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W lipcu 2021 ukazała się praca przeglądowa autorstwa  
dr Joanny Artym dotycząca roli laktoferyny w profilaktyce  
i leczeniu anemii oraz stanów zapalnych u kobiet ciężar-
nych. Obszerny artykuł nie tylko 
aktualizuje wiedzę na temat zapo-
trzebowania ciężarnej na żelazo 
otrzymywane z posiłków czy su-
plementów diety, wskazuje także 
nowe podejście terapeutyczne do 
problemu niedoboru żelaza. Jest 
nim podaż laktoferyny jako białka  
o korzystnym wpływie na biodo-
stępność żelaza i jego magazyno-
wanie w organizmie ciężarnej.

•  LAKTOFERYNA BIAŁKO  
O WIELU TWARZACH –  
BIAŁKO KAMELEON 

Laktoferyna (LF) jest glikopro-
teiną, powszechnie obecną w 
organizmie wszystkich ssaków. 
Należy do rodziny transferyn, ma 
zdolność mocnego, ale odwra-
calnego wiązania 2 jonów żelaza. 
Jest wytwarzana przez komórki1 
nabłonkowe wszystkich śluzówek 
(przewodu pokarmowego, układu 
oddechowego, moczowo-płcio-
wego, oka) oraz nabłonek wy-
dzielniczy gruczołu sutkowego.  
W największych stężeniach wystę-
puje w siarze, mleku, łzach, ślinie 
i wydzielinie pochwy. Źródłem LF 
we krwi są granulocyty obojętnochłonne, gdzie białko to jest 
gromadzone w ziarnistościach i uwalniane głównie podczas 
gromadzenia się tych komórek w miejscach toczącego się 
zakażenia czy zapalenia.

•  BEZPIECZEŃSTWO 
Otrzymywana z mleka krowiego laktoferyna została uznana 
za składnik bezpieczny w żywności, w tym w suplementach 

diety przez Europejską Agencję 
ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA). Bezpieczeństwo laktofe-
ryny potwierdziły wyniki ponad 30 
badań z udziałem 8000 dzieci uro-
dzonych przedwcześnie, niemow-
ląt i dzieci powyżej 12 m.ż gdzie 
stosowano od 450 mg/d do nawet 
3000 mg/d tego białka. 

•  JAK DUŻO LAKTOFERYNY?
Doustna podaż laktoferyny po-
woduje, że w formie częściowo 
strawionej dociera ona do światła  
jelita gdzie następuje interakcja jej 
cząstki z mikrobiotą, nabłonkiem 
jelita oraz jelitową tkanką limfatycz-
ną (GALT). Cząstka LF zatem może 
regulować aktywności komórek 
układu odpornościowego, w tym 
produkcję cytokin prozapalnych 
wpływając na poprawę odpowiedzi 
obronnej organizmu na patogeny 
i redukcję stanów zapalnych. Ba-
dania potwierdzają efektywność  
w regulacji aktywności układu od-
pornościowego nawet bardzo ma-
łych porcji LF (od 20-100 mg/d).
Co ważne, u kobiet cię-
żarnych podaż 

25 mg laktoferyny i żelaza, a także 
witaminy B12 i witaminy C wpłynę-
ła korzystnie na parametry he-
matologiczne, długość trwania 
ciąży i masę noworodka.

Artym, J. Zimecki, M. Kruzel, M.L. Lactoferrin for Prevention and Treatment of Anemia and 
Inflammation in Pregnant Women: A Comprehensive Review. Biomedicines 2021, 9, 898.

Laktoferyna
 jako wsparcie zdrowia ciężarnych

KILKA ZNACZĄCYCH LICZB: 

Podczas trwania ciąży organizm kobiety 
potrzebuje ok. 1000 mg żelaza,  
z tego 500-600 mg jest niezbędnych dla 
utrzymania ciąży i płodu, a reszta służy 

zabezpieczeniu potrzeb organizmu matki.

Dzienne zapotrzebowanie na żelazo  
zwiększa się u ciężarnej do 27 mg, niemniej 

zaledwie do 10% tego pierwiastka 
dostarczanego z diety jest absorbowane  

i wykorzystywane przez organizm.

Badania spożycia żelaza z dietą wskazują na to, 
że prawie 100% polskich kobiet ciężarnych nie 

spożywa wystarczającej dziennej porcji żelaza.

Na świecie w 2011 r. anemia z niedoboru  
żelaza dotyczyła 19,2% ciężarnych. Anemia  

z niedoboru żelaza wpływa negatywnie  
na przebieg ciąży, w tym poród przedwczesny. 

Ma także wpływ na rozwój dziecka, w tym 
szczególnie rozwój jego układu nerwowego.

40% kobiet w wieku rozrodczym  
ma niskie zapasy żelaza, co jest wykazane 

przez poziom osoczowej ferrytyny < 30 µg /L; 
każdy 1 µg ferrytyny odpowiada 10 mg 

zmagazynowanego w organizmie żelaza. 

85% polskich kobiet ciężarnych ma 
wyczerpane zapasy żelaza pod koniec ciąży,  

z czego u 50% z nich rozwija się anemia  
z niedoboru żelaza, wywołana w głównej  

mierze jego niedoborem w diecie. 



Podsumowanie aktywności laktoferyny w organizmie 

•  ROLA LAKTOFERYNY W PROFILAKTYCE  
I LECZENIU ANEMII PODCZAS CIĄŻY 

Wiele dostępnych badań wskazuje na to, że LF służy jako 
regulator metabolizmu żelaza w organizmie. Cząstka tego 
białka wydzielana do światła jelita może działać jako dostar-
czyciel żelaza do komórek nabłonka jelita i dalej do krwiobie-
gu. Co istotne, pomimo tego, że sama cząstka laktoferyny 
dostarczana w formie dodatkowej suplementacji zawiera re-
latywnie niewielkie ilości żelaza (30-40 µg/100 mg proszku LF) 
jej dodatek do produktów zawierających żelazo wpływa na 
poprawę jego wykorzystania przez organizm. 
Wyniki meta-analizy dotyczące 3367 kobiet ciężarnych na 
różnych etapach ciąży, zdrowych, ale także z chorobami 
przewlekłymi, potwierdziła korzystny (nawet lepszy od nie-
organicznych form żelaza) wpływ podaży LF na parametry 
hematologiczne w tym: hematokryt, ilość krwinek czerwo-
nych, Hb, osoczową ferrytynę oraz inne parametry określa-
jące status żelaza. Co więcej, wyniki kilku badań klinicznych 
wykazały redukcję stanów zapalnych poprzez podaż LF,  
co skutkowało redukcją ryzyka porodu przedwczesnego. Co 
ważne podaż trwająca od 30 do 90 dni, a nawet dłużej (od  
I trymestru do porodu) zróżnicowanych porcji LF (od 25 do 
250 mg LF) nie wywoływała żadnych działań niepożądanych. 

•  ROLA LAKTOFERYNY W PROFILAKTYCE  
I LECZENIU KOMPLIKACJI ZWIĄZANYCH  
ZE STANAMI ZAPALNYMI PODCZAS CIĄŻY 

Podczas ciąży funkcja układu odpornościowego jest modulo-
wana w ten sposób, aby zapewnić właściwą implantację, rozwój 
płodu oraz poród. W przypadku rozwoju patologicznego stanu 
zapalnego w organizmie ciężarnej, na skutek zakażenia w po-
chwie, jamie ustnej czy chorób przewlekłych takich jak otyłość 
czy cukrzyca, może dojść do zaburzeń. Efektem tego może 
być nadmierna produkcja cytokin prozapalnych oraz wolnych 
rodników tlenowych co skutkuje reakcją obronną organizmu  
w postaci „zamknięcia” dostępnego żelaza w narządach.

Istotnym skutkiem stanu zapalnego  
podczas ciąży jest także zaburzony metabolizm  

żelaza. Gdy jest go pod dostatkiem, ale gromadzi się  
w „magazynach” (wątroba i śledziona), staje się ono 
niedostępne dla procesów krwiotworzenia, syntezy 

enzymów, hormonów, neuroprzekaźników itp.

Wyniki 9 badań klinicznych z udziałem 217 pacjentek ze zdia-
gnozowaną infekcją pochwy wykazały, że podaż LF wpływała 
na normalizacje mikrobioty pochwy, napięcie szyjki macicy, 
wyciszała stany zapalne redukując poziomy cytokin proza-
palnych, a także chroniła przez stresem oksydacyjnym. 
Wszystkie te czynniki skutkowały poprawą stanu zdrowia, 
wydłużeniem czasu ciąży do daty jej fizjologicznego zakoń-
czenia, bez działań niepożądanych dla kobiety.

•  LAKTOFERYNA A ODPORNOŚĆ W DOBIE COVID-19
Odporność organizmu jest kluczowa dla kobiet spodziewa-
jących się dziecka, szczególnie teraz, w dobie pandemii CO-
VID-19. Prawdziwy renesans w tym zakresie przeżywa lak-
toferyna. W 2020 roku zarejestrowano pięć badań klinicznych 
dotyczących potencjalnego wpływu laktoferyny na profilakty-
kę przeciwko COVID-19, a jedna z prac prac wskazuje na 
pozytywny efekt LF w łagodzeniu objawów COVID-19  
w przypadku lekkiego przebiegu choroby.4

Wiemy, że kobiety ciężarne są szczególnie narażone na cięż-
ki przebieg COVID-19. Laktoferyna reguluje odpowiedź 
komórek układu immunologicznego i wpływa na obni-
żenie produkcji cytokin prozapalnych (IL-6 i TNF-α). Na 
tym jednak nie koniec. Do podobnych wniosków doszli na-
ukowcy z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie, którzy 
prowadzą program badawczy GEFACOVID 2.0. W swo-
jej pracy z czerwca 2021 przedstawili pierwsze wyniki, 
które potwierdzają, że laktoferyna może utrudniać wią-
zanie kolców wirusa z receptorem ACE2, utrudniając  
w ten sposób wnikanie wirusa do komórek gospodarza.5

Podsumowanie: W oparciu o wyniki badań klinicznych efek-
tywność LF w leczeniu niedoborów żelaza u ciężarnych, ane-
mii z niedoboru żelaza czy anemii w warunkach zapalenia jest 
porównywalna, a czasami lepsza w porównaniu do suplemen-
tacji samym żelazem. Składa się na to wiele czynników zwią-
zanych z właściwościami cząstki LF. Nie tylko wpływa ona na 
efektywniejsze dostarczanie żelaza do receptorów na błonie 
jelita, ale także posiada całe spektrum aktywności immuno-
modulujących regulujących stany zapalne, co ma wpływ na 
„uwolnienie” zapasów żelaza zamkniętych w magazynach na 
skutek blokowania ferroportyny3 przez cząstkę hepcydyny2  
w przypadku podniesionego poziomu cytokin zapalnych (IL-6). 
Zatem cząstka laktoferyny wpływa na utrzymanie równowagi 
żelaza w organizmie poprzez m.in. redukowanie stanów zapal-
nych. Co ważne LF może być stosowana jako profilakty-
ka czy nawet jako forma leczenia anemii bez ryzyka tok-
syczności związanego podawaniem dużych dawek Fe. 

PIŚMIENNICTWO: 1 Białko regulujące stężenie jonów żelaza w osoczu krwi i transportujące je do tkanek. 2 Białko, które transportuje żelazo poza komórki je magazynujące. 3 Hormon hep-
cydyna jest bezpośrednim inhibitorem ferroportyny. 4 Serrano G., Kochergina I., Alber A., Diaz E. et al. Int. J Res Health Sci 2020l 8(1): 8-15. 5 Campionee., Lanna C.; Cosiw T., Rosa L. et al. 
Front Pharmacol, 2021; 12:666600.
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