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NATURALNE METODY WSPIERANIA ODPORNOŚCI - plan wykładu
1. System immunologiczny jako most życia.
2. Komórki układu odpornościowego - ich znaczenie
(krótka informacja)
3. Sposób żywienia a aktywność układu immunologicznego.
4. Zwiększenie odporności organizmu poprzez wybór odpowiednich
produktów żywnościowych:
a. dieta a mikrobiom jelit;
b. antyoksydanty w diecie
(polifenole , związki siarkowe, witamina C i D, produkty pszczele);
c. kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA i DHA);
d. mikroelementy i makroelementy a system odpornościowy.
10. W jaki sposób złagodzić objawy COVID - 19 poprzez dietę
i stosowanie suplementów, kiedy nie ma wskazań do hospitalizacji

przez lekarza.

zdolność zwalczania
patogenów, które
wnikają do komóki
(np. wirusów).

Komórki odporności wrodzonej wytwarzanie stanu zapalnego, w celu
usunięcie przyczyny zagrożenia.

Limfocyty B:
prezentacja antygenu, produkcja cytokin,
wytwarzanie przeciwciał (immunoglobulin)

Limfocyty Th1 wspierają głównie odpowiedź komórkową, natomiast Th2 - humoralną.

Sposób żywienia istotnie wpływa
na aktywność układu immunologicznego

Możemy zwiększyć odporność organizmu wybierając produkty bogate w:
• WITAMINA D
• WITAMINA C
• ZWIĄZKI SIARKOWE
• POLIFENOLE
• Produkty
• PSZCZELE

• PROBIOTYKI
• Jogurty, kiszonki

MIKROBIOM
JELITOWY

MIKROELEMENTY
MAKROELEMENTY
• CYNK, SELEN
• MAGNEZ

ANTYOKSYDANTY

KWASY OMEGA 3

• EPA , DHA

Dieta ma wpływ na MIKROBIOM jelit;
a w dalszej konsekwencji …
na stany zapalne i rozwój raka

Badania wskazują na pozytywny wpływ diety śródziemnomorskiej na skład mikroflory jelitowej.

Przyczyny zaburzeń stanu mikrobioty w większości przypadków

iScience 25, 103654, January 21, 2022

Utrzymanie zdrowej i odpornej mikroflory jelitowej ma
kluczowe znaczenie dla jakości życia i zdrowia osób starszych.
Do 80 procent układu odpornościowego znajduje się w jelitach, probiotyki odgrywają kluczową
rolę w utrzymaniu sprawnego działania przewodu pokarmowego.
Zdrowe jelita to Twoja pierwsza obrona przed chorobami i główny czynnik pomagający w
utrzymaniu optymalnego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Przeszczep mikroflory kałowej (FMT) jest coraz częściej stosowany do przywracania zdrowej
mikroflory jelitowej.

Probiotyki

(pro bios = dla życia) „żywe mikroorganizmy, które podawane w
odpowiednich ilościach przynoszą korzyści zdrowotne gospodarzowi”
jogurty, kefiry, zsiadłe mleko, sok z kiszonych ogórków i kapusty zmieniają mikroflorę i wywierają korzystny wpływ na zdrowie
(m.in. z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium) > poprzez
immunomodulację oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej.

Prebiotyki – składniki żywności, które stymulują wzrost i aktywność
korzystnej mikroflory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym.
definicja prebiotyku: substrat, który jest selektywnie wykorzystywany przez
mikroorganizmy gospodarza, przynosząc korzyści zdrowotne.

[Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol., 2014, 11, 506–514 ; 2017, 14, 491–502.]

Mikrobiota jelitowa
odgrywa rolę w funkcjonowaniu mózgu i regulacji nastroju.
Published: 11 December 2020,

Źródło: Institut Pasteur / Pascal Marseaud

Rys. Podstawowe działanie
endogennych kannabinoidów

Anandamidu (AN)
i 2-arachidonyloglicerolu (2-AG)
na receptory kannabinoidowe
sprzężone z białkiem G 1 i 2 (CB1 i
CB2) w neurony presynaptyczne
zarówno w ośrodkowym, jak i
obwodowym układzie nerwowym.
Związki o zielonym odcieniu to
pospolite fitokannabinoidy i inne
ziołowe w olejach konopnych,
które, jak stwierdzono, wpływają w
jakiś sposób na normalny
endokannabinoid, albo poprzez
modulację receptorów CB (np.
agonizm tetrahydrokannabinolu
[THC] i
receptorów CB1) lub przez inne
drogi nie przedstawione, takie jak
hamowanie enzymatycznego
rozkładu endokannabinoidów lub
inna modulacja receptora. BCP= βkariofilenu; Kwas GABA =
gamma-aminomasłowy; TRPV =
przejściowego potencjału receptora
waniloidowego.

Anandamid; 2-AG
[endokannabinoidy]
• Potwierdzono rolę anandamidu i receptora CB1 w myśleniu,
pamięci, przetwarzaniu sensorycznym, ruchu i nie tylko.
• Anandamid pomaga regulować zachowania żywieniowe
tworząc neuronową nagrodę przyjemności za każdym razem, gdy
jemy, motywując nas do ponownego zrobienia tego.
• Anandamid odgrywa również rolę w regulacji nastroju,
zwiększaniu szczęścia, zmniejszaniu bólu, radzeniu sobie ze
stresem i regulowaniu snu, a także wielu innych funkcjach
organizmu, na które wpływa układ endokannabinoidowy
[Acta Pharmacol Sin. 2019; 40 (3): 309–323; doi: 10.1038 / s41401-018-0075-x].

•

2-AG (2-arachidonyloglicerol- jako agonista receptorów CB1 i CB2
może stymulować uczucie głodu, wnieść istotny wkład do hipotensji, neuroprotekcji i
innych procesów fizjologicznych (hamowanie k-rek glejowych w stanie zapalnym).

•

[Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics grudzień 2001, 299 (3) 951-959;]

Inne mniej znane substancje odkryte w czekoladzie
:
ANANDAMID i jego 2 analogi:
N- oleinylo-etanolamina
N- linoleinylo- etanolamina
które mogą wywoływać efekt uspokajający i
przeciwlękowy.

Przyprawy: cynamon, goździk, oregano,
czarny pieprz
• Beta- kariofilen jest jednym z terpenoidów, który aktywuje
receptory CB2.
•

Występuje w wielu ziołowych olejkach eterycznych, w tym:
goździkowym, oregano, cynamonowym i czarnym pieprzu.

• Aktywacja receptora CB2 - w leczeniu stanów zapalnych,
bólu oraz zaburzeń nastroju. Receptor CB2 jest również
związany z lękiem i depresją.
• Beta-kariofilen może być skuteczny w leczeniu tych i innych
stanów emocjonalnych.
Physiology & behavior. 2014 Aug 1;135:119-24. –
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938414003400

Witamina D
2 typy prowitaminy D:
•

•

7-dehydrocholesterol (prowitamina D3) –
pochodzenia zwierzęcego
ergosterol (prowitamina D2) – obecna w
drożdżach i grzybach.
W skórze człowieka pod wpływem pasma
nadfioletowego promieni słonecznych
powstaje cholekalcyferol (właściwa witamina
D3), która w wątrobie i w nerkach
przekształcana jest w aktywny hormon kalcytriol
(1,25 dihydroksycholekalcyferol).
Źródło: http://endocrinevet.blogspot.com/2012/02/q-calcitriol-versus-vitamin-d3-whats.html

Ryc. 3. Rozszerzające się znaczenie fizjologiczne receptora witaminy D
i jego ligandu.
(Łukaszkiewicz J., Kłocińska K., Lorenc R.S.: Receptor witaminy D. Postępy w pediatrii, 1998; 6: 72-83.)

Ryc. 4. Metabolizm witaminy D

Utrzymanie
połączeń
szczelnych i
szczelinowych,
Peptydy
Defensyny
Katelicydyna

Ryc. 5. Immunomodulacyjne działanie witaminy D. [Maturitas.2021 Jan; 143: 1–9.]
IL: interleukina; TNF: czynnik martwicy nowotworu; IFN: interferon; T: T-Pomocnik;
7-DHC: 7-dehydrocholesterol; PGE2: Prostaglandyna E2.

Wpływ na układ immunologiczny
Witamina D reguluje bezpośrednio i pośrednio
proliferację, różnicowanie i funkcję komórek układu
immunologicznego; (Autoimmun. Rev. 2011)
 Wykazano, że poprzez poprawę
funkcjonowania systemu odpornościowego,
witamina D redukuje częstość ataków astmy oraz
zachorowań na grypę u dzieci
 Zmniejsza ryzyko odrzucenia przeszczepu

Witamina D
może zmniejszyć ryzyko wystąpienia COVID-19
i innych infekcji dróg oddechowych poprzez:
• zmniejszenie przeżywalności i replikacji wirusów,
• zmniejszenie produkcji cytokin zapalnych,
• utrzymanie integralności śródbłonka
• zwiększenie stężenia ACE2 (enzymu konwertującego angiotensynę 2 )
co pomaga obniżyć ciężkość przebiegu COVID-19

Nutrients 2020, 12, 988; doi:10.3390/nu12040988

Przyczyny niedoboru
witaminy D


niska ekspozycja na słońce,



niewystarczająca podaż w diecie,



problemy na etapie absorpcji
w przewodzie pokarmowym,



choroby nerek i wątroby,



przyjmowanie niektórych leków
(fenytoina, rifampicyna,fenobarbital).

Br J Nutr 2008

Zawartość witaminy D (j.m./100g)
w polskich produktach żywnościowych
tran
pikling wędzony
węgorz świeży
śledź marynowany
makrela
kurki
borowiki
żółtko jajka
smalec
ser żółty
mleko krowie
wołowina

13 200
4 800
1 177
812
403
373
516
300
50
3- 84
12

Źródło: http://healtyonline.info

Większe dawki witaminy D –
od 2000 do 4000 IU

Witamina D wystarczające spożycie
Przez optymalne stężenie rozumie się
wartość 31-50 ng/ml
dla osób dorosłych,
dla młodzieży/ stężenie 23 ng/ml,
osób w podeszłym wieku – 40 ng/ml.
Stężenia poniżej 30 ng/ml mogą
zaburzać wchłanianie wapnia.
Poziom witaminy D3
w zakresie 11-20 ng/ml uznaje się
za umiarkowany niedobór.
(60 -80 ng/ml we krwi to najlepszy
efekt p/nowotworowy a dla COVID
powyżej 40 ng/ml),
ale nie powinien przekraczać
100 ng/ml
1 µg = 40 IU

Spożycie nadmiernych ilości jest niewskazane – toksyczność
(objawy: osłabienie, zmęczenie, utrata apetytu,
bóle głowy i brzucha, biegunka, wymioty).

Nadmierne ilości witaminy D mogą też prowadzić do powstania nadmiernej
liczby nadtlenków w organizmie oraz innych produktów oksydacji.

Ryzyko hiperwitaminozy D
występuje w przypadku stosowania preparatów farmakologicznych lub
nadmiernego spożywania wzbogaconej w ten składnik żywności,
ale nie w wyniku długotrwałego przebywania na słońcu.

Magnez jest niezbędny do aktywacji witaminy D.
Magnez pomaga aktywować witaminę D, ponieważ enzymy
metabolizujące witaminę D w wątrobie i nerkach potrzebują Mg.

Ponad połowa populacji nie otrzymuje wystarczającej ilości Mg,
a znacznie więcej prawdopodobnie ma niedobór,
zaleca się suplementację Mg podczas przyjmowania witaminy D.

Witamina C - rozpuszczalna w wodzie
Pauling dwukrotny laureat Nagrody Nobla,
przyjmował 18 gramów witaminy C dziennie
od ok. siedemdziesiątego roku życia.
W 1994 roku, po pojawieniu się przerzutów
raka prostaty do jelit, zmarł w wieku 93 lat.
Stany głębokiego niedoboru wit. C

szkorbut (gnilec);
u dorosłych: krwawe wylewy, nadmierne
rogowacenie naskórka, niedokrwistość;
u małych dzieci: niedokrwistość, zmiany w
kościach (malformacje)
Stężenia kwasu askorbinowego we surowicy krwi?
Prawidłowy poziom wynosi 34–110 µmol/l (6–20 µg/dl).

Badania te sugerują, że podawanie witaminy C może zwiększyć przeżywalność
u pacjentów z COVID-19,
poprzez osłabienie nadmiernej aktywacji odpowiedzi immunologicznej
(BioMed Res. Int. 2018; 2018 : 1837634. doi: 10.1155 / 2018/1837634)

Witamina C
wywiera właściwości przeciwwirusowe poprzez:
> wspomaganie aktywności limfocytów,
> zwiększanie produkcji interferonu-α,

> modulowanie cytokin,
> zmniejszanie stanu zapalnego,

> poprawę dysfunkcji śródbłonka,
> przywracanie funkcji mitochondriów,
> istnieją sugestie, że witamina C może być bezpośrednio wirusobójcza

Witamina C jest ważnym przeciwutleniaczem…
W związku z możliwością odwracalnego utleniania cząsteczki kwasu
askorbowego do kwasu dehydroaskorbowego jest on nośnikiem
elektronów w biologicznych układach oksydoredukcyjnych,
(np. w reakcjach redukcji nadtlenków kwasów tłuszczowych).

W pewnych warunkach może działać również jako utleniacz,
która to właściwość ujawnia się
przy wysokich stężeniach witaminy C
i w obecności jonów metali.
Przy dużych stężeniach kwasu dochodzi również do procesu autooksydacji
i marnotrawienia puli tego związku.
Witamina C działa efektywniej w mniejszych stężeniach,
przy którym na 1 mol kwasu przypadają 2 mole rodnika ponadtlenkowego.

Przewlekłe niedobory kwasu askorbinowego –
potęgują powstawanie zmian miażdżycowych i nowotworowych.

Szczególnie narażeni – palacze, alkoholicy,
ludzie w wieku podeszłym, przyjmujący niektóre leki,
nie należy podawać przy radioterpii, bo może znosić efekt
terapeutyczny !
Kontrowersyjne podawanie dużych dawek witaminy C
w przypadku chorób nowotworowych;
ale wit.C obniża kardiotoksyczność doksorubicyny,

bez wpływu na cytotoksyczną aktywność leku na tkankę nowotworową .
Syntetyczna witamina C w suplementach – dobrze tolerowana
Dawka terapeutyczna – 100 mg 3 x dziennie

Megadawki witaminy C mogą:

wywołać biegunki,
sprzyjać tworzeniu się kamieni nerkowych,
zwiększać zapotrzebowanie na witaminę E

Pom J Life Sci 2015, 61, 4

Czosnek
Zdrowotne właściwości czosnku pospolitego
występują po przemianie alliny w allicynę przez
enzym aliinazę podczas rozgniatania cebulek.

Organiczne ZWIĄZKI SIARKI z czosnku (DAS, DADS i DATS)

W czosnku znajdują się związki siarkoorganiczne pochodzenia alliinowego (OSC),
takie jak S-allilo-cysteina, S-allilo-merkaptocysteina i N-acetylocysteina .

Efekt także poprzez zdolność generowania wolnych rodników,
przenikają przez barierę krew-mózg i wykazały skuteczność w raku.
Czosnek wydaje się poprawiać funkcjonowanie układu odpornościowego poprzez
stymulację niektórych typów komórek, takich jak makrofagi, limfocyty,
komórki NK, komórki dendrytyczne i eozynofile;
przez mechanizmy obejmujące
modulację wydzielania cytokin,
produkcję immunoglobulin,
fagocytozę i aktywację makrofagów.
Anticancer Agents Med Chem.: 2011;11(4):398-407.

/Medical Hypothesis, 2020;144/
Hindawi Publishing Corporation J. Immunol. Res. Vol. 2015, ID 401630, 1-13 pages

Czynniki antyoksydacyjne
Polifenole
Resweratrol

Flawonoidy (galusan epigallokatechiny) , kwasy fenolowe (np. elagowy),
alkohole fenolowe, stilbeny (resweratrol) i lignany

• Działanie antyoksydacyjne
• Wzmocnienie działania innych antyoksydantów (witamin A i E),
• Działanie proapoptotyczne i hamowanie syntezy DNA
w komórce nowotworowej
• Modulacja odpowiedzi immunologicznej
• Hamowanie progresji nowotworu

np. w raku gruczołu krokowego
(Am J Epidemiol 167:71−77, 2008.)

, miody

pszczele

Flawonoidy
•

Flawonoidy to zróżnicowana grupa związków roślinnych występująca w
prawie wszystkich owocach i warzywach.

•

Zawierają je czekolada, herbata, wino i niektóre fasole, zioła, przyprawy,
orzechy i nasiona, miody pszczele.

•

Następujące flawonoidy hamują hydrolazę amidu kwasów tłuszczowych
(FAAH), która jest enzymem odpowiedzialnym za rozkład
endokannabinoidów (anandamid).

•

Genisteina

•

Kemferol

•

7-hydroksyflawon

•

3,7-dihydroksyflawon

•

Staraj się codziennie jeść jak najwięcej warzyw i owoców, aby spożywać
dużo flawonoidów.

Najlepiej spożywać owoce i warzywa w postaci surowej, aby otrzymać jak
największą ilość flawonoidów (gotowane owoce i warzywa mają mniej).

Herbata pomocna w ochronie przed COVID-19?

Polifenole z zielonej herbaty i czarnej herbaty: 3-galusanu epigallokatechiny (EGCG)
z zielonej herbaty i teaflawin [teaflawina-3,3′-digalinian (TF3)],

z czarnej herbaty wykazują działanie p/wirusowe .

.
Ekstrakty i oczyszczone katechiny, teaflawiny i tearubiginy zasugerowano nawet doustne przyjmowanie niektórych związków zawartych w
herbacie, aby zwiększyć skuteczność zwalczania koronawirusa.

CZERWONE WINO
p/zapalne

p/bakteryjne
p/wirusowe

POLIFENOLE
RESWERATROL

p/miażdżycowe

p/cukrzycowe

p/starzeniowe

p/neurodegeneracyjne
PRZECIWNOWOTWOROWE

Resweratrol stymuluje aktywność enzymów degradujących wolne rodniki
i hamuje

aktywność enzymów produkujących reaktywne formy tlenu.

Park EJ, Pezzuto JM ; Biochim Biophys Acta.2015;1852(6): The pharmacology of resveratrol in animals and humans.
M. Athar et al. / Toxicol Appl Pharmacol. 2007; 224(3): Resveratrol: A Review of Pre-clinical Studies for Human Cancer Prevention

Ograniczona biodostępność resweratrolu, ponieważ metabolicznie eliminowany
z organizmu wyjątkowo szybko… (Med Chem. 2014;10:237; Biochim Biophys Acta 2015 ,1852(6):1178)
Źródło:http://czaswina.pl/artykul/czy-grozi-nam-zawal

PTEROSTILBEN –
Przyswajanie 4-krotnie wyższe od resweratrolu
głównym jego źródłem są czarne jagody (borówki czernice),
a także owoce – borówki wysokiej (amerykańskiej).

Działanie:
 przeciwzapalne i przeciwnowotworowe
prewencyjnie na tworzenie się komórek nowotworowych
wspomaga radio- i chemioterapię
usprawnia funkcjonowanie mózgu
pomocny w budowaniu sylwetki
(wspomaga wzrost siły i masy mięśni w odpowiedzi na bodźce treningowe)

Eur J Pharmacol . 2021 .15 stycznia; 891: 173759.
Opublikowano w Internecie, 27 listopada 2020 r.

Flawonole
to jedna z najważniejszych klas flawonoidów charakteryzująca się grupą
hydroksylową w pozycji C-3 pierścienia C.
Według analizy danych flawonole stanowią najlepiej przebadane związki
przeciwko koronawirusowi ( Russo i in., 2020 ; Muchtaridi i in., 2020 ; Jo i in., 2020 ; Gorla i in., 2020 ).
Cząsteczkami o działaniu przeciwwirusowym na SARS-CoV-2 były:
KEMFEROL,
KWERCETYNA (miody pszczele)
MIRYCETYNA (orzechy włoskie)
FISETYNA i ich pochodne
(senolityk)
Ponadto cząsteczki te miały szerokie spektrum działań biologicznych (działanie przeciw HIV, przeciwutleniające,
przeciwzapalne i chroniące układ sercowo-naczyniowy), które mogą zmniejszać nasilenie objawów infekcji i wzmacniać
odpowiedź immunologiczną pacjenta ( Sharma i in., 2018 ; Zaragozá i in., 2020 ; Nakanishi i in., 2020 ).

SENOLITYKI – substancje usuwające zużywające się komórki i dzięki temu
zmniejszających ryzyko chorób, związanych z procesem starzenia się organizmu.
Mają także właściwości redukujące stany zapalne,
które są czynnikiem ryzyka wielu chorób, między innymi nowotworów.

https://motywatordietetyczny.pl/2020/08/co-tojest-kwercetyna-korzysci-zywnosc-dawkowaniei-skutki-uboczne/

Pszczoły miodne (Apis Mellifera) zbierają
nektar, spadź, pyłek kwiatowy i żywice

Schematyczny związek miodu z COVID -19
WŁAŚCIWOŚCI MIODU
antyoksydacyjne

MIÓD PSZCZELI

oczyszcza z toks.
wolnych rodników
przeciwbakteryjne
wspomaga układ
immunologiczny

naturalny p/zapalny
p/wrzodowe i na rany
potencjalny
środek antyrakowy

Guan Yu Lim
25 listopada 2020 r –
Randomizowane, kontrolowane badanie, które
oczekuje na wzajemną ocenę, sugeruje, że
pacjenci z Covid-19, którzy otrzymali
kombinację miodu i czarnuszki sativa,
wyzdrowiali szybciej niż ci, którym podano
placebo; łagodzi objawy Covid-19 w ciągu 6 dni,
w porównaniu do 13 dni w grupie kontrolnej.
Ponadto osoby leczone miodem i czarnuszką sativa
(HNS) uzyskały ujemny wynik testu PCR stosowanego do zdiagnozowania Covid-19 - około 4
dni wcześniej niż osoby bez leczenia.
medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.30.20217364

Evid Based Complement Alternat Med. 2012: 410406.

Ryc. 6. Schematyczny diagram efektów immunomodulujących
polifenoli obecnych w miodzie.
U. TNF-α, czynnik martwicy nowotworu-alfa; IL-1β, interleukina 1-beta; IL-2, interleukina-2; IL-4, Interleukina-4; IL-6, Interleukina6; IL-12, interleukina-12; IFN-y, interferon gamma; CD80/86, klaster różnicowania 80/86; CD28, Klaster zróżnicowania 28; MHCII,
główny układ zgodności tkankowej II; MPO, mieloperoksydaza; PD-1, białko 1 programowanej śmierci komórek; PDL-1, Ligand
Zaprogramowanej Śmierci 1; TLR4, receptor Toll-podobny 4, MYD88, pierwotna odpowiedź różnicowania mieloidalnego 88,
IκBα; Jądrowy czynnik wzmacniacza genu polipeptydu kappa lekkiego w inhibitorze komórek B alfa; NF-kB, czynnik jądrowy kappa B.

Co jeszcze pszczoły
gromadzą w ulu?
• Propolis
• Pierzga
• Mleczko pszczele
• Jad pszczeli
• Wosk pszczeli

Propolis

(kit pszczeli)

Propolis jest produktem pochodzenia roślinnego;
zbierany z pączków drzew oraz krzewów; przynoszony do ula
i przeżuwany przez pszczoły, które zwiększają jego aktywność
biologiczną.
Propolis wykazuje wielokierunkowe działanie farmakologiczne,
posiada złożony skład chemiczny - ok. 250 związków; zależny
od warunków, miejsca i roślinności gdzie jest pozyskiwany.

Skład chemiczny wpływa też na smak, zapach i barwę
(która może być szara, brunatna aż do czarnej)

ANTY nowotworowe
p/bakteryjne

przeciw pierwotniakowe

ANTYRAKOWE

p/cukrzycowa

p/grzybicza

Biologiczna
aktywność
propolisu

antyoksydacyjna

c.d. Aktywności biologiczne propolisu.

w stomatologii

przeciwzapalna

Ekstrakt z propolisu jest dobrym inhibitorem, który można
stosować w leczeniu Helicobacter pylori w celu poprawy
zdrowia ludzi i przeciw COVID – 19.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry; Volume 31, 2016 - Issue sup2

propolis

miody pszczele,
pierzga
FENOLE i
POLIFENOLE

ZMIENIAJĄ
REPLIKACJĘ
WIRUSA

ZMIENIAJĄ
WEJŚCIE WIRUSA
DO KOMÓRKI

ZMIENIAJĄ
ODPOWIEDŹ
ZAPALNĄ

Działanie immunomodelujące
Potencjalnie łagodzą infekcję Sars-Covid-2 i burzę cytokin.
Molecules 2021 , 26 (5), 1232; https://doi.org/10.3390/molecules26051232

• Produkty pszczele, wytwarzane przez pszczoły, mają działanie przeciwwirusowe.
• Propolis może potencjalnie zakłócać inwazję SARS-CoV-2 do komórek gospodarza .
• Propolis blokuje prozapalną kinazę PAK1, silnie wyrażaną u pacjentów z COVID19.
Propolis okazał się również obiecujący jako pomoc w leczeniu różnych chorób
współistniejących, które są szczególnie niebezpieczne u pacjentów z COVID-19,
w tym chorób układu oddechowego, nadciśnienia, cukrzycy i raka.

Biomedicine & Pharmacother apy; 2020 Nov; 131: 110622.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry; 2016, 31 - Issue sup2

Intensive Care Medicine; 2020 , 46 , 846–848

Cynk:
• Jest składnikiem około 300 enzymów
• Wpływa na metaboliczny cykl przemian

białkowych,
węglowodanowych,
lipidowych

i energetycznych
• Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego, posiada aktywność antyoksydacyjną

Cynk odpowiada za:
• utrzymanie stabilności błon komórkowych,
• odczuwanie smaku i zapachu,
• metabolizm alkoholu,
• obronę immunologiczną organizmu,
(uczestniczy w powstawaniu limfocytów T)

W ośrodkowym układzie nerwowym pośrednio może brać udział
w modulacji plastyczności synaps, procesach zapamiętywania i
uczenia się, a także regulacji pobudzenia i przewodzenia sygnałów

Niekomórkowe autonomiczne zakłócenie architektury jądrowej jako
potencjalna przyczyna anosmii wywołanej przez COVID-19
SARS-CoV-2 infekuje mniej niż 1% komórek w ludzkim ciele, ale może powodować poważne uszkodzenia w
różnych narządach.
Wady neurologiczne i poznawcze należą do najmniej poznanych objawów pacjentów z COVID-19,
a dysfunkcja węchowa jest ich najczęstszym deficytem sensorycznym.
U ludzi, jak i chomików, zakażenie SARS-CoV-2 powoduje szeroko zakrojoną regulację w dół receptorów
węchowych (OR) i ich komponentów sygnałowych.; zmienia morfologię komórki i transkryptom komórek,
których nie może zainfekować.[Accepted Date: Cell, 26 January 2022]

Konsekwencje niedoboru cynku :
zahamowanie wzrostu,
niedobory immunologiczne,
opóźnienie dojrzewania płciowego,
wtórna niedoczynność tarczycy,
zaburzenia węchu i smaku,
upośledzenie funkcji poznawczych, a nawet autyzm .
Niedobory cynku u niemowląt i dzieci prowadzą do łuszczycopodobnych
zmian skórnych, biegunek, utraty apetytu, wypadania włosów,
zahamowania wzrostu, opóźnienia rozwoju, hipogonadyzmu,
u dorosłych zaś do zmian rumieniowych skóry, upośledzenia gojenia się
ran, utraty włosów, zaburzeń smaku i węchu, a także kurzej ślepoty.
ZBYT NISKIE SPOŻYCIE CYNKU PROWADZI TAKŻE DO
POGORSZENIA FUNKCJI IMMUNOLOGICZNYCH ORGANIZMU.

Także z niskim spożyciem cynku wiąże się większa umieralność z powodu
choroby wieńcowej u mężczyzn, większe ryzyko występowania cukrzycy
typu 2 oraz chorób psychicznych (depresja, zaburzenia lękowe).

W przypadku niedoboru cynku; prawie natychmiast

(12 godz. po posiłku bez Zn)

- we krwi 50% obniżenie jego poziomu
(w przypadku COVID - 19 do 50 mg / dobę)
mężczyźni

RDA – zalecane dzienne spożycie
EAR – średnie zapotrzebowanie
dla grupy

CYNK

https://motywatordietetyczny.pl/2020/03/20

Z pokarmów duże ilości cynku zawierają:
ostrygi, nasiona słonecznika, sezamu, dyni, drożdże
piwne , jajka, produkty zbożowe z pełnego przemiału,
podroby, mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych.
Warzywa i owoce są ubogim źródłem cynku
a zawarte w produktach zbożowych fityniany i kwas fitynowy
tworzą z cynkiem, żelazem i wapniem nieprzyswajalne związki.
Szczególnie narażeni na niedobory cynku są wegetarianie
oraz osoby stosujące różne diety odchudzające i głodówki.
Zakwas stosowany do pieczenia niektórych gatunków chleba
ogranicza tworzenie tych związków i poprawia przyswajalność
zawartych w pieczywie biopierwiastków.
Poza produktami spożywczymi, pewne ilości cynku zawiera woda
pitna z sieci wodociągowej, wykonanej z ocynkowanych rur.

Selen większość selenu w organizmie znajduje się w dwóch formach:

Selenometionina (osadzona w białkach zamiast metioniny) i selenocysteina.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał oceny dowodów i przyznał
następujące oświadczenia:

•

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

•

Przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym

•

( śmiertelność - wszystkie przypadki badane )

( śmiertelność - osoby z rakiem )

Free Radic Biol Med. 2018 Feb 14.. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.02.015.
Effect of long-term selenium supplementation on mortality: Results from a multiple-dose, randomised controlled trial.

Selen

jedyny pierwiastek zapisywany w kodzie genetycznym
hamuje tworzenie połączeń karcynogenów z DNA
oraz spowalnia oksydacyjną modyfikację lipidów i białek

Pierwiastek o dwóch twarzach
zmodyfikowane przez Korle, 1999

Selen i jego wpływ na układ immunologiczny.
• oddziaływanie antyoksydacyjne (peroksydaza glutationowa);

• podwyższenie aktywności immunologicznej;
• hamowanie proliferacji komórek nowotworowych i nasilenie apoptozy;
• wpływa zarówno na niespecyficzne makrofagi czyli odpowiedź humoralną;

• limfocyty B i T czyli odpowiedź komórkową;
• niedobór selenu przyczynia się do zmniejszonej proliferacji limfocytów T;
•wpływa na aktywność komórek NK (Natural Killer)

Niedobór selenu może być groźny w zakażeniach wirusowych,
gdyż brak równowagi redox w komórce przyczynia się do rozwoju infekcji;
niekorzystny w przypadku zakażeń podatnymi na mutacje wirusami RNA,
które pod wpływem RFT mogą przyjąć bardziej zjadliwą formę

/BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLIX, 2016, 4, str. 818–829/

Produkty pochodzenia roślinnego
o wysokiej zawartości selenu:

 Orzechy brazylijskie
(maks.

2 – 3 orzechów dziennie)

 Cebula oraz czosnek
 Produkty zbożowe
 Grzyby

Podsumowanie Zn+Se+ wit.D

Odpowiednia podaż cynku, selenu i witaminy D
jest niezbędna dla uzyskania odporności na infekcje wirusowe,
i zmniejszenia stanu zapalnego.
Sugeruje się, że interwencja żywieniowa zapewniająca odpowiedni status może
chronić przed nowym koronawirusem SARS-CoV-2 (zespół ciężkiej ostrej
niewydolności oddechowej - koronawirus-2) i łagodzić przebieg COVID-19..

Czy kwasy tłuszczowe omega-3 mogą wspomóc
nasz układ odpornościowy?

EPA and DHA differentially modulate monocyte inflammatory response in subjects with chronic inflammation in part
via plasma specialized pro-resolving lipid mediators: A randomized, double-blind, crossover study” by So, J., Wu, D.,
Lichtenstein, A.H., Tai, A.K., Matthan, N.R., Maddipati, K.R., and Lamon-Fava, S. Atherosclerosis, 7 grudnia 2020 r

Ryc. 7. Zaproponowany model oddziaływania ω-3 PUFA na zapalenie i autoimmunizację.
 hamowanie prozapalnych szlaków sygnałowych związanych z NF-κB w ch. autoimmunologicznej;

 ω-3 PUFA i ich metabolity hamują aktywację komórek Th1 poprzez hamowanie mTORC1;
 ω-3 PUFA mogą narzucać różnicowanie w kierunku komórek Th2
mTOR; obecnie oficjalnie znany jako cel rapamycyny > hamuje aktywację limfocytów T< jest kinazą
serynowo/treoninową, która odgrywa centralną rolę w regulacji wzrostu i metabolizmu komórek

•.

Arch. Med..Res. Kwiecień 2020; 51 (3): 282-286. doi: 10.1016 / j.arcmed.2020.03.004. Epub 2020 marca 27.

SARS-CoV-2, SARS i MERS to wirusy otoczkowe, które mogą
powodować ostry zespół oddechowy.
Nienasycone kwasy tłuszczowe (zwłaszcza EPA i DHA) dezaktywują wirusy
otoczkowe i hamują proliferację różnych drobnoustrojów.
Lipoksyny, rezolwiny, protektyny, pochodzące z EPA i DHA,
nie tylko hamują stan zapalny, ale także wzmacniają gojenie i nasilają
fagocytozę makrofagów i mogą zmniejszyć obciążenie mikrobiologiczne.
NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE n-3 i ich metabolity mogą
służyć jako endogenne związki przeciwwirusowe,
a ich niedobór może powodować podatność ludzi na zakażenia SARS-CoV2, SARS i MERS oraz innymi podobnymi wirusami.
ALE…wysoka zawartość kwasu gamma-linolowego (n-6) przyczynia się do
niestabilności mitochondriów i zwiększa podatność na stres oksydacyjny;
co zwiększa dysfunkcję immunologiczną i dysfunkcję mitochondriów.

ZIOŁA : składnik Berberyna izochinolinowy alkaloid pochodzenia roślinnego
Występuje m.in. w berberysie - (berberys zwyczajny 1, 24%),
Gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis), Złote nici (Coptis chinensis),
Mahonia pospolita (M. aquifolium ), Berberys korzeń (B. aristata)

Aktywności biologiczne: „Phytotherapy Research”, 22 (8), 2008, s. 999–1012.
 przeciwbakteryjne,
 przeciwpierwotniakowe,
 przeciwbiegunkowe,
 przeciwrakowe,
 przeciwcukrzycowe,
przeciwnadciśnieniowe,
 antydepresyjne,
 przeciwzapalne,
obniża poziom cholesterolu .

BERBERYNA (BBR) ma szeroki zakres aktywności biologicznej, w tym:

przeciwnowotworowej,
przeciwzapalnej ,
przeciwwirusowej.
BBR ogranicza replikację wirusa i celuje w określone interakcje
między wirusem a jego gospodarzem.
BBR wtrąca się do DNA i hamuje syntezę DNA i aktywność odwrotnej
transkryptazy. Hamuje replikację wirusa opryszczki pospolitej (HSV),
ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV), wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i
ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV).

Berberyna może być obiecującym środkiem do rozważenia
w przyszłych badaniach w walce z obecną pandemią SARSCoV-2, wirusem wywołującym COVID-19.
Archives of Virology (2020) 165:1935–1945 https://doi.org/10.1007/s00705-020-04706-3 REVIEW
Antiviral activity of berberine: Alicja Warowicka1,2 · Robert Nawrot3 · Anna Goździcka-Józefak3 / Published online: 28 June 2020

Cytrusy (Citrus L.spp.),
Plasterki różnych owoców
cytrusowych [Wikipedia]

Herbata chińska (Camellia sinensis L.)
[Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131505]

Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra L.)
[właściwości przeciwzapalne, immunostymulujące
i hamujące wytwarzanie wirusów]

mogą zakłócać patogenezę COVID-19 poprzez

hamowanie replikacji wirusa i jego wnikania do komórek.
H.Murck: Front Immunol. 2020; 11: 1239.
doi: 10.1002/ptr.693
Preprints 2020 , 2020030214 (doi: 10.20944 / preprints202003.0214.v1)

NIEKTÓRE ROŚLINY O DZIAŁANIU PRZECIWZAPALNYM, jAK:

Brodziuszka wiechowata (Andrographis paniculata Burm.f) ,

Kmin rzymski (Cuminum cyminum L.),

Jeżówka purpurowa (Echinacea L. Moench.)
Witania ospała (Withania somnifera L.) zwana ashwagandha –

MOGĄ ZŁAGODZIĆ GORĄCZKĘ I KASZEL U PACJENTÓW Z COVID-19

Obecne dowody sugerują,
że suplementacja Echinacea może skrócić czas trwania
i nasilenie ostrych infekcji dróg oddechowych;

Jeżówka
(Echinacea)
• stosowana do zmniejszania stanu zapalnego ran,
•

oparzeń, ugryzień owadów,

• działanie p/lękowe,
•

wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

Konopie siewne
(Cannabis sativa L.)
[Kannabinoid, kanabidiol]

Działanie przeciwzapalne poprzez modulację
ekspresji genu enzymu ACE2, proteazy
serynowej TMPRSS2, białka niezbędnego do
inwazji SARS-CoV2 do komórek gospodarza.

Witania ospała (z łac. Withania somnifera) [w Afryce, Azji południowej
sięgając na wschodzie do Indii i Sri Lanki oraz w południowej Europie (Hiszpania, Włochy i Grecja)]

znana powszechnie pod nazwą Ashwagandha, żeń-szeń indyjski,
agrest trujący lub czereśnia zimowa. Inne nazwy tej rośliny to Kanaje Hindi
i Samm Al Ferakh. (https://www.doz.pl/czytelnia/a13462-Ashwagandha)

Posiada także właściwości:
przeciwutleniające, przeciwlękowe, adaptogenne, poprawiające pamięć,
antyneurodegeneracyjne, przeciwjadowe, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe –
immunomodulujące, hipolipidemiczne, przeciwbakteryjne,
chroniące układ sercowo-naczyniowy, zachowania seksualne, tolerancję i uzależnienie”
(Gupta i Rana, 2007; Singh i in., 2011; Bonilla i in., 2021)

Jednym ze skutków ubocznych przyjmowania Ashwagandhy
może być nadczynność tarczycy.
Osoby z problemami tarczycy, powinny zrezygnować ze stosowania indyjskiego żeń-szenia.

GIS

ROŚLINY LECZNICZE, takie jak:

Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra L.),

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gly
cyrrhiza_glabra_Y01.jpg

Macierzanka tymianek (Thymus vulgaris L.),

Prawoślaz lekarski (Althea officinalis L.),
Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng C.A. Meyer),

https://commons.wikim
edia.org/wiki/Ginseng

Czosnek pospolity (Allium sativum L.),
MOGĄ MODULOWAĆ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
oraz ODDZIAŁYWAĆ PROFILAKTYCZNIE I WSPOMAGAJĄCO

Potential effects of curcumin in the treatment of COVID‐19 infection

KURKUMA
•

Kurkumina jest najlepiej zbadanym
związkiem występującym w kurkumie.

•

Kurkumina, naturalny związek polifenolowy,

może być potencjalną opcją leczenia pacjentów
z chorobą koronawirusową poprzez:

> hamowanie wnikania wirusa do komórki,
> hamowanie hermetyzacji wirusa i proteazy wirusowej,
> modulowanie różnych komórkowych szlaków sygnałowych .
Phytotherapy Research, Volume: 34, Issue: 11, Pages: 2911-2920,
First published: 19 May 2020, DOI: (10.1002/ptr.6738)

krab (12 mg/100 g)
krewetki (3-5 mg/100 g)
łosoś (0,44 mg/100 g)
Astaksantyna jest
pozyskiwana z β-karotenu
poprzez 3-hydroksylację i 4ketolację oraz katalizowana
odpowiednio przez
hydroksylazę β-karotenową i
β-karotenową ketolazę.

pozyskiwana z mikroalg
Haematococcus pluvialis

Astaksantyna to rozpuszczalny w tłuszczach karotenoid o polarno-niepolarnej-polarnej
strukturze, który może łatwo przenikać i łączyć się z podwójnymi warstwami błony k-kowej.
ASTAKSANTYNA łagodzi burze cytokinowe, ostre uszkodzenie płuc, ostry zespół
oddechowy i posocznicę, które są powszechne w przypadku poważnej infekcji COVID19.

W jaki sposób złagodzić objawy COVID - 19 poprzez dietę i stosowanie
suplementów, kiedy nie ma wskazań do hospitalizacji przez lekarza

W jaki sposób złagodzić objawy COVID–19
poprzez dietę i stosowanie suplementów,
kiedy nie ma wskazań do hospitalizacji przez lekarza

Nawadnianie – pijemy płyny 30 ml/kg m.c./dobę; 80 kg/2400 ml
Dieta – lekkostrawna (rosół, gotowany kurczak, ryba, papryka czerwona,
jabłka, czosnek, cebula, kiszonki, żółtka jaj gotowane..)

Witamina D, kw. Omega- 3 (DHA)
kwercetyna i witamina C;
cynk i magnez, Se lub 2/3 orzechy brazylijskie;
MIODY pszczele
i Ekstrakt propolisu (PPE – 1400), certyfikowany przez UMB

Przy gorączce (aspiryna) i suchym kaszlu mogą być pomocne
preparaty z N-acetylocysteiną .
Duszność (jeśli nie jest efektem np. napadu lękowego) wskazuje na niedotlenienie organizmu,
a to można już zmierzyć, nawet w warunkach domowych, stosując tzw. pulsoksymetr.
I nie potrzeba tu skomplikowanego urządzenia, wystarczy pulsoksymetr napalcowy.

Nutrients 2020, 12, 2358;
doi:10.3390/nu12082358

Suplementy diety podawane na wczesnym etapie infekcji były
ważne dla zwiększenia odporności gospodarza na infekcje wirusowe
RNA, które mogą również obejmować ciężki COVID-19;
w szczególności można uzyskać zwiększoną odporność na eskalację
COVID-19 w zagrażający życiu zespół uwalniania cytokin.

STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA 2021 T. 18 289-298

Opublikowano: 14 stycznia 2022

Zbilansowana dieta bogata w warzywa i owoce, w tym orzechy, pełnoziarniste produkty
zbożowe i rośliny strączkowe, pokrywa zapotrzebowanie na witaminy i minerały.
Osoby (n=95) o zbilansowanej diecie i średnim dziennym spożyciu >500 g warzyw i owoców
oraz >10 g orzechów miały o 86% mniejsze ryzyko wystąpienia COVID-19 w porównaniu z
osobami, których dieta nie była zbilansowana i które spożywały mniejsze ilości tych produktów.

Taka dieta może być skutecznym środkiem zmniejszania ryzyka COVID-19
u zdrowych, aktywnych fizycznie młodych ludzi z prawidłową funkcją odpornościową.

„Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra”
Linus Carl Pauling
(1991-1994; fizyk i chemik; dwukrotny laureat Nagrody Nobla)

Dziękuję za uwagę…
Olej lniany
kasza jaglana

Półmisek zdrowia

