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Prawdopodobnie słyszałeś 
ostatnio o „osłabionej 
odporności” i pewnie masz 
ogólne pojęcie, co to oznacza. 
Ale co jeszcze powinieneś 
wiedzieć o osłabieniu układu 
odpornościowego, kiedy trwają 
wszędzie debaty na temat walki 
z wirusem?

T
wój układ odpornościowy działa 
jak siły zbrojne twojego ciała, 
chroniąc je przed szkodliwymi 
najeźdźcami. Dobrze funkcjo-
nujący układ odpornościowy 

jest absolutnie niezbędny do przetrwa-
nia, ale gdy nie działa prawidłowo, jesteś 
bardziej podatny na infekcje i choroby.

Dobra wiadomość to fakt, że jest 
wiele naturalnych i łatwych sposobów 
na wzmocnienie układu odpornościowego 
i przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem.

Co oznaCza osłabienie 
odpornośCi?
Obniżona odporność oznacza, że mecha-
nizmy obronne organizmu są osłabione 
i nie działają prawidłowo. Układ odpor-
nościowy to interaktywna sieć narządów, 
białych krwinek i białek, która chroni nas 
przed wirusami, bakteriami i niebezpiecz-
nymi obcymi najeźdźcami.

Polegamy na naszym układzie 
odpornościowym, który neutralizuje 
i usuwa patogeny z organizmu oraz wal-
czy z naszymi własnymi komórkami, 
które zmieniły się w wyniku choroby. 
Gdy funkcja odporności jest osłabiona, 
jesteśmy bardziej narażeni na poważne 
infekcje i choroby.

pierwotny a wtórny brak 
odpornośCi
Zaburzenia związane z niedoborem odpor-
ności mogą być pierwotne lub wtórne. Pier-
wotne niedobory odporności są dziedzicz-
nymi zaburzeniami odporności wynikają-
cymi z mutacji genetycznych. Wtórne nie-
dobory odporności są częstsze i wynikają 
z chorób, niedożywienia, czynników środo-
wiskowych i niektórych terapii lekowych.

Przez całe życie budujemy naszą 
odporność adaptacyjną, która jest częścią 
naszego układu odpornościowego, która 
uczy się odpowiadać na określone antygeny.

przyCzyny słabej 
odpornośCi
Funkcjonowanie układu odpornościowego 
może być spowodowane przez: choroby 
przewlekłe, w tym cukrzycę, zapalenie 
wątroby i choroby nerek, raka, zwłaszcza 
raka krwi – białaczkę, AIDS, chemiotera-
pię, choroby autoimmunologiczne, wady 
wrodzone, takie jak porażenie mózgowe 
czy zespół Downa, częste stosowanie anty-
biotyków, złe odżywianie, siedzący tryb 
życia, otyłość, ciążę, palenie papierosów, 
nadmierne spożywanie alkoholu, izolację 
i samotność, starzenie się.

Na szczęście wiele przyczyn immu-
nosupresji można kontrolować i można 
je skorygować za pomocą zmian w diecie 
i stylu życia. Badania pokazują, że wiele 
infekcji u pacjentów z obniżoną odporno-
ścią ma swoje źródło w jelitach. Wiemy, 
że obecność dobrych bakterii pomaga 
zachować stabilność mikrobiologiczną 
i wzmacnia funkcje odpornościowe. Wła-
śnie dlatego częste stosowanie antybioty-
ków, niektórych leków i zła dieta tak bar-
dzo przyczyniają się do osłabienia odpor-
ności. Otyłość jest silnie powiązana z prze-
wlekłymi stanami zapalnymi i chorobami 
wpływającymi na odporność, w tym cho-
robami układu krążenia, cukrzycą i prze-
wlekłymi chorobami wątroby.

Badania wskazują również, że skład-
niki odżywcze wpływają na komórki odpor-
nościowe i powodują zmiany w ich funk-
cjonowaniu. Złe odżywianie i niedobory 
składników odżywczych odgrywają rolę 
w ogólnoustrojowym zapaleniu i znacznie 
zwiększają ryzyko immunosupresji. Obej-
muje to niedobory cynku, selenu, witaminy 
D i glutaminy. Wiemy również, że funk-

cja limfocytów T spada wraz z wiekiem. 
Dlatego osoby starsze są bardziej podatne 
na infekcje i choroby.

niska odporność – sygnały
Osoby z obniżoną odpornością zazwyczaj 
częściej chorują, a czas trwania choroby jest 
dłuższy. Ogólnie objawy osłabienia układu 
odpornościowego mogą obejmować: wraż-
liwość na infekcje oraz powtarzające się 
infekcje, zwiększoną częstotliwość i czas 
trwania choroby, zmęczenie, problemy 
z trawieniem, bóle głowy, mięśni i stawów.

obniżona odporność – 
ryzyko
W przeciwieństwie do osób ze zdrowym 
układem odpornościowym, osoby z obni-
żoną odpornością mają problemy z walką 
z patogenami, dlatego choroba może przy-
spieszać i przybierać poważniejszy stan.

W przypadku osób z obniżoną odpor-
nością ważne jest, aby chronić się przed 
infekcjami, często myjąc ręce, unikając 
dotykania twarzy (zwłaszcza w miejscach 
publicznych), bezpiecznie dezynfeku-
jąc powierzchnie w domu i zwracając się 
o pomoc lekarską wcześnie, jeśli nie czu-
jesz się dobrze.

Układ odpornościowy można wzmoc-
nić na kilka sposobów.

dieta
Aby wesprzeć funkcje odpornościowe, 
zacznij od usunięcia zapalnych, niezdro-
wych pokarmów. Unikaj przetworzonej 
żywności, słodkich potraw i węglowoda-
nów skrobiowych. Drobnoustroje kochają 
cukier, a układ odpornościowy bardzo 
słabo reaguje na spożycie cukru. Następ-

nie wprowadź do diety pokarmy wzmac-
niające odporność i niezbędne składniki 
odżywcze. Należą do nich szereg warzyw, 
zwłaszcza żółtych i pomarańczowych, sfer-
mentowana żywność, warzywa liściaste, 
zdrowe tłuszcze i zielona herbata.

MiniMalizaCja stresu
Przewlekły stres ma duży wpływ na orga-
nizm, powodując osłabienie funkcji odpor-
nościowych, nasilenie stanu zapalnego 
i nie tylko. Nawet w stresujących chwilach 
skupienie się na spokoju ducha może mieć 
duże znaczenie. Spróbuj ćwiczeń oddecho-
wych, codziennych ćwiczeń rozciągających 
(nawet jeśli trwa to tylko kilka minut), czy-
tania inspirujących książek lub artykułów, 
gotowania, słuchania muzyki i spędzania 
czasu z bliskimi.

sen
Brak snu osłabia funkcje odpornościowe 
i wywołuje stan zapalny. Tak ważne jest, 
aby spać co najmniej siedem godzin w nocy. 
Jeśli nie możesz spać, unikaj cukru i węglo-
wodanów późno wieczorem, unikaj uży-
wania elektroniki przed snem i ogranicz 
stres, aby Twój umysł mógł się uspokoić 
wieczorem.

ruszaj się
Codzienne ćwiczenia zmniejszają ogól-
noustrojowe stany zapalne i wzmacniają 
funkcje odpornościowe. Z drugiej strony 
siedzący tryb życia jest niezwykle pro-
blematyczny, ponieważ zwiększa ryzyko 
chorób, które mogą prowadzić do niedo-
boru odporności, takich jak choroby serca 
i cukrzyca.

wyjdź na zewnątrz
Badania dowiodły, że witamina D pełni 
kilka ważnych funkcji w układzie odpor-
nościowym. Oczywiście musimy chronić 
naszą skórę przed zbyt dużym nasłonecz-
nieniem, ale spędzanie czasu na świeżym 
powietrzu jest ważne dla wspierania funk-
cji odpornościowych. Ponadto spędzanie 
czasu na świeżym powietrzu może być 
relaksujące i pomagać nam się odstresować, 
co jest kolejnym sposobem na zmniejszenie 
stanu zapalnego i wzmocnienie odporności.

używaj ziół i supleMentów 
wzMaCniająCyCh odporność
Niektóre zioła i suplementy przeciwwiru-
sowe to narzędzia wspomagające układ 
odpornościowy. Do najlepszych należą: 
echinacea, czarny bez, probiotyki, wita-
mina C, witamina D, cynk.
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