
drugiego miesiąca życia spowodowała istotne zmniejszenie 
występowania infekcji górnych dróg oddechowych [19, 20].
Należy wspomnieć, iż nie tylko żywe kultury bakterii probio-
tycznych wykazują działanie immunomodulujące. Alternaty-
wę stanowią probiotyki zawierające martwe, inaktywowane 
bakterie probiotyczne. Dobrym przykładem jest dostępny na 
rynku polskim preparat Immuno LP20 zawierający szczep 
Lactobacillus plantarum L-137, poddany obróbce termicznej 
w optymalnym momencie fazy wzrostu kultury bakteryjnej. 
Analizy wykazały silną zdolność inaktywowanego szczepu 
do pobudzania produkcji interleukiny 12 (IL-12), interleu-
kiny 2 (IL-2) i interferonu β (IFN-β), co silnie pobudza me-
chanizmy obrony immunologicznej [19, 20]. U pacjentów 
z problemem nawracających infekcji warto działać również 
miejscowo, stosując bakterie kolonizujące górne drogi od-
dechowe. Przykładem może być szczep Streptococcus saliva-
rius K12 zawarty w dostępnym na rynku preparacie Entitis. 
Bakteria wytwarza unikalne lantybiotyki (saliwarycynę A2 
i saliwarycynę B), będące substancjami hamującymi wzrost 
patogenów, podobnymi do bakteriocyn. Działają one antago-
nistycznie na drobnoustroje chorobotwórcze obecne w bio-
filmie bakteryjnym jamy ustnej i ucha środkowego, przy-
czyniając się do zmniejszenia zapadalności na infekcje ucha, 
gardła czy nosa. Co więcej, preparat dodatkowo wzbogacony 
jest o witaminę D, której działanie polegające na wzmocnie-
niu odporności potwierdzono licznymi badaniami klinicz-
nymi [23, 24]. 
Biorąc pod uwagę, iż każdy, nawet najlepszy probiotyk 
potrzebuje wsparcia, nie można zapomnieć o preparatach 
wspomagających probiotykoterapię, takich jak immunosty-
mulatory, witaminy czy wielonienasycone kwasy tłuszczo-
we. Spośród immunostymulatorów należy wyróżnić pre-
paraty zawierające colostrum (m.in. N1 Colostrum LabOne) 

czy laktoferynę (Laktoferyna BLF100, Lactoferrin Swanson). 
Colostrum (siara bydlęca), pozyskane z pierwszego udoju, 
natychmiast po rozpoczęciu laktacji, zawiera najwyższe stę-
żenie substancji aktywnych, takich jak: hormony, enzymy, 
poliamidy, pochodne kwasów nukleinowych, pochodne ami-
nokwasów, substancje bakteriostatyczne, w tym immuno-
globuliny, laktoperoksydazy, lakteniny, laktoferynę, lizozym 
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i leukocyty. Podobne działanie immunostymulujące wykazuje 
laktoferyna – białko o silnych właściwościach antybakteryj-
nych, obecne w mleku matki. Charakteryzuje się ona silną 
aktywnością hamującą względem bakterii, wirusów, grzybów 
czy pasożytów, dzięki czemu może być cennym elementem 
suplementacji wspomagającej u pacjenta z problemem na-
wracających infekcji. Przeciwwskazaniem do stosowania co-
lostrum i laktoferyny jest alergia na białka mleka krowiego. 
Preparatem równie często zalecanym pacjentom z proble-
mem nawracających infekcji jest również Imuregen. Stano-
wi on kompleks nukleotydów, peptydów, aminokwasów oraz 
mikro- i makroelementów, które jako podstawowe jednostki 
budujące kwasy nukleinowe DNA i RNA, a także składniki 
wielu ważnych enzymów przyczyniają się do prawidłowego 
funkcjonowania i ochrony organizmu [25–29].
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Mając na uwadze działania, jakie można wdrożyć w celu 
wzmocnienia odporności organizmu, nie wolno zapomnieć 
o odpowiedniej suplementacji dodatkowej. Szczególną 
funkcję we wzmocnieniu odporności, poza wspomnianą 
już witaminą D, przypisuje się także wielonienasyconym 
kwasom tłuszczowym. Jak potwierdziło jedno z badań, od-
powiednia podaż kwasu DHA już u najmłodszych pacjentów 
zmniejszyła zapadalność na infekcje górnych dróg odde-
chowych nawet o 78% w porównaniu do grupy placebo oraz 
redukowała ryzyko alergii u ponad 70% badanych [30, 31]. 
Mikroflora jelitowa stanowi jeden z podstawowych ele-
mentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
układu immunologicznego. Bakterie zasiedlające przewód 
pokarmowy są integralną częścią organizmu człowieka 
i wpływają na prawidłowość przebiegu procesów meta-
bolicznych oraz immunologicznych. Probiotyki, immu-
nostymulatory czy odpowiednio dobrane witaminy mogą 
wpływać na pracę i regulację układu immunologicznego 
GALT, zwiększając tym samym odporność organizmu na 
potencjalne zagrożenia pochodzące ze środowiska ze-
wnętrznego. Współczesny tryb życia, dieta czy stosowane 
leki nie sprzyjają prawidłowej pracy układu immunolo-
gicznego, dlatego w sposób szczególny należy zatroszczyć 
się o indywidualny „generator odporności”, czyli mikro-
biotę jelitową.

Nie tylko żywe kultury 
bakterii probiotycznych 
wykazują działanie 
immunomodulujące.
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