
Znaczenie układu odpornościowego 
Nie trzeba dodawać, że układ odpornościowy odgrywa fundamentalną i kluczową rolę dla naszego 

organizmu, chroniąc go przed wszelkimi agresjami - wewnętrznymi i zewnętrznymi - które mogłyby 

zagrozić jego zdrowiu. 

W świetle tego, co właśnie zostało powiedziane, łatwo zrozumieć, jak ważne jest dbanie o niego i 

utrzymywanie go w idealnych warunkach, aby zawsze był wydajny. Oznacza to, że jeśli z jednej strony 

musimy przyjąć zdrowe zachowania i nawyki, które go nie obciążają, z drugiej strony nie możemy nawet 

nadmiernie go stymulować, ponieważ nadmiernie aktywny układ odpornościowy sam może być 

niezdrowy (tylko pomyśl na przykład o wszystkich tych chorobach określanych jako 

autoimmunologiczne, w których nadmierna i nieproporcjonalna odpowiedź immunologiczna jest jedną z 

przyczyn wywołujących chorobę). 

Układ odpornościowy: co to jest, rola i funkcje 

Układ odpornościowy można zdefiniować jako zestaw narządów, tkanek, komórek, mediatorów 

chemicznych i wytwarzanych przez nie substancji, które współpracują ze sobą, aby chronić organizm 

przed różnymi atakami, na które może być narażony, takimi jak na przykład agresja czynników 

patogenów, takich jak bakterie lub wirusy, pasożyty, a nawet agresorów, które rozwijają się w naszym 

własnym ciele, takich jak komórki nowotworowe. 

Jak działa układ odpornościowy? 
Układ odpornościowy, aby chronić nas przed agresorami zagrażającymi zdrowiu organizmu, wprowadza 

szereg barier – fizycznych i chemicznych – oraz odpowiedź za pośrednictwem wyspecjalizowanych 

komórek. 

Bariery naturalnie występujące w naszym ciele można 

podzielić na: 

• Bariery fizyczne reprezentowane przez skórę i błony 

śluzowe wyściełające przewód pokarmowy, drogi 

oddechowe i moczowo-płciowe; 

• Bariery chemiczne reprezentowane przez śluz, 

wydzieliny, sebum, soki żołądkowe, żółć itp. 

Oprócz tych barier układ odpornościowy korzysta z pomocy wyspecjalizowanych komórek w 

rozpoznawaniu, atakowaniu i eliminowaniu agresora: mówimy o tzw. białych krwinkach lub leukocytach, 

wśród których znajdują się limfocyty (niektóre z nich do produkcji przeciwciał) , monocyty (prekursory 

makrofagów), neutrofile, bazofile (lub komórki tuczne) i eozynofile. 

Odpowiedź immunologiczna na agresję 

Gdy układ odpornościowy wykryje obecność ataku, aktywuje się odpowiedź immunologiczna, która 

dzieli się na: odpowiedź wrodzoną i odpowiedź adaptacyjną. 



Wrodzona odpowiedź immunologiczna jest nieswoistą odpowiedzią, która jest aktywowana w krótkim 

czasie (w ciągu około 12 godzin od wejścia napastnika do organizmu) i bezkrytycznie wobec dowolnego 

patogenu. 

Nieswoiste mechanizmy obronne organizmu, które wchodzą w grę podczas wrodzonej odpowiedzi 

immunologicznej, to bariery fizyczne, takie jak skóra i błony śluzowe, chemiczne, takie jak soki 

żołądkowe, łój, śluz itp., komórki obronne, takie jak makrofagi, eozynofile, bazofile , neutrofile i 

limfocyty Natural Killer, ale nie tylko. 

 Cytokiny i stany zapalne również odgrywają ważną rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, 

podobnie jak aktywność niektórych rodzajów enzymów (np. lizozymu zawartego w łzach), niektórych 

białek, np. dopełniacza, czy też ponownie „dobrego” mikroorganizmy, które naturalnie kolonizują 

środowisko jelitowe lub pochwy. 

 Wreszcie, pewne znaczenie we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej mają również takie mechanizmy, 

jak wzrost temperatury ciała (gorączka) i pH niektórych części ciała. 

Z drugiej strony, adaptacyjna odpowiedź immunologiczna to specyficzna odpowiedź, dzięki której 

możliwe jest wybiórcze zaatakowanie konkretnego agresora, przy jednoczesnym zapamiętywaniu jego 

„charakterystyki”, aby aktywować szybką odpowiedź immunologiczną w przypadku ponownego 

spotkania z nim.  

W odpowiedzi adaptacyjnej biorą udział różne komórki i substancje, takie jak limfocyty T i przeciwciała 

(wytwarzane przez limfocyty B). 

Co wpływa na aktywność układu odpornościowego? 
Na układ odpornościowy i jego funkcjonowanie może wpływać kilka czynników. Na przykład wraz z 

nieubłaganym upływem czasu nasz organizm w naturalny sposób ulega procesom starzenia, które nie 

oszczędzają nawet naszego systemu obronnego. Czynniki takie jak nieuregulowany styl życia, złe nawyki 

behawioralne, stres, a nawet odżywianie mogą znacząco wpłynąć na wydajność i prawidłowe 

funkcjonowanie obrony immunologicznej. 

Odżywianie a układ odpornościowy: jaki związek? 

Jak już powiedzieliśmy, odżywianie może wpływać nie tylko na 

ogólne samopoczucie organizmu, ale także na nasz układ 

odpornościowy, w tym oczywiście układ odpornościowy jelit. 

Jelitowy układ odpornościowy: co to jest i jak funkcjonuje 

Ten układ odpornościowy ma fundamentalne znaczenie, 

ponieważ układ trawienny stanowi w pewnym sensie bramę 

oddzielającą świat zewnętrzny od wewnętrznego świata naszego 

ciała. Wchodząc w kontakt z żywnością i napojami z 

otaczającego nas środowiska, jelita muszą być zatem 

wyposażone w sprawny system obronny, który przeciwdziała 

wnikaniu wszelkich patogenów i agresorów.  



Nie będzie zatem zaskoczeniem odkrycie, że na poziomie jelitowym znajdujemy tzw. limfocyty, makrofagi 

i komórki dendrytyczne współpracujące ze sobą w celu identyfikacji, rozpoznawania i eliminacji 

potencjalnych patogenów.  

Poza GALT do jelitowego układu odpornościowego zalicza się również śluz jelitowy, komórki Panetha 

(wyspecjalizowane komórki odpowiedzialne za wytwarzanie efektorów odporności wrodzonej), 

poszczególne typy enzymów oraz mikrobiotę jelitową.  

W szczególności ta ostatnia świetnie się sprawdza, ponieważ konkuruje z patogenami o pożywienie i 

miejsca zrostów w jelicie. Należy jednak zauważyć, że żywienie może wpływać na skład flory bakteryjnej 

jelita, a w konsekwencji na jej ochronną rolę. 

Dlatego układ odpornościowy jelit jako całość musi odgrywać rolę tak złożoną, jak fundamentalną: musi 

być w stanie identyfikować i zwalczać liczne patogeny i szkodliwe związki, a jednocześnie musi być 

tolerancyjny w stosunku do jelit. mikrobiota i substancje zawarte w żywności. 

Rola żywienia w prawidłowym funkcjonowaniu mechanizmów obronnych organizmu 
Odżywianie jest ważne nie tylko dlatego, że może wpływać na mikroflorę jelitową, ale także na składniki 

odżywcze (zarówno makroskładniki – takie jak białka, tłuszcze i węglowodany – jak i mikroelementy – 

takie jak witaminy i minerały), które dostarcza organizmowi. W rzeczywistości prawidłowe i 

zbilansowane dostarczanie składników odżywczych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu i utrzymania sprawności całego układu odpornościowego. 

W stanach niedożywienia oraz w stanach specyficznego 

niedoboru niektórych składników odżywczych może 

dojść do wystąpienia deficytów układu 

odpornościowego, aw konsekwencji do wzrostu 

podatności na zarażenie się chorobami zakaźnymi. 

Szczególnie narażone na rozwój niedoborów lub w 

przypadku niedostatecznej podaży ważnych składników 

odżywczych są osoby starsze i osoby cierpiące na 

niektóre choroby przewlekłe. 

Rola i znaczenie tłuszczów i kwasów omega 3 

Choć często postrzegane negatywnie, tłuszcze są niezbędnymi makroelementami dla prawidłowego 

funkcjonowania naszego organizmu i procesów w nim zachodzących. W szczególności bardzo ważną rolę 

odgrywają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, wśród których wyróżniają się dobrze znane kwasy 

tłuszczowe omega 3.  

Nasz organizm nie jest w stanie ich wyprodukować w taki sposób, aby zaspokoić normalne potrzeby, z 

tego powodu jest zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie ich wraz z dietą. 


