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Úvod

Obrovské lidské a materiální škody působené viro-
vým onemocněním se řeší epidemiologickými opatře-
ními (rouškami, zábranou shromažďování, hygienický-
mi opatřeními a vakcínami), ale přes dílčí úspěchy se 
nedaří pandemii odstranit. Je s podivem, že jen velmi 
málo prací se zabývá metabolickými pochody viru, je-
jichž ovlivněním by se mohla infekce příznivě ovlivnit. 
Pokusím se tuto problematiku popsat. 

Virus RNA (SARS-Cov2) je jednovláknová RNA [1], 
kterou ničí teplota nad 70°C i většina běžných desin-
fekčních činidel. Kromě desinfekčních prostředků zabíjí 
koronavirus UV paprsky (sluneční záření), radioaktivita, 
kyselé prostředí v žaludku (časté pití vody, které virus 
spláchne do žaludku). Buňka koronaviru je chráněná 
jen tukovou blankou, a ta když se zničí tukovými roz-
pouštědly, zničí to virus. pH koronaviru se pohybuje  
v rozmezí 5,5 – 8,5. Ve venkovním prostředí přežije jen 
několik desítek minut, v místnostech pak i několik dní. 
Na kovu vydrží virulentní až 12 hodin, na oděvu 6-12 
hodin. Virus je veliký asi 400-500 nm, lépe ho filtruje 
rouška z nanovláken. RNA viry jsou nestabilní a 100x 
více mutují než DNA viry. Jednou z hlavních vlastností 

je vytváření oxidačního stresu, kdy je porušena rovno-
váha volné radikály x antioxidanty ve prospěch volných 
radikálů [2]. Jak je známo, volné radikály poškozují oxi-
dačně biomolekuly, např. lipoperoxidací (lze sledovat 
zvýšení hladiny malondialdehydu či TBARS – thiobar-
bituric acid reactive substances), oxidací bílkovin (zvý-
šení karbonylů), mutací DNA a RNA (oxidací dusíkatých 
bází) aj. [3, 4]. Celková antioxidační kapacita v krvi klesá 
s věkem, pacienti starší 65 let ji mívají nízkou. Samo-
zřejmě u infekce vlivem volných radikálů klesá, bohu-
žel statistické údaje fyziologických hodnot nejsou ještě  
k dispozici, podobně jako hodnoty markerů oxidačního 
stresu. Též chybí zásadní informace, které volné radi-
kály a jak se podílí na oxidačním stresu u této virové 
infekce. Totiž ne každý antioxidant zneškodňuje každý 
volný radikál. Nejpravděpodobněji vznikají superoxid, 
volný hydroxylový radikál, NO a singletový kyslík.

Virus se přenáší hlavně kapénkovou infekcí do hor-
ních cest dýchacích a odtud do plic, kde vniká do vol-
nými radikály poškozených buněk, kde nalézá vhodné 
prostředí k množení v cytoplazmě a jádře [5, 6]. Jiným 
mechanismem se do respiračních epiteliálních buněk 
dostává virus přes ACE2 nebo spike proteins na viru. 
Virus dokáže u jedince provést v několika hodinách až 

SOUHRN

COVID-19 poškozuje buňky a tkáně oxidačním stresem, ale to v současné době není dost známo. Ochrana před volnými 
radikály by mohla zlepšit stav nemocných a snížit jejich počet. Některé antioxidanty a postupy jsou slibné a zaslouží si 
publikaci. Terapie COVID-19 infekce z hlediska oxidoredukčních stavů by měla probíhat následujícími fázemi: 1. Zabránit 
množení viru a oxidačnímu stresu (antioxidant flavonoid taxifolin?). Terapie antioxidanty má smysl jen tehdy, jde-li o převa-
hu volných radikálů. Jinak by byla kontraproduktivní; 2. Bránit mutacím (selen a snad antioxidanty, protože volné radikály 
umí mutovat nukleové kyseliny. Koronarovir je monovláknová RNA). Tím by se mohlo zabránit vzniku mutované formy 
viru, na kterou ještě člověk nemá protilátky = zábrana druhé vlny infekce); 3. Zabít viry (pokud ještě zůstaly virulentní v těle  
a tak bránit se proti latentní infekci a opakování onemocnění, (UVB paprsky, viruscidní látky, kombinace antioxidantů, 
očkování, atd.).
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SUMMARY

Holeček V.: COVID-19 from the view of free radicals and antioxidants
Covid-19 damages cells and tissues by oxidative stress, but currently is not known enough. Protection from free radicals 
could improve the condition of patients and decrease the number of sicks. Some antioxidants and methods are promising 
and deserve publication. Therapy of COVID-19 infection termed oxidoreduction states should take place in the following 
phases: 1. Prevent the virus from multiplying and from oxidative stress (antioxidant flavonoid taxifolin?). Antioxidative 
therapy only makes sense when it comes about dominance of free radicals. Otherwise, it would be counterproductive;  
2. Prevent mutations (selenium and probably antioxidants, because free radicals can mutate nucleic acids. Coronavirus is 
single-branched RNA). This could prevent  the emergence of  mutated form of virus, to which human does not yet have 
antibodies- prevention of second wave of infection); 3. Kill viruses (if they remained virulent in the body and so defend 
against latent infection and repetition of disease (UVB rays, virucidal substances, combination of antioxidants, vaccination, 
etc.).
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jeden milion kopií. Proto je třeba zahájit co nejrychleji 
terapii. COVID-19 v prvé fázi působí na imunitní sys-
tém. 80 % celého imunitního systému je ve sliznicích 
a submukózních vrstvách tenkého střeva v lymfoidní 
tkáni. Lymfatická tkáň produkuje protilátky – imunoglo-
buliny, které se odtud dostávají do venózního oběhu  
a do celého těla. COVID – 19 se dostává i do střeva  
a ničí lymfoidní tkáň, tím se sníží lymfocyty i imunoglo-
buliny. Tedy nutným terapeutickým zásahem je zabít 
viry ve střevě. Navrhovaná česneková voda není zatím 
dostatečně vyzkoušena, viry jsou též ničeny kyselou 
žaludeční šťávou. Zabitý COVID -19 může fungovat 
jako přírodní vakcína.

Z horních cest dýchacích se virus dostává do plic. 
Poškození plic se hojí jizvami, vzniká fibróza plic, která 
během i po vyléčení infekce virem či mikrobiální infekcí 
snižuje respirační plochu a v krvi klesá pO2. Hodnoty 
pod 6,5 kPa se považují za závažné. Objevuje se ná-
zor, že smrt nastává následkem mnohočetné trombózy 
v plicích, ale D-dimery u řady smrtelných případů tuto 
teorii nepotvrzují. Virus se šíří i na další orgány zvláš-
tě na myokard a ledviny. Napadá i chuťové a čicho-
vé receptory, ztráta chuti a čichu je běžná komplika-
ce [7, 8]. U infekce dochází velmi rychle k poklesu 
antioxidantů glutathionu, vitaminů D, albuminu a vi-
taminu C v krvi, ale i kalia. Stoupají leukocyty, ferritin  
a klesají lymfocyty. Ferritin jako reaktant akutní fáze 
se jeví též jako reaktant zánětu. Koncentrace volného 
ferritinu se zvyšuje jako výsledek vazby koronaviru na 
železo hemoglobinu, které se uvolní, a tak poškoze-
ný hemoglobin nemůže vázat kyslík a snižuje se jeho 
saturace. Vysoká hladina ferritinu znamená špatnou 
prognózu pro pacienta. 

Virus je limitován životem hostitele. Jeho smrt je do 
několika dnů i smrtí viru. Proto v určité fázi infekce se 
může stát méně nebezpečný. Na druhé straně si vi-
rus potřebuje zachovat schopnost mutace, aby nebyl 
likvidován již vzniklou imunitou hostitele a zachoval si 
schopnost infikovat další lidi.

Zvýšené volné radikály jsou např. i u diabetes melli-
tus, renální insuficience, nádorů, neurodegenerativních 
chorob [9], obezity, katarakty, ale i u stárnutí, bolesti, 
negativních emocí, při přeměně tuků na energii, u vy-
sokého krevního tlaku, kouření, u radioaktivity, škodlivin  
v ovzduší aj. ROS (reactive oxygen species) jsou látky  
s podobným účinkem jako volné radikály, ale nemají 
nepárový elektron, např. peroxid vodíku, ozón, single-
tový kyslík. Volné radikály vznikají v těle hlavně intrace-
lulárně. Většina antioxidantů vzniká však extracelulárně. 
Intracelulární jsou glutathion a thioredoxin reduktáza.  
V organismu vznikají volné radikály v reperfuzní fázi po 
ischemii, odbouráváním purinů až na kyselinu močovou 
(na úrovni xantinoxidázy vzniká superoxid), při nekróze 
bílých krvinek (ty obsahují četné volné radikály), v hnisu, 
při anestezii, nociceptivní bolesti, u některých nemocí 
jako diabetu, renální insuficienci, zánětů aj. [10]. Mye-
loperoxidáza (MPO) produkuje z peroxidu vodíku (H2O2) 
a chloridového aniontu (Cl-) kyselinu chlornou (HClO), 
která je cytotoxická.

Volné radikály mají pro organismus i svůj význam. 
Např. volné radikály fungují jako signalizační molekuly,  
v bílých krvinkách pomocí radikálů zabíjejí bakterie, kva-

sinky, plísně, tzv. NK buňky pak nádorové buňky. Zvláš-
tě nebezpečná je kombinace oxidačního stresu (volně 
radikálové bouře) s cytokinovou bouří. Zánětlivé cyto-
kiny jsou proteiny, které účinkují jako signalizační mo-
lekuly, které působí, že imunitní buňky cestují k zánětu, 
stimulují tvorbu volných radikálů a proteáz, IL-2 stimu-
luje produkci oxidu dusnatého za vzniku hypotenze, 
IL-6 a TNF-alfa generují superoxid v neutrofilech apod. 
[11]. Cytotoxický účinek zánětlivých cytokinů může být 
blokován inhibitorem lipoperoxidace. Poškození buněk 
a tkání volnými radikály může zanechat následky i na 
dlouhou dobu.  Poškozené buňky a tkáně jsou ideál-
ním prostředím pro sekundární infekci, obvykle ovšem 
léčitelnou antibiotiky. Sepse pak je extrémní odpovědí 
na infekci.

Klinicky revalentní viry mají kapacitu pozitivní či ne-
gativní regulace nrf2 metabolismu [12]. (Nrf2 je nuclear 
factor erythroid 2-related factor, regulátor resistence na 
oxidanty). Ukázalo se, že virem způsobená modulace 
hostitelské antioxidační odpovědi je klíčovým determi-
nantem progrese některých virových onemocnění. Po-
rozumění souhry mezi virem způsobeným oxidačním 
stresem a hostitelskou antioxidační odpovědí pomůže 
k objevení potenciálních antivirových suplementů pro 
lepší terapii virových onemocnění. Některé léky, které 
stimulují Nrf2 jsou studovány na terapii chorob, které 
jsou působeny oxidačním stresem. Ovšem Nrf2 může 
mít i závažné vedlejší účinky. 

Proti volným radikálům působí antioxidanty. Antioxi-
dant je látka, jejíž molekuly omezují aktivitu kyslíkových 
radikálů – snižují pravděpodobnost jejich vzniku nebo je 
převádějí do méně reaktivních nebo nereaktivních sta-
vů. Většinu antioxidantů získáváme potravou. Člověk 
za svůj život spotřebuje průměrně asi 70 tun potravin. 
Stárnutím klesá schopnost tenkého střeva vstřebávat 
mastné kyseliny, cukry aj. [13]. Země má nepřeberné 
množství elektronů a jejich pronikání obnaženou kůží 
působí antioxidačně.

Důležitým činitelem v oxidoredukčních pochodech je 
tzv. redox potenciál. Látky s vyšším redox potenciálem 
mohou oxidovat látky s nižším potenciálem. Ty tedy mo-
hou působit prooxidačně. Redox potenciál antioxidantů 
musí být dostatečně nízký, aby neoxidoval biomolekuly, 
tj. nepůsobil prooxidačně [14]. Podávání vysokých dá-
vek antioxidantů ovšem může porušit redox rovnováhu 
a pokles volných radikálů způsobí poruchy signalizace, 
imunity aj. [15]. Pokud nejde o oxidační stres, může být 
podání antioxidantů škodlivé. Oxidační stres způsobený 
COVIDem-19 aktivuje antioxidační obranu hostitelských 
buněk pro jejich záchranu. Ovšem v historii se náš imu-
nitní systém nesetkal s podobnou infekcí.

Stresové proteiny (SPs) včetně heat-shock protei-
nů (HSPs) a RNA chaperonů jsou nutné pro buněčnou 
homeostázu. Hlavní funkce HSPs zahrnují uspořádání 
špatně poskládaných nebo rozložených polypeptidů, 
chránících buňky před toxickým stresem. HSPs také 
kooperují s početnými viry a rakovinnými buňkami, aby 
podporovaly jejich přežití. RNA chaperony jsou sku-
pinou heterogenních nukleárních ribonukleoproteinů 
(hnRNPs), které zahrnují velký počet buněčných čin-
ností včetně přeměny chromatinu, regulace transkrip-
ce, replikace virů, nitrobuněčné imunity aj. [16]. Deregu-
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lace stresových proteinů je spojena s mnohými lidskými 
chorobami jako rakovinou, neurodegenerativními cho-
robami. Během dne se v mozku hromadí volné radikály, 
které ohrožují zvláště lipidové složky. Spánek v noci je 
pak neutralizuje a působí jako antioxidant [17].

Antioxidanty by rozhodně mohly příznivě ovlivnit in-
fekčnost i škodlivost volných radikálů, vzniklých z oxi-
dačního stresu [18]. Je i řada návrhů na jinou terapii, 
např. G. V. Judin navrhuje poškodit membránu viru so-
dou a zničit a inaktivovat viry, které ještě nepronikly do 
buněk inhalováním par o teplotě 80° až 90°C. Zkouší 
se i terapie pomocí SOD (superoxiddismutázy). Tento 
enzym ze superoxidu produkuje antiseptický peroxid 
vodíku, který proniká i přes membrány. Zvýšená tvorba 
SOD je po podání zinku. Určitý úspěch byl po vysokých 
dávkách vitaminu C s glutathionem, po flavonoidech 
(zvláště s dihydroquercetinem), s resveratrolem, s oxi-
dem dusnatým (inhibuje respirační cyklus SARS-CoV-2 
a inhibuje syntézu virového proteinu a RNA), s černým 
čajem a chloridem lithným. Vazbou Fe a dalších kovů 
lze bránit Fentonově reakci vzniku zvláště nebezpeč-
ného volného hydroxylového radikálu. Jinou možností 
je: antioxidační KI je oxidován volnými radikály na volný 
jód: 2KI - 2 e- = I2 + 2K+ (volný jód působí viruscid-
ně) uvolněné elektrony pak mohou zrušit volné radikály 
např. volný hydroxylový radikál. Zkouší se i hypertonický 
roztok NaCl, který usmrtí virus účinkem osmózy. Rov-
něž voda s ionty stříbra zabíjí viry.

Vdechování oxidu dusnatého zlepšuje ventilaci pa-
cientů, ale při nedostatku redukovaného glutathionu 
reaguje se superoxidem na peroxinitril. Je zkoušeno 
antibiotikum azithromycin, které inhibuje replikaci viru 
a produkci IL-6, ale má vedlejší účinky. Pupečníkové 
kmenové buňky údajně nadměrně aktivují imunitní sys-
tém a zabíjí viry.

Antioxidanty, které by potenciálně mohly 
účinkovat proti COVID-19

Glutathion: je tripeptid - glutamylcysteinylglycin. 
Skládá se z neesenciálních aminokyselin, které si člo-
věk umí sám vyrobit [18]. Intracelulární hladina glutathi-
onu je 1,5 až 2,0 mmol/L erytrocytů. Zdrojem GSH je  
i mateřské mléko, protože syntetická kapacita pro GSH 
u novorozenců ještě není plně vyvinuta. Zvýšení GSH 
nastane po podání NAC (N-acetylcystein) [19]. GSH je 
v plicích asi hlavním antioxidantem a lze ho aplikovat  
i přímo v aerosolu např. u plicní fibrózy. Ve 36 % případů 
nových hospitalizovaných pacientů s nějakým chronic-
kým onemocněním je v krvinkách nedostatek reduko-
vaného glutathionu. Naopak u lidí s výbornou fyzickou 
kondicí a dobrým duševním zdravím byla nalezena jeho 
vysoká hladina.

Vitamin C: je často používán u respiračních one-
mocnění i jako antioxidant [20]. Poměrně vysoká hla-
dina vitaminu C při narození chrání novorozence před 
poškozením kyslíkem při přechodu z nízké na vysokou 
tenzi kyslíku.

Selen: v našich končinách je nedostatek selenu  
v půdě. Hladina selenu v krvi je 1,01 až 1,90 μmol/L. 
Při nedostatku selenu u pacienta viry snáze podléhají 

mutacím a relativně neškodný virus se stává vysoce vi-
rulentní. Zatímco biodostupnost transitních kovů vzác-
ně překračuje 20 %, selen z potravy (jak organický, tak 
anorganický) je absorbován přednostně, v některých 
případech dokonce až ve 100 %.

Flavonoidy a polyfenoly: aktivují endogenní obranný 
systém. Je jich známo více než 5 000. 

Vitamin E (tokoferol): účinkuje v buněčných mem-
bránách, které chrání před propagací volně radiká-
lových reakcí. Αlfa- tokoferol je živočišného původu  
a u kardiovaskulárních onemocnění se neosvědčil na 
rozdíl od ɣ-tokoferolu, který je původu rostlinného.

Vitaminy D: organismus je schopen je syntetizovat  
v kůži vlivem UV záření (celotělově tetovaní lidé mají ne-
dostatek vitaminu D). Už od 50. roku věku klesá schop-
nost získat vitamin D ze slunečního svitu.

Ginkgo biloba: obsahuje flavonové glykosidy a pů-
sobí jako scavenger superoxidu a volného hydroxylo-
vého radikálu. Má relativně malou molekulu, takže se 
dostává do míst, kam vysokomolekulární antioxidan-
ty nemohou. Chrání před lipoperoxidací, brzdí synté-
zu tromboxanu. Zvyšuje průtok krve v pažích, lýtkách  
a mozku regulováním pružnosti krevních cév.

NAD(P)H: redukované nikotinamidadenindinukleotid 
(fosfát) jsou velmi účinné antioxidanty (redukují oxido-
vaný glutathion). Jejich prekurzorem je kyselina nikoti-
nová.

Melatonin: je produkován hlavně epifýzou v noci. 
Melatonin chrání před ionizujícím zářením 500x více 
než známý radioprotektor dimetylsulfoxid. Používá se 
k terapii nespavosti, k urychlení adaptace při cestová-
ní, má i hypotermický účinek [21]. Reguluje průtok krve 
mozkem. Je scavengerem nitroxidového, peroxylového  
a hydroxylového radikálu, blokuje singletový kyslík, 
vzniká ze serotoninu. Malé děti jsou odolnější vůči CO-
VID-19, zřejmě protože mají vysokou hladinu melatoni-
nu, který je produkován během spánku.

Ubichinol (koenzym Q10): se vyskytuje ve všech 
buňkách, koenzym Q10 je v těle redukován s výjimkou 
mozku a plic. U starých lidí je biosyntéza zpomalená, 
játra ho produkují méně, v 80 letech věku klesá v srdci 
i o více než 50 %, v plicích o 48 %. Při sledování lidí 
starších 90 let byli výrazně mentálně schopnější ti, kte-
ří měli v krvi vyšší hladinu koenzymu Q10, ten chrání 
mozkové buňky. Nedostatek koenzymu Q10 oslabuje 
imunitní systém a projevuje se i u sportovců. Jeho syn-
tézu snižují statiny. Koenzym Q10 inhibuje lipoperoxida-
ci mitochondrií.

Pycnogenol: je jako antioxidant 50x účinnější než vi-
tamin E, 20x účinnější než vitamin C, zlepšuje rezorpci 
vitaminů C a E a prodlužuje jejich účinek v organismu, 
zvyšuje aktivitu superoxiddismutázy (SOD), katalázy  
a glutathionu (GSH).

Metylsulfonylmetan (MSM): působí aktivaci antioxi-
dačních enzymů a působí protizánětlivě.

Zinek: Zn je intracelulární prvek, podporuje množení 
buněk, zvyšuje buněčnou imunitu, je součástí asi 200 
enzymů, je součástí CuZn-SOD (superoxiddismutázy), 
je obsažen v enzymech pro syntézu serotoninu a me-
latoninu.
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