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COVID-19

Nejrůznější doplňky stravy (OTC) 
zažily nebývalý vzestup s přícho-
dem pandemie covidu-19. Lidé je 
využívali především jako preven-
tivní opatření k posílení imunity 
před tímto onemocněním, ale i 
jako prostředek léčby při samot-
ném onemocnění, protože zejmé-
na na začátku koronavirové krize 
nebyly k dispozici téměř žádné 
léčivé přípravky. Které látky obsa-
žené v doplňcích stravy lidé využí-
vali nejvíc?

Vědci v Jordánsku vypracovali průřezovou stu-
dii publikovanou letos v časopise Health Science 
Reports¹, z níž vyplynulo, že „za koronaviru“ se z 
doplňků stravy těšily největší popularitě vitamin 
C (48,8 %), zinek (38,6 %) a vitamin D (34,6 %) a 
také některé bylinné přípravky: echinacea, kostival 
a Hedera helix.

Průzkum se uskutečnil v průběhu čtyř měsíců 
mezi říjnem 2020 a lednem 2021 online a bezmála 
1500 respondentů napříč populací odpovídalo na 
celkem 28 otázek, které se týkaly zejména vnímání 
účinnosti volně prodejných doplňků stravy. Starší 
účastníci průzkumu nad 65 let užívající chronic-
ké léky obecně vnímali doplňky stravy lépe než 
mladší respondenti bez chronických léčiv. 

Autoři studie zdůraznili důležitost zdravého 
imunitního systému, který je schopen zastavit 
progresi onemocnění, a to nejen covidu-19. Volně 
prodejné doplňky stravy, o kterých se tvrdí, že po-
silují imunitní funkce, podle nich získaly na popu-
laritě vzhledem k jejich předpokládané účinnosti, 

široké dostupnosti a relativní bezpečnosti. V této 
souvislosti vědci varovali před jejich nadměrným 
užíváním a potenciální toxicitou a upozornili na 
nutnost vybrat správnou profylaktickou léčbu u 
zranitelných pacientů. 

V rámci studie téměř dvě třetiny respondentů 
(69,1 %) uvedly na dotaz, které látky jsou účinné při 
prevenci covidu-19, vitamin C a zhruba polovina 
souhlasila s tím, že zinek (57 %) a vitamin D (48,8 %) 
mají proti covidové infekci ochranné vlastnosti. Té-
měř třetina účastníků odpověděla „možná“, pokud 
jde o kurkumový a zázvorový čaj, (33,8 %, respek-
tive 33 %), zhruba polovina lidí byla přesvědčena o 
ochranné roli česneku (55,2 %) a cibule (48 %). 

Z hlediska nákupního chování polovina účast-
níků uvedla, že používá volně prodejné přípravky 
jako prostředky posilující imunitní systém, přede-
vším již zmíněný vitamin C, zinek a vitamin D. Vi-
tamin C vyzkoušelo bezmála padesát procent do-
tázaných, vitamin D a zinek více než třetina. Pouze 
čtvrtina všech uživatelů OTC uvedla, že užívá do-
plňky stravy na základě doporučení poskytovatele 
zdravotní péče a 43,4 % uživatelů si zakoupilo vol-
ně prodejné doplňky stravy v obecních lékárnách.

Na závěr studie autoři doporučují zavést vzdě-
lávací programy a osvětové kampaně zaměřené 
na širokou veřejnost i na poskytovatele zdravotní 
péče, zejména s ohledem na problematiku bez-
pečnosti a prevenci zneužívání doplňků stravy.

Průzkumům vévodí vitamin C

Obdobný online průzkum na téma „které doplň-
ky stravy se nejlépe osvědčily při posilování imu-
nity během pandemie covidu-19“ se na přelomu 
května a června 2021 uskutečnil na Srí Lance², 
zúčastnilo se ho více než 3700 respondentů. Vý-
sledky byly publikovány letos v časopise Clinical 
Nutrition Open Science.

Které doplňky stravy se nejvíce 
prodávaly „za koronaviru“
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Mezi doplňky stravy si opět nejlépe vedl vitamin C, uží-
vala ho téměř polovina dotázaných (46 %), o něco více 
ženy než muži a lidé se středním a vyšším příjmem. Srílan-
čané jako prevenci covidu-19 hojně užívali i různé byliny, 
zejména místní koriandr. Koriandr má dlouhou historii 
jako tradiční lék, ačkoli přehled zkoumající jeho bioaktiv-
ní složky neuvádí žádnou účinnost při léčbě respiračních 

onemocnění, jako je astma nebo bronchiolitida.
Žádné prostředky na posílení imunity nepoužívala 

pouze čtvrtina dotázaných, zhruba stejný počet je na-
opak užíval pravidelně. Dietologové doporučovali lidem 
během koronavirové epidemie kromě vitaminu C také 
rybí tuk, vitamin D, multivitaminy a probiotika.

(eve)
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TABULKA:

Užívání vitaminů a multivitaminů mezi uživateli doplňků stravy během pandemie  
covidu-19 na Srí Lance

Respondenti  Vitamin C Vitamin D Multivitaminy
Celkem  46 %  8,6 %  10,8 %

Věk (v letech):
16–25   43,3 %  4,6 %  6,2 %
26–30   47,6 %  8,3   10,3 %
31–35   44,7 %  7,6 %  11,3 %
36–40   49,6 %  9,8 %  13,8 %
>40   45,3 %  14,1 %  13,9 %

Pohlaví:
Muži   40,6 %  8,1 %  9,1 %
Ženy   49,1 %  8,8 %  11,8 %

Zdroj: Clinical Nutrition Open Science

Cannabiben®
Doplněk stravy na bázi konopného oleje, 

skořice a vitaminů B1, B6, B12, D a E

Konopný olej se získává lisováním zastudena ze semen rostliny Cannabis sativa. Jeho 
složkami jsou vedle jiných menšinových prvků esenciální mastné kyseliny omega 3 

a omega 6 v poměru prospěšném pro zdraví. Neobsahuje narkotika.

Informacní servis: inPharm, tel.: 241 432 133, e-mail: info@inpharm.cz, www.inpharm.cz
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