ZDROWIE

PROFILAKTYKA: JAK
ZADBAĆ O ODPORNOŚĆ
W CZASIE PANDEMII
Kaszel, katar, podwyższona temperatura... w naszej głowie od razu rodzi się pytanie:
to tylko przeziębienie czy może coś poważniejszego? Każdy zna ten stan z autopsji,
szczególnie w czasie pandemii koronawirusa. Pierwsze kroki kierujemy do apteki
w poszukiwaniu złotego środka, który wyleczy nas z dolegliwości, a najlepiej – pozwoli nam ich uniknąć w przyszłości.

ODPORNOŚĆ DEFINICJA
Układ immunologiczny wykonuje nieustanną pracę. Niczym żołnierz na warcie
cały czas pilnuje, by terytorium naszego
organizmu nie zaatakował nieprzyjaciel,
a jeśli tak się stało – rusza do walki. Układ
odpornościowy składa się z grasicy (gdzie
powstają limfocyty T), szpiku kostnego
(gdzie dojrzewają limfocyty B), śledziony,
węzłów chłonnych i licznych tkanek limfatycznych. Kontakt z patogenem skutkuje
odpowiedzią opartą na dwóch mechanizmach – odporności nieswoistej i swoistej. Odporność nieswoista jest wrodzona
i stanowi natychmiastową linię obrony
przy udziale monocytów, makrofagów
i licznych białek, jest ona jednak mało
specyficzna. Odporność swoista z kolei,
zwana także adaptacyjną, powstaje po
kontakcie z czynnikiem chorobotwórczym i opiera się na działaniu limfocytów B produkujących przeciwciała oraz
limfocytów T. Ten rodzaj odporności jest
skierowany przeciwko konkretnemu patogenowi, więc w tym przypadku możemy
mówić o adaptacji do otaczającego nas
środowiska.

WITAMINA D3
Witamina D to grupa 3 steroidów, z których największą aktywność biologiczną
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posiada cholekalcyferol, czyli właśnie
popularna witamina D3. Efekt biologiczny wywiera m. in. przez wpływ na
receptory znajdujące się w komórkach
układu immunologicznego – makrofagi,
monocyty i aktywowane limfocyty B i T.
Szacuje się, że synteza tej witaminy zachodzi w 80-90% w skórze pod wpływem
słońca (promieniowanie UV-B). Badania
wskazują jednak, że nawet ¾ polskiego
społeczeństwa ma niedobór witaminy
D3, a ten jest czynnikiem ryzyka rozwoju
infekcji bakteryjnych i wirusowych. Zbyt
niski poziom tego składnika spotykany jest
u osób w podeszłym wieku, z nadwagą,
palaczy i chorujących przewlekle, np. na

cukrzycę czy nadciśnienie. Uważa się, że
osoby zdrowe, przebywające minimum
15 minut dziennie na słońcu bez filtrów
przeciwsłonecznych z odsłoniętymi przedramionami i podudziami w godzinach
10:00-15:00 w okresie od maja do września nie muszą dodatkowo suplementować witaminy D3 (choć nadal jest to
bezpieczne i pożądane). Zalecane normy
suplementacji witaminy D3 u osób dorosłych to 800-2000 IU na dobę, zwiększone
nawet do 4000 IU na dobę w przypadku
osób powyżej 75. roku życia. Witamina D3
wywiera działanie przeciwwirusowe poprzez pobudzanie podziału monocytów
oraz zwiększoną produkcję białek prze-
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ciwdrobnoustrojowych. Badania z 2020
roku wskazują, że suplementacja witaminy
D3 może zmniejszać ryzyko zachorowania
i zgonu z powodu infekcji wirusem SARS
CoV-2. W błonie śluzowej nosa znajduje się
receptor ACE2, przez który koronawirus
przedostaje się do wnętrza organizmu.
Okazuje się, że witamina D3 moduluje ten
receptor, wywierając tym samym działanie przeciwzapalne i ograniczając ryzyko
włóknienia w obrębie tkanki płucnej.

WITAMINA C
Witamina C, czyli kwas askorbinowy, jest
przeciwutleniaczem niezbędnym do
prawidłowego przeprowadzania reakcji
enzymatycznych zachodzących w organizmie. Można ją spotkać w przemyśle
spożywczym, ponieważ jest stosowana
jako popularny konserwant (E300 - E304,

E315). Średnie zapotrzebowanie dzienne
na witaminę C wynosi u dorosłego człowieka 45 mg - 100 mg. Warto zaznaczyć,
że naturalna witamina C jest tak samo
skuteczna jak syntetyczna. Trzeba jednak
pamiętać, że ta spożyta w postaci świeżego owocu będzie dla organizmu lepiej
przyswajalna ze względu na zawartość
związków ułatwiających jej wchłanianie,
np. polifenoli. Efekt przeciwprzeziębieniowy witaminy C znalazł swoje uzasadnienie
w badaniach – uważa się, że kwas askorbinowy zabezpiecza komórki przed stresem

oksydacyjnym (stan zaburzonej równowagi organizmu), który rośnie podczas
infekcji w wyniku produkcji endogennych
rodników. Ponadto dochodzi do stymulacji układu odpornościowego poprzez
wzrost wytwarzania cytokin. Wątpliwości wzbudzają wysokie dawki witaminy
C. Należy pamiętać, że prawidłowa dieta
dostarcza nam około 80 mg tej witaminy dziennie, co dość dobrze pokrywa jej
zapotrzebowanie. Badania nie są jednoznaczne, jeżeli chodzi o wpływ dużych
dawek kwasu askorbinowego
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na skrócenie czasu trwania przeziębienia. Najczęstszym skutkiem ubocznym
przyjęcia wysokiej dawki tej witaminy jest
biegunka. Im wyższą jednorazową dawkę
witaminy C przyjmiemy, tym słabiej będzie
ona wchłaniana z przewodu pokarmowego. Szczególną uwagę powinny zachować
osoby ze skłonnością do tworzenia kamieni nerkowych, chociaż wyniki badań
nie dają tutaj jednoznacznej odpowiedzi.

CYNK
Dla układu immunologicznego nie mniej
istotny od wyżej wymienionych jest cynk.
To mikroelement niezbędny do prawidłowego funkcjonowania odpowiedzi
immunologicznej. Niedobór cynku osłabia

produkcję i podstawowe funkcje limfocytów T, a w przypadku limfocytów B
prowadzi nawet do apoptozy, czyli śmierci
komórki. Cynk znany jest ze swoich właściwości łagodzących przebieg przeziębienia
i grypy. W badaniach zaobserwowano, że
preparaty oparte na organicznej pochodnej cynku – glukonianie cynku, skróciły
czas występowania gorszego samopoczucia, gorączki oraz kataru. Co szczególnie
ważne, w dobie pandemii cynk może być
stosowany zarówno jako terapia zapobiegawcza, jak i uzupełniająca leczenie
COVID-19, gdyż zmniejsza stan zapalny,
chroni przed uszkodzeniami płuc oraz
moduluje aktywność przeciwwirusową.
Dzieje się tak, ponieważ podobnie jak

w przypadku witaminy D3, cynk wpływa
na aktywność enzymu ACE2, będącego
receptorem dla SARS CoV-2. Uznawany
jest za stosunkowo mało toksyczny mikroelement, a jego dzienne spożycie nie
powinno przekraczać 45 mg u osób dorosłych. Dawka zapobiegawcza nie została
jednak ustalona – szacuje się, że może
wynosić ok. 20 mg na dobę. Należy jednak
pamiętać, że długotrwałe suplementowanie preparatami zawierającymi cynk
może prowadzić do zaburzeń wchłaniania
miedzi i żelaza, a w konsekwencji do ich
niedoborów.
SZYMON SIUDAK
Pracownik Apteki

W badaniach zaobserwowano, że preparaty oparte na organicznej
pochodnej cynku – glukonianie cynku, skróciły czas występowania gorszego
samopoczucia, gorączki oraz kataru. Co szczególnie ważne, w dobie
pandemii cynk może być stosowany zarówno jako terapia zapobiegawcza, jak
i uzupełniająca leczenie COVID-19, gdyż zmniejsza stan zapalny, chroni przed
uszkodzeniami płuc oraz moduluje aktywność przeciwwirusową.
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Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach
poszczególnych preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia
należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

