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T
rwa wiele badań klinicznych 
sprawdzających działanie wita-
miny C w tej sytuacji. Istnieją 
również badania dotyczące 
surowicy uzyskanej od pacjen-

tów, którzy wyszli z potwierdzonej labo-
ratoryjnie infekcji Covid -19. Chodzi o to, 
że będzie ona zawierać przeciwciała, przy-
datne w skutecznej walce z chorobą.

Dwa inne potencjalne środki zarad-
cze godne uwagi to kwercetyna i wita-
mina D. Oba są znane nie tylko ze swoich 
właściwości wzmacniających odporność 
i przeciwwirusowych, ale są również nie-
drogie i powszechnie dostępne.

Kwercetyna jest silnym wzmacnia-
czem odporności i lekiem przeciwwiru-
sowym o szerokim spektrum działania. 
Hamuje także uwalnianie cytokin proza-
palnych, co może być korzystne, ponieważ 
poważne zakażenie COVID-19, a następ-
nie śmierć wydaje się być spowodowane 
burzą cytokin

Chociaż nie ma badań kli-
nicznych dotyczących konkret-
nie zastosowania witaminy 
D w walce z koronawirusem, 
istnieje wiele danych wskazu-
jących, że jest to ważny czyn-
nik w zapobieganiu i  leczeniu 
grypy i zakażeń górnych dróg 
oddechowych

KWERCETYNA – SILNY 
WZMACNIACZ ODPORNOŚCI
Badania już wykazały, że kwercetyna 
jest silnym wzmacniaczem odporności 
i lekiem przeciwwirusowym o szerokim 
spektrum działania. 

Jak zauważono w badaniu z 2016 
roku w czasopiśmie Nutrients, „mecha-
nizmy działania kwercetyny obejmują 
hamowanie indukowanego lipopolisacha-
rydem (LPS) wytwarzania czynnika mar-
twicy nowotworów α (TNF-α) u makrofa-
gów.” TNF-α jest cytokiną zaangażowaną 
w ogólnoustrojowe zapalenie, wydzielaną 
przez aktywowane makrofagi, rodzaj 
komórki odpornościowej, która trawi obce 
substancje, drobnoustroje i inne szkodliwe 
lub uszkodzone składniki. Kwercetyna 
hamuje także uwalnianie prozapalnych 
cytokin i histaminy poprzez modulowa-
nie napływu wapnia do komórki. Kwerce-
tyna stabilizuje również komórki tuczne 
i ma bezpośredni wpływ regulacyjny 
na podstawowe właściwości funkcjonalne 
komórek odpornościowych. 

Jedną z najlepiej zbadanych cech 
kwercetyny jest jej zdolność przeciwwi-
rusowa, przypisywana trzem głównym 
mechanizmom działania:
  hamowanie zdolności wirusa do infe-

kowania komórek,
  hamowanie replikacji już zainfekowa-

nych komórek,
  zmniejszenie odporności zainfeko-

wanych komórek na leczenie lekami 
przeciwwirusowymi.
Badania opublikowane w 2007 roku 

wykazały, że kwercetyna może obni-
żyć ryzyko wystąpienia choroby wiru-
sowej w następstwie ekstremalnego 
stresu fizycznego, który w przeciwnym 
razie może osłabić funkcję odporno-
ściową i uczynić nas bardziej podatnymi 
na infekcje.

WITAMINA D
Chociaż nie ma badań klinicznych doty-
czących konkretnie witaminy D w przy-
padku koronawirusa, istnieje wiele danych 
wskazujących, że jest to ważny składnik 
w zapobieganiu i  leczeniu grypy oraz 
zakażeń górnych dróg oddechowych.

Chociaż wydaje się, że witamina D nie 
ma bezpośredniego wpływu na samego 
wirusa, wzmacnia funkcję odpornościową, 
umożliwiając w ten sposób organizmowi 
skuteczniejszą walkę z wirusem. Hamuje 
również procesy zapalne. Podsumowując, 
może to uczynić witaminę D dość przy-
datną w walce przeciwko Covid-19.

Wiele badań potwierdza, że suple-
mentacja witaminy D pomaga chronić 
przed ostrymi infekcjami dróg oddecho-
wych. Badania wykazały również, że ist-
nieje wyraźny związek między niskim 
poziomem witaminy D a podatnością 
na infekcje wirusowe, takie jak grypa.

Życie na północnych szerokościach 
geograficznych oznacza, że dostajemy 
mniej światła słonecznego w miesiącach 
zimowych, co skutkuje niższym pozio-
mem witaminy D, a jedna hipoteza jest 
taka, że sezonowość grypy jest związana 
z faktem, że większość ludzi ma niższe 
poziomy witaminy D w zimie niż latem.

Na przykład badania opublikowane 
w 2009 roku wykazały, że wskaźniki 
śmiertelności podczas pandemii grypy 
w latach 1918–1919 były uzależnione 

od pory roku, przy czym większa liczba 
ludzi umierała zimą niż latem.

W metaanalizie z 2017 roku odkryto, 
że to codzienna lub cotygodniowa suple-
mentacja witaminy D miała najwięk-
szy efekt ochronny u osób z najniższym 
poziomem witaminy D. Ci z ciężkim nie-
doborem witaminy D, którzy przyjmowali 
codzienny lub tygodniowy suplement, 
zmniejszyli ryzyko infekcji dróg oddecho-
wych o połowę. Osoby z wyższymi pozio-
mami wyjściowymi również zmniejszyły 
ryzyko, choć w mniejszym stopniu. 

Potwierdza to zalecenie utrzyma-
nia optymalnego poziomu witaminy D 
przez cały rok. Według danych z badań 
Grassroots Health optymalny poziom zdro-
wia i zapobiegania chorobom wydaje się 
wynosić od 60 nanogramów na mililitr 
(ng/ml) do 80 ng/ml, podczas gdy wartość 
graniczna dla wystarczalności wydaje się 
wynosić około 40 ng/ml. 

Warto zaopatrzyć się w suplementy, 
które wzmocnią nasz układ odporno-
ściowy. Przestrzegajmy również wszyst-
kich wskazówek na temat izolacji i higieny 
w tym trudnym czasie.

Odporność jest 
w naszych rękach – 
kwercetyna i witamina D
Wraz z pojawieniem się Covid-19, naukowcy gorączkowo szukają skutecznych środków zaradczych 
w zwalczaniu wirusa.
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