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Globalny oddziaływanie pandemii COVID-19
Do połowy grudnia 2020 roku na całym świecie potwierdzono ponad 70 mln 
przypadków COVID-19, a choroba pochłonęła ponad 1,6 mln ofiar śmiertel-
nych. Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem wydanym w połowie grudnia 2020 
roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Organizację Narodów Zjed-
noczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i inne organizacje ONZ, „pande-
mia COVID-19 prowadzi do utraty życia ludzkiego na całym świecie i stanowi 
bezprecedensowe wyzwanie dla zdrowia publicznego, systemów żywnościo-
wych i świata pracy. Zakłócenia gospodarcze i społeczne spowodowane przez 
pandemię są druzgocące: dziesiątki milionów ludzi są zagrożone popadnięciem 
w skrajne ubóstwo, podczas gdy liczba osób niedożywionych, obecnie szacowa-
na na prawie 690 milionów, może wzrosnąć do ponad 800 milionów do końca 
roku”.1 Ponadto szeroki wpływ społeczno-gospodarczy pandemii zagroził trwa-
łości wszystkich sektorów społecznych na całym świecie, wpływając między in-
nymi na zdrowie psychiczne, zaopatrzenie w żywność, usługi medyczne, eduka-
cję i energię.2

To stwierdzenie podkreśla ważny, ale często pomijany fakt, że zdrowe odży-
wianie dostarczające pełnego spektrum mikroelementów jest podstawą funk-
cjonowania naszego układu odpornościowego i zapewnia skuteczną ochronę 
przed infekcjami, w tym COVID-19.

Podstawy naukowe stosowania mikroskładników 
odżywczych jako skutecznej, bezpiecznej i 
przystępnej cenowo globalnej strategii zdrowia 
publicznego mającej na celu pomoc w opanowaniu 
pandemii koronawirusa
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Komórkowe mechanizmy zakażenia SARS-CoV-2
Wirus zidentyfikowany jako przyczyna pandemii CO-
VID-19 jest typem koronawirusa oznaczonym jako SAR-
S-CoV-2 (patrz graf. 1). U zakażonych osób wywołuje on 
poważną chorobę układu oddechowego znaną jako ze-
spół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS), 
która ma skutki śmiertelne.

Wejście wirusa SARS-CoV-2 do komórki wiąże się z 
wiązaniem glikoproteiny S (białko SPIKE) wirusa z jego 
komórkowym receptorem, ACE2 (enzym konwertujący 
angiotensynę 2) (patrz graf. 2).3 ACE2 występuje w wie-

lu typach komórek w całym organizmie człowieka, z sil-
ną ekspresją w komórkach pęcherzyków płucnych, ko-
mórkach nabłonka układu oddechowego, jak również w 
komórkach mięśnia sercowego, naczyń krwionośnych i 
innych narządów.4,5 Niedawno zidentyfikowano inny re-
ceptor komórkowy wirusa SARS-CoV-2, znany jako neu-
ropilina-1 (NRP-1).6 Receptor ten ulega silnej ekspresji 
w komórkach śródbłonka i nabłonka dróg oddechowych 
i jest zaangażowany w proces zakaźności SARS-CoV-2.7

Wirusowe wiązanie się z receptorami komórkowymi 
odbywa się poprzez specyficzną sekwencję na białku 
SPIKE SARS-CoV-2, znaną jako domena wiążąca recep-
tor (RBD), która determinuje zakaźność wirusa i stanowi 
potencjalny cel interwencji terapeutycznej i szczepień 
(patrz graf. 3). RBD zlokalizowany na podjednostce S1 
wirusowego białka SPIKE rozpoznaje receptor ACE2 w 
oparciu o specyficzną komplementarną strukturę (za-
sada lock-and-key).8 RBD powstaje i utrzymuje domenę 
białka S1 w stanie „otwartym”, aby umożliwić przyłącze-
nie wirusa do ludzkiego receptora ACE2 na powierzch-
ni komórki. Ta zmiana konformacyjna wirusowego RBD 
powoduje fuzję z błoną komórkową gospodarza poprzez 

Grafika 1: Struktura koronawirusa
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Grafika 2: Kluczowe etapy zakażenia komórek ludzkich SARS-CoV-2
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inną podjednostkę białka SPIKE zwaną S2. Podjednostka 
S2 pomaga również utrzymać wirusa w określonej kon-
formacji, która jest niezbędna w procesie fuzji wirusa 
ze strukturami wewnątrz komórki, co jest warunkiem 
koniecznym do jego wewnątrzkomórkowej replikacji.9,10

Jak przedstawiono na grafice 2, zarówno w procesie 
wiązania, jak i przetwarzania wirusa wewnątrz komó-
rek bierze udział kilka enzymów (proteaz), trawiących 
białka takich jak transmembranowa proteaza serynowa 
typu II (TMPRSS2), furyna, katepsyna L i inne.11,12

Po wejściu do komórki, SARS-CoV-2 wykorzystuje poli-
merazę RNA zależną od RNA (RdRp) do „przechwyce-
nia” maszynerii komórkowej i translacji swojego mate-
riału genetycznego (RNA), co jest warunkiem wstępnym 
namnażania (replikacji) wirusowego materiału gene-
tycznego (genomu) w komórkach.13

Obecne podejścia do pandemii COVID-19
Pomimo tak dużego postępu w medycynie, nauce i 
technologii, nadal polegamy na przestarzałych meto-
dach dystansu społecznego i izolacji, aby ograniczyć 

rozprzestrzenianie się wirusów. Interwencja medyczna i 
zastosowane leczenie przyniosły różne rezultaty, a tylko 
w niektórych krajach nastąpiła pewna poprawa.

Najnowsza strategia powstrzymania pandemii COVID-19 
opiera się na szczepionkach opracowanych przy użyciu 
eksperymentalnej technologii opartej na RNA i DNA. 
Szczepionki te różnią się od tradycyjnych szczepionek 
zawierających osłabione lub zabite wirusy. Zamiast tego, 
nowe szczepionki zawierają genetyczny schemat (RNA lub 
DNA) białka SPIKE wirusa SARS -CoV-2. Szczepionki oparte 
na DNA wykorzystują wirusowe DNA zapakowane w inny 
typ wirusa - zazwyczaj adenowirusa - w celu wprowadze-
nia fragmentu genu tego wirusa do organizmu ludzkiego, 
aby zainicjować produkcję białka wirusowego i wywołać 
odpowiedź immunologiczną organizmu. W szczepion-
kach opartych na RNA mRNA, kodujący wirusowe białko 
SPIKE, jest spakowany w nanocząsteczki lipidowe w celu 
przedostania się do komórki, gdzie jest tłumaczony przez 
rybosomy gospodarza na białko wirusowe. Białko to jest 
dalej przetwarzane wewnątrz komórki, aby ostatecznie 
wywołać odporność komórek T i produkcję przeciwciał 
skierowanych przeciwko wirusowi.

Od czasu wprowadzenia szczepionek mRNA odnotowano 
w większości przypadków łagodne, przemijające działania 
niepożądane  włączając w to gorączkę, ból głowy itp. Jed-
nak u niektórych pacjentów bezpośrednio po wstrzyknię-
ciu wystąpiła ciężka reakcja alergiczna. Zgłaszano również 
porażenie nerwu twarzowego i zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa.14 Jednocześnie nie jest znana długo-
terminowa skuteczność immunologiczna i skutki ubocz-
ne tej szczepionki. Wszystkie te czynniki przyczyniają się 
do sceptycyzmu społecznego i oporu przed szczepieniem

Potrzeba bezpiecznych i skutecznych strategii kontroli 
i zapobiegania pandemii koronawirusa
Upośledzona odporność jest głównym czynnikiem ryzy-
ka zakażenia i zgonu z powodu koronawirusa. Według 
licznych doniesień, osoby starsze i osoby z chorobami 

Grafika 3: Cechy wiązania się SARS-CoV-2 z 
receptorami komórkowymi ACE2 
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współistniejącymi, do których zaliczamy nadciśnienie, 
cukrzycę, nowotwory i otyłość są bardziej narażone na 
zakażenie wirusem COVID-19 i cierpią bardziej z powodu 
większej liczby powikłań zdrowotnych.15-17 Wszystkie te 
czynniki ryzyka są związane z niedoborem mikroskład-
ników odżywczych spowodowanym nieodpowiednią 
dietą, cukrzycą i innymi predyspozycjami genetycznymi, 
przyjmowaniem różnych leków, paleniem tytoniu, zanie-
czyszczeniem środowiska i innymi czynnikami zewnętrz-
nymi. Łącznie prowadzą one do upośledzenia metaboli-
zmu i zmiany stanu zdrowia osób dotkniętych chorobą, 
w szczególności do osłabienia układu odpornościowego.

Na początku pandemii COVID-19 stwierdzono związek 
między niskim poziomem witaminy D, niedoborem 
cynku a ryzykiem wystąpienia infekcji.18 Wykazano, że 
niedożywienie lub niedobór cynku upośledza ważne 
funkcje odpornościowe, takie jak eliminacja (fagocyto-
za) patogenów, aktywność tzw. „naturalnych komórek 
zabójców” i inne.19 Co więcej, połączenie cynku z wita-
miną C wykazało działanie wzmacniające odporność.20

Witamina D wpływa również na komórkowy układ od-
pornościowy poprzez kontrolę nadprodukcji cytokin 
wyzwalanych przez infekcje wirusowe, w tym COVID-19. 
Może ona również zmniejszać uszkodzenia tkanek wy-
wołane eksplozją biologicznych cząsteczek sygnalizacyj-
nych (cytokin) w kontekście zapalenia i infekcji, procesu 
znanego również jako „burza cytokinowa”.21 Co istotne, 
połączenie witaminy C z aminokwasami, ekstraktem z 
zielonej herbaty i innymi mikroelementami wykazało 
korzyści w zmniejszaniu ekspresji komórkowych recep-
torów ACE2 - bram wejściowych koronawirusa - w ko-
mórkach płuc i komórkach śródbłonka naczyń, dwóch 
systemach komórkowych najbardziej dotkniętych infek-
cjami koronawirusowymi. Efekt ten był szczególnie wy-
raźny w kontekście procesów zapalnych.22,23

Dobrze wiadomo, że witamina C ma silne działanie 
przeciwwirusowe i że łagodzi proces zapalny, o którym 

wiadomo, że nasila się w infekcjach koronawirusowych, 
powodując wspomnianą wyżej, zagrażającą życiu „bu-
rzę cytokinową”.24,25 Wraz z witaminą D i cynkiem, wita-
mina C współdziała synergicznie w ochronie integralno-
ści systemów barier komórkowych, w tym skóry, ścian 
naczyń krwionośnych, płuc, jelit i innych, które stanowią 
pierwszą linię obrony organizmu ludzkiego przed wnika-
niem patogenów. Ta formuła mikroskładników odżyw-
czych ma również pozytywny wpływ na komórki układu 
odpornościowego.26 

Wśród innych składników odżywczych, witaminy z grupy 
B są potrzebne do optymalnego funkcjonowania ukła-
du odpornościowego, aby zwalczać infekcje wirusowe i 
wspierać produkcję przeciwciał.27 W związku z tym wy-
kazano, że niedobór witaminy B6 upośledza zarówno 
odporność humoralną, jak i komórkową. Zarówno two-
rzenie nowych limfocytów, ich dojrzewanie (różnicowa-
nie), jak i produkcja przeciwciał są upośledzone przez 
niedobór tej witaminy.28,29 Szczególnie osoby starsze są 
podatne na niedobór witaminy B12 i folianów, co nega-
tywnie wpływa na ich odporność.30,31 

Różne ekstrakty roślinne i aktywne składniki roślinne 
również wykazały korzystny wpływ na funkcjonowanie 
układu odpornościowego.32 Wśród nich fukoidan – sub-
stancja bogata w siarkę, złożona cząsteczka cukru, po-
zyskiwana z alg brunatnych, ma pozytywny wpływ na 
układ odpornościowy, zwłaszcza w obronie przed infek-
cjami wirusowymi. Optymalizuje ona funkcjonowanie 
różnych systemów komórkowych zaangażowanych w 
obronę immunologiczną, w tym „komórek policyjnych” 
organizmu (makrofagów) i tak zwanych „komórek NK” 
(komórek zabójców). Ten związek roślinny ma również 
pozytywny wpływ na cytokiny -substancje sygnalizacyj-
ne omówione powyżej.33,34 

Oprócz tego konkretnego związku roślinnego, bogate w 
polifenole i witaminę C owoce i warzywa w ogóle - wi-
śnie, owoce liczi, korzeń imbiru i inne - wykazały podob-
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nie silne działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne w 
licznych badaniach.35

Korzyści wynikające z zastosowania mikroskładników 
odżywczych przeciwko koronawirusowi 
Od początku pandemii COVID-19 wzrosło zainteresowa-
nie zastosowaniem bezpiecznych i skutecznych metod 
naturalnych, które wspierałyby funkcjonowanie układu 
odpornościowego i miałyby bezpośrednie działanie an-
tywirusowe na koronawirusa.

Od czasu pojawienia się COVID-19, w różnych badaniach 
poszukiwano pojedynczych związków naturalnych, które 
mogłyby zapobiec pierwszemu etapowi infekcji - wiązaniu 
się białka SPIKE na wirusie z jego naturalnym receptorem 
komórkowym. W wielu z tych badań zastosowano me-
tody modelowania molekularnego, próbując dopasować 
strukturę wirusowego białka SPIKE („klucz”) do struktu-
ry receptora komórkowego ACE2 („zamek”).17 Ponadto 
przeprowadzono oceny teoretyczne w oparciu o znaną 
skuteczność poszczególnych związków w innych rodza-
jach infekcji.36 W ograniczonej liczbie badań eksperymen-
talnych oceniano, które mikroelementy zakłócają wiąza-
nie białka COVID SPIKE z jego specyficznym receptorem 
na powierzchni komórki.37,38

Kliniczne zastosowania mikroskładników odżywczych 
przeciwko koronawirusowi
Wiele badań zaleca stosowanie witaminy C w celu 
zwalczania infekcji dolnych dróg oddechowych. Suple-
mentacja witaminą C stanowi jedną z najbardziej prze-
konujących interwencji terapeutycznych przeciwko ko-
ronawirusom.39-42

Badanie kliniczne przeprowadzone w USA wykazało, że 
dożylne (IV) dawki witaminy C zmniejszyły śmiertelność 
w zespole ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) 
wywołanym sepsą. ARDS jest zagrażającym życiu uszko-
dzeniem płuc, które umożliwia wyciek płynu do płuc, 
utrudniając oddychanie i zmniejszając dopływ tlenu do 

organizmu. Rozwój ARDS u pacjentów z COVID-19 jest 
krytycznym powikłaniem, które prowadzi do śmierci.43

Niedawno opublikowane randomizowane, kontrolowa-
ne placebo badanie interwencji klinicznej potwierdziło, 
że wysoka dawka witaminy C może zmniejszyć, prawie o 
połowę, śmiertelność u pacjentów w zaawansowanym 
stadium COVID-19.44

To wieloośrodkowe badanie kliniczne koordynowane 
przez Szpital Uniwersytecki w Wuhan, miejscu wybuchu 
obecnej pandemii, obejmowało pacjentów z grupy CO-
VID-19, zamkniętych na oddziałach intensywnej terapii 
z powodu ciężkiego, zagrażającego życiu stadium infek-
cji. U tych ciężko chorych pacjentów, codzienne dawki 
24 gramów witaminy C, podawane dożylnie, były w sta-
nie zmniejszyć śmiertelność o około połowę, w porów-
naniu z pacjentami , którzy otrzymywali tylko placebo.
Pacjenci otrzymujący wysokie dawki witaminy C mieli 
również znacznie lepsze natlenienie krwi, co wskazuje, 
że tlen może być łatwiej transportowany do czerwo-
nych krwinek przez tkankę płucną. To z kolei oznacza, 
że tkanka płucna jest mniej narażona na stan zapalny, 
co zostało potwierdzone w tym badaniu przez znacznie 
niższy poziom markerów zapalnych (interleukina-6) u 
pacjentów z witaminą C.

Szczególnie istotne dla tych ciężko chorych pacjentów 
było jednak to, że mieli oni znacznie większe szanse na 
przeżycie, gdy otrzymywali wysoką dawkę witaminy C. 
W porównaniu z pacjentami z grupy badanej, którzy 
otrzymywali tylko placebo, pacjenci otrzymujący wi-
taminę C mieli dwukrotnie wyższy wskaźnik przeżycia. 
Innymi słowy, co drugie życie - nawet w tak zaawanso-
wanym stadium zakażenia koronawirusem - mogło zo-
stać uratowane. Dane te stoją w jaskrawej sprzeczności 
z wynikami badań konwencjonalnych leków farmaceu-
tycznych stosowanych u pacjentów w zaawansowanym 
stadium COVID-19. Na przykład Remdesivir został ofi-
cjalnie zatwierdzony do stosowania w leczeniu pacjen-
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tów z COVID-19, ale potwierdził swojej skuteczności. W 
oświadczeniu WHO z listopada 2020 r. stwierdzono, że 
nie ma dowodów na to, że Remdesivir poprawia przeży-
walność i inne wyniki u pacjentów z COVID-19.45

Od czasu pojawienia się pandemii COVID-19, w różnych 
krajach rozpoczęto również szereg badań klinicznych z 
zastosowaniem witamin C, D, A, B3 i cynku, co zostało 
odnotowane w rejestrach WHO.46

Kliniczne zastosowania witaminy C dokumentują jej 
skuteczność terapeutyczną u pacjentów z COVID-19, 
ale bez szczegółowego omówienia jej mechanizmów 
komórkowych. Ogólnie witamina C jest znana ze swo-
ich dużych korzyści dla układu odpornościowego, jak 
również z silnych właściwości antyoksydacyjnych. Jest 
kofaktorem dla różnych biokatalizatorów (enzymów) za-
angażowanych w procesy regulacji metabolizmu komór-
kowego, jak również cząsteczek genetycznych (DNA, 
RNA). Witamina C jest również niezbędnym czynnikiem 
w syntezie i integralności kolagenu, optymalizując w 
ten sposób naturalne bariery biologiczne przed czynni-
kami zakaźnymi. Nasze badania pokazują, że witamina 

C specyficznie hamuje kilka kluczowych mechanizmów 
infekcji koronawirusowych. Jest skuteczna w hamowaniu 
produkcji (ekspresji) receptorów ACE2 na powierzchni 
komórek ludzkiego organizmu.22 Co więcej, wykazaliśmy, 
że poprzez połączenie witaminy C z innymi mikroelemen-
tami, efekty te mogą być znacznie wzmocnione.23

Opracowanie specyficznej formuły mikroskładników 
odżywczych przeciwko SARS- CoV-2 w celu naturalnej 
kontroli pandemii koronawirusa
Poprzez połączenie specyficznych mikroelementów, 
które pełnią różne funkcje komórkowe, możemy osią-
gnąć zwiększoną skuteczność przeciwwirusową. Taka 
formuła mikroskładników odżywczych może jednocze-
śnie kontrolować wiele procesów komórkowych zwią-
zanych z infekcją i jest skuteczna przy niższych dawkach 
niż w przypadku stosowania pojedynczych mikroele-
mentów. Ta zasada „synergii składników odżywczych” 
- wzajemnie wzmacniający wpływ poszczególnych mi-
kroelementów na siebie - stanowi podstawę naszych 
badań naukowych od ponad dwóch dekad, z klinicznymi 
dowodami na jej skuteczność w innych infekcjach wiru-
sowych i bakteryjnych.47-49

Grafika 4: Mikroskładniki odżywcze wpływają na kluczowe mechanizmy zaangażowane w infekcję komórek ludzkich SARS-CoV-2

Zapobieganie wiązaniu się  
wirionów SARS-CoV-2 z  
receptorami komórkowymi

• Zmniejszanie liczby receptorów 
ACE2 i NRP-1 na powierzchni 
komórek gospodarza

• Zahamowanie wiązania 
wirusowego RBD do receptorów 
komórkowych 

• Hamowanie aktywności TRMPSS2 
i furyny, które ułatwiają wnikanie 
wirusa
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W naszym ostatnim badaniu ocenialiśmy wpływ specy-
ficznej formuły ekstraktów roślinnych i innych aktyw-
nych składników roślinnych, które obejmują kurkuminę, 
resweratrol, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakty z ro-
ślin krzyżowych i kwercetynę, na kluczowe mechanizmy 
komórkowe zaangażowane w infekcyjność SARS-CoV-2 
(patrz graf. 4).

Ponadto zaobserwowano, że witamina C stosowana 
w wysokich stężeniach (do 10 mM) może znacząco 
zmniejszyć produkcję ACE2 na poziomie białka i RNA. 
Co więcej, witamina C może zwiększać skuteczność in-
nych związków naturalnych (ekstrakty z zielonej herba-
ty/EGCG, bajkalina, kurkumina i inne) w zmniejszaniu 
produkcji (ekspresji) komórkowych receptorów ACE2 
(Ivanov i in., badanie złożone do publikacji).

A. Mikroskładniki odżywcze w obniżaniu receptorów 
ACE2 i receptorów NRP-1

Zmniejszenie liczby receptorów ACE2 i NRP-1 („stacji 
dokujących SARS-CoV-2”) stanowi ważny cel terapeu-
tyczny dla zmniejszenia infekcyjności wirusa.

Nasze wcześniejsze badania wykazały, że specyficzna 
formuła mikroskładników odżywczych może hamować 
ekspresję receptorów ACE2 na ludzkich komórkach na-
błonka pęcherzyków płucnych o 90%.22,23 W kolejnym ba-
daniu wykazaliśmy, że te mikroskładniki odżywcze mogą 
również zmniejszać ekspresję drugiego typu wirusowych 
receptorów powierzchniowych komórek, NRP-1.38

Jednak modulujący wpływ cynku na interakcję SARS- 
CoV-2/ACE2 wydaje się być jedynie hipotetyczny.50 Na-
sze badania wykazują, że skuteczność cynku w zmniej-
szaniu ekspresji ACE2 może być wzmocniona przez jego 
połączenie z witaminą C. Asparaginian cynku zastoso-
wany w stężeniu 33 µM powoduje zahamowanie ACE2 
o 22%. Natomiast w połączeniu z askorbinianem ten 
efekt hamujący wzrasta ponad dwukrotnie i skutkuje 
62% inhibicją ACE2.23

We wrześniu 2020 roku w Mayo Clinics rozpoczęto kli-
niczne prospektywne randomizowane badanie z udzia-
łem 4500 uczestników, którego celem jest sprawdzenie 
roli suplementacji cynkiem w porównaniu z suplemen-
tacją multiwitaminami we wspieraniu zdrowia immu-
nologicznego w kontekście pandemii COVID-19. Wyniki 
spodziewane są we wrześniu 2021 roku.51

B. Mikroelementy hamują wiązanie RBD do 
 komórkowych receptorów ACE2

Jak stwierdzono powyżej, interakcja miejsca wiąza-
nia receptora (RBD), składnika wirusowego białka po-
wierzchniowego (SPIKE), z jego miejscem wiązania na 
powierzchni komórek somatycznych (receptory ACE2) 
stanowi ramy dla rozwoju „blokerów” (inhibitorów), 
które mogą potencjalnie zapobiegać wnikaniu wirusa, a 
tym samym potencjalnie zapobiegać infekcji.

Nasze badania wykazały również, że różne składniki na-
turalne, takie jak witaminy i kwasy tłuszczowe, mogą 
bezpośrednio zakłócać wiązanie wirusowego RBD z re-
ceptorami ACE2 na powierzchni ludzkich komórek.38 Po-
nadto mogliśmy wykazać, że specyficzna formuła związ-
ków pochodzenia roślinnego może hamować pseudowirus  
SARS-CoV-2 przed wiązaniem się z komórkami wyrażają-
cymi receptory ACE2, gdy jest stosowana zarówno przed, 
jak i po wniknięciu tego wirusa do komórek.38 Dane te 
potwierdzają wysoką skuteczność związków naturalnych 
w zapobieganiu temu kluczowemu etapowi infekcyjności 
wirusowej nowych komórek, jak również ich skuteczność 
w komórkach już zainfekowanych.

C.  Mikroelementy w hamowaniu aktywności  
TMPRSS2, furyny i katepsyny L

Różne biokatalizatory (enzymy) są wymagane zarówno 
do wnikania wirusa do komórek, jak i do jego replikacji. 
Katepsyna L, enzym rozszczepiający białko (proteaza en-
dosomalna), związana z błoną komórkową serynoprote-
aza TMPRSS2 oraz enzym furyna umożliwiają koronawi-
rusowi (SARS-CoV-2) wnikanie do komórek i replikację.52 

Dlatego zahamowanie aktywności tych enzymów jest 
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między białkiem SPIKE, furyną a receptorem ACE2 jest 
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Nasze badania wykazały, że związki naturalne mogą 
hamować aktywność tych enzymów, gdy są testowane 
bezpośrednio i w komórkach.38

D. Mikroelementy w hamowaniu polimerazy RdRp
Eksperymenty in vitro wykazały, że cynk posiada ak-
tywność przeciwwirusową poprzez hamowanie po-
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ników odżywczych mogła zahamować aktywność RdRp 
o 100%.38

WNIOSKI
Podsumowując, wyniki te potwierdzają znaczący poten-
cjał mikroelementów, zwłaszcza zastosowanych w spe-
cyficznej formule, jako nowej strategii terapeutycznej w 
kontrolowaniu pandemii COVID-19. Kierunek ten wyka-
zuje przewagę nad innymi obecnie stosowanymi środ-
kami poprzez jednoczesne oddziaływanie na kluczowe 
mechanizmy infekcyjne wykorzystywane przez SARS-
-CoV-2 i inne koronawirusy: ekspresję komórkowych 
receptorów ACE2, wiązanie i wnikanie wirusa oraz jego 
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ogólne bezpieczeństwo związków naturalnych sprawia, 
że podejście to jest bezpieczną i skuteczną alternatywą, 
która może być stosowana przez ogół społeczeństwa. 

W szczególności lekarze powinni brać pod uwagę nie-
dobory mikroskładników odżywczych jako kluczowy 
czynnik podczas oceny pacjentów z istniejącymi scho-
rzeniami COVID-19. Ukierunkowana suplementacja mi-
kroskładników odżywczych powinna być wprowadzona 
do strategii kontroli pandemii COVID-19.
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