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Nutriční přístup v léčbě a prevenci 
covidu-19: nutrienty a nutraceutika

Úvod 

Patogenezi onemocnění covid-19 
ovlivňuje mnoho faktorů včetně 
věku, genetických faktorů, funk-

ce imunity, psychosociálního stavu a pří-
padných komorbidit. Dalším faktorem je 
nutriční stav. Je známo, že nutriční deficit 
nebo závažná nerovnováha v této oblasti 
ovlivňují výskyt a průběh virových infek-
cí. Dietní stav hostitele ovlivňuje imunitní 
funkce a může mít přímé účinky na genom 
viru a jeho replikaci. Cílem článku je nastí-
nit důležitost nutriční podpory v prevenci a 
léčbě covidu-19.

Energie
Proteino-energetická malnutrice (PEM), 

která je spojena se ztrátou tělesné hmotnos-
ti, je nejčastější příčinou imunosuprese. Při 
PEM je snížena funkce NK buněk (natural 
killers, přirozených zabíječů), tedy buněk, 
které hrají významnou roli v protiinfekční 
imunitě.

Infekce zvyšují energetické nároky na 
imunitní systém a zdá se, že velkou část 
mortality na covid-19 ve starší populaci lze 
připsat především podvýživě. Přestože je 
stárnutí spojeno s poklesem počtu a aktivi-
ty lymfocytů, může být vyšší úmrtnost způ-
sobena přítomností proteino-energetické 
malnutrice.

Pokud jde o covid-19, energetická spotře-
ba se během akutní fáze onemocnění zvy-
šuje. Horečka zvyšuje výdej energie o 13 % 
na každý stupeň nad 37 °C. Proto se v rámci 
prevence i léčby u hospitalizovaných paci-
entů doporučuje příjem živin adekvátní je-
jich stavu, škodlivá může být jak hyper-, tak 
hyponutrice.

Makronutrienty
Množství a druhy živin mohou během in-

fekce změnit počet a reakci imunitních bu-
něk na virové a bakteriální infekce. Uvá-
díme vliv jednotlivých složek stravy na 
imunitní systém.

Proteiny
Omezení příjmu bílkovin může vést k mal-

nutrici, která nepříznivě ovlivňuje strukturu 
a funkci plic a také imunitní systém. Nízký 
obsah bílkovin před chřipkovou infekcí je 
doprovázen sníženým počtem a funkcí lym-
focytů i NK buněk. Starší pacienti mají vyš-
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ší riziko nedostatku bílkovin, což může vést 
k delší hospitalizaci. Dostatečný příjem bíl-
kovin je u dospělých a starších doporučen k 
udržení síly dýchacích svalů a podpoře imu-
nity během infekce. Denní příjem 1,2 až 1,5 
g/kg ideální tělesné hmotnosti (IBW, ideal 
body weight), tedy 15 % až 20 % celkového 
kalorického příjmu), přičemž 50 % mají re-
prezentovat bílkoviny s vysokou biologickou 
hodnotou (HBV, high biological value). 

Sacharidy
Podle dosavadních studií může omeze-

ní příjmu sacharidů zhoršit dopad infekce, 
protože lymfocyty využívají glukózu a anae-
robní glykolýzu jako zdroj energie. Vysoký 
obsah sacharidů zvyšuje produkci CO2 a re-
spirační kvocient. Proto je vyvážený poměr 
sacharidů klíčový ve výživě při virových 
infekcích včetně SARS-CoV-2. Významné 
zdravotní benefity navíc přináší příjem pre-
biotik a vlákniny.

Tuky
Během akutní fáze infekce pomáhá zvý-

šení obsahu tuků v potravě snížit produkci 
CO2. Podle dietních doporučení je při infek-
ci vhodná dieta, ve které je 30–45 % kalorií 
kryto tuky. Podle některých studií dostateč-
ný příjem omega-3 mastných kyselin při-
spívá k ochraně organismu před infekcemi 
a je účinný i při infekcích, protože moduluje 
funkci lymfocytů.

Při ARDS (syndromu dechové tísně) se ně-
kdy používá suplementace surfaktantu, který 
je lipidového charakteru; vhodný je v tom pří-
padě i dostatečný příjem esenciálních mast-
ných kyselin. Množství lipidů v enterální 
výživě záleží na stavu pacienta (například hla-
dině triglyceridů, závislosti pacienta na me-
chanické ventilaci) a obvykle odpovídá 50 % 
až 70 % neproteinového kalorického příjmu.

Vitaminy

Vitamin C 
Vitamin C je antioxidant, jehož nedosta-

tek je charakteristický zhoršenou imunitou 
a imunomodulační aktivitou fagocytů, lym-
focytů a produkcí interferonu. Studie pro-
kázaly, že suplementace tohoto vitaminu 
snižuje trvání a závažnost nachlazení. Leu-
kocyty jako například neutrofily a monocy-
ty akumulují padesáti- až stonásobně vyšší 
koncentraci vitaminu C než je v plazmě.

Deficit vitaminu C vede k poruchám imu-
nity. Infekční onemocnění zvyšují potřebu 
vitaminu C následkem probíhajícího záně-
tu a vyšší intenzity metabolismu imunit-

ních buněk. Deficit tohoto vitaminu snižuje 
schopnost neutrofilů migrovat do místa in-
fekce. Pacienti s respirační infekcí mají ná-
sledkem zvýšeného metabolismu aktivova-
ných imunitních buněk nižší koncentrace 
vitaminu C, a proto je suplementace tohoto 
vitaminu přínosem v prevenci a léčbě respi-
račních infekcí.

Vitamin D 
Vitamin D má imunomodulační a pro-

tizánětlivý účinek. Hraje důležitou roli v 
transkripci genů lymfocytů, monocytů, 
makrofágů a dendritických buněk. Nízké 
hladiny vitaminu D zvyšují riziko respirač-
ních infekcí. Chřipka, covid-19 a infekce 
SARS-CoV jsou hojnější v zimě, kdy je hladi-
na tohoto vitaminu nejnižší. Suplementaci 
vitaminu D lze využít v prevenci i léčbě in-
fekce SARS-CoV-2. Vitamin D podle někte-
rých studií inhibuje receptor/enzym ACE2 a 
tím může snižovat napadení buněk (napří-
klad plicních) tímto virem. 

Vitamin A
Vitamin A je retinoid rozpustný v tu-

cích, který má širokou škálu imunologic-
kých funkcí. Nedostatek tohoto vitaminu 
je spojen s respiračními infekcemi, záro-
veň vede ke snížení a změněné reakci T a B 
lymfocytů. Studie ukázaly, že suplementa-
ce vitaminu A je účinná jako součást léčby 
bronchopneumonie komplikující spalnič-
ky (morbilli). Předpokládá se, že dostateč-
ná suplementace tohoto vitaminu by moh-
la hrát pozitivní roli i v prevenci covidu-19.

Vitamin E
Vitamin E chrání před oxidačním poško-

zením a ve vyšších koncentracích se nachá-
zí v imunitních buňkách. Studie prokázaly, 
že nedostatek vitaminu E narušuje imunitu 
a existují důkazy, že suplementace vitami-
nu E posiluje aktivitu NK buněk a makro-
fágů. Jedna ze studií ukázala, že suplemen-
tace tohoto vitaminu snížila riziko infekcí 
horních dýchacích cest, ale neměla vliv na 
výskyt infekcí dolních dýchacích cest. 

Vitamin B12
Vitamin B12 (kobalamin) přispívá ke sti-

mulaci produkce T lymfocytů, podporu-
je normalizaci patologicky zvýšeného po-
měru CD4/CD8 a udržuje počet lymfocytů 
v adekvátním rozmezí. Nedostatek vita-
minu B12 snižuje celkový počet lymfocytů, 
počet CD8+ lymfocytů a snižuje obranou 
reakci proti bakteriím a virům. Přiměře-
né dávkování tohoto vitaminu u osob s de-

ficitem vede ke zlepšení funkce lymfocytů 
a NK buněk. Dospělí s nízkou hladinou vi-
taminu B12 měli abnormální protilátkovou 
odpověď na pneumokokovou vakcínu.

Vitamin B9 
Vitamin B9 (kyselina listová) hraje spolu 

s vitaminy B6 a B12 zásadní roli při syntéze 
nukleových kyselin a proteinů. Proto při ne-
dostatku vitaminu B9 je protilátková odpověď 
snížena následkem snížené hladiny proteinů 
zapojených do regulace imunitních funkcí.

Podávání vitaminu B9 starším osobám 
zlepšuje celkovou imunitu díky zlepšení 
funkce NK buněk a T lymfocytů. Výsledky 
nedávné studie ukázaly, že by tento vitamin 
mohl hrát roli v prevenci či raném stadiu 
covidu-19, protože je inhibitorem furinu, 
enzymu, který hraje roli při vazbě koronavi-
ru na receptor ACE2. Tímto mechanismem 
by mohla suplementace vitaminu B9 snižo-
vat riziko vstupu viru do buněk.

Vitamin B6
Vitamin B6 (pyridoxin) hraje důležitou 

roli v buněčném metabolismu. Nedosta-
tek tohoto vitaminu narušuje zrání a růst 
lymfocytů, NK buněk a produkci protilá-
tek. Deficit vitaminu B6 je spojován také s 
poklesem aktivity NK buněk. Proto je vhod-
né zajistit v rámci prevence infekčních one-
mocnění, včetně virových, adekvátní hladi-
nu tohoto vitaminu.

Mikronutrienty

Zinek
Zinek má jako silné antioxidační a pro-

tizánětlivé činidlo zásadní roli ve vývo-
ji a funkci neutrofilů a NK buněk. Nedo-
statek zinku vede k lymfopenii, narušení 

Probiotika mají 
také schopnost 
kompetitivně bránit 
vazbě viru na střevní 
epitel a zastavit 
replikaci viru několika 
mechanismy včetně 
stimulace produkce 
protivirově působících 
cytokinů.
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imunitních reakcí a zvyšuje náchylnost k 
infekčním chorobám. Systematický pře-
hled ukázal, že suplementace zinku (po-
dává se například ve formě citronanu či 
glukonátu) byla spojena se snížením vý-
skytu bronchopneumonie. Výzkum uká-
zal, že zinek účinně narušuje replikaci 
RNA virů, včetně viru chřipky, a inhibu-
je replikaci SARS-CoV. Na druhé straně je 
zinek součástí Zn-metaloproteináz, mezi 
které patří i enzym ACE2, který se účast-
ní vstupu koronaviru do buněk, proto 
příjem zinku nesmí být neadekvátně vy-
soký.

Železo
Železo je esenciální mikronutrient, po-

třebný pro buněčný energetický metabo-
lismus, transport kyslíku a řadu enzyma-
tických reakcí. Železo brání replikaci DNA 
a RNA virů a je důležité pro diferenciaci a 
proliferaci T lymfocytů. Nedostatek železa 
a hyposiderická anémie jsou rizikovým fak-
torem v rozvoji akutních infekcí dýchacích 
cest. Laktoferin je glykoprotein vázající že-
lezo, který chrání hostitele před virovými in-
fekcemi prostřednictvím snížení adheze a 
replikace viru.

Selen
Selen je důležitý prvek s protizánětlivými a 

antioxidačními účinky. Nízká hladina selenu 
koreluje se špatnou imunitní funkcí a zvýše-
ným rizikem úmrtnosti narušením vrozené a 
získané imunity. Studie ukázaly, že nedosta-
tek selenu zvyšuje virulenci a progresi viro-
vých infekcí a jeho adekvátní příjem zlepšuje 
imunitu a má antivirové účinky.

Další nutrienty

Voda a elektrolyty
V rámci prevence infekcí dýchacích cest se 

doporučuje zajistit dostatečný příjem teku-
tin a elektrolytů. To platí i pro pacienty s co-
videm-19, příjem ale nemá být přehnaný, aby 
se předešlo vzniku otoků či průjmů. Obvyk-
le se doporučuje denní příjem 2 až 3 litry te-
kutin, především mezi hlavními jídly, aby se 
zabránilo refluxu nebo aspiraci. Je třeba dbát 
ale také na dostatečný příjem elektrolytů, je-
jichž hladinu je třeba u hospitalizovaných 
pacientů s covidem-19 monitorovat; totéž 
platí pro acidobazickou rovnováhu, protože 
pacienti s respirační symptomatologií jsou 
ohroženi respirační acidózou. Je třeba dbát 
na udržování normální plazmatické hladi-
ny hořčíku a fosforu, protože tyto elektrolyty 
jsou důležité pro produkci adenosintrifosfá-
tu (ATP) a příliš vysoká hladina hořčíku a na-
opak příliš nízká hladina fosforu mohou na-
rušovat respirační funkce. 

Fytochemikálie
Rostliny poskytují řadu biologicky ak-

tivních látek (fytochemikálií), které mají 
schopnost zabránit replikaci virů, včetně 
koronavirů. Příkladem jsou flavonoidy lu-
teolin, apigenin, quercetin, daidzein, amen-

toflavon, epigallocatechin, epigallocatechin, 
gallocatechin, puerarin a kaempferol, které 
vykazují antivirovou aktivitu a brání proteo-
lytické aktivitě 3CL-proteázy SARS-CoV. Jed-
na ze studií ukázala, že derivát kvercetinu 
isobavachalkon blokuje aktivitu 3CL-prote-
ázy MERS‐CoV. Zdá se, že dostatečný příjem 
flavonoidů může přispět k posílení imunit-
ního systému i u infekce SARS-CoV-2.

Probiotika
Probiotika, především některé kmeny 

rodů Lactobacilli a Bifidobacteria mohou mo-
dulovat imunitní funkce svým vlivem na 
buňky střevního epitelu včetně M-buněk a 
podpořit tak působení mikrobioty hostitele. 
Probiotika podporují funkce vrozené a získa-
né imunity a v důsledku této imunostimu-
lační funkce mají potenciál snížit závažnost 
infekcí horních cest dýchacích i infekčního 
postižení gastrointestinálního traktu. 

Probiotika mají také schopnost kompeti-
tivně bránit vazbě viru na střevní epitel a za-
stavit replikace viru několika mechanismy 
včetně stimulace produkce protivirově půso-
bících cytokinů. Probiotika mají i schopnost 
modifikovat funkce epiteliálních buněk, 
CD4+ CD8+ lymfocytů a NK buněk a indu-
kovat syntézu sekrečních imunoglobulinů; 
i těmito mechanismy přispívají k deaktiva-
ci virů. Proto by probiotika mohla hrát roli v 
komplementární protivirové léčbě.

Závěr
Tento přehledový článek shrnuje někte-

ré dostupné údaje k roli nutrientů a nutra-
ceutik v prevenci virových onemocnění se 
zaměřením na jejich možnou roli u infekce 
koronavirem SARS-CoV-2. Autoři uvádějí, 
že by zdravotničtí pracovníci měli u pacien-
tů s covidem-19 (ale i v rámci prevence to-
hoto onemocnění) více přihlížet k nutrič-
ním aspektům. Dosud samozřejmě nejsou 
k dispozici rozsáhlejší studie k této proble-
matice; výsledky takových studií by měly 
přispět k postupnému upřesňování nutrič-
ních doporučení a dávkování u virových 
onemocnění tohoto typu. 
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V rámci prevence 
infekcí dýchacích cest 
se doporučuje zajistit 
dostatečný příjem tekutin 
a elektrolytů. To platí i pro 
pacienty s covidem-19.


