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Dr. n. med. Ludwig Manfred Jacob

Koronawirus – 
poradnik samopomocy

Rozsądny środek

pomiędzy lekceważeniem a strachem.

Jak skutecznie ochronić się przed koronawirusem 

i zapobiec lub złagodzić chorobę COVID-19?

Uwaga: Porady zawarte w książce zostały przygotowane i sprawdzone przez au-
tora z najwyższą starannością. Jednak nie można udzielić żadnej gwarancji co do 
pełnej skuteczności ich działania. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialno-
ści za ewentualne szkody zdrowotne lub majątkowe wynikłe z samodzielnego 
stosowania informacji zawartych w publikacji – ważne zagadnienia zdrowotne, 
w szczególności choroby, zawsze powinny być konsultowane z lekarzem. Dlatego 
ta książka nie zastępuje porady lekarskiej w przypadku istniejących dolegliwości.
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Słowo wstępne: Po co kolejna publikacja o koronawirusie?

W dzisiejszych czasach wiele osób robi krótkie filmy wideo na Youtube, 
w których rozpowszechniają swoje opinie. Jeżeli ich twórcy znają się tro-
chę na opowiadaniu historii, psychologii i marketingu, przyciągają rzesze 
odbiorców, z których wielu bezkrytycznie uwierzy w prezentowane treści. 
Prosta historia, która dobrze brzmi, zawsze będzie łatwiejsza to przyjęcia 
niż złożona prawda. 

Wyrabianie sobie bardziej zróżnicowanej opinii jest męczące. Nic dziw-
nego, że my ludzie preferujemy myślenie w kategoriach „czarne-białe“ 
i najchętniej słuchamy tego, w co już wierzymy. Nie pogłębiamy swojej 
wiedzy, lecz szukamy potwierdzenia swoich poglądów. Dlatego też me-
dia społecznościowe, takie jak Youtube, a dokładniej algorytmy według 
których działają, są skonstruowane w taki sposób, aby prowadzić do coraz 
większej izolacji wiedzy i nadawać jej jednostronny charakter. To nie szcze-
pienia zniewolą ludzkość, lecz smartfony oraz utrata rozsądku i umiejętno-
ści zróżnicowanego myślenia.

Jednym z najprostszych sposobów tłumaczenia pewnych negatywnych 
zjawisk jest znalezienie kozła ofiarnego. Kozły takie służą za obiekty pro-
jekcji naszych lęków i frustracji oraz działają psychologicznie uwalniająco 
– zwalniają nas z własnej odpowiedzialności. Wybranie kozłów ofiarnych 
jest od najdawniejszych czasów głównym narzędziem demagogów. Takie 
zjawisko możemy także obserwować w przypadku opinii związanych z ko-
ronawirusem.

Co roku ukazuje się około dwóch milionów prac naukowych, wiele z za-
kresu medycyny. Niemal każdy może w tym wszystkim znaleźć coś, co 
potwierdzi jego osobiste, bardzo często błędne przekonania. Do mediów 
trafia często nie to, co jest rzeczywiście ważne lub wartościowe pod wzglę-
dem naukowym, lecz to, co jest umiejętnie promowane przez grupy inte-
resów. Na temat Covid-19 ukazało się do początku września 2020 około 
52 tys. publikacji naukowych – to dużo, jeśli weźmie się pod uwagę, że ta 
infekcja dróg oddechowych ma obecnie dopiero dziewięć miesięcy.

Wykrystalizowanie z tych gigantycznych zasobów wiedzy tego, co stano-
wi jej esencję wymaga obszernej wiedzy, chęci zgłębiania tematu a przede 
wszystkim dużo pracy.

Stąd też długo zwlekałem z tą książką, jednak wobec drugiej fali korona-
wirusa uznałem, że jest ona po prostu konieczna. Rzadko kiedy wcześniej 
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słyszałem z obu stron, tych negujących zagrożenie i tych siejących panikę, 
tak wiele wprowadzających w błąd półprawd i tak mało naprawdę uży-
tecznych informacji. Niniejsza książka ma wypełnić tę lukę i wskazać roz-
sądny złoty środek pomiędzy bagatelizowaniem a paniką. Daje ona wiele 
praktycznych rad i opisuje, jak uniknąć infekcji, mocno złagodzić jej prze-
bieg i generalnie żyć bardziej zdrowo – w oparciu o naukę i sprawdzoną 
medycynę naturalną. 

Bardzo dziękuję pani Sandrze Karl (mgr nauk o żywieniu) za jej cenną 
współpracę przy tej książce. 

Nie w panice, ale rozsądnie, z rozwagą i ostrożnością można bez lockdow-
nu uratować życie setek tysięcy osób w czasie pandemii. Dodatkowo, przy 
uwzględnieniu bardziej zdrowego stylu życia i sposobu odżywiania, moż-
na pomóc nawet wielu milionom ludzi – i to każdego roku. O to chodzi mi 
w tej książce.
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1. COVID-19 – Co mogę zrobić samodzielnie?

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia po całym świecie nie tyl-
ko chorobę dróg oddechowych COVID-19, ale również bardzo dużo lęku. 
Tymczasem w tym globalnym kryzysie kryje się dla każdego z nas wielka 
szansa: zamiast wpadać w panikę słuchając doniesień medialnych, powin-
niśmy uzmysłowić sobie, że nie jesteśmy bezbronni, zdani na łaskę tego 
wirusa. Musimy tylko nauczyć się, jak w znacznym stopniu zredukować 
ryzyko infekcji, stosując proste środki. Patrząc z dłuższej perspektywy 
obecny kryzys oferuje nam nawet jedyną w swoim rodzaju szansę wzięcia 
naszego życia i zdrowia we własne ręce.

W Polsce czy Niemczech na COVID-19 zmarło na szczęście stosunkowo 
niewiele osób. We Włoszech, Hiszpanii, Francji, Belgii czy Szwajcarii nikt 
nie wpadłby na pomysł, aby uznać ten wirus za niegroźny czy też po pro-
stu za oszustwo. Każdy zna tam kogoś, kto zmarł, podczas gdy w Polsce 
znamy przeważnie ludzi, u których choroba miała łagodny a nawet bezob-
jawowy przebieg. Na tym polega częściowo problem: faktycznie ten wirus 
jest dla większości ludzi niegroźny. Ciężki lub śmiertelny przebieg choro-
by dotyczy osób ze szczególnymi czynnikami ryzyka – czynniki te jednak 
występują u o wiele większej liczby osób niż to sobie uświadamiamy. Ten 
rodzaj wirusa zachowuje się w wielu przypadkach jak całkiem normalny, 
dość nieszkodliwy zwykły wirus z rodziny koronawirusów, ale jest jednak 
zupełnie inny i nowy, ponieważ dzięki swojemu białku S (angl. spike pro-
tein) wiąże się z określonym receptorem (ACE2), który występuje o wiele 
częściej w płucach i w innych organach u osób z grupy ryzyka. Dlatego 
u jednych wywoła on tylko przeziębienie a u innych bardzo ciężką a nawet 
śmiertelną chorobę wielonarządową.

Podczas, gdy pacjenci z grupy ryzyka nierzadko dalej zachowywali się 
nierozsądnie, u osób, które dostały niegroźnej infekcji, lęk przed korona-
wirusem przybrał nawet formę psychoz wymagających leczenia. Również 
lekarze mieli o wiele częściej do czynienia ze skutkami ubocznymi korona-
wirusa niż z rzeczywiście ciężko chorymi na tę chorobę – za wyjątkiem wy-
specjalizowanych oddziałów w szpitalach, na których izolowano chorych.

Różne media również podsycały lęk przed wirusem i rozpowszechniały 
wiele stwierdzeń, które okazały się później częściowo fałszywe. Nie można 
się było wcale dowiedzieć, co można robić poza myciem rąk, samoizolacją 
i bezradnym czekaniem na zbawczą „szczepionkę“ – oficjalne media z zapa-
łem uczestniczyły w przedstawianiu wszystkiego w jednolity sposób.
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I to właśnie była psychologiczna i pedagogiczna katastrofa, ponieważ 
ludzie w swojej izolacji byli szczególnie narażeni na bezsilność i bezrad-
ność. Kogo może dzisiaj dziwić fakt, że wielu obywateli nie ufa już na-
ukowcom, politykom i mediom. Demonstracje przeciwko obostrzeniom 
związanym z koronawirusem stanowią logiczną reakcję psychologiczną, 
nawet jeśli nie prowadzą naprawdę do osiągnięcia celu. Zaufanie zostało 
roztrwonione i może zostać odzyskane dopiero z dużym trudem, dzięki 
mądremu działaniu i rozsądnej, pomocnej polityce informacyjnej. 

Media nadal skupiają się całkowicie na wirusie i ilości nim zakażonych, 
mimo dowodów na to, że przebieg choroby może być ekstremalnie różny 
– od zupełnie bezobjawowego po śmiertelny. 

Stąd też w tym poradniku chodzi z jednej strony o to, jak uniknąć infekcji, 
a z drugiej jednak o to, jak możemy sami wpływać na złagodzenie prze-
biegu choroby: główną rolę odgrywa tutaj stan układu odpornościowego, 
błoń śluzowych (płuc, nosogardzieli), ogólny stan zdrowia, specyficzne 
czynniki ryzyka i ilość wirusa przy zakażeniu.

Podczas, gdy strony „bagatelizujących” i „panikujących” coraz bardziej 
usztywniają się na destruktywnym „albo – albo“, moje rady opierają się 
na konstruktywnym „zarówno – jak i“, które bazuje na najaktualniejszych 
badaniach i leczeniu opartym na doświadczeniu. Nie mam dobrej opinii 
o „medycynie alternatywnej“ – nie rzadko obowiązuje tutaj motto „naj-
ważniejsze to być przeciw“ – ale wierzę w medycynę holistyczną. 

Nowoczesne badania medyczne są wspaniałe, tylko niestety w praktyce – 
jeśli w ogóle – wykorzystywane są dopiero z 10-20 letnim opóźnieniem. 
Medycyna konwencjonalna oznacza faktycznie dzisiaj często medycynę, 
której lekarze uczyli się na studiach, a tym samym nie rzadko jest w znacz-
nym stopniu przestarzała.

SARS-CoV-2 jest wprawdzie nowym wirusem, ale choroby dróg oddecho-
wych nowe nie są i należały zawsze na świecie do czołowych przyczyn 
zgonów. Przy tym sami mogliśmy zawsze wiele uczynić, aby uniknąć prze-
biegu choroby zagrażającego życiu.

W dzieciństwie przechodziłem ciężkie infekcje dróg oddechowych jedna 
za drugą oraz regularne zapalenia migdałków i ucha środkowego. Moim 
rodzicom, oboje byli lekarzami, zawdzięczam chyba życie również pod 
tym względem. Ojciec już wtedy stosował wiele środków medycyny natu-
ralnej. Nawet dzisiaj mógłbym w zimie łapać każdy znajdujący się w oko-
licy wirus. Regularnie mam drapanie w gardle i pierwsze objawy infekcji. 
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Nauczyłem się jednak, jak mogę jej unikać. Dzięki temu od lat nie miałem 
żadnej infekcji dróg oddechowych, a jeśli już jakaś się pojawi, ma łagodny 
przebieg. 

Covid-19 kosztował do tej pory życie około miliona osób – przeważnie 
starszych z wcześniej już istniejącymi schorzeniami, z których większość 
mogłaby jeszcze żyć dzięki mądremu postępowaniu, tak jak to ma miejsce 
w Azji. Europa i USA nie musiałyby na nowo (i do tego źle) wynajdywać 
koła, lecz mogłyby po prostu skopiować najlepsze praktyki z Tajwanu, Ko-
rei Południowej, Singapuru, Chin, itd.

Jak to zostanie przedstawione poniżej, możemy żyć z drugą falą pandemii 
bez lockdown‘u i z mniejszą liczbą przypadków śmiertelnych. Bo dzięki 
takim działaniom jak noszenie masek, utrzymywanie odstępów, higie-
na, optymalizacja układu odpornościowego dzięki witaminie D i celowej 
ochronie grup ryzyka, przede wszystkim w domach starców i domach 
opieki, gdzie było najwięcej przypadków śmiertelnych, można było unik-
nąć wielu ofiar, lockdown‘u i traum związanych z koronawirusem.

2. Co to jest koronawirus?

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które u wielu gatunków zwierząt 
wywołują zakażenia a u ludzi infekcje dróg oddechowych. Zakażenie dróg 
oddechowych wywołane przez wirus SARS-CoV-2 nazywa się COVID-19 
(COronaVIrus Disease 2019). COVID-19 jest skutkiem trzeciej już fali infek-
cji, po SARS i MERS, wywołanej koronawirusami. COVID-19 nazywa się po-
tocznie często w uproszczeniu „koroną“. 

2.1 Pochodzenie SARS-CoV-2 i wielu innych chorób zakaźnych

Wiele chorób zakaźnych, które przekształcają się w epidemie, występu-
je dopiero od około 10 tys. lat. Dokładnie od tego momentu, w którym 
zaczęliśmy oswajać i udomawiać zwierzęta. Gdybyśmy nie uczynili tego 
kroku oszczędzilibyśmy sobie wielu chorób, ponieważ najbardziej znane 
wirusy zostały przeniesione na ludzi ze zwierząt: odra (bydło), ospa (wiel-
błądy), krztusiec (świnie), tyfus (kury), grypa (kaczki), trąd (bawoły), prze-
ziębienie (konie), HIV (małpy).

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się przypuszczalnie u nietoperzy 
i został przeniesiony na człowieka za pośrednictwem jakiegoś żywiciela 
pośredniego. Podejrzewa się o to różne dzikie zwierzęta zjadane w Chi-
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nach. Wirus pochodzi prawdopodobnie z dużego targu dzikich zwierząt 
i owoców morza w chińskim Wuhan, skąd przeniósł się po raz pierwszy 
na człowieka pod koniec 2019 roku (Schwarz, 2020). Również ciężki ostry 
zespół oddechowy (SARS) i bliskowschodni zespół oddechowy (MERS) zo-
stały spowodowane przez koronawirusy, które zainfekowały pierwotnie 
zwierzęta (nietoperze i żywicieli pośrednich).

Słusznie w aktualnych badaniach pojawia się żądanie, aby przede wszyst-
kim przemyśleć i ograniczyć konsumpcję zwierząt pochodzących z maso-
wej hodowli, które są źródłem wylęgania się zaraz i chorób. Zakaz spoży-
wania dziczyzny, który został wprowadzony w Chinach po tej epidemii, nie 
dotyka istoty problemu (Jacob et al., 2020).

W historii człowieka zarazy pojawiają się regularnie. Najbardziej znane: 
dżuma zabiła w średniowieczu jedną trzecią populacji europejskiej. Grypa 
hiszpanka w 1918 r. na całym świecie kosztowała życie około 40 milionów 
ludzi (często młodych); tamten wirus wywodził się od drobiu (Tauben-
berger, 2006). Świnie stały się obecnie ogniskiem nowych wirusów grypy, 
stąd nazwa „świńska grypa“. Grypa ta zabija każdego roku na świecie od 
250 tys. do 500 tys. ludzi. I to bez teorii spiskowych i podejrzeń o użycie 
biotechnologii.

3. Jak wirus przenosi się z człowieka na człowieka?

Przenoszenie koronawirusa z człowieka na człowieka odbywa się tak jak 
w przypadku innych patogenów dróg oddechowych, włącznie z influenzą 
(grypą) i rinowirusami (przeziębienie) między innymi poprzez zakażenie 
drogą kropelkową podczas kaszlu i kichania. Oprócz tego ważne zna-
czenie ma zakażenie drogą aerozolową. Możliwe jest również zakażenie 
przez bezpośrednią styczność (droga kontaktowa przez ręce). 

3.1 Infekcja kropelkowa i rozmazowa 

Przez długi czas błędnie uważano, że wirus rozprzestrzenia się tylko przez 
kropelki (śliny lub wydzieliny z jamy nosowej) rozpylane przez zakażo-
nych, np. podczas kichania, kasłania lub mówienia. Takie kropelki są wów-
czas bezpośrednio wyrzucane na inne osoby. Aby nastąpiło zakażenie 
drogą kropelkową dwoje ludzi musi znajdować się stosunkowo blisko sie-
bie, ponieważ rozpylane kropelki dość szybko spadają na ziemię. Jednak 
podczas kaszlu cząsteczka wirusa może być wyrzucona nawet do 5 me-
trów a podczas kichania nawet do 8 metrów (w zależności od wilgotności, 
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temperatury i ruchów powietrza). Kropelki mogą lądować bezpośrednio 
w nosie, ustach lub oczach innych osób, być przez nie wdychane lub przy-
lgnąć do dłoni, a tym samym dotrzeć do jednego z tych punktów wejścia 
(Gale, 2020). 

Co najmniej 15-minutowy bliski kontakt z zakażoną osobą (odstęp mniej-
szy niż 2 metry) oznacza zwiększone ryzyko przeniesienia się wirusa. W 
przypadku osoby, która kaszle lub kicha, wystarczający jest nawet krótszy 
czas. 

Ale kropelki takie lądują również na różne powierzchnie a potem docho-
dzi do kontaktu z innymi ludźmi. Ci zakażają się wtedy, gdy np. dotykają 
swojej twarzy. Stąd taki nacisk kładziono na mycie rąk. 

W temperaturze pokojowej wirus może przeżyć na papierze ok. 24 godzi-
ny, 48 godzin na stali szlachetnej i 72 godziny na plastiku. Na powierzch-
niach ze śladowymi ilościami białka, pochodzącego np. z wydzieliny z dróg 
oddechowych, wirus przetrwał nawet 4 dni. Unieszkodliwia go jednak 
standardowa dezynfekcja, podobnie jak światło słoneczne (Gale, 2020). 

Wirusy mogą przyczepiać się nie tylko do kropelek (śliny lub wydzieliny 
z jamy nosowej), lecz także do innych cząstek, takich jak kurz czy substan-
cje zanieczyszczające powietrze i w ten sposób rozprzestrzeniać się w po-
wietrzu. Powierzchnie, na których osiadają wirusy mogą zostać skażone. 
Jeśli dotknie się takiej powierzchni, możliwe jest zakażenie przez usta, nos 
lub oczy (Gale, 2020). Wdychanie takich cząsteczek również może dopro-
wadzić do zakażenia. 

3.2 Aerozole

Obecnie wiadomo, że zarażenie za pośrednictwem wirusów w postaci ae-
rozoli odgrywa co najmniej równie ważną i niebezpieczną rolę, co zakaże-
nie drogą kropelkową. 

Zakażenie przez aerozole jest możliwe również na większą odległość. Ae-
rozole to najmniejsze unoszące się cząsteczki zawierające wirusa, które 
są rozpylane przy oddychaniu, mówieniu, kaszlu i kichaniu. Są tak lekkie, 
że niemal nie opadają na ziemię, lecz pozostają zawieszone w powietrzu. 
Kropelki aerozolu o przekroju mniejszym niż 4 mikrometry opadają w cią-
gu ośmiu minut tylko 30 cm – w warunkach laboratoryjnych, to znaczy, że 
dzieje się to przy spokojnym otoczeniu (RKI, 2020; Götze, 2020a, b; Beigel, 
2020).
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Aerozole wirusowe mogą unosić się w powietrzu ponad trzy godziny i roz-
przestrzeniać się we wszystkich kierunkach (van Doremalen et al., 2020). 
W ten sposób mogą prowadzić do sytuacji kiedy w pomieszczeniach tylko 
jedna zakażona osoba zaraża wiele innych osób. Tak działo się na przykład 
podczas imprez karnawałowych, nabożeństw, prób chóru, uroczystości 
rodzinnych i w ubojniach. Głośny śpiew, krzyki i głośna mowa, podczas 
której obficie wydzielana jest ślina, mają w takich przypadkach równie 
skuteczne działanie co kaszel i kichanie i wytwarzają szczególnie dużo 
aerozoli. Śpiewanie samo w sobie jest niekoniecznie bardziej problema-
tyczne niż mówienie czy oddychanie, decydująca jest tutaj siła głosu. Gło-
śny śpiew i mówienie (90-100 dB) wytwarza od 20-do30-razy tyle aerozoli 
wirusowych co mówienie i śpiewanie na normalnym poziomie głośności 
(50-60 dB) (Gregson et al., 2020). 

I tak Los Angeles Times donosi o próbie chóru w USA w marcu: nikt nie 
był chory i nie kasłał, zachowywano odstępy. Mimo tego zakaziło się 45 
osób, a dwoje z nich zmarło (Read, 2020). Podobna sytuacja wydarzyła się 
w Niemczech.

W zależności od ciężaru kropelek śliny wydobywających się z zakażonej 
osoby, w ciągu minuty głośnego mówienia do powietrza trafia ok. 1000, 
a w ekstremalnych przypadkach nawet do 100 tys. cząsteczek zawierających 
wirusa. Do tych aerozolowych cząsteczek przytwierdzone są nie tylko cząst-
ki RNA wirusów, lecz także kompletne żywe wirusy (Stadnytskyi et al., 2020).

Problematyczne jest długie przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu. 
Tylko jedna zainfekowana osoba może w ciągu minut spowodować, że 
całe pomieszczenie będzie pełne wirusowych aerozoli. Im więcej osób 
jest w pomieszczeniu i im więcej ruchu, tym aerozole rozprzestrzeniają 
się szybciej. Szczególnie niekorzystne są pomieszczenie z zamkniętą wen-
tylacją bądź klimatyzacją, jak na przykład wagony, restauracje i wielkie 
powierzchnie biurowe. Pod gołym niebem niebezpieczeństwo zarażenia 
drogą aerozolową jest natomiast znacznie mniejsze (RKI, 2020; Götze, 
2020a, b; Beigel, 2020).

Według danych Instytutu im. Roberta Kocha istnieje możliwość zakażenia 
w niżej wymienionych przypadkach –  ta lista dobrze odzwierciedla fak-
tyczne drogi zakażania:

1. Osoby, które mają intensywny co najmniej 15-minutowy kontakt 
twarzą w twarz z osobą zakażoną, np. podczas rozmowy. Do kręgu 
tych osób zalicza się na przykład domowników.
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2. Osoby, które mają bezpośredni kontakt z wydzielinami lub płynami 
ustrojowymi osoby zakażonej, np. przy pocałunku lub w razie naka-
słania lub nakichania na nie przez zarażoną osobę, kontakt z wymio-
cinami itd.

3. Osoby, które według opinii urzędu ds. zdrowia z dużym prawdo-
podobieństwem narażone są na dużą koncentrację aerozoli nawet 
przy zachowaniu większego niż 1,5 metra odstępu od osoby chorej 
na COVID-19 (np. przy okazji uroczystości, wspólnego śpiewania 
i uprawiania sportu w pomieszczeniach zamkniętych) lub, gdy za-
każony przebywał wcześniej w danym pomieszczeniu przez dłuższy 
czas (>30 min).

4. Osoby przebywające na stosunkowo niewielkiej przestrzeni (np. 
przedszkole, klasa szkolna), niezależnie od indywidualnego ryzyka.

5. W tych przypadkach osoba, które miała kontakt z potwierdzonym 
przypadkiem COVID-19, musi odbyć 14-dniową kwarantannę. 

3.3 Dwie drogi zakażeń – błony śluzowe ust, nosa i gardła albo płuca

Pierwsza droga zakażenia – infekcja kropelkowa w obszarze ust, nosa 
i gardła: zwykłą bramą wejściową dla wirusów są błony śluzowe ust i nosa. 
Po kontakcie z zakażonymi kropelkami wirusy mogą wniknąć do komórek 
błony śluzowej nosa i ust i zacząć się namnażać. Przechłodzenie jest waż-
nym bodźcem wyzwalającym infekcje wirusowe, ponieważ błony śluzowe 
stają się wtedy bardziej narażone na zakażenie. Stamtąd wirus może stop-
niowo infekować inne organy i płuca. Jeśli płuca i inne organy nie zostaną 
zakażone albo zostaną zakażone dopiero później, choroba będzie prze-
biegała przeważnie z łagodnymi objawami.

Druga droga zakażenia – zainfekowanie płuc przez aerozole: w przypad-
ku tej bardziej niebezpiecznej drogi zakażenia wirus dostaje się bezpo-
średnio do płuc poprzez aerozole. Drogę do płuc znajduje przytwierdzając 
się do tych drobinek, które w przeciwieństwie do o wiele większych czą-
steczek są wdychane głęboko do płuc. Dym z papierosów i smog sprzyjają 
takiemu efektowi (Anbound, 2020). 

Tą drogą duża ilość wirusa może dostać się bezpośrednio do dróg odde-
chowych, jeśli zakażony człowiek nakaszle na osobę, z którą się spotyka, 
albo tylko z nią rozmawia lub w jej obecności śpiewa. Po dotarciu do płuc 
wirus może się tam szybko namnażać i zaatakować inne organy, co sprzyja 
ciężkiemu przebiegowi choroby.
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Tutaj szczególnie zagrożone są ludzie z grup ryzyka – osoby z nadciśnie-
niem, nadwagą, chorobami płuc i palacze mają w płucach i także w innych 
organach o wiele więcej receptorów ACE2 (Radzikowska et al., 2020). To 
jest dokładnie ten receptor, do którego za pośrednictwem białka wiążące-
go przyłącza się nowy koronawirus i poprzez którego wnika do komórki. 
Dzieci mają bardzo mało takich receptorów, natomiast mężczyźni znacz-
nie więcej od kobiet.

Przenoszenie wirusa drogą aerozolową wyjaśnia regularne powstawanie 
ognisk choroby przy okazji nabożeństw połączonych ze śpiewem, prób chó-
ru czy też w przemyśle mięsnym na całym świecie. Klimatyzacje i zamknięte 
systemy wentylacyjne sprzyjają takiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. 

Obok układu odpornościowego ważnymi czynnikami jest droga wchłania-
nia oraz ilość wirusów wchłoniętych w ramach jednego zakażenia. Współde-
cydują one o tym, jak ciężki będzie przebieg choroby. Dlatego bardzo ważne 
jest utrzymywania co najmniej 1,5-metrowego dystansu i noszenie masek.

Wiedza o tym, że aerozole z wirusami mogą się godzinami unosić i roz-
przestrzeniać w powietrzu, nie jest zresztą nowa, bo jest to wiadome już 
od czasów pierwszej epidemii koronawirusa SARS (Doremalen et al., 2020).
Wiele badań udowadnia korzyści z noszenia masek typu FFP2 i masek chi-
rurgicznych dla ochrony personelu medycznego, a nie tylko pacjenta. Ta-
kie korzyści są dowiedzione szczególnie w przypadku epidemii grypy.

4. COVID-19 – jakie są objawy?

Czas inkubacji (namnażania się) COVID-19 to średnio sześć dni, ale może 
też wynosić od 2 do 14 dni. Wczesne wystąpienie objawów wskazuje na 
silne działanie wirusa i zwiastuje ciężki przebieg choroby.

Zakażona osoba zaraża już na dwa dni przez wystąpieniem objawów, naj-
większa zaraźliwość przypada na dzień przed wystąpieniem objawów. 
Dlatego stosowanie maseczek jest tak ważne, gdy wokół nas „krąży wirus“. 

Większość osób jest zarażanych nie przez chorych, lecz przez osoby, które 
nie mają albo jeszcze nie mają żadnych objawów. Testy na koronawirusa 
są wprawdzie wiarygodne, ale dają wynik pozytywny dopiero po wystą-
pieniu objawów. Dlatego wykonanie testu bezpośrednio po kontakcie 
z osobą chorą jest całkowicie pozbawione sensu.

Większa część zakażeń SARS-CoV-2 przebiega bezobjawowo lub z łagodny-
mi symptomami. Choroba COVID-19 rozpoczyna się często od gorączki 
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(przeważnie łagodnie z temperaturą 38°C) i zmęczenia, następnie poja-
wia się suchy kaszel. Kolejnym bardzo specyficznym dla COVID wcze-
snym symptomem wydaje się być utrata zmysłu powonienia i smaku. 
U niektórych pacjentów po kilku dniach pojawiają się duszności. Poza 
tym charakterystyczne dla COVID-19 są niskie wartości leukocytów i limfo-
cytów w morfologii krwi. Jednak przebieg choroby jest tak zróżnicowany 
i niespecyficzny, że nie można dokonywać żadnych uogólnień. W poważ-
nych i krytycznych przypadkach choroba może doprowadzić do ciężkiego 
zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, zakrzepów, wstrząsu septycz-
nego oraz zaburzeń w funkcjonowaniu lub niewydolności wielu organów.

Tab. 1: Często wymieniane symptomy przy zakażeniach COVID-19 (Le-
chien, 2020; RKI, 2020)

Objaw Częstość 
Bóle głowy 70 %
Utrata zmysłu powonienia 70 %
Katar / utrudnione oddychanie przez nos 68 %
Kaszel 63 %

Osłabienie i bóle mięśni 63 %
Zaburzenie zmysłu smaku 53 %
Ból gardła 53 %
Duszności / skrócony oddech 49 %
Gorączka 45 %
Zapalenie płuc (RKI) 3,0 %
Inne symptomy: brak apetytu, spadek wagi, mdłości, wymio-
ty, bóle brzucha, biegunka, zapalenie spojówek, wysypka, 
powiększenie węzłów chłonnych, apatia, somnolencja.

Z badania przeprowadzonego na podstawie serwisu google Trends (Ah-
mad at al., 2020) wynikły jeszcze bardzo interesujące wczesne symptomy: 
dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zaburzenia i utrata smaku, biegunka, 
mniejszy apetyt i bóle brzucha.

Kategoryzacja symptomów odbywa się według następujących kryteriów:

•	 lekkie przypadki: pacjenci bez zapalenia płuc, wzgl. z lekkim zapale-
niem płuc
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•	 ciężkie przypadki: pacjenci z dusznościami, częstotliwością oddycha-
nia co najmniej 30 razy/min, saturacją krwi na poziomie maks. 93%, in-
deksem oksygenacji poniżej 300 i/lub naciekami płucnymi rzędu 50% 
w ciągu 24-48 godzin

•	 przypadki krytyczne: pacjenci z niewydolnością oddechową, wstrzą-
sem septycznym i/lub zaburzeniami funkcjonowania lub niewydolno-
ścią wielu organów

Częstość występowania symptomów COVID-19 różni się w badaniach – rów-
nież w zależności od zastosowanej metody. Ponieważ wiele symptomów 
COVID-19, grypy i przeziębienia jest podobnych, pewną diagnozę można 
uzyskać tylko dzięki wymazowi z gardła (Struyf et al., 2020; Blasius, 2020).

Tab. 2: Symptomy koronawirusa COVID-19 w porównaniu do typowych 
symptomów grypy i przeziębienia (według: APA/WHO, CDC)

Objawy COVID-19, grypy i przesiębienia

Objaw COVID-19 Grypa Przeziębienie

Gorączka często często rzadko

Kaszel często (suchy) często (suchy) prawie brak

Utrata powonie-
nia i smaku 
(bez kataru)

często nie nie

Bóle kończyn czasami często często

Bóle głowy czasami często rzadko

Zmęczenie czasami często czasami

Bóle gardła czasami czasami często

Katar rzadko czasami często

Kichanie nie nie często

Duszności czasami nie nie
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4.1 COVID-19 – choroba wielonarządowa

COVID-19 jest chorobą wielonarządową. Oznacza to, że może wpływać 
na niemal wszystkie organy. Ważnych informacji na ten temat dostarcza-
ją autopsje zmarłych na COVID-19. Poza płucami zarazki można znaleźć 
często również w nerkach, mózgu, wątrobie, sercu i w gardle. Jest związek 
między zakażeniem wirusem organów a istnieniem wielu wcześniejszych 
chorób (Puelles et al., 2020).

Wirus powoduje systemowe zapalenie śródbłonka – zapalenie komórek 
śródbłonka naczyń w sercu, mózgu, płucach, nerkach i jelitach. Prowadzi 
to do ciężkich zaburzeń przepływu krwi, co z kolei może prowadzić do 
uszkodzenia serca, zatorowości płucnej, zwężenia naczyń w mózgu i je-
litach, niewydolności wielonarządowej a nawet do śmierci (Varga et al., 
2020). 

Ponadto mogą pojawić się symptomy lub komplikacje neurologiczne, 
możliwe wydają się również objawy dermatologiczne. Wygląda na to, że 
symptomy zakażenia COVID-19 mogą utrzymywać się również po właści-
wym wyzdrowieniu i prowadzić do długotrwałych  ograniczeń spowodo-
wanych objawami ubocznymi – nawet u młodych osób (Kron, 2020).

4.2 Skutki długotrwałe

Pacjenci, którzy przeżyli zakażenie COVID-19 cierpią często na długotrwałe 
ograniczenia zdrowotne. Na 143 pacjentów objętych pewnym badaniem 
po upływie ok. 2 miesięcy od pojawienia się symptomów, tylko 18 nie od-
czuwało objawów kojarzonych z COVID-19. Najbardziej rozpowszechnio-
ne było chroniczne zmęczenie i duszności. 44% uczestników badania zgła-
szało obniżoną jakość życia. Na razie nie można ocenić, czy te symptomy 
są tylko przejściowe, czy utrzymają się dłużej (Carfi et al., 2020).

5. Jak bardzo niebezpieczny jest COVID-19?

Dla osób zdrowych SARS-CoV-2 zwykle nie jest bardziej niebezpieczny od 
innych wirusów atakujących drogi oddechowe. Ponad 80% przypadków 
COVID-19 ma łagodny przebieg. Jednak wirus SARS-CoV-2 jest szczegól-
nie zaraźliwy i może być potencjalnie śmiertelny przede wszystkim dla 
osób obciążonych wcześniejszymi schorzeniami.

Śmiertelność spowodowana COVID-19 znacznie różni się od siebie w po-
szczególnych krajach (Tab. 2) i na przykład we Włoszech wynosi 14% a w 
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Korei Południowej tylko2 %. Można to tłumaczyć różnymi czynnikami. Im 
więcej wykonuje się testów na COVID-19, tym więcej wykrytych zostaje 
zarażeń (z łagodnym przebiegiem), co statystycznie zmniejsza wskaźnik 
umieralności. Wysoki odsetek we Włoszech można tłumaczyć niekiedy 
również tym, że mieszkańcy północnych Włoszech, gdzie średnia wieku 
jest bardzo wysoka, stanowią dużą liczbę osób z grupy ryzyka. Zakażenia 
kumulowały się tutaj w czasie i przestrzeni, tak, że system opieki zdrowot-
nej był przeciążony. Główna fala koronawirusa miała tam poza tym miej-
sce pod koniec zimy, gdy poziom witaminy D jest najniższy a przebiegi 
choroby szczególnie ciężkie, tak samo jak w przypadku prawdziwej grypy.

5.1 Rzeczywista ilość zakażeń jest wielokrotnie wyższa

Niestety, symptomy COVID-19 są tak niespecyficzne, że wskaźniki zacho-
rowalności są chyba o wiele wyższe niż wynika to z potwierdzonych wyni-
ków testów. Faktycznie jest o wiele więcej zakażeń COVID-19 z łagodnym 
przebiegiem i zakażeń bez żadnych symptomów niż to się oficjalnie dia-
gnozuje. Według szacunków w Chinach zdiagnozowano i zarejestrowano 
tylko około 5% wszystkich przypadków (Read et al., 2020).

Dane z Holandii wskazują, jak wysokie mogłyby być naprawdę wskaźniki 
zachorowalności. Testom na COVID-19 poddano tam 1 353 pracowników 
szpitali, którzy mieli wcześniej lekkie objawy przeziębienia – 6,4% wyni-
ków było pozytywnych. Tylko połowa z tych osób miała gorączkę, więk-
szość chodziła nawet do pracy (Kluytmans-van den Bergh et al., 2020). 
W innym holenderskim badaniu przetestowano losowo – a więc bez po-
dejrzenia choroby – 1 097 pracowników różnych szpitali. Prawie 4% oka-
zało się zakażonych. W zależności od szpitala przyjmuje się założenie, że 
wskaźnik zakażenia personelu wynosi od 0 do 10%. Na 200 pacjentów 
z symptomami, zakażonych było średnio 9% (RIVM, 2020).

W ramach innego badania w Anglii w okresie od 20. czerwca do 13. lipca 
2020 u 100 tys. przypadkowo wybranych dorosłych przeprowadzono test 
na antyciała w celu zidentyfikowania osób, które zakażenie COVID-19 mia-
ły już za sobą. Londyn wykazał najwyższy odsetek dodatnich przeciwciał 
w całym kraju – 13% (Ward et al., 2020). Jeśli powiąże się to z liczbą miesz-
kańców Londynu (8 982 000, stan na 2019) oraz z liczbą osób, które zmarły 
na COVID-19 (6 885, stan na 17.08.2020), to wskaźnik zgonów wyniesie 
tylko 0,6 % (Ward et al., 2020). Szacunki dla Chin są nawet jeszcze niższe 
i wynoszą ok. 0,2-0,3 %.  
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Tab. 3: Odsetek zgonów spowodowanych COVID-19 w zdiagnozo-
wanych przypadkach zachorowania na COVID (Worldometers, stan: 
11.08.2020)

Kraj Odsetek zachoro-
wań na COVID-19 
ze skutkiem śmier-
telnym

Szacunkowa faktyczna licz-
ba zgonów na podstawie 
testów na przeciwciała

Włochy 14,0 %

Wielka Brytania 13,0 % 0,6 % (Ward et al., 2020)
Chiny 5,4 % 0,27 % (Read et al., 2020)
Niemcy 4,2 % 0,37 % (Streeck et al. 2020)
Korea Południowa 1,6 %

Co mówią nam te liczby?

Zła wiadomość: Nowy koronawirus SARS-CoV-2 jest bardzo zaraźliwy 
i bardzo szybko się rozprzestrzenia. Faktyczne liczby osób zakażonych 
mogą być w rzeczywistości od 10 do 20-razy większe.

Dobra wiadomość: Infekcja wirusowa przebiega w większości przypad-
ków bardzo łagodnie a nawet w sposób niezauważony. Stosunkowo wy-
soki, bo wynoszący ok. 4% wskaźnik zgonów w Niemczech tłumaczy się 
tym, że nie każda zakażona osoba zostaje zidentyfikowana. Przy założeniu 
10-krotnie wyższej liczby faktycznie zakażonych, śmiertelność wyniosła-
by jedynie 0,5%, a przy 20-krotnie wyższej liczbie zakażonych – jedynie 
0,25%.

Najlepsza wiadomość: Nie jesteśmy zdani na łaskę tego wirusa. Nawet 
jeśli na dłuższą metę z trudem będzie można uniknąć zakażenia, to mo-
żemy pozytywnie wpłynąć na jego przebieg. Układ odpornościowy i ogól-
ny stan zakażonego odgrywają tu decydującą rolę: obie te rzeczy można 
znacznie poprawić samemu i w krótkim czasie.
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6. Jak zminimalizować ryzyko zakażenia?

Jeśli ilość wchłoniętego wirusa i nasilenie jego działania w przebiegu infek-
cji są duże, wtedy zostanie przeciążony nawet silny układ odpornościowy, 
co m.in. tłumaczy tragiczną śmierć zdrowego personelu pielęgniarskiego, 
lekarzy i chińskiego lekarza, który odkrył tę pandemię. Dlatego szczegól-
nie ważne jest utrzymanie dystansu społecznego i noszenie masek, aby 
drastycznie zredukować ilość wchłanianego wirusa.

Zalecane są następujące działania:

1. Redukcja wystawienia na wirusa przez utrzymywanie dystansu, no-
szenie masek i stosowanie środków higieny (p. niżej)

2. Ogólne wspomaganie układu odpornościowego a w szczególności 
błon śluzowych

3. Poprawa ogólnego stanu zdrowia

6.1 Ilość decyduje o szkodliwości

Zakażenia następują poprzez skażone wirusem powierzchnie i powietrze 
(zawirusowane aerozole). Nie jest całkiem jasne, w jakim stosunku oba te 
czynniki wywołują zakażenia, pewne jest jednak, że oba odgrywają naj-
ważniejszą rolę.

Najbardziej rozsądne działania mające na celu zmniejszenie natężenia ilo-
ści wirusa:

•	 Zachowywanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób

•	 Regularne i dokładne mycie rąk (koniecznie przed jedzeniem)

•	 (Właściwe) noszenie maski chirurgicznej w pomieszczeniach publicz-
nych często odwiedzanych przez ludzi

•	 Osoby z grup ryzyka powinny nosić w miejscach podwyższonego ryzy-
ka zarażenia maski ochronne typu KN95

•	 Spotykanie się z osobami, które nie mieszkają we wspólnym gospo-
darstwie domowym, w miarę możliwości na otwartej przestrzeni lub 
z zachowaniem dystansu wzgl. w masce

•	 Unikanie większych skupisk ludzkich

•	 Unikanie dotykania twarzy

•	 Kasłanie i kichanie w zgięcie łokcia, chusteczkę higieniczną lub maskę
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•	 Regularne wietrzenie zamkniętych pomieszczeń i/lub używanie filtrów 
powietrza HEPA z filtrem H13

•	 Unikanie intensywnie uczęszczanych pomieszczeń z klimatyzacją i za-
mkniętą cyrkulacją powietrza lub odwiedzanie ich tylko w masce

•	 Codzienne mierzenie temperatury w przypadku przebywania w miej-
scach wysokiego ryzyka, w celu wczesnego wykrycia zakażenia

•	 Zaprzestanie palenia papierosów lub przejście e-papierosy (mięta dzia-
ła przeciwwirusowo)

•	 W przypadku pojawienia się oznak choroby: pozostanie w domu, uni-
kanie kontaktów

6.2 Unikanie intensywnie uczęszczanych pomieszczeń zamkniętych

Ze względu na fakt przenoszenia się SARS-CoV-2 za pośrednictwem aero-
zoli należy unikać klimatyzowanych pomieszczeń z zamkniętymi obiega-
mi wentylacyjnymi, które znacząco podnoszą ryzyko zakażenia. W więk-
szości klimatyzowanych pomieszczeń, a także w publicznych środkach 
komunikacji (lotniska, autobusy, metro) powietrze jest zasysane przez in-
stalację klimatyzacyjną a następnie ponownie rozprowadzane w pomiesz-
czeniu. Stanowi to duży problem. Wydaje się, że w samolocie sytuacja jest 
inna, ponieważ powietrze w instalacjach klimatyzacyjnych jest filtrowane 
a następnie doprowadzane z powrotem do pomieszczenia już w oczysz-
czonym stanie.

Oczywiście problematyczne są również pomieszczenia nieklimatyzowane. 
Powinny być one odpowiednio często wietrzone.

Częste i długie wietrzenie może być trudne, szczególnie w zimne dni. 
W tym przypadku zalecane są filtry powietrza HEPA, które redukują ilość 
wirusa krążącego w powietrzu w aerozolach. Filtry HEPA z klasyfikacją H13 
filtrują z powietrza cząsteczki wirusa o wielkości kropelek aerozolowych. 
To wystarcza, ponieważ małe wirusy przyczepiają się do kropelek i zostają 
wraz z nimi wyfiltrowane. Filtry z klasyfikacją H14, które same potrafią wy-
filtrować wirusy z powietrza, nie są niezbędne.  
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6.3 Zimne, wilgotne powietrze jako główny czynnik zakażenia

Zwraca uwagę fakt, że przebieg choroby COVID-19 jest bardzo zróżnico-
wany w zależności od regionu i pory roku. Tego tematu nie porusza się 
niestety w ogólnej dyskusji, która skupia się głównie na wirusie. 

I tak przebieg choroby latem jest o wiele bardziej niegroźny niż w zimie 
(wyjątek stanowią Stany Zjednoczone gdzie powszechne użycie klimaty-
zatorów „zamienia” lato w „zimę”). Wskaźnik zgonów przy ciepłych tempe-
raturach jest zawsze o wiele niższy. Tak dzieje się przy wszystkich zakaże-
niach dróg oddechowych włącznie z grypą, ponieważ błony śluzowe nie 
są wtedy narażone na tak duże wahania temperatur i dlatego zakażenia 
wirusowe przebiegają łagodnie. Latem w 2020 roku mieliśmy w Europie 
wiele przypadków COVID-19, ale bardzo mało zgonów – to nie powód, 
żebyśmy stali się lekkomyślni i zaczęli uważać wirus za niegroźny. Sytuacja 
prawdopodobnie zmieni się na gorsze w zimie.

Region odgrywa również bardzo istotną rolę w kontekście zachorowań. 
W chińskim Wuhan było szczególnie dużo przypadków śmiertelnych. Ten 
obszar w chłodnych porach roku pokrywa zimna mgła, ponieważ jest tam 
dużo zbiorników wodnych, a na dodatek przepływa tamtędy najdłuższa 
rzeka Chin Jangcy. W czasie rozprzestrzeniania się wirusa nad tym obsza-
rem unosił się także gęsty smog. Zimna mgła w połączeniu ze smogiem 
sprzyjała wywoływaniu ciężkiego przebiegu choroby, wirus może się bo-
wiem przytwierdzać do cząsteczek smogu, przedostawać z nim do płuc (An-
bound, 2020) i wywoływać zapalenie płuc i burzę cytokinową. To powoduje 
szczególnie ciężki przebieg choroby, podczas gdy zakażenia koronawiru-
sem, który nie dociera do płuc, nie są prawie w ogóle zauważane. Podobnie 
niekorzystna jest pogoda zimą na północy Włoch, w Lombardii z Niziną Pa-
dańską i wielkimi jeziorami, takimi jak Lago di Garda. Ryzyko zakażenia jest 
największe przy zimnym, wilgotnym lub nawet mglistym i zanieczyszczo-
nym powietrzu w miejscach z dużymi skupiskami ludności, a przebieg cho-
roby jest w takich warunkach najgorszy. Ale takie samo zjawisko występuje 
na stacjach i tunelach metra. W Madrycie, Nowym Jorku, Londynie i Paryżu 
metro spowodowało dodatkowe szybkie rozprzestrzenianie się wirusa. 

Problematyczny jest oprócz tego chłód sam w sobie. Wyziębione gardło 
czy zimne stopy skutkują bowiem zmniejszonym ukrwieniem błon śluzo-
wych, prowadząc do znacznego miejscowego upośledzenia pracy układu 
odpornościowego. Podobny efekt mają gwałtowne spadki temperatury. 
Mają one miejsce wtedy, gdy wychodzi się w zimie na zewnątrz z ogrze-
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wanych pomieszczeń lub w lecie wchodzi z dworu do obiektów klimaty-
zowanych. Duże różnice temperatury stanowią rodzaj „szoku“ dla błon ślu-
zowych gardła i nosogardzieli, a także płuc. Z tego względu powinny być 
stale utrzymywane w cieple. Dotyczy to także stóp, których schłodzenie 
może wywołać przeziębienie. W zimie maski mają podwójny sens, ponie-
waż utrzymują w cieple błony śluzowe.

W chłodnym otoczeniu wirus jest znacznie bardziej odporny, w tempe-
raturach zbliżonych do 0⁰ C może przeżyć całe tygodnie (Gale, 2020), co 
znacznie przyczynia się do jego rozprzestrzenienia. Stąd też zakłady mię-
sne, pochody karnawałowe i jarmarki bożonarodzeniowe to duże ogniska 
infekcyjne. Wirusy mogą także zarażać przez długi czas, jeśli znajdują się 
na przetworzonym mięsie.

Równie niekorzystne jak zimne, wilgotne powietrze są źle wietrzone za-
mknięte pomieszczenia z dużą liczbą osób, w szczególności te, w których 
jeszcze pali się papierosy. Oba wspomniane otoczenia stwarzają idealne 
warunki dla zakażenia, które może się łatwo rozprzestrzenić na płuca. Tu-
taj jeden nosiciel wirusa wystarczy, żeby zainfekować powietrze.

Te obserwacje wyjaśniają również, dlaczego druga, letnia fala była o wiele 
mniej groźna i dlaczego zmieni się to wraz z zimniejszą pogodą, o ile nie 
zostaną podjęte właściwe kroki.

6.4 Czy noszenie masek ma sens? 

Niebezpieczeństwo wirusa oszacowałem w marcu 2020 roku w następują-
cy sposób: nowy koronawirus nie jest bardzo śmiertelny, ale bardzo zaraź-
liwy. Wychodziłem przy tym z założenia, że my w Europie i w USA będzie-
my umieli przynajmniej w połowie tak mądrze podejść do tego problemu 
jak mieszkańcy Chin, Korei Południowej, Japonii i Tajwanu – gdzie wirus 
pojawił się najwcześniej. Już od czasów grypy hiszpanki i SARS, korzyści 
płynące z używania masek są dowiedzione naukowo.

Około miliona osób, które zmarły w wyniku koronawirusa na świecie, to 
w dużym stopniu efekt naszego zadufania w sobie i braku przygotowania 
na Zachodzie. Wysoką cenę pod tym względem zapłaciły zwłaszcza Stany 
Zjednoczone: USA z najdroższym na świecie systemem opieki zdrowotnej 
odnotowały około 100-razy więcej zgonów (w stosunku do liczby miesz-
kańców) niż Chiny czy inne państwa azjatyckie; Niemcy plasują się tutaj po 
środku. Państwa azjatyckie są na dodatek o wiele gęściej zaludnione niż 
USA czy Europa, co znacznie zwiększa ryzyko zakażenia. 
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Gdy w marcu było już jasne, że wirus SARS-CoV-2 dotrze również do nas, 
od razu zwróciłem uwagę na zdyscyplinowanie mieszkańców Azji w kwe-
stii noszenia masek. To bardzo dobrze funkcjonowało, co pokazują jasno 
nie tylko stosunkowo niewielkie liczby zakażonych i zgonów w Azji, lecz 
również badania naukowe (np.Cheng et al., 2020).

Ze względu na to, że odpowiadam za około 50 pracowników, natychmiast 
zamówiliśmy z Chin maski chirurgiczne, wstawiliśmy ścianki, oddzielające 
ustawione na przeciwko siebie biurka, a na przerwy w pracy przeznaczy-
liśmy duże pomieszczenie konferencyjne. Dzięki temu pracownicy mogli 
zachowywać wystarczający odstęp również w czasie jedzenia. Obecnie 
powietrze w miejscu pracy oczyszcza również wiele filtrów Hepa (H13).

WHO, Instytut im. Roberta Kocha a także niemieccy naukowcy oraz nie-
mieckie media w decydującej fazie pierwszej fali nie pomagały w uświa-
damianiu ludziom konieczności noszenia masek. Uważały, że jest to nie-
potrzebne. W tym samym czasie Chiny ostrzegały nas bardzo wyraźnie 
i publikowały badania, które zostały u nas zignorowane: wiodący nauko-
wiec badający COVID-19 i dyrektor Chinese Center for Disease Control and 
Prevention (Chińskie centrum zapobiegania i kontroli chorób) George Gao 
już w marcu 2020 roku z naciskiem zwracał uwagę Europy i USA na to, że 
nienoszenie masek jest „wielkim błędem“. Gao powiedział: „Moim zdaniem 
wielkim błędem jest to, że ludzie w USA i Europie nie noszą maseczek. Ten 
wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową i w bliskim kontakcie. Droga 
kropelkowa jest tu bardzo ważna – należy nosić maski, ponieważ kiedy 
mówicie kropelki zawsze wylatują z waszych ust. Wiele osób ma infekcję 
bezobjawową lub w fazie przedobjawowej. Jeżeli noszą one maski, zapo-
biega to rozprzestrzenianiu się kropelek z wirusem i infekowaniu innych” 
(Cohen, 2020).

Od czasów SARS, pierwszej epidemii koronawirusa, w jednym z przeprowa-
dzonych badań dowiedziono, że maski stanowią najskuteczniejszą ochronę 
przed koronawirusami. To badanie ukazało się w 2003 roku w najważniej-
szym chyba czasopiśmie medycznym The Lancet (Seta et al., 2003). 3 mar-
ca 2020 ukazało się badanie przeprowadzone bezpośrednio w Wuhanie, 
gdzie wybuchła zaraza: w szpitalu uniwersyteckim w Wuhan na 493 spe-
cjalistycznych pracowników medycznych nie zachorowała nawet jedna 
osoba nosząca maskę typu KN95 – chociaż sprawowali oni bezpośrednią 
opieką nad pacjentami chorymi na COVID-19. Z 213 osób, które nie nosiły 
maski, ponieważ miały niewielki kontakt z zakażonymi, zachorowało dzie-
sięć. Te dane potwierdziły się również w innych szpitalach w Wuhan (Wang 
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et al., 2020). Sprawa była zatem całkiem jasna już od 2003 roku a pewna na 
początku marca: maski chronią!

Argument, że nie chcemy dyktatury takiej jak w Chinach jest absurdalny. 
Lockdown uważam osobiście za ekstremalne i niepotrzebne ograniczenie 
praw człowieka, natomiast noszenie masek w miejscach zwiększonego ry-
zyka zachorowań za całkowicie możliwe i zasadne, ponieważ dzięki temu 
można uratować dziesiątki tysięcy istnień ludzkich. 

Nie tylko Chiny, lecz także demokratyczne kraje Azji odnotowały zaledwie 
ułamek przypadków śmiertelnych do których doszło w świecie zachod-
nim. Na początku lutego w Tajwanie użyto wojska do produkcji masek. 
Sprzedaż masek po wygórowanych cenach była surowo karana. Żadnego 
lockdown‘u, mądre działanie, maski i tylko siedem zgonów na 23 milio-
ny mieszkańców! W czasie, gdy w Hiszpanii i Włoszech zamykano ludzi 
w domach, w Azji produkowano maski, które teraz nosi cały świat.

Bardzo możliwe, że społeczeństwo nie było informowane w sposób właści-
wy ze względów strategicznych. Podczas gdy ludzie toczyli zacięte bitwy 
o papier toaletowy, w marcu i kwietniu za kulisami toczyła się wojna o ma-
ski, która naprawdę decydowała o życiu: USA, Europa i reszta świata były 
kompletnie nieprzygotowane, nie było prawie masek KN95 i chirurgicz-
nych do ochrony personelu medycznego, nie wspominając już o pozosta-
łej ludności. To była też główna przyczyna tego, dlaczego WHO odradzało 
stosowanie masek – chodziło zapewne o to, aby uniknąć sytuacji, gdy ok. 
miliarda ludzi z bogatych krajów wykupi ostatnie maski personelowi me-
dycznemu z biedniejszych krajów. Jednakże właśnie ta obawa faktycznie 
się spełniła. Bo nawet bogate kraje walczyły zaciekle za kulisami o kilka 
masek. USA i Europa były bardzo źle przygotowane na pandemię. Daje to 
wiele do myślenia o priorytetach krajów zachodnich. Stany Zjednoczone 
zainwestowały w 2019 roku 700 mld dolarów w wydatki na zbrojenia, ale 
nie miały masek dla lekarzy i pielęgniarek.

Zanim niektórzy dziennikarze będą obwiniać ekspertów i polityków, po-
winni lepiej przypomnieć sobie, jakie fałszywe zalecenia rozpowszechniali 
w kulminacyjnym punkcie epidemii. Zamiast uczyć się od narodów, które 
miały już tę pandemię pod kontrolą, musieliśmy wyważać otwarte drzwi 
– kosztem wielu istnień ludzkich, ogromnych strat finansowych i cięż-
kich traum związanych z lockdown‘em. To, co przeżyli ludzie w Polsce czy 
Niemczech było bolesne, ale w porównaniu z Hiszpanią czy Włochami i tak 
całkiem „przyjemne“. 
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Naszym wiodącym naukowcom i politykom (mowa o Niemczech) należy 
się pewien szacunek za ich nagłą zmianę w myśleniu, bo potrzeba pewnej 
klasy, aby przyznać się do błędów.

Obecnie korzyści z noszenia masek są bardzo dobrze udokumentowane 
a maski uważane są za główny środek chronienia siebie i innych. Na zle-
cenie WHO i przy uwzględnieniu około 20 tys. przeprowadzonych badań 
w renomowanym specjalistycznym czasopiśmie The Lancet ukazało się 
studium przeglądowe 172 najbardziej przekonujących badań, w tym 44 
badań porównawczych, obejmujących prawie 26 tys. uczestników. Jego 
wynik był następujący (Chu et al., 2020): 

Ten, kto utrzymuje dystans powyżej 1 m od innych osób, redukuje ryzyko 
zakażenia o 82% w porównaniu z mniejszym dystansem. Im większy od-
stęp, tym mniejsze ryzyko. Ten, kto korzystał z ochrony ust i nosa, był 
o 85% mniej narażony na zakażenie niż ten, kto nie używał maski. Najlepiej 
wypadły przy tym maski typu N95 i FFP2. Również ochrona oczu znacznie 
redukowała to ryzyko. (Jest ona jednak zawsze stosowana razem z maską, 
a nie samodzielnie.)

Rys. 2: Wpływ ochrony jamy ustnej i nosa (za pomocą maseczki) na ryzy-
ko zakażenia SARS-CoV-2
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Pionierem obowiązkowego noszenia masek w Niemczech było miasto 
Jena. Wraz z wprowadzeniem tego wymogu na początku kwietnia 2020 
roku uzyskano wyraźny spadek liczby nowych zakażeń. W ciągu 20 dni 
od wprowadzenia obowiązku noszenia masek doszło w Jenie tylko do 16 
nowych infekcji – w sztucznej grupie kontrolnej natomiast do 62 nowych 
przypadków. Dzięki maskom można zatem było uniknąć prawie trzech 
czwartych (zakładanych) zakażeń. Szczególnie dobry efekt uzyskano 
w grupie wiekowej osób powyżej 60. roku życia (Mitze et al., 2020). 

Z obliczeń amerykańskiego Institute for Health Metrics and Evaluation wy-
nika, że noszenie masek mogłoby zapobiec dużemu procentowi zgonów 
spowodowanych przez COVID-19: gdyby 95% Amerykanów nosiło maski 
w przestrzeni publicznej, to w ciągu czterech miesięcy (w okresie od sierp-
nia do grudnia 2020) można byłoby uniknąć 70 tys. przypadków śmier-
telnych – odpowiada to niemal połowie liczby prognozowanych zgonów 
(IHME, 2020). Tłumaczy to również fakt, dlaczego wskaźnik zgonów w Azji 
jest stosunkowo mały: tam maski są konsekwentnie noszone (patrz tabela 
4), natomiast w Europie podczas pierwszej fali zakażeń i w USA – nie. Wi-
dzimy znowu, ile możemy nauczyć się od Azji.
Tab. 4: Liczba przypadków śmiertelnych w wyniku COVID-19 na 100 tys. 
mieszkańców w różnych krajach (Worldometers, stan: 26.08.2020)

Kraj Maski noszone od Przypadki śmiertelne COVID-19 
na 100 tys. mieszkańców

Tajwan maski od lutego 0,03
Chiny maski od stycznia 0,32
Singapur maski od lutego 0,46
Korea Południowa maski od lutego 0,61
Japonia maski od lutego 1,01
Indie lockdown, maski 4,74
Niemcy maski od maja 11,1
Hiszpania maski od maja 62,2
Włochy maski od maja 58,7
Wielka Brytania maski od maja 61,1
USA Trump* 55,0
Brazylia Bolsonaro* 57,1

*Liczby z USA i Brazylii dowodzą, że wirus jest całkowicie odporny na populizm i reaguje tylko 
na rozsądne działania.
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Najbardziej aktualne dane dotyczące COVID-19 są dostępne na stronie: 
www.worldometers.info/coronavirus.

W USA – kraju, w którym najwięcej ludzi odmawiało noszenia masek – 
przypadało 10-razy więcej przypadków śmiertelnych na mieszkańca niż w 
biednych Indiach. Podczas gdy w USA często na wynik testu czekało się 
1-2 tygodnie, Indie testowały po 1 000 000 osób dziennie i opracowały do 
tego celu skuteczny test kosztujący około 1 euro. Indie to zresztą kraj, który 
jako pierwszy osiągnie odporność zbiorową, bo w indyjskich metropoliach 
Delhi i Mombaju w sierpniu 2020 zakażenie SARS-CoV-2 miało już za sobą 
około 30-50% mieszkańców. Naturalnie pomocna tu była ciepła pogoda 
i okoliczność, że większość społeczeństwa jest dość młoda oraz – w odróż-
nieniu od USA – nie może sobie pozwolić na używanie klimatyzacji. 

Urządzenia klimatyzacyjne nie tylko skutecznie rozprzestrzeniają wirusa 
ale odpowiadają również za duże różnice temperatur pomiędzy wnę-
trzem pomieszczenia a temperaturą na zewnątrz i osłabiają w ten sposób 
bardzo mocno układ odpornościowy i błony śluzowe, które stanowią waż-
ną barierę ochronną.

W praktyce wygląda to tak: w filii Starbucks w Korei Południowej doszło w 
sierpniu 2020 roku do wybuchu epidemii COVID-19, podczas którego 27 
gości zaraziło się od jednej chorej. Klimatyzacja prawdopodobnie znacz-
nie przyczyniła się do rozprzestrzenienia wirusa w tym pomieszczeniu. 
Wszystkie cztery osoby z obsługi uchroniły się przed zarażeniem – nosiły 
maski (Kim und Kim, 2020). 

Mała dygresja: przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone przodowały w 
badaniach medycznych, przy czym większość naukowców od dawna 
pochodzi z Azji (Chiny, Japonia, Indie itd.). Obecnie Chiny publikują 19% 
wszystkich prac naukowych na świecie, USA 18%, Indie 5%, Niemcy, An-
glia i Japonia po 4% (STM, 2018). Nasz obraz Azjatów, którzy potrafią tylko 
uczyć się na pamięć albo kopiować, już dawno się zdezaktualizował. Warto 
spojrzeć na Azję z szacunkiem, szczególnie w przypadku pandemii, która 
w kraju jej powstania została zatrzymana z imponującą szybkością. W tej 
obserwacji nie chodzi o prawa człowieka, lecz o naukę, medycynę i rato-
wanie ludzkiego życia.
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Jakie maski do jakiego celu?
Noszenie masek zakrywających usta i nos w celu zmniejszenia ryzyka za-
rażenia w przestrzeni publicznej, a w przypadku podejrzenia zakażenia 
nawet w domu (jeśli mieszka w nim kilka osób), ma sens. 

Najlepszy kompromis między ochroną własną i cudzą a wystarczającą 
ilością powietrza do oddychania stanowią szczelnie przylegające ma-
ski chirurgiczne, które zakrywają usta i nos. Są one znacznie lepsze od 
własnoręcznie wykonanych bawełnianych masek, ponieważ materiał, 
z którego zrobione są maski KN95 potrafi wyfiltrować do około 95% za-
infekowanych wirusami aerozoli.

Natomiast dla grup ryzyka i personelu medycznego konieczne są maski 
typu FFP2/KN95. Dają one też możliwość w miarę swobodnego oddy-
chania. 

Zdolność filtrowania masek chirurgicznych obniża się, gdy maska nasiąka 
wilgocią z wydychanego powietrza. Dlatego należy je zmieniać po upły-
wie od dwóch do najpóźniej czterech godzin. W przypadku użycia masek 
w domu sterylizacja nie jest potrzebna, jeśli tych samych masek używa 
zawsze ta sama osoba. Po wysuszeniu maska może być ponownie wyko-
rzystana, tak, aby na zmianę używać dwie lub trzy maski. Najpóźniej po 
tygodniu powinny one jednak zostać wyrzucone do kosza. Maski chirur-
giczne są tak pomyślane, aby nie chroniły samego użytkownika, lecz in-
nych. Mimo to – jak obecnie wiadomo – zapewniają również dobrą ochro-
nę osobie, która je nosi. 

O‘Kelly wykazał w swoim badaniu, że dobre maski chirurgiczne wyka-
zują całkiem zbliżone właściwości filtrujące do masek typu KN95. Nie 
materiał filtrujący lecz lepsze przyleganie maski KN95 decyduje o jej 
lepszym działaniu. Uszyte własnoręcznie, wielowarstwowe maski baweł-
niane nie są tak skuteczne jak maski chirurgiczne, ale na pewno mają sens 
i odnoszą skutek jako rozwiązanie tymczasowe. Różne „domowe” materia-
ły takie, jak bawełniane t-shirty i powłoczki na poduszki mogą w około 
60% powstrzymywać bakterie i wirusy tak, jak maski chirurgiczne. Worki 
do odkurzacza HEPA mają nawet jeszcze lepsze działanie filtrujące od ma-
sek KN95, nie nadają się jednak do używania jako maski na twarz, ponie-
waż oddychanie w nich jest zbyt utrudnione (O‘Kelly et al., 2020). 

Maski ochronne do oddychania od typu FFP2 (lub KN95 albo N95) do FFP3 
przylegają ściśle do twarzy i chronią użytkownika – gdy są prawidłowo 
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noszone. Maski z zaworem filtrującym przyjemniej się nosi, bo lepiej się w 
nich oddycha. Nie chronią one jednak otoczenia, ponieważ filtr oczyszcza 
tylko wdychane a nie wydychane powietrze. Maski FFP2/KN95 mają jesz-
cze większą moc filtrującą, zapewniają wysoką ochronę, ale tylko wtedy, 
gdy są prawidłowo noszone, tzn., gdy ściśle przylegają do twarzy. Potrze-
buje ich personel medyczny, który ma kontakt z chorymi. Maski FFP3 ofe-
rują najwyższą ochronę, nie mogą być jednak długo noszone, ponieważ 
nie można w nich swobodnie oddychać.

Jak już wyżej podkreślono, decydująca przy zakażeniu jest ilość wirusa. 
Obecnie naukowcy Gandhi i Rutherford (2020) opublikowali tezę, że te 
najmniejsze ilości wirusów, które przedostają się przez maskę, zadziała-
ją niejako jak szczepionka. Efekt ten został wykorzystany przy tworzeniu 
pierwszej szczepionki na wirusy ospy – zakażano ludzi bardzo małymi 
ilościami wirusa i w ten sposób uodparniano ich na normalne zakażenie. 
Faktycznie można zaobserwować, że odkąd wprowadzono obowiązek no-
szenia masek w wielu krajach liczba zakażonych gwałtownie wzrosła, ale 
liczba zgonów radykalnie zmalała. 

W razie kontaktu z zakażonymi maski typu FFP2 czy FFP3 są najbezpiecz-
niejsze. Ale według dzisiejszego stanu badań również maski chirurgiczne 
są bardziej skuteczne niż to przedstawiano w wielu mediach. 

Obawa, że wirus jest tak mały, że może przedostać się przez maskę, jest 
nieuzasadniona. Same wirusy mogą wprawdzie przedostawać się przez 
maskę, jednak wirus istniejący w powietrzu jest zawsze związany z kro-
pelkami i aerozolami, które są znacznie większe od samego wirusa. Te 
cząsteczki mogą w większości zostać wyłapane przez maskę chirurgicz-
ną – jeśli jest ona dobrze założona. Aerozole o średnicy < 5 µg mogą 
być wprawdzie filtrowane tylko w ograniczonym stopniu, ale mimo to 
badania pokazują, że maski chirurgiczne wyraźnie zmniejszają ilość 
pochłoniętego wirusa. Tym samym zapewniają ochronę przed zakaże-
niem wirusami przenoszonymi w powietrzu. Ich skuteczność w zapo-
bieganiu chorób dróg oddechowych na co dzień jest nawet podobna 
do działania masek ochronnych typu N95 (Esposito et al., 2020). 

Efekt ten został już potwierdzony w badaniach przeprowadzanych na 
zwierzętach: choroba chomików zarażonych Sars-CoV-2 miała bardzo 
zróżnicowany przebieg w zależności od ilości pochłoniętego wirusa. Ten 
związek jest po prostu logiczny i znany w medycynie: ilość decyduje 
o szkodliwości, również w przypadku zakażeń.
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Jeszcze raz należy podkreślić, że w Azji nosi się przede wszystkim maski 
chirurgiczne a nie własnoręcznie wykonane maski bawełniane, szale, itd. 
Warto naśladować przykład, który działa.

Azjaci mają zwykle znacznie mniejszy nos, co pomaga bardzo dobrze do-
pasować maski chirurgiczne. W krajach europejskich maski są nie tylko 
często noszone nieprawidłowo, ale często nosy są tak duże, że między skó-
rą a maską powstaje duża szczelina. To znacznie obniża poziom ochrony. 
W takich przypadkach maska typu FFP2 / KN95 zapewnia znacznie lepszą 
ochronę, ponieważ lepiej się dopasowuje i jest bardziej elastyczna.

Tab. 5: Porównanie masek do ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2

Typ maski Chroni użyt-
kownika

Chroni 
otoczenie

Informacje

Własnoręcznie wyko-
nana maska baweł-
niana / szal

trochę trochę Ograniczone dzia-
łanie ochronne pod 
względem wzajem-
nego zakażania

Ochrona ust i nosa 
(„maska chirurgicz-
na“)

W stopniu 
zadawalają-
cym*

tak* Wystarczające dzia-
łanie ochronne dla 
użytkownika i oto-
czenia na co dzień

Maska FFP2/FFP3/
N95 bez zaworu 
wydechowego

tak* tak* Chroni otoczenie 
i osobę noszącą 
maskę w przypadku 
zwiększonego ryzy-
ka zakażenia

Maska FFP2/FFP3/ 
KN95 z zaworem 
wydechowym

tak* nie Chroni tylko osobę 
noszącą maskę, ale 
nie otoczenie

* przy właściwym założeniu

Problem z maskami bawełnianymi polega na tym, że nie ma standaryzacji 
na rodzaj tkaniny i ilość warstw. Były dobrym rozwiązaniem tymczasowym 
w czasach, gdy nie było odpowiednich masek, a wraz z postępem pande-
mii pojawiło się coraz więcej przetestowanych masek tekstylnych.



34

Praktyczna rada: 

Maski FFP2/KN95 są najskuteczniejsze i powinny być noszone w sytuacjach 
zwiększonego ryzyka zakażenia: w intensywnie uczęszczanych pomiesz-
czeniach z zamkniętym obiegiem wentylacji, takich jak lotnisko, metro, 
szpital, itd. Te maski, przeznaczone do szczególnie ryzykownych sytuacji, 
można ponownie wykorzystać i nie trzeba codziennie używać nowej.

Maski chirurgiczne mają sens przy średnim ryzyku zakażenia, a więc na co 
dzień.

Bardzo ważne jest prawidłowe założenie maski: musi ona przylegać od 
samej góry do nasady nosa. Przeważnie maski są noszone zbyt luźno i ni-
sko, co znacznie ogranicza ich skuteczność. Maska zakładana pod okulary 
sprawia, że te o wiele mniej zaparowują.

Maska typu FFP2 / KN95

Maska chirurgiczna
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Dzieci – mierzenie temperatury zamiast maski

Choć maski noszone we właściwych sytuacjach (w pomieszczeniach za-
mkniętych i w dużych skupiskach ludzkich) są bardzo użyteczne, to obo-
wiązek noszenia ich przez dzieci jest mało skuteczny. Ponieważ nie potrafią 
one zbytnio przestrzegać zasad higieny, ryzyko ich zakażenia jest bardzo 
wysokie, choć przebieg choroby przeważnie łagodny. Dlatego maski sta-
nowią dla nich bezsensowną traumę. Rodzice powinni raczej codziennie 
mierzyć temperaturę – sobie i dzieciom. Umożliwi to rozpoznanie zakaże-
nia na wczesnym etapie. W związku z tym, że temperatura ciała w zależno-
ści od osoby i od pory dnia się waha, jest miarodajna tylko wtedy, gdy jest 
mierzona codziennie i zawsze o tej samej godzinie.

Typowa temperatura w przypadku zakażenia COVID-19:

•	 u dzieci w przedziale 0-5 lat: od 38,5°C (pomiar rektalny) 

•	 u dzieci od 6. roku życia: od 38,1°C (pomiar oralny)

•	 u dorosłych: od 38°C (pomiar oralny)

•	 u seniorów: od 37,8°C (pomiar oralny)

•	 lub 1°C powyżej indywidualnej średniej wartości

Naturalnie podwyższoną temperaturę mogą powodować często również 
inne wirusy i bakterie. Typowe dla COVID-19 jest natomiast nagłe zaburze-
nie i ograniczenie względnie utrata zmysłu powonienia i/lub smaku, która 
występuje u większości chorych (ok. 70%). U dzieci jako symptomy wystę-
pują też w większym stopniu wymioty i bóle brzucha.

Dlaczego noszenie masek wzbudza kontrowersje?
Większość ludzi denerwuje się słusznie wprowadzaniem nieuzasadnio-
nych obostrzeń, takich jak lockdown czy przymus noszenia masek u dzie-
ci, podczas gdy sensowne działania spotkałyby się z szeroką akceptacją. 
W początkowej fazie pandemii na zachodzie nastąpiła niestety duża utrata 
zaufania. Dlatego maski są niestety często kwestionowane w opinii pu-
blicznej. I tak w pewnej znanej publikacji (Bhakdi i Reiß, 2020) przytaczane 
są następujące argumenty przeciwko noszeniu masek:

„Punkt 1) Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że osoby bez obja-
wów, bez kaszlu i gorączki rozprzestrzeniają tę chorobę.

Punkt 2) Zwykłe maski nie zatrzymują wirusów, zwłaszcza gdy się kaszle (Bae 
et al., 2020a).
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Punkt 3) Jak wiadomo nie chronią też przed zarażeniem. 

Wielkość koronawirusa: 0,16 mikrometra, wielkość „porów“ w zwykłych ba-
wełnianych maskach 0,3 mikrometra. Przelatują one przez tradycyjnie stoso-
wane maski lub zasłonę z materiału na usta i nos jak przez otwarte okno.“ 

Jednakże, odnośnie tych punktów nie podano jednak żadnych wiarygod-
nych dowodów naukowych! 

Punkt 1 został już obalony. Odnosi się do niego przykładowo badanie 
z Korei Południowej (Lee et al., 2020): badanie przeprowadzone na ogó-
łem 303 młodych osobach zakażonych COVID-19, w tym 110 bez objawów 
choroby, wykazało, że ilość wirusa w błonach śluzowych w przypadku 
osób bez żadnych objawów jest taki sam, jak u zakażonych z objawami. 
Ilość wirusa zbadano na podstawie próbek pobranych z górnych i dol-
nych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli i części ustnej gardła 
oraz plwociny). U zakażonych bez symptomów zakażenie trwało 17 dni, 
to jest tylko o dwa dni krócej niż u przechodzących zakażenie z objawami 
(19 dni). Wyniki tego badania wskazują, że zakażeni COVID-19, również ci, 
którzy nie mają symptomów, zakażają przez długi czas. Niebezpieczeń-
stwo zarażenia jest nawet największe bezpośrednio PRZED wystąpieniem 
symptomów, przed czym ostrzegały badania przeprowadzone już w mar-
cu 2020 roku, w których izolacja osób chorujących z objawami uznana zo-
stała za niewystarczającą do zahamowania pandemii (Chen et al., 2020).

Również w kolejnych badaniach i opisach konkretnych przypadków za-
chorowań udokumentowano, że przenoszenie wirusa następowało fak-
tycznie przed wystąpieniem objawów (WHO, 2020).

Co do punktu 2 i punkt 3 brak jest rzeczywistych dowodów. Stwierdzenie 
„jak wiadomo” w świecie nauki nie jest wprawdzie uznawane, ale „jak wia-
domo“ obecnie udowodniono naukowo coś zupełnie przeciwnego.

Jedyne przytoczone do punktu 2 źródło (116, Bae et al., 2020a), tj. badanie 
przeprowadzone tylko na czterech osobach, zostało wycofane po dwóch 
miesiącach od publikacji w internecie z powodu błędów popełnionych 
w trakcie jego przeprowadzania i oceny (Bae et al., 2020b). Tym samym 
nie pozostał ani jeden dowód na powyższe trzy stwierdzenia, chociaż taki 
dowód tak czy owak nie potwierdziłby bynajmniej tej tezy, nie mówiąc 
już o „udowodnieniu” choćbym tylko w niewielkim stopniu. Zamiast tego 
można znaleźć wiele rzetelnych badań naukowych, które dowodzą czegoś 
zupełnie przeciwnego i których mały wybór został już przedstawiony. 
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Konkretnie rzecz biorąc, 3 kwietnia w randomizowanym badaniu opu-
blikowanym w renomowanym czasopiśmie „Nature“ przedstawiono zu-
pełnie inne wyniki (Leung et al., 2020): Maski chirurgiczne zatrzymały 
całkowicie wszystkie zakaźne koronawirusy. Podzielono na dwie grupy 
wybrane losowo 246 osoby, które zaraziły się koronawirusami, wirusami 
grypy lub rinowirusami odpowiedzialnymi za przeziębienie. Jedna grupa 
nosiła maski chirurgiczne, druga – nie. Zbadano obecność wirusów w wy-
dychanym powietrzu: u zakażonych koronawirusem bez maski koronawi-
rusy w wydychanych kropelkach (cząstki większe niż 5 µm) wykryto u 30% 
testowanych osób a w wydychanym aerozolu (cząstki mniejsze niż 5 µm) 
nawet u 40%. Żadna z objętych badaniem osób w maskach nie rozsie-
wała koronawirusów. 

Stwierdzono również bardzo dużą redukcję wirusów grypy dzięki ma-
skom chirurgicznym, jednak wirusy były nadal mierzalne.

Nie każde źródło naukowe ma taką samą wartość. Żeby czytelnik mógł le-
piej ocenić wartość naukową: cytowana już metaanaliza z czasopisma „The 
Lancet“ (Chu et al., 2020), obejmująca 25 697 osób, i badanie w „Nature“ tak 
się ma do badania wykonanego przez zespół Bae na 4. osobach, jak wstęp-
ny artykuł na pierwszej stronie „New York Times” do ogłoszeń stowarzysze-
nia hodowców jamników w lokalnej gazetce w jakimś małym miasteczku. 

Źródłem odgrywającym istotną rolę, które wprowadza w błąd pod wzglę-
dem naukowym, jest pewna amerykańska strona internetowa, z której in-
formacje czerpie też chyba wielu przeciwników masek. Pisze się tutaj, że 
maski są bezużyteczne: „Z prostej przyczyny. SARS-CoV-2 ma wielkość od 
0.06 do 0.14 mikrona. Maski medyczne N95 – które są uznawane za naj-
bardziej efektywne– mogą odfiltrować cząsteczki wielkości 0.3 mikrona. 
Maski chirurgiczne, maski domowej produkcji, koszulki czy chusty mają 
nawet większe pory.“

Argument ten brzmi logicznie, ale jest po prostu kompletną bzdurą i po-
kazuje, że autor albo w ogóle nie ma żadnych kompetencji naukowych 
albo świadomie wprowadza ludzi w błąd. Kontrowersyjne poglądy dobrze 
wpływają na liczbę wejść na stronę.

A teraz fakty: wprawdzie wirusy (0,06-0,14 µm) są mniejsze niż „pory“ masek 
KN95 (0,3 µm), jednak wirusy nie unoszą się tak po prostu w powietrzu. 
Występują one w połączeniu z kropelkami z dróg oddechowych (1-500 
µm) lub aerozolami (~ 4 µm), które są o wiele większe i dlatego nie mogą 
się przecisnąć się przez maskę (Bar-On et al., 2020; Stadnytskyi et al., 2020).
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Rys. 3: Stosunek wielkości kropelek, aerozoli, koronawirusa i porów w 
masce. Małe wirusy przylegają do znacznie większych kropelek lub ae-
rozoli i nie mogą już przenikać przez maskę. 

Chciałbym bardzo wyraźnie oddzielić cytowaną publikację o koronawiru-
sie od wcześniejszych dokonań naukowych prof. Bhakdi’ego. Prof. Bhakdi 
wykonał w swoim czasie wspaniałą pracę jako mikrobiolog i badacz i uwa-
żam go za godnego szacunku kolegę i człowieka. Podzielam też jego zda-
nie, że od samego początku należało rozsądniej reagować na COVID-19 
i że media nie stanęły na wysokości zadania. Popełniły wiele błędów i pod-
burzały przeciwko każdemu, kto reprezentował inne poglądy, co w zarod-
ku tłumiło jakąkolwiek rozsądną dyskusję. Cytowana publikacja nie może 
być jednak uważana za rozsądne rozwiązanie, odpowiada raczej za jeszcze 
większy zamęt, a także przypadki śmiertelne.
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COVID-19 jest rzeczywiście dla wielu osób niegroźny i to jest powód, dla 
którego jest przez wielu bagatelizowany. Dla osób z grupy ryzyka w żad-
nym wypadku nie jest jednak niegroźny, co pokazuje przecież aktualna 
liczba miliona zgonów na świecie (stan na wrzesień 2020). 75% tych osób 
rzeczywiście zmarło na COVID-19. Bez tej choroby mogłyby z powodze-
niem żyć jeszcze kilka lat, zamiast umierać w strasznych okolicznościach 
w izolacji na oddziale intensywnej terapii pod respiratorem, bez kontaktu 
z najbliższymi. Podczas wspólnej konferencji prasowej Związku Niemiec-
kich Patologów, Niemieckiego Towarzystwa Patologicznego i Niemieckie-
go Towarzystwa Neuropatologii i Neuroanatomii, 20 sierpnia 2020, Johan-
nes Friemann relacjonował: „W ponad trzech czwartych obdukcji choroba 
COVID-19 została udokumentowana jako istotne lub jedyne schorzenie, 
które doprowadziło do śmierci.“ (Ärzteblatt, 2020)

7. Dlaczego COVID-19 jest dla większości niegroźny 
a dla niektórych tak niebezpieczny?

Dla zdrowych SARS-CoV-2 nie jest bardziej niebezpieczny niż inne wirusy 
atakujące drogi oddechowe. Ciężkie i śmiertelne przypadki występu-
ją z reguły u osób starszych i ze schorzeniami współistniejącymi (TNCPE-
RET, 2020; Vardavas i Nikitara, 2020). Te grupy osób muszą być szczególnie 
chronione. Czynniki ryzyka to:

•	 zaawansowany wiek i płeć męska
•	 nadciśnienie
•	 choroby układu sercowo-naczyniowego
•	 cukrzyca
•	 przewlekłe choroby układu oddechowego (np. przewlekła obturacyj-

na choroba płuc)
•	 osłabienie systemu odpornościowego
•	 palenie papierosów

Dla organizmu ludzkiego SARS-CoV-2 jest wielką niewiadomą. Układ od-
pornościowy u dzieci reaguje w bardzo adekwatny sposób i wytwarza 
specyficzne przeciwciała obronne. Także u osób dorosłych układ immuno-
logiczny reaguje efektywnie – również dlatego, że przeważnie ze względu 
na niewielką ilość wirusa podczas zakażenia przebieg choroby jest wol-
niejszy i łagodniejszy. Przyczyną niewielkiej ilości wirusa jest zagęszczenie 
receptorów ACE2, stanowiące bramę wejściową dla wirusów.
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W przypadku osób starszych i z chorobami współistniejącymi siły obronne 
organizmu zostają zaskoczone i specyficzny układ odpornościowy, ukie-
runkowany na rozpoznanie wirusów i zakażonych komórek, nie urucha-
mia się. Włącza się natomiast niespecyficzny układ odpornościowy – wy-
wołując natychmiast zbyt silną reakcję. Stąd też przy ciężkim przebiegu 
choroby można stwierdzić zbyt silną reakcję układu odpornościowego, 
której towarzyszy nadprodukcja mediatorów zapalnych, w szczególności 
w tkance płucnej, i powstaje tak zwana „burza cytokinowa“ (Huaxia, 2020).

Obrazowe porównanie: zbyt silna reakcja immunologiczna podobna 
jest do wojny z terroryzmem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły po 
11.09.2001 roku. Zamiast eliminować celowo terrorystów przy pomocy 
jednostek specjalnych (specyficzny układ odpornościowy), całe kraje zo-
stały spustoszone przez bomby (niespecyficzny system odpornościowy). 
Szkody takiego niezróżnicowanego prowadzenia wojny są ogromne, nie-
zależnie czy dzieje się to na świecie, czy we własnym organizmie.

Jednak choroby współistniejące to nie powód do paniki. W rzeczywisto-
ści poprawa ogólnego stanu zdrowia stanowi największą szansę, jaką daje 
kryzys wywołany koronawirusem. W przypadku chorób współistniejących, 
takich jak choroby układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie i cukrzy-
ca możemy bardzo dużo poprawić przez zmianę sposobu odżywiania 
i stylu życia (por. Jacob 2013: „Metoda doktora Jacobs – 

 Żyj zdrowo i przyjemnie! Najskuteczniejsze sposoby zapobiegania i tera-
pii chorób cywilizacyjnych“). W ten sposób zmniejszamy nie tylko ryzyko 
zgonu spowodowanego przez COVID-19, lecz co ważniejsze – niwelujemy 
największe zagrożenia zdrowotne naszych czasów.

7.1 Receptor ACE2 – brama wejściowa koronawirusa do płuc

Obok układu odpornościowego o przebiegu choroby decyduje jeszcze 
jeden czynnik: W przypadku pacjentów z grupy ryzyka, a jest to nie-
stety duży krąg osób, bramy dla wirusa są otwarte na oścież, ponieważ 
mają oni na swoich błonach śluzowych w płucach i innych organach 
o wiele większą niż inne osoby ilość receptorów ACE2, do których wi-
rus może się przyłączyć i przedostać do organizmu. Do tej grupy osób 
zalicza się: seniorów, osoby z nadciśnieniem, astmą, chorobami płuc 
(takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc), nadwagą i palaczy. 
W przypadku tej grupy ryzyka podczas pierwszego zakażenia do orga-
nizmu przedostaje się znacznie więcej wirusów. Mężczyźni ze względu 
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na większą ilość receptorów ACE2 są obciążeni dużo wyższym ryzykiem 
niż kobiety i dzieci.

Wszyscy mamy receptory ACE2 w obrębie nosa. Tak długo, jak wirus po-
zostaje w nosie i w gardle, nie atakując płuc i innych organów, przebieg 
choroby jest przeważnie niegroźny.

A oto fakty i badania naukowe: 

Enzym konwertazy angiotensyny ACE2 to enzym, który sprawuje również 
funkcję receptora w błonie komórkowej. ACE2 jest tam głównym punktem 
wejścia koronawirusa SARS-CoV-2 i odgrywa decydującą rolę przy wywo-
łaniu COVID-19. Wirus wiąże białka S (spike protein) na jego powierzchni 
z receptorem ACE2 i może dzięki temu przeniknąć do komórki. Receptor 
ACE2 występuje w błonie komórkowej serca, płuc, nerek, przewodu pokar-
mowego i w komórkach śródbłonka. Koronawirus może szczególnie łatwo 
przeniknąć do tych organów za pośrednictwem receptoru ACE2, co tłu-
maczy niewydolność wielonarządową w ciężkich przypadkach COVID-19.

Rok 2020, poza tym, że ACE2 obchodzi 20-lecie odkrycia, jest również ro-
kiem, w którym receptor ten zyskał złą sławę. Podczas, gdy zwyczajnie 
w ciągu roku w naukowej wyszukiwarce danych Pubmed jest on zwykle 
wpisywany około 150 razy, tylko w pierwszym półroczu 2020 roku takich 
wpisów było prawie 900. 

Oprócz ACE2 do najważniejszych bram wejściowych do komórek w płu-
cach dla SARS-CoV-2 zalicza się również transbłonową proteazę serynową 
typu 2 (TMPRSS2). Geny, które są odpowiedzialne za te białka w górnych 
i dolnych drogach oddechowych, nie są u każdego człowieka aktywne w 
takim samym stopniu, lecz ulegają zmianom w zależności od wieku i stanu 
choroby. 

U palaczy i pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) od-
powiednie geny mają zwiększoną ekspresję, tak, że na błonie śluzowej płuc 
znajduje się znacznie większa liczba tych receptorów. Pacjenci z nadciśnie-
niem wykazują podwyższone wartości ekspresji obu genów we krwi, a ast-
matycy podwyższone wartości ACE2. 

Aktywność obu tych białek, umożliwiających koronawirusowi wejście 
do komórek, (współ)decyduje o tym, jak ciężki jest przebieg choroby 
COVID-19 u dzieci, dorosłych i osób obciążonych współistniejącymi cho-
robami (Sharif-Askari et al., 2020). Jeśli ACE2 jest w płucach szczególnie 
aktywny – jak dzieje się to w przypadku wielu chorób współistniejących 
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– sprzyja to przebiegowi choroby, który zagraża życiu. Dzieci są natomiast 
chronione dzięki słabej aktywności ACE2 i rzadko kiedy chorują ciężko.

Kolejne badanie wykazało wyższą ekspresję genów ACE2 w biopsji oskrze-
li, w płucach lub we krwi u osób z astmą, POChP, nadciśnieniem, nadwagą 
oraz u palaczy i mężczyzn (Radzikowska et al., 2020). To właśnie są osoby 
z mocno podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19.

Na marginesie: Inhibitorów ACE nie powinno się odstawiać ze względu 
na COVID-19: różne enzymatyczne właściwości ACE i ACE2 sprawiają, że 
inhibitory nie mają żadnego wpływu na aktywność ACE2 (Bader, 2020).

7.2 Najważniejsze czynniki ryzyka i choroby współistniejące 

Nadciśnienie
Nadciśnienie jest ważnym czynnikiem ryzyka poważnego a nawet 
śmiertelnego przebiegu COVID-19. Wiąże się to bezpośrednio z ukła-
dem renina-angiotensyna i ACE2, których aktywacja przy nadciśnieniu 
jest zwiększona. ACE2 stanowi bramę wejściową dla wirusa.

Nadciśnienie jest markerem problemów naczyniowych, bo jest ono spo-
wodowane dysfunkcją śródbłonka – zaburzeniem jego funkcjonowania. 
Śródbłonek to cienka warstwa komórek, wyścielająca od środka naczynia 
krwionośne. Służy on nie tylko za barierę, lecz spełnia także wiele innych 
ważnych funkcji. W przypadku zarażenia COVID-19 powstaje systemowe 
zapalenie naczyń (zapalenie śródbłonka), które mocno uszkadza śródbło-
nek. Jeśli jest on już – jak to się dzieje przy nadciśnieniu – uszkodzony, 
mogą jeszcze łatwiej tworzyć się zakrzepy, które zaburzają przepływ krwi 
i prowadzą do zamknięcia naczyń. Wyjaśnia to, dlaczego u osób z nadci-
śnieniem występuje zwiększone ryzyko śmiertelnego przebiegu choroby. 

Leki na nadciśnienie poprawiają wprawdzie ciśnienie krwi, ale nie usu-
wają dysfunkcji śródbłonka, która jest jego przyczyną. Nadciśnienie 
krwi uregulowane farmakologicznie, nadal pozostaje czynnikiem ryzy-
ka ciężkiego przebiegu choroby. 

Aby realistycznie ocenić swoje indywidualne ryzyko, należy mierzyć so-
bie czasem ciśnienie również w warunkach stresu i obciążenia organizmu. 
Normalne ciśnienie wynosi 120/80 mmHg.
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Zespół metaboliczny
Czynniki ryzyka zachorowania na COVID-19 pokrywają się mocno z kryte-
riami, za pomocą których diagnozuje się zespół metaboliczny. 

Kryteria diagnostyczne zespołu metabolicznego (Moebus et al., 2008):

1. Otyłość brzuszna: obwód talii / brzucha >102 cm u mężczyzn lub  
>88 cm u kobiet 

2. Ciśnienie krwi ≥130/85 mmHg 

3. Stężenie glukozy na czczo ≥100 mg/dl lub cukier w przypadko-
wym badaniu ≥200 mg/dl albo rozpoznana cukrzyca typu 2 

4. Trójglicerydy ≥150 mg/dl 

5. Cholesterol HDL ≤40 mg/dl u mężczyzn lub ≤50 mg/dl u kobiet 

Zespół metaboliczny zostaje zdiagnozowany, gdy spełnione są co naj-
mniej trzy z powyższych pięciu kryteriów.

Na zespół metaboliczny składa się wyżej wymieniona grupa czynników 
ryzyka układu sercowo-naczyniowego. Przyczynia się on w bardzo dużym 
stopniu do powstawania chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2, sprzyja 
jednak również chorobie Alzheimera (de la Monte, 2012) oraz chorobom 
nowotworowym. Zespół metaboliczny jest kojarzony z przewlekłym sta-
nem zapalnym, charakteryzującym się wysokim poziomem cytokin, pod-
wyższeniem białek ostrej fazy i aktywacją prozapalnych ścieżek sygnało-
wych. Tkanka tłuszczowa na brzuchu i na wątrobie ma decydujący wpływ 
na powstanie tej przewlekłej reakcji zapalnej. Dlatego też zespół metabo-
liczny stwarza najlepsze warunki do powstania niebezpiecznej burzy cyto-
kinowej, która jest typowa dla ciężkiego przebiegu COVID-19 (patrz niżej). 

Główną rolę w zespole metabolicznym odgrywa hormon kortyzol, któ-
rego poziom w organizmie podwyższa się przy chronicznym stresie i za-
kwaszającej diecie (dużo białek zwierzęcych, sól). Dużą ilość kortyzolu 
produkuje również tkanka tłuszczowa, przede wszystkim ta znajdująca się 
w rejonie brzucha.

Kortyzol tłumi układ odpornościowy i sprzyja wydalaniu z moczem mine-
rałów (wapnia, magnezu i potasu) a tym samym zakwaszeniu organizmu. 
Jednocześnie kortyzol sprzyja nagromadzaniu się chlorku sodu w organi-
zmie, prowadzi do zatrzymywania wody i zwiększa ciśnienie krwi. Kortyzol 
odgrywa więc decydującą rolę w szkodliwym mechanizmie, który urucha-
mia zakwaszona dieta.
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Nawet jeśli sam zespół metaboliczny nie powoduje z reguły u osoby, 
u której występuje, żadnych większych dolegliwości, nie można go w żad-
nym wypadku bagatelizować, bo poszczególne choroby, tworzące zespół 
metaboliczny, wzmacniają się nawzajem. Do możliwych późnych skutków 
zespołu metabolicznego należą m. in.:

•	 cukrzyca typu 2
•	 choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych i biodrowych
•	 choroby układu krążenia, zawał serca
•	 udar i demencja
•	 nowotwory

Leczenie dietą zespołu metabolicznego wymaga przestawienia sposo-
bu odżywiania na żywność niskotłuszczową, niskocukrową o obniżonej 
zawartości soli i z przewagą produktów roślinnych. Obowiązują tutaj te 
same zalecenia dotyczące stylu życia, co w przypadku nadciśnienia.

Brak snu jest związany z nadwagą, nadciśnieniem i insulinoopornością 
i może potęgować zespół metaboliczny. Obniżenie stresu i odpowiednio 
dobry wypoczynek nocny są zatem kluczowe dla zapobiegania i leczenia 
zespołu metabolicznego.

Palenie papierosów
Również u palaczy występuje wyraźnie zwiększone ryzyko zakażenia, po-
nieważ palenie osłabia błony śluzowe i układ odpornościowy. E-papierosy 
nie są wprawdzie zdrowe, ale stanowią w każdym razie o wiele lepszą al-
ternatywę. Mięta ma nawet pewne działanie przeciwwirusowe. Pomimo 
tego: TERAZ jest najlepszy moment, żeby rzucić palenie.

7.3 Burza cytokinowa jako ważny marker prognostyczny

Burza cytokinowa jest niebezpieczną, zbyt silną reakcją układu odporno-
ściowego, która może mieć poważne skutki a nawet prowadzić do śmierci. 
Cytokiny są przekaźnikami stanu zapalnego. Podczas tego zjawiska tworzą 
się wysokie stężenia cytokin mających duży wpływ na powstanie stanu 
zapalnego, które z kolei pobudzają komórki odpornościowe do tworzenia 
kolejnych cytokin. Wywołana tym reakcja immunologiczna nie wygasza 
się automatycznie, lecz posuwa się za daleko i szkodzi, zamiast przynosić 
dobry efekt. I to wszystko razem powoduje aż tak duże zagrożenie.

Wirus i jego następstwa są już obecnie lepiej zbadane. Pacjenci, którzy 
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ciężko przechodzą chorobę wykazują nadmierną reakcję systemu immu-
nologicznego, tak zwaną „burzę cytokinową“. W surowicy krwi ciężko cho-
rujących osób, w przeciwieństwie do osób z lekkim przebiegiem choroby, 
odnotowywano bardzo duże stężenia receptora interleukiny 2(IL-2) i in-
terleukiny 6 (IL-6). Obie cytokiny surowicy są zatem ważnymi markerami 
ciężkiego przebiegu choroby (Huaxia, 2020). W jednym z badań amery-
kańskich silnie podwyższone wartości interleukiny 6 i 8 oraz czynnika mar-
twicy nowotworów (TNF-alfa) w momencie przyjęcia do szpitala wskazują 
na ciężki przebieg choroby (del Valle et al., 2020).

Według Franka van de Veerdonk również bradykinina (substancja semio-
chemiczna o działaniu podobnym do histaminy, która udrażnia naczynia) 
przyczynia się prawdopodobnie w bardzo dużym stopniu do szczególne-
go rodzaju zapalenia płuc wywołanego COVID-19, opornego nawet na 
sztuczną wentylację (van de Veerdonk et al., 2020). Mniej więcej połowa 
pacjentów umiera mimo podłączenia do respiratora. Veerdonk potwier-
dza tym samym nową bardzo obiecującą teorię:

Drugi na świecie pod względem szybkości superkomputer w laboratorium 
Oak Ridge National Laboratory przeprowadził obliczenia 2,5 mld kombi-
nacji genów w celu lepszego zrozumienia COVID-19. Trwało to ponad ty-
dzień. Na podstawie obliczeń komputera powstała nowa teoria na temat 
oddziaływania COVID-19 na organizm ludzki: hipoteza bradykininowa. 
Dla kierownika badań Jacobsona hipoteza bradykininowa była wielkim 
olśnieniem, ponieważ wyjaśnia wiele specyficznych cech COVID-19 (Ga-
rvin et al., 2020). Receptor ACE2, układ renina-angiotensyna (RAS) i jego 
wpływ na rozwój burzy bradykininowej odgrywają główną rolę w przebie-
gu choroby. Wirus w komórce działa przy tym jak naturalny inhibitor ACE2, 
co wyjaśnia suchy kaszel i zaburzenia smaku – typowe skutku uboczne 
inhibitorów ACE. Zespół Jacobsonsa zaleca oprócz stosowania lekarstw 
również witaminę D, ponieważ pełni ona ważną rolę w układzie RAS.

W szpitalu kortyzon używany jest do leczenia burzy cytokinowej. Poda-
wany w formie deksametazonu jest bardzo silnym środkiem immunosu-
presyjnym i jak dowodzi badanie przeprowadzone w Oksfordzie (Horby 
et al., 2020) lekiem, który uratował większość sztucznie wentylowanych 
pacjentów z COVID-19. Pokazuje to wyraźnie, że ludzie nie umierają 
z powodu samego wirusa, lecz zbyt silnej reakcji własnego systemu im-
munologicznego. Blokada własnego systemu immunologicznego może 
zapewnić przeżycie. Decydujący przy tym jest fakt, jakie leczenie zostanie 
zastosowane w danym momencie zakażenia (namnażanie wirusa, burza 
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cytokinowa). Immunosupresyjny kortyzon powinien być podawany wy-
łącznie w późnym stadium choroby. Blokuje on też działanie bradykininy.

W profilaktyce ważne są natomiast substancje, które mają z jednej strony 
działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne a z drugiej – immunomo-
dulacyjne, to znaczy, że wzmacniają osłabiony układ odpornościowy i za-
pobiegają jednocześnie nadmiernej reakcji zapalnej.

Rys. 4: Przebieg CO
VID

-19

Etapy choroby CO
VID

-19

Stopień ciężkości choroby

I.  Etap inkubacji
II. Etap w

ystąpienia objaw
ów

III. W
czesny etap płucny

IV. Późny etap płucny

1
5

11
14

28

N
am

nażanie w
irusa

Rozregulow
anie im

m
unologiczne

Zespół aktyw
acji 

m
akrofagów

 (M
AS)

B
urza cytokinow

a
W

rodzona odporność
Trom

bofi
lia

(zakrzepica)

Przebieg czasow
y (dni)

O
bjaw

y kliniczne

M
etoda leczenia

G
orączka, zaburzenia zm

ysłu pow
o-

nienia i sm
aku, suchy kaszel, złe sa-

m
opoczucie i bóle głow

y
D

uszności – łagodna hipoksja
Postępująca hipoksja

Przeciw
w

irusow
a

Przeciw
zapalna, im

m
unosupresyjna



47

8. Wzmocnienie układu odpornościowego i ogólnego stanu 
zdrowia

Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii: co może zrobić każdy z nas, aby 
złagodzić przebieg choroby i już teraz jak najlepiej zabezpieczyć się przed 
wirusem? Najlepszy efekt jest zawsze wtedy, gdy zakażenie w ogóle się 
nie rozwinie.

3. marca 2020 roku Instytut dr. Jacoba opublikował pierwszy komunikat 
prasowy na temat COVID-19: „Jak sam mogę się najlepiej zabezpieczyć? 
Dobry układ odpornościowy, witamina D, polifenole i zdrowy rozsądek 
mogą ochronić przed zakażeniami dróg oddechowych“,

Głównym poruszonym tematem była rola układu odpornościowego i za-
bójcze działanie burzy cytokinowej. Jako najrozsądniejszy i najtańszy 
środek zapobiegawczy zaproponowaliśmy stosowanie witaminy D. To, co 
wtedy dopiero przypuszczaliśmy opierając się na obszernych badaniach 
na temat innych zakażeń dróg oddechowych i prawdziwej grypy, znala-
zło obecnie jednoznaczne potwierdzenie w licznych badaniach na temat 
COVID-19. Noszenie masek chirurgicznych i dobry poziom witaminy D to 
najważniejsze środki chroniące przed pandemią, dzięki którym lockdown‘y 
mogą okazać się zbyteczne.

8.1 Niedobór witaminy D osłabia układ odpornościowy

Grypa atakuje zawsze najmocniej w miesiącach następujących po prze-
sileniu zimowym. Powód: niewielkie promieniowanie słoneczne sprawia, 
że poziom witaminy D we krwi drastycznie spada. Wybuch COVID-19 rów-
nież nastąpił w zimie, gdy wartości witaminy D są bardzo niskie. Na pół-
kuli południowej, gdzie w tym samym czasie kończyło się lato, przypadki 
śmiertelne tej choroby odnotowywano stosunkowo rzadko. W Australii za 
to na przykład druga fala zakażeń w zimie była o wiele większa niż pierw-
sza w lecie, co można tłumaczyć niskim poziomem witaminy D. 

Witamina D jest decydującym czynnikiem dla aktywacji obrony immuno-
logicznej. Aktywacja limfocytów T (komórek T) układu odpornościowego 
zależna jest od witaminy D. Jeśli nie ma wystarczającej ilości witaminy D, 
pozostają one w stanie spoczynku i nie mogą reagować ani zwalczać cięż-
kich infekcji (von Essen et al., 2010). Szczególnie sprawność cząsteczek 
CD8 w komórkach T odgrywa niezwykle ważną rolę dla przebiegu choro-
by COVID-19.
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Witamina D w tak dużym stopniu reguluje układ immunologiczny, działa 
przeciwzapalnie i dlatego skutecznie na patogeny, że mówi się o niej, że jest 
„witaminą antybiotyczną“ (Helfrich et al., 2007; Raloff, 2006; Zasloff, 2006).

W ramach trwającego trzy lata badania klinicznego stwierdzono, że przyj-
mowanie witaminy D obniżyło drastycznie częstotliwość zachorowań na 
grypę i przeziębienia a nawet zniosło sezonową kumulację zakażeń, to 
znaczy, że zimą i latem rzadko dochodziło do infekcji (Aloia et al., 2007). 
Witamina D obniża ponadto ryzyko wtórnego zakażenia bakteryjnego. 
Jest to szczególnie ważne, ponieważ zwłaszcza bakteryjne zapalenia płuc 
prowadzą często do poważnych komplikacji i są odpowiedzialne za więk-
szość przypadków śmiertelnych związanych z zakażeniami grypowymi.

Ze względu na swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe, regulujące 
układ odpornościowy i przeciwzapalne witamina D obniża ponadto ry-
zyko ostrych chorób układu oddechowego. Zalicza się do nich np. ostre 
zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, a także COVID-19.

Jak pokazują wyniki obszernej metaanalizy, suplementowanie diety 
witaminą D u osób z niskim wyjściowym poziomem witaminy D zmniej-
sza ryzyko ostrych chorób układu oddechowego nawet o 70% (Marti-
neau et al., 2017). Ta znacząca metaanaliza, na podstawie której WHO 
zaleca suplementację witaminą D dla zapobiegania zakażeniom dróg 
oddechowych, została opublikowana w renomowanym British Medical 
Journal i bazuje na 25 podwójnie ślepych próbach (najwyższy standard 
naukowy) dotyczących suplementacji witaminą D, przeprowadzonych 
na ponad 11 000 osób.

Ale kto z nas słyszał w mediach o takim badaniu? Podczas, gdy codziennie 
byliśmy informowani o możliwych szczepieniach i lekach (przeważnie bar-
dzo drogich), o witaminie D albo w ogóle nic się nie mówiło albo mówiło 
się nawet rzeczy niezgodne z prawdą. Witamina D jest zbyt tania i nie moż-
na jej opatentować, tak, że po prostu brakuje dla niej wspierającego lobby.

Wirus SARS-CoV-2 dostaje się do komórek w ludzkim ciele łącząc się z re-
ceptorem komórkowym ACE2 (enzym konwertazy angiotensyny 2, patrz 
wyżej). Tę samą drogę wykorzystały wirusy w ówczesnej pandemii SARS 
(Zhou et al., 2020b). Witamina D ma ścisły związek z układem renina-an-
giotensyna. Długotrwały niedobór witaminy D może prowadzić do nad-
miernej aktywacji receptora ACE2, tak, że do organizmu może przedostać 
się więcej wirusów (Li, 2011). Wzmożona aktywacja ACE2 podwyższa ci-
śnienie krwi, które stanowi dodatkowy czynnik ryzyka przy COVID-19. 
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Badania kliniczne: im niższy poziom witaminy D, tym cięższy 
przebieg COVID-19
Wyniki dwóch badań klinicznych pokazują, że ryzyko ciężkiego, zagrażają-
cego życiu lub nawet śmiertelnego przebiegu infekcji koronawirusem wy-
stępuje u pacjentów z niskimi wartościami witaminy D. Ryzyko takie jest 
znacznie wyższe niż przy prawidłowym poziomie witaminy D (wartości 
powyżej 75 nmol/l.)

W jednym z badań 212 pacjentów z COVID-19 z trzech szpitali na południu 
Azji zostało podzielonych na chorych przechodzących chorobę łagodnie, 
średnio, ciężko i krytycznie (Alipio, 2020). Następnie określono poziom 
witaminy D u tych pacjentów. Wynik: im niższy poziom witaminy D, tym 
cięższy przebieg choroby (p. tabela 6).

Tab. 6: Stan witaminy D u pacjentów z COVID-19 ogółem i według cięż-
kości choroby (źródło: Alipio, 2020)

Całko-
wity %

Ciężkość przebiegu choroby
Łagodna Średnia Ciężka Krytyczna

Całkowita ilość osób (%) 212 
(100%)

49 
(23,1%)

59 
(27,8%)

56 
(26,4%)

48 
(22,6%)

Serum-25 (OH) D (nmol/l) 59,5 78 ± 2,7 68,5 ± 5,35 53 ± 2,8 42,75 ± 5,98
Poziom witaminy D
Prawidłowy (>75 nmol/l 
lub  >30 ng/ml)

55 
(25,9 %)

47 
(85,5 %)

4 
(7,3 %)

2 
(3,6 %)

2 
(3,6 %)

Niski (50-75 nmol/l lub 
20-30 ng/ml)

80 
(37,7 %)

1
(1,3 %)

35 
(43,8 %)

23 
(28,8 %)

21 
(26,3 %)

Niedobór (<50 nmol/l 
lub  < 20 ng/ml)

77 
(36,3 %)

1
 (1,4 %)

20 
(26,0 %)

31
 (40,3 %)

25 
(32,5 %)

Ryzyko zagrażającego życiu przebiegu choroby było przy niskim stęże-
niu witaminy D w surowicy krwi 23 razy większe niż u pacjentów z pra-
widłowymi wartościami, tj. powyżej 75 nmol/l.

Warto zauważyć, że prawidłowy poziom witaminy D został określony jako 
powyżej 75 nmol/l, a wartość poniżej 75 nmol/l istotnie zwiększała ryzyko 
ciężkiego przebiegu. Często bowiem również oficjalnie zalecane są niższe 
stężenia witaminy D w surowicy krwi. Niemieckie Towarzystwo Żywienia 
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(DGE) określa  minimalny poziom witaminy D na jedynie 50 nmol/l 25 (OH) 
D, co w tym badaniu uznane zostało za niewystarczające. 

Wartości witaminy D poniżej 75 nmol/l nie są rzadkością w Niemczech 
(a także w Polsce). Według badań przeprowadzonych przez Instytut im. 
Roberta Kocha, z udziałem prawie 7 000 osób, około 88% populacji Nie-
miec ma niski poziom witaminy D (Rabenberg i in., 2015). 

Takie określenie prawidłowego poziomu witaminy D w tym badaniu może 
wyjaśniać, dlaczego w brytyjskim badaniu nie znaleziono związku między 
poziomem witaminy D a ryzykiem infekcji koronawirusem (po usunięciu 
czynników zakłócających) (Hastie i in., 2020). Po prostu w badaniu tym w 
ogóle nie występują osoby z poziomem witaminy D powyżej 75 nmol/l.  

19-krotnie wyższe ryzyko zagrożenia życia przy niedoborze 
witaminy D

W dużym badaniu z Indonezji zbadano przebieg choroby i poziom wita-
miny D u 780 osób zakażonych SARS-CoV-2 (Raharusuna i in., 2020). 
U osób z niedoborem witaminy D wystąpiło dramatycznie zwiększone 
ryzyko śmierci. 98,9 pacjentów z niedoborem witaminy D (<50 nmol/l) 
i 87,8% pacjentów z niedostatecznym poziomem witaminy D (75-50 nmo-
l/l) zmarło z powodu choroby COVID-19. Ilość zgonów wśród osób z opty-
malnym poziomem witaminy D (> 75 nmol/l) wyniosła zaledwie 4,1%. 
Również pacjenci z chorobami współistniejącymi skorzystali na zwiększe-
niu zaopatrzenia organizmu w witaminę D.

U osób z niedoborem witaminy D ryzyko zgonu było 19 razy większe 
w porównaniu z osobami z prawidłowym poziomem tej witaminy. Czę-
sto w tym kontekście wysuwany jest argument, że niedobór witaminy D 
spowodowany jest zaawansowanym wiekiem a wysoka śmiertelność jest 
tylko przypadkowa.

W badaniu wzięto jednak również pod uwagę takie czynniki, jak wiek, 
wcześniejsze choroby i płeć. Po wyeliminowaniu tych czynników zakłó-
cających nadal istniało 10-krotnie większe ryzyko śmierci osób zakażo-
nych koronawirusem z niedoborem witaminy D.

W badaniu Niemieckiego Ośrodka Badań nad Rakiem (DKFZ), niemieckiej 
instytucji naukowej cieszącej się chyba najwyższą renomą na świecie, któ-
re objęło 9 548 osób w wieku od 50 do 75 lat, u uczestników z niskim po-
ziomem witaminy D (30-50 nmol/l) i niedoborem witaminy D (<30 nmol/l) 
również stwierdzono znacznie wyższą śmiertelność spowodowaną choro-
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bami dróg oddechowych. Przy niewystarczającym poziomie witaminy D 
śmiertelność była 2,1-krotnie wyższa, a przy niedoborze – 3-krotnie. Przy-
czyną ogółem 41% przypadków śmiertelnych wywołanych chorobami 
oddechowymi był niedostateczny poziom witaminy D (Brenner i in., 
2020). Autorzy doszli do następującego wniosku: „Niewystarczający po-
ziom i niedobór witaminy D są bardzo rozpowszechnione i odpowiadają 
za duży procent śmiertelności wywołanej chorobami dróg oddechowych 
u osób starszych, co potwierdza hipotezę, że suplementacja witaminy D3 
może być pomocna w ograniczeniu ekspozycji na pandemię COVID-19.”

Również w amerykańskim badaniu z udziałem 489 pacjentów zakażonych 
COVID-19 stwierdzono, że niedoborowi witaminy D towarzyszy bardzo 
duże zwiększenie ryzyka zachorowania na COVID-19. Badanie zostało 
opublikowane w jednym z najważniejszych specjalistycznych czasopism 
– JAMA (Meltzer i in., 2020). 

Należy przy tym podkreślić, że wartości referencyjne dla witaminy D w ba-
daniu niemieckim i amerykańskim były mniej rygorystyczne niż w wyżej 
wymienionych badaniach azjatyckich. Może to wyjaśniać, dlaczego wpływ 
poziomu witaminy D został mniej wyeksponowany niż w obu badaniach 
w Azji.

Niemniej jednak negatywny wpływ niedoboru witaminy D na śmiertel-
ność, także w badaniu niemieckim, należy określić jako dramatyczny. Dla-
tego szokujący jest fakt, że do tej pory w Niemczech oraz w Polsce nie ma 
żadnych oficjalnych zaleceń dotyczących suplementacji witaminy D. 

Witamina D jest środkiem niezwykle tanim, który ma wpływ na obniżanie 
ogólnej śmiertelności, co udowodniono według najwyższych standardów 
naukowych, takich jak analiza Cochrane: metaanaliza Cochrane przeprowa-
dzona na 56 randomizowanych badaniach obejmujących ogółem 95 286 
uczestników wykazała, że prawidłowy poziom witaminy D znacząco obniża 
ogólną śmiertelność ludzi starszych, zarówno tych, którzy żyją samodziel-
nie, jak i tych przebywających w domach opieki (Bjelakovic i in., 2014).

Według badania przeprowadzonego w Holandii wynika, że wraz z ni-
skim poziomem witaminy D i witaminy K (25(OH)D < 50 nmol/l oraz dp-
-ucMGP ≥ 361 pmol/l) idzie w parze 1,46-krotnie większa ogólna śmier-
telność, co odpowiada jej zwyżce o 46 % (van Ballegooijen i in., 2020).

Synergia witamin D i K zostanie omówiona bardziej szczegółowo później.
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Badania epidemiologiczne: im niższy poziom witaminy D, tym 
wyższy współczynnik śmiertelności
W jednym z badań porównano poziom witaminy D w 20 krajach europej-
skich z zachorowalnością i śmiertelnością z powodu COVID-19. Wynik po-
kazuje negatywną korelację: im niższy poziom witaminy D w kraju, tym 
częstsze choroby i zgony z powodu COVID-19 i odwrotnie (Ilie i in., 2020).

W artykule redakcyjnym z Alimentary Pharmacology & Therapeutics zba-
dano związek między szerokością geograficzną, w której żyje dana po-
pulacja, a śmiertelnością spowodowaną COVID-19. W krajach, w których 
stolica znajduje się poniżej 35 równoleżnika (stopnia) szerokości geogra-
ficznej północnej (równoleżnik ten przebiega np. przez Kretę na Morzu 
Śródziemnym), choroba jest znacznie łagodniejsza niż w krajach położo-
nych bardziej na północ. Na tej podstawie autorzy dostrzegają związek 
z poziomem witaminy D, ponieważ powyżej tej szerokości geograficznej 
ekspozycja na słońce w zimie nie jest wystarczająca do wytworzenia wita-
miny D w skórze (Rhodes i in., 2020). Dla orientacji: Sycylia leży na 37 stop-
niu szerokości geograficznej północnej, Polska zaś pomiędzy szerokością 
geograficzną północną 49 a 54,5 (skrajne punkty od Bieszczad po Bałtyk).

Interesujący aspekt: w krajach skandynawskich śmiertelność z powodu 
COVID-19 jest stosunkowo niska. Jednak w tych krajach suplementacja wi-
taminy D jest powszechna, a niedobór witaminy D jest stosunkowo rzadki. 
Co zaskakujące, w słonecznych Włoszech i Hiszpanii – dwóch krajach, któ-
re są poważnie dotknięte chorobą – niedobór witaminy D jest powszech-
ny (Ilie i in., 2020; Rhodes i in., 2020).

Liczby w USA wskazują również na związek między poziomem witaminy 
D a przebiegiem choroby COVID 19: osoby o czarnej skórze umierają 2,6 
razy częściej z powodu tej choroby (34,7 zgonów / 100 000 mieszkańców) 
niż ludzie z białą skórą (13,1 zgonów / 100 000 mieszkańców) (APM, 2020). 
Dane z Wielkiej Brytanii przedstawiają ten sam obraz: osoby czarnoskóre 
mają 4,3 razy większą śmiertelność z powodu COVID-19 niż osoby ze skórą 
białą (White i Nafilyan, 2020).

Odpowiednio do tego badanie przeprowadzone w 2011 roku wykazało, 
że osoby o ciemnej skórze i Latynosi cierpią dużo częściej na niedobór 
witaminy D (<20 mg/ml). Podczas, gdy wśród wszystkich osób objętych 
testem niedobór występował u 41,6 %, osób, odsetek ten u osób ciemno-
skórych wynosił 69,2% a u Latynosów 82,1 % (Forrest i Stuhldreher, 2011).
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Im ciemniejsza skóra, tym dłuższa musi być jej ekspozycja na słońce, aby 
organizm mógł samodzielnie wytwarzać odpowiednią porcję witaminy D. 
Jednak duża część USA i cała Wielka Brytania leżą na północ od 35. stopnia 
szerokości geograficznej północnej i dlatego promieniowanie słoneczne 
jest tam za słabe aby wytworzyć odpowiednią ilość witaminy D nawet 
u osób z białą skórą. 

Z tego względu osoby z ciemną skórą mają częściej niedobory witaminy D 
niż osoby o skórze jasnej.

Witamina D a czynniki ryzyka COVID-19
Różne przewlekłe choroby, takie jak nadciśnienie, cukrzyca, choroby ukła-
du sercowo-naczyniowego i zespół metaboliczny mają związek z niepra-
widłowym poziomem witaminy D. Zarówno te podstawowe choroby, jak 
i niedobór witaminy D sam w sobie zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu 
COVID-19. Również podeszły wiek, stanowiący również poważny czynnik 
ryzyka dla przebiegu koronawirusa, idzie przeważnie w parze z niepra-
widłowym poziomem zaopatrzenia organizmu w witaminę D (Biesalski, 
2020). 

Stąd też niedobór witaminy D mógłby być ważnym wskaźnikiem dla cięż-
kiego przebiegu i śmiertelności w razie zakażenia. W przypadku zacho-
rowania na COVID-19 powinno się zatem określić poziom witaminy D i w 
razie potrzeby (która występuje w większości przypadków) przyjmować 
uzupełniająco witaminę D, aby unormować tę wartość. Jest to niezwykle 
ważne najpóźniej w momencie przyjęcia do szpitala. Niestety zbyt mało 
uwagi poświęca się znaczeniu poziomu witaminy D zarówno dla ryzyka 
zakażenia, jak i dla przebiegu choroby (Biesalski, 2020). 

Choć ogromne znaczenie powszechnego niedoboru witaminy D dla 
ogólnej śmiertelności zostało bardzo dobrze udowodnione, wiele sys-
temów ubezpieczenia społecznego nadal odmawia sfinansowania tego 
taniego badania krwi. W Szwajcarii taki test już od dawna uważany jest 
za coś oczywistego, we Francji obecnie również.

W Niemczech nadal obowiązuje niestety zasada: jeżeli nie ma lobby 
oraz nie ma presji prawnej to nie ma świadczeń z kasy chorych. Naszym 
systemem opieki zdrowotnej nie kieruje się przeważnie logiką i nauką, 
lecz jest sterowany przez grupy interesów i ich prawników. A przecież 
suplementacja witaminy D byłaby ogromnie skutecznym, niezwykle ta-
nim i prostym środkiem zapobiegawczym. 
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Wysoka śmiertelność w domach opieki i spokojnej starości 
Osoby starsze są znacznie bardziej narażone na zapalenie płuc, zwłasz-
cza gdy przebywają w szpitalu lub w domu opieki. Osoby te są w grupie 
podwyższonego ryzyka ponieważ znacznie częściej chorują na COVID-19. 
Dane z Włoch pokazują, że średnia wieku osób zarażonych wirusem to lu-
dzie w wieku 62 lat, ale średni wiek ofiar śmiertelnych wynosi 80 lat. 57% 
osób, które zmarły z powodu COVID-19 miało nawet powyżej 80 lat. Może 
to być związane z tym, że liczba współistniejących chorób rośnie wraz 
z wiekiem. Prawie 96% śmiertelnych przypadków we Włoszech miało cho-
roby współistniejące, z czego 68% z nich chorowało na nadciśnienie tętni-
cze (Ebhardt i Bertacche, 2020).

Zagrożenie dla osób starszych jest szczególnie wysokie, jeśli mieszkają w 
domu opieki: w takich placówkach śmiertelność jest szczególnie wysoka. 
W USA 42% wszystkich śmiertelnych przypadków COVID-19 to zgony w 
domach opieki, ośrodkach mieszkalnictwa wspomaganego lub porówny-
walnych zakładach opieki długoterminowej (Girvan i Roy, 2020). Oprócz 
chorób powszechnych w tej grupie wiekowej, rolę w ich przypadku może 
również odgrywać poziom witaminy D. Jest on szczególnie niski u senio-
rów przebywających w domach opieki (Schilling, 2012).

Niedobór witaminy D jest powszechny w zespole ostrej niewy-
dolności oddechowej
Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to rozległa odpowiedź 
płuc na szkodliwe czynniki. Jednym z objawów jest poważne ogranicze-
nie dopływu tlenu. ARDS jest chorobą zagrażającą życiu i cechuje się dużą 
śmiertelnością.

Badanie przeprowadzone z udziałem pacjentów chorujących na COVID-19 
w bardzo dotkniętym chorobą chińskim Wuhan pokazuje, że u 93% pa-
cjentów, którzy zmarli rozwinął się zespół ARDS (Zhou i in., 2020a). ARDS 
stanowi tym samym jedną z głównych komplikacji COVID-19. Między in-
nymi ten zespół sprawia, że chorzy z ciężkim przebiegiem COVID-19 mu-
szą być leczeni na oddziale intensywnej terapii.

Ze względu na fakt, że zespół ARDS wywołują jeszcze inne czynniki, pod-
dano go dokładniejszym badaniom jeszcze przed obecną pandemią. Ba-
dania przedkliniczne i inne dane wykazały, że niedobór witaminy D po-
garsza ARDS a podanie witaminy D może go spowolnić (Quesada-Gomez 
i in., 2020).
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Badania wykazują, że niedobór witaminy D (<50 nmol/l) jest częsty u pa-
cjentów z ARDS. Jeśli poziom witaminy D u pacjentów z ryzykiem ARDS 
został doprowadzony do normalnego poziomu przed wystąpieniem tego 
syndromu, wystąpiło mniejsze uszkodzenie naczyń włosowatych pęche-
rzyków płucnych (marker ARDS) (Dancer i wsp., 2015).

W innym badaniu przyjrzano się pacjentom OIOM podłączonym do respi-
ratora. 
Wyjaśnienie: Terapia ARDS zasadniczo obejmuje leczenie objawów za po-
mocą wentylacji mechanicznej. Pacjenci z podawaną witaminą D (5 x 50 
000 j.m. lub 5 x 100 000 j.m.) osiągali znacznie lepsze wyniki, niż ci bez wi-
taminy D. Ponadto byli w stanie szybciej opuścić szpital (25 dni dla pacjen-
tów z 5 x 50 000 j.m.; 18 dni dla pacjentów z 5 x 100 000 j.m.) niż pacjenci 
bez podawanej witaminy D (36 dni) (Han i wsp., 2016). 

Teraz jeszcze ciekawsza sprawa, dotycząca bezpośrednio pacjentów, 
którzy COVID-19 przechodzą najciężej: w hiszpańskim badaniu z udzia-
łem 76 pacjentów podanie wysokich dawek witaminy D (w formie kalcy-
fediolu, 0,532 mg dziennie po przyjęciu do szpitala, 0,266 mg w trzecim 
i siódmym dniu a potem raz w tygodniu) bardzo pozytywnie wpłynęło na 
przebieg choroby w czasie pobytu w szpitalu: Na 50 pacjentów, którzy 
otrzymali witaminę D, tylko 1 pacjent trafił na oddział intensywnej te-
rapii, natomiast spośród 26 pacjentów, którzy nie otrzymali witaminy 
D – aż połowa: 13 razy więcej! W grupie z witaminą D nie było żadnych 
przypadków śmiertelnych, w grupie kontrolnej zmarło dwóch pacjen-
tów (Entrenas Castillo i in., 2020). W przypadku zastosowanego kalcyfe-
diolu chodzi o metabolit, który podobnie jak witamina D3 zostaje prze-
kształcony w organizmie w aktywny hormon kalcytriol.

Witamina D łagodzi burzę cytokinową
Wiele wskazuje na to, że witamina D zmniejsza ryzyko zakażenia SARS-
-CoV-2, a w przypadku infekcji znacznie łagodzi przebieg choroby wywo-
łanej przez COVID-19. Badania nad komórkami wykazują, że witamina D 
działa przeciwzapalnie i redukuje mi. in. cytokinę interleukinę 6, a tym sa-
mym łagodzi zbyt silną reakcję na cytokiny (Calton i in., 2015).

Z jednej strony pacjenci SARS-CoV-2-dodatni mają znacznie niższy poziom 
witaminy D we krwi (27,7 nmol/l) niż w badaniu osób nie zakażonych (61,5 
nmol/l) (D‘Avolio i wsp., 2020) . Z drugiej strony witamina D może regulo-
wać i tłumić reakcję zapalną na wirusy oddechowe. Utrzymując odpowiedni 
poziom witaminy D można zapobiec burzy cytokinowej, która może skut-
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kować ciężkimi przebiegami od COVID-19 i powodować m.in. ostrą niewy-
dolność oddechową (ARDS), a co za tym idzie i śmierć (Rhodes i in., 2020).

Białko C-reaktywne (CRP) jest markerem burzy cytokinowej. Im silniej wy-
stępuje taka reakcja, tym wyższe wartości CRP we krwi. Według jednego 
z badań, 81,5% pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 miało wysokie 
wartości CRP. U osób z łagodnym przebiegiem wysokie CRP wystąpiło tyl-
ko u 56,5% pacjentów. Z drugiej strony pacjenci z wysokim CRP byli bar-
dziej narażeni na wystąpienie ciężkiego przebiegu choroby niż pacjenci 
z niskim CRP (23% do 8%). Wyższe poziomy CRP są również powiązane 
z niedoborem witaminy D. Witamina D może zatem pomóc złagodzić po-
wikłania wywołane burzą cytokinową (Daneshkhah i in., 2020).

Według nowych badań przeprowadzonych w Wuhan i Essen, niektóre ko-
mórki odpornościowe mogą również służyć jako rodzaj systemu wczesne-
go ostrzegania przed zagrażającemu życiu rozwojowi infekcji COVID. Są to 
cytotoksyczne komórki T z markerem powierzchniowym CD-8, które roz-
poznają i eliminują zakażone komórki organizmu za pomocą antygenu. 
Jeśli we krwi jest zbyt mało komórek CD-8, istnieje znacznie zwiększone 
ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (Liu i wsp., 2020). Interesujące: ten 
typ komórek odpornościowych ma największą gęstość receptorów wita-
miny D (VDR) (Veldman i wsp., 2000). Do genów zależnych od VDR należą 
te, które są ważne dla różnicowania i przeżycia cytotoksycznych limfocy-
tów T (Sarkar i in., 2016).

Podsumowanie: Dlaczego witamina D pełni ważną rolę

Witamina D jako niezbędny modulator układu odpornościowego może 
być najtańszym i jak dotąd najlepszym środkiem zapobiegawczym w przy-
padku wielu chorób. Wiele na to wskazuje:

•	 Witamina D pełni ważną funkcję w układzie odpornościowym. Działa 
immunoregulacyjnie, przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo. 

•	 Wybuch epidemii COVID-19 nastąpił w zimie, gdy wartości witaminy D 
były najniższe. 

•	 Ryzyko przebiegu COVID-19, który zagraża życiu lub nawet kończy się 
śmiercią jest w przypadku pacjentów z niskim poziomem witaminy D 
nawet 10 razy większe i to po wyeliminowaniu czynników zakłócają-
cych, takich jak wiek, choroby współistniejące, czy płeć męska.

•	 Przewlekłe choroby, kojarzone z ciężkim przebiegiem COVID-19, mają 
związek z niskimi wartościami witaminy D. 
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•	 Witamina D łagodzi szczególnie niebezpieczną burzę cytokinową.
•	 Brak witaminy D przyczynia się do powstania zespołu ostrej niewy-

dolności oddechowej (ARDS) (Grant i in., 2020). ARDS stanowi jeden 
z głównych problemów związanych z COVID-19.

•	 Podawanie witaminy D – jak wykazały badania – spowodowało dużą 
poprawę kliniczną przy ARDS i COVID-19 na oddziałach intensywnej 
terapii.

Zapobieganie niedoborom witaminy D
Należy koniecznie unikać niedoborów zarówno witaminy D jak i innych 
witamin, również z tego względu, że zapotrzebowanie na nie w przypad-
ku zakażenia wyraźnie się zwiększa. Stąd też należy zwrócić uwagę na wy-
starczający poziom witaminy D. Suplementacja witaminy D3 może przy-
czynić się do obniżenia śmiertelności spowodowanej chorobami dróg 
oddechowych i innymi schorzeniami w czasie pandemii COVID-19 i po jej 
zakończeniu (Brenner i in., 2020).

Do tej pory publikacje wykazały jedynie bardzo silną korelację między 
poziomem witaminy D a COVID-19, ale nie udowadniają jeszcze związ-
ku przyczynowego. Wymaga to dodatkowych randomizowanych badań 
interwencyjnych. Jednak w następstwie pandemii bardzo ceniona fran-
cuska Académie nationale de Médecine (2020) już zaleca przyjmowanie  
witaminy D. W maju 2020 zaleciła zbadanie poziomu witaminy D u wszyst-
kich zainfekowanych seniorów w wieku powyżej 60 lat oraz uzupełnienie 
jej poziomu w razie potrzeby. W swoim komunikacie prasowym akademia 
napisała, że w przypadkach osób zainfekowanych COVID-19 zauważono 
istotną korelację między niskim poziomem witaminy D a śmiertelnością. 
Dlatego też poleca witaminę D osobom również poniżej 60 roku życia, 
które zostały zakażone SARS-CoV-19.

WHO zaleca generalnie suplementację witaminy D w celu zapobiegania 
zakażeniom dróg oddechowych u dorosłych i dzieci. Endocrine Society, 
najstarsza i najważniejsze międzynarodowa organizacja endokrynologicz-
na, zaleca dzienną dawkę 1500-2000 j.m. witaminy D3 dorosłym w każ-
dym wieku z dużym ryzykiem niedoboru tej witaminy (Holick i in., 2011).

Z logicznego punktu widzenia witamina D stanowi rzeczywiście dużą po-
moc wtedy, gdy brakuje jej w organizmie. W Niemczech taki przypadek 
zachodzi często ze względu na niedobór światła słonecznego i wykony-
wanie pracy biurowej. Większość populacji na Zachodzie wykazuje deficyt 
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witaminy D. To szczególnie ważne dla seniorów i osób przebywających 
w domach opieki. Tam niedobór ten jest potencjalnie najbardziej zabójczy 
a zapewnienie poziomu witaminy D w Niemczech – najgorsze.

Amerykańskie Towarzystwo Geriatryczne wydało zalecenie szczególnie 
dla osób w starszym wieku. W celu osiągnięcia prawidłowych wartości wi-
taminy D w surowicy (≥75 nmol/l (≥30 ng/ml)) osoby powyżej 70. roku 
życia powinny suplementować ją w ilości 4 000 j.m. dziennie (American 
Geriatrics Society Workgroup on Vitamin D Supplementation for Older 
Adults, 2014). To renomowane towarzystwo medyczne określa zresztą 
poziom witaminy D we krwi ≥30 ng/ml, 75 nmol/l jako „fizjologicznie 
konserwatywne szacunki“ i argumentuje m.in., że u ludzi, którzy pracują 
regularnie na świeżym powietrzu, latem te wartości są dwa razy wyższe.

Badania prowadzone nad ludami na wschodzie Afryki żyjącymi w tra-
dycyjny sposób, których skóra jest nasłoneczniana przez cały rok (Lu-
xwolda i in., 2012; Luxwolda i in., 2013), potwierdziły zalecenia ekspertów 
odnośnie do witaminy D: wartości witaminy D w przedziale 40-50 ng/ml 
(100-125 nmol/l) są optymalne, wartości między 20–30 ng/ml wskazują na 
umiarkowany niedobór, a wyraźny niedobór występuje przy wartościach 
poniżej 20 ng/ml (50 nmol/l).

Niemieckie Towarzystwo Żywienia (DGE) zaleca codzienne spożywanie 
800 j.m. (IU). Przez dziesięciolecia zalecane było spożywanie nawet tylko 
200 j.m. witaminy D, a jako normę traktowano poziom 50 nmol/l. W świe-
tle aktualnych zaleceń, taka porcja dzienna oraz poziom witaminy D we 
krwi były stanowczo za niskie. Kontrastuje to wyraźnie z aktualnymi zale-
ceniami lekarskimi w USA dla osób starszych.

Tab. 7: Klasyfikacja stężenia witaminy D w surowicy krwi

Klasyfikacja Wartość w ng/ml Wartość w nmol/l
Wartość optymalna 40-50 ng/ml 100-125 nmol/l
Dobry poziom 30-40 ng/ml 75-100 nmol/l
Umiarkowany niedobór 20–30 ng/ml 50-75 nmol/l
Wyraźny niedobór <20 ng/ml <50 nmol/l

Zapotrzebowanie na witaminę D w czasie zimy w Niemczech wynosi 
przeważnie 4 000 j.m. dziennie (dla osób dorosłych). W celu zapobiega-
nia infekcjom wirusowym dróg oddechowych seniorom, młodzieży i do-
rosłym zaleca się w zależności od wagi ciała 40-60 j.m. witaminy D na kg 
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masy ciała dziennie. Dla osoby ważącej 70 kg oznaczałoby to przykładowo 
2800-4200 j.m. (Gröber i in., 2020). Badania pokazują, że lepsze wyniki niż 
podanie co jakiś czas jednej dużej dawki (np. 40 000 j.m.) daje codzien-
ne przyjmowanie mniejszych porcji witaminy D (Aponte i Palacios, 2017; 
Bergman i in., 2013). Organizm bardzo dobrze przyswaja tę rozpuszczalną 
w tłuszczach witaminę, gdy jest ona w produkcie z olejem (np. w formie 
kropli).

Nie zaleca się podawania nadmiernych porcji witaminy D3, jak to jest 
czasami propagowane w kręgach medycyny niekonwencjonalnej. Ponad 
4 000 j.m. dziennie powinny przyjmować wyłącznie osoby, które mają 
stwierdzony niedobór witaminy D3. Aby szybko uzupełnić poważny nie-
dobór należy stosować przez ograniczony okres do 10 000 j.m. witaminy 
D3 dziennie. Stosowanie wysokich porcji przez bardzo długi czas może 
powodować poważne działania niepożądane. Jak mówi znana maksyma 
– to dawka decyduje, czy coś jest lekarstwem czy trucizną.  

Niedobór witaminy D idzie w parze nie tylko ze zwiększonym ryzykiem 
zachorowania na COVID-19, lecz także na wiele innych (ciężkich) chorób 
(Holick, 2004). Szeroko rozpowszechniona suplementacja witaminy D mo-
głaby zatem nie tylko zmniejszyć współczynnik umieralności w pandemii 
koronawirusa, lecz także zniwelować problem niedoboru witaminy D w 
społeczeństwie i związane z nim zagrożenia dla zdrowia (Goddek, 2020). 

Podawanie wysokich dawek w przypadku niedoboru witaminy D

W przypadku stwierdzenia niedoboru witaminy D, należy najpierw zwięk-
szyć jej stężenie w surowicy krwi. Radzimy wtedy w celu stopniowego zwięk-
szenia jej poziomu zastosować następującą ogólną zasadę: 10 x 800 x 10.

Oznacza to, że przez okres 10 tygodni codziennie należy przyjmować 10 
kropli witaminy D3 (produkt z witaminą D rozpuszczoną w oleju) zawiera-
jących 800 j.m. Oznacza to 8 000 j.m. dziennie. W przypadku produktów 
z witaminą D w oleju (w kroplach) zawierających większą dawkę, należy 
odpowiednio dostosować ilość kropli (np. 4 krople po 2 000 j.m.). W razie 
zarażenia się koronawirusem uzupełnienie poziomu witaminy D powinno 
nastąpić jeszcze szybciej (patrz niżej).

Proszę zwrócić uwagę na to, że powyższa formuła, jako uśredniona war-
tość, odnosi się do osób o normalnej wadze ciała. W przypadku osób nie-
wysokich i szczupłych powinna zostać zmniejszona, a dla wysokich lub 
otyłych zwiększona. Stany zapalne również zwiększają zapotrzebowanie 
na witaminę D. Aby uniknąć ryzyka niepożądanych efektów związanych 
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ze stosowaniem zbyt dużych dawek, witamina D3 powinna być w takich 
przypadkach połączona z witaminą K2 (patrz niżej). Najlepiej po upływie 
10 tygodni należy ponownie zbadać poziom witaminy D we krwi. Wtedy 
można odpowiednio zareagować na zbyt duże lub zbyt małe wartości, do-
stosowując przyjmowaną dawkę.

Przy ciężkim przebiegu COVID-19 zaleca się wspomagająco przyjmowa-
nie witaminy D w dużych dawkach (doustnie): Pierwszego dnia podanie 
w jednej dużej dawce 200 000 j.m. oraz w pierwszym tygodniu codziennie 
20 000 j.m. w drugim tygodniu codziennie 10 000 j. m. a w trzecim tygo-
dniu codziennie 5 000 j.m. (Gröber i in., 2020). 

Mała dygresja na temat dowodów naukowych i grup interesów: 

W Niemczech nadal przeprowadza się w mediach wywiady z rzekomymi 
ekspertami, którzy ostrzegają przed przedawkowaniem witaminy D a jej 
niedobór bagatelizują jako zjawisko towarzyszące procesowi starzenia 
się. Stan wiedzy tych ekspertów dotyczący witaminy D albo opiera się 
na stanie wiedzy z ubiegłego stulecia albo świadomie rozpowszechniają 
wprowadzające w błąd informacje. W tej małej książeczce przytoczyliśmy 
dotychczas jedynie ułamek aktualnego stanu badań. Sprawa z punktu wi-
dzenia nauki jest całkowicie jasna, o czym wie każdy, kto poważnie zajmu-
je się tym tematem.

A zatem kto zajrzy do licznych badań na temat działania witaminy 
D w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, a teraz także wprost na temat 
COVID-19, i porówna zawarte tam mocne i pozytywne dowody np. z ba-
daniami wpływu leku Remdesiviru, który został dopuszczony do obrotu w 
USA i w Europie jako pierwszy i jedyny lek na COVID-19, będzie się musiał 
naprawdę zdziwić, dlaczego w popularnych mediach codziennie mówi się 
o szczepieniach i opatentowanych drogich lekach, natomiast nie ma tam 
prawie żadnych sensownych i zgodnych z prawdą informacji na temat wi-
taminy D. 

Dowody na działanie Remdesiviru na COVID-19 opierają się przede wszyst-
kich na wynikach badania „Adaptive COVID-19 Treatment Trial“ (ACTT-1). 
W badaniu sponsorowanym przez amerykański National Institu¬tes of 
Health z udziałem 1 063 uczestników Remdesivir skracał znacznie czas 
powrotu do zdrowia pacjentów, w porównaniu z placebo, z 15 do 11 dni. 
Umieralność została obniżona z 11,9 do 7,1 %. W tym przypadku różnica 
nie była jednak znaczna. Tak niewiele wystarczyło jednak do dopuszczenia 
tego leku do obrotu i 12 milionów wzmianek w google. Nie mam nic prze-
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ciwko dopuszczeniu Remdesiviru, ale upominam się o takie samo prawo 
dla wszystkich rozwiązań, które mają sens i skuteczne działanie. Przede 
wszystkim takich, które są tanie i przy prawidłowym stosowaniu nie dają 
żadnych skutków ubocznych – tak, jak witamina D3.

Właściwe połączenie witamin D3 i K2
Jako argument przeciwko suplementacji witaminy D często podaje się ry-
zyko hiperwitaminozy (nadmiernego poziomu witaminy w organizmie). 
Może ona prowadzić do skutków ubocznych takich jak hiperkalcemia 
(nadmierny poziom wapnia), miażdżyca naczyń, osteoporoza i kamienie 
nerkowe. Przyczyną hiperkalcemii jest przy tym raczej niedobór witami-
ny K, ponieważ przy przyjmowaniu dużych dawek witaminy D wzrasta 
zapotrzebowanie na witaminę K. Witamina D przyczynia się bowiem do 
tworzenia się białek budujących kości, do których aktywacji niezbędna 
jest witamina K (np. osteokalcyna). Aby aktywować te białka, we krwi musi 
być wystarczający poziom witaminy K. Stąd też zaleca się łączenie suple-
mentacji witaminy D i witaminy K (Goddek, 2020). Jest to ważne przede 
wszystkim przy przyjmowaniu dużych dawek witaminy D. 

Amerykańskie Towarzystwo Geriatryczne zaleca wszystkim starszym oso-
bom (powyżej 70. roku życia) 4 000 j. m. (100 μg) witaminy D dziennie 
(American Geriatrics Society Workgroup on Vitamin D Supplementation 
for Older Adults, 2014). Zalecana przez Radę do spraw Żywności i Żywie-
nia (FNB) w USA dzienna dawka witaminy K dla dorosłych wynosi w zależ-
ności od płci około 100 μg (Booth, 2012). W przypadku profilaktyki przy 
stosowaniu wyższych dawek zalecany stosunek witaminy D do witaminy 
K wynosi 1:1 (100 μg witaminy D3 + 100 μg witaminy K2), w szczególnych 
sytuacjach (osteoporoza, Choroba niedokrwienna serca) dawka witaminy 
K2 w postaci MK7 powinna zostać podwojona.

Wskazane może być również dodatkowe przyjmowanie magnezu, ponie-
waż wydaje się, że wszystkie enzymy, które metabolizują witaminę D, po-
trzebują magnezu (Uwitonze i Razzaque, 2018). 
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8.2 Witamina K2 może również złagodzić przebieg COVID-19

W przypadku ciężkiego przebiegu COVID-19 często występują zaburzenia 
krzepliwości krwi objawiające się tworzeniem się zakrzepów spowodowa-
nych burzą cytokinową. Infekcje wirusowe często są związane z tworzeniem 
się skrzepów krwi ale ten efekt wydaje się szczególnie silny w przypadku 
koronawirusa. Podczas gdy odsetek pacjentów, u których występuje zato-
rowość płucna, wynosi średnio 1,3%, w przypadku poważnego przebiegu 
infekcji COVID-19 wzrasta on aż do 30%. Skrzepy, oprócz zapalenia płuc, 
są główną przyczyną uszkodzenia płuc i śmiertelnej niewydolności wie-
lonarządowej. Częściowo szybkie i poważne pogorszenie stanu pacjenta 
można wytłumaczyć tworzeniem się skrzepu.

Z tego względu lek przeciwzakrzepowy (heparyna) powinien być dzisiaj 
w szpitalach jednym z podstawowych środków leczniczych w terapii cho-
rych na COVID-19.  

Witamina K aktywuje nie tylko czynniki wspomagające krzepnięcie, lecz 
także przeciwzakrzepowe czynniki w wątrobie. Działa tym samym regulu-
jąco na funkcję krzepnięcia. Witamina K pełni poza tym jeszcze inne funk-
cje, która wykraczają poza krzepnięcie krwi. 

W jednym z badań wykorzystano tworzenie się zakrzepów krwi, często ze 
skutkiem śmiertelnym, jako okazję do przeanalizowania poziomu witami-
ny K u takich pacjentów. Jako marker statusu witaminy K we krwi zastoso-
wano niekarboksylowane białko macierzy Gla (uc-MGP). Witamina K za-
pewnia karboksylację MGP – jeśli brakuje witaminy K, występuje za dużo 
uc-MGP (Dofferhoff et al., 2020). Wykazano, że pacjenci z COVID-19 mieli 
znacznie więcej uc-MGP we krwi (1 673 pmol/l) niż osoby z grupy kontrol-
nej (536 pmol/l). Pacjenci z COVID-19 z ciężkim przebiegiem choroby mieli 
również znacznie wyższe wartości uc-MGP niż ci z łagodnym przebiegiem 
(średnio 2 087 do 1 299 pmol/l). Tym samym pacjenci z COVID-19 mie-
li mocno obniżony poziom witaminy K. Im cięższy przebieg COVID-19, 
tym większy niedobór witaminy K (Dofferhoff i in., 2020). Przyczyną cięż-
kiego niedoboru witaminy K u pacjentów z  COVID-19 jest również duże 
zużycie witaminy K związane z zapaleniem płuc, które powoduje wyczer-
panie zapasów witaminy K (Janssen i in., 2020). 

Według innego badania niedobór witaminy K u pacjentów z COVID-19 jest 
częsty, a u mężczyzn bardziej rozpowszechniony niż u kobiet. W przypad-
ku dużego niedoboru witaminy K można rozpoznać korelację z podwyż-
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szonymi markerami stanu zapalnego (IL6). Ten fakt wskazuje, że witamina 
K jest ważnym czynnikiem umożliwiającym zredukowanie ryzyka ciężkie-
go przebiegu COVID-19 (Anastasi i in., 2020).  

W przypadku niedoboru witaminy K w wątrobie produkowane są przede 
wszystkim czynniki wspomagające krzepnięcie krwi – kosztem innych 
białek zależnych od witaminy K (Janssen i in., 2020). W ten sposób przy 
niedoborze witaminy K tworzy się za mało śródbłonkowego białka S. Za-
leżne od witaminy K białko S obniża krzepliwość krwi i odgrywa pewną 
rolę w zapobieganiu powstawania lokalnych zakrzepów. W przypadku 
niedoboru witaminy K zakłócona zostaje ważna funkcja białka S w cho-
robie COVID-19, co również tłumaczy nasilenie tworzenia się zakrzepów 
(Janssen i in., 2020). Białko S odgrywa niedocenianą dotychczas kluczową 
rolę dotyczącą pozytywnego działania witaminy K. Działa ono nie tylko 
przeciwzakrzepowo, lecz także przeciwzapalnie, obniżając m. in. PGE2, 
COX2 i interleukinę 6 (Suleiman i in., 2013).

Jeśli w organizmie jest za mało witaminy K, aktywuje się również mniej 
MGP wiążącego wapń i pojawia się więcej wolnego wapnia. Wapń jest 
głównym czynnikiem krzepnięcia krwi. Występuje on we krwi zazwyczaj 
w formie związanej z białkiem (do 45%) i w wolnej, zjonizowanej formie 
(do 50%). Jony wapnia są klasyfikowane jako czynnik krzepnięcia IV i akty-
wują inne czynniki II, VII, IX, X i XIII.

Wolny wapń jest kluczowym czynnikiem w rozpoczęciu kaskady krzep-
nięcia. Nadmiar wolnego wapnia może zbyt silnie aktywować krzepnię-
cie krwi, co prowadzi do potencjalnie śmiertelnych zakrzepów krwi.

Zwiększona krzepliwość krwi z powodu duszności i burzy cy-
tokinowej
Dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędne jest 
utrzymywanie względnie stałego pH krwi. Dlatego nasz organizm stosuje 
kilka systemów buforowych: bufor wodorowęglanowy, fosforanowy, biał-
kowy i hemoglobinowy. Bufor wodorowęglanowy jest najważniejszym 
układem buforowym w organizmie, ponieważ kwasy powstałe w proce-
sie oddychania komórkowego mogą być usuwane z organizmu poprzez 
oddychanie. Pojemność buforu wodorowęglanowego i hemoglobiny 
zmniejsza się wraz z wiekiem. Z wiekiem swoją wydolność, nawet o po-
łowę, tracą także nerki, które są najważniejszym organem wydalniczym 
kwasów stałych (Frassetto i in., 1996).
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Dlatego z wiekiem coraz ważniejsze staje się zwracanie uwagi na zrów-
noważoną gospodarkę kwasowo-zasadową. Szczególnie ważne są tutaj 
zasadotwórcze substancje mineralne, takie jak potas, magnez i wapń (w 
postaci cytrynianów). Cytrynian potasu jest najważniejszym związkiem 
zasadotwórczym w warzywach i owocach oraz czynnikiem decydującym 
o tym, że są one tak zdrowe. Produkty żywnościowe pochodzenia zwie-
rzęcego i przetworzone są bogate w związki kwasotwórcze, takie jak sól 
kuchenna i fosforany, których szkodliwość dla zdrowia jest bardzo dobrze 
udokumentowana. W moim poradniku przytoczyłem na ten temat około 
400 badań („Metoda doktora Jacoba“). Te powiązania zostały również w 
przystępny sposób opisane w bardzo godnej polecenia publikacji B. Si-
monsohn „Das basische Prinzip“ [Reguła zasadowości].

W zespole ostrej niewydolności oddechowej wydychanie nadmiaru kwa-
sów jest znacznie zmniejszone, a kwaśny dwutlenek węgla gromadzi się 
we krwi. W połączeniu z funkcjami buforowymi, które są już ograniczone 
ze względu na wiek, nieuchronnie prowadzi to do kwasicy, silnego zakwa-
szenia krwi. Ilość wolnego wapnia gwałtownie przy tym wzrasta i zwiększa 
krzepliwość krwi (patrz wyżej). 

Białko macierzy Gla (c-MGP) aktywowane przez witaminę K2 wiąże nad-
miar wapnia (Schurgers i in., 2010) i transportuje go z naczyń krwiono-
śnych do kości. Jeśli oprócz kwasicy występuje niedobór witaminy K2, 
nadmiar wolnego wapnia nie jest wiązany. Może osadzać się wtedy jako 
fosforan wapnia lub też wpływać na aktywowanie procesu krzepnięcia 
krwi. Niedobór witaminy K dodatkowo zwiększa krzepliwość krwi w przy-
padku kwasicy.

Burza cytokinowa występująca powszechnie przy COVID-19 jest istotnym 
czynnikiem tworzenia się zakrzepów, ponieważ cytokiny również aktywu-
ją krzepnięcie krwi.

Która witamina K jest najlepsza?
Witamina K występuje w dwóch różnych formach: witamina K1 (filochinon) 
i witamina K2 (menachinon). Witamina K1 ma bardzo krótki czas połowicz-
nego rozpadu, który wynosi 1,5 godziny (Schurgers i in., 2007). Witamina 
K2 w porównaniu do witaminy K1 ma znacznie dłuższy czas stabilnego 
trwania w organizmie, zwłaszcza w formie menachinonu-7 (all-trans MK-
7). Z czasem połowicznego rozpadu wynoszącym ok. 3 dni, MK-7 ma wy-
raźnie lepszą trwałość, dociera do każdej części ciała i ma około 50-razy 
dłuższy czas działania niż witamina K1 (Schurgers i in., 2007). Poza tym 
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długołańcuchowy menachinon-7 charakteryzuje się niezwykle wysoką 
dostępnością biologiczną i jest optymalnie przyswajany prze organizm.

Jednak witamina K2 również występuje w różnych formach. Najbardziej 
skuteczną jest menachinon-7 (MK-7). Ten z kolei występuje w postaci cis 
i trans. Ważne jest, aby wybrać witaminę K2 w formie all-trans (all-trans 
MK-7), ponieważ forma cis jest prawie nieskuteczna. 

Witamina K2 w suplementach diety
Witamina K2 utrzymuje się we krwi 50-razy dłużej niż witamina K1 – ale 
jest niestety również ponad 50 razy droższa. Dlatego w obrocie handlo-
wym stosuje się wiele nieuczciwych chwytów. Produkt zawierający wita-
minę K, reklamowany jako ten, który „zawiera witaminę K2“, może ją zwie-
rać ale i tak składać się w większości z witaminy K1. Pełni ona wprawdzie 
zasadniczo te same funkcje, jednak ze względu na krótki czas połowiczne-
go rozpadu musiałaby być przyjmowana mniej więcej co 2 godziny, rów-
nież w nocy. Z tego powodu K1 pełni wprawdzie rolę w procesie tworzenia 
się czynników krzepnięcia krwi w wątrobie, ale – jak wynika z badań – nie 
ma żadnego pozytywnego i wymiernego wpływu na układ naczyniowy.

Witamina K2 MK-7 w połączeniu z wapniem lub magnezem nie jest za-
zwyczaj stabilna, ponieważ jest rozkładana przez te substancje mineral-
ne. Produkty, które łączą witaminę K2 z substancjami mineralnymi, muszą 
chronić witaminę K2, np. poprzez proces podwójnej mikroenkapsulacji. 
Witamina K2  jest na dodatek wrażliwa na światło. Z tych powodów wiele 
suplementów diety z witaminą K2 nie zawiera deklarowanych na opako-
waniu ilości witaminy K2 MK-7 lub zawierają już nieaktywną biologicznie 
formę cis-MK-7.  

W badaniu przeprowadzonym przez norweskie laboratorium Synthetica 
AS i producenta witaminy K2 okazało się, że na 233 badane produkty za-
wierające substancje mineralne połączone z witaminą K2 w formie MK-7 
tylko 16% miało podaną na etykiecie zawartość witaminy K2. W przypad-
ku 109 produktów bez substancji mineralnych deklarowaną zawartość wi-
taminy K2 miało tylko 50% produktów. W innych produktach ta zawartość 
była częściowo znacznie niższa niż podawano na opakowaniu.

W innym badaniu przetestowano 52 produkty pod kątem zawartości form 
cis- i trans-MK-7. Tylko w trzech produktach zawartość trans-MK-7 przekra-
czała 50% a tylko w jednym 80%. Według badania, większość produktów 
z witaminą K2 zawiera głównie nieaktywną biologicznie postać cis-MK-7, 
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są one wobec tego znacznie mniej skuteczne niż zakładają to konsumenci. 
Można to tłumaczyć tym, że wielu producentów wykorzystuje tanią wita-
minę K z Chin albo „rozcieńcza“ nią witaminę K wysokiej jakości, aby za-
oszczędzić. Stąd też warto przy zakupie witaminy K2 dokładnie przeczytać 
etykietę i kupować produkt renomowanej firmy.

Ważna informacja: Zapobiegawczo wystarczająca jest dawka około 100 
µg witaminy K2. W przypadku zachorowania na COVID-19 powinno się ją 
znacznie zwiększyć, ponieważ wzrasta zużycie witaminy K a większe daw-
ki mają znaczenie dla aktywacji białka S. Nie ma wprawdzie jeszcze żad-
nych danych naukowych na ten temat, ale ponieważ witamina K nie jest 
toksyczna i nie ma ograniczeń dotyczących jej przyjmowania, w przypad-
ku zakażenia można stosować nawet dawki do 500 µg. W przypadku K2 
(MK-7) wystarczy przyjmowanie raz dziennie, a K1 co około dwie godziny. 
Witamina K jest rozpuszczalna w tłuszczach i dlatego jest najlepiej wchła-
niana w produkcie, w którym jest już rozpuszczona w oleju.

Ważna informacja: W przypadku przyjmowania kumarynowych leków 
przeciwzakrzepowych stosowanie witaminy K2 należy uzgodnić z leka-
rzem, ponieważ witaminy K1 i K2 znoszą ich działanie.

8.3 Polifenole dla naturalnego działania przeciwzapalnego 
i zwalczania wirusów

Zwykłą bramą wejściową dla wirusów w czystym powietrzu są błony 
śluzowe jamy ustnej i nosa. Wychłodzenie to najważniejszy czynnik wy-
wołujący infekcje wirusowe, ponieważ wtedy błony śluzowe stają się po-
datniejsze na zarażenie. Wirusy namnażają się w nich z dużą szybkością, 
a skutki ujawniają się w ciągu kilku dni – np. w formie infekcji grypowej, 
prawdziwej grypy (influenza) lub właśnie COVID-19. Pierścień gardłowy 
Waldeyera („migdałki“) stanowi pierwszą główną barierę ochronną przed 
inwazją wirusów i bakterii z jamy ustnej i nosowej. Ochronę należy zacząć 
od tego obszaru.

Błonę śluzową gardła i nosogardzieli chronią np. polifenole, które mają 
działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i antyoksydacyjne. Poli-
fenole to szczególnego rodzaju substancje roślinne, które występują na 
przykład w granatach, owocach czarnego bzu, czystku lub bylicy boże 
drzewko. Polifenole zawarte w granatach skutecznie chronią przed zaraz-
kami chorobotwórczymi. Zabijają wirusy grypy, hamują ich namnażanie 
a nawet wspomagają działanie leków antygrypowych takich jak Tamiflu® 



67

(Haidari i in., 2009). Hamują również w naturalny sposób procesy zapal-
ne i w ten sposób przeciwdziałają burzy cytokinowej (Sohrab i in., 2014). 
Owoce czarnego bzu mogą u pacjentów chorych na grypę skrócić czas 
trwania choroby i znacznie złagodzić symptomy (Zakay-Rones i in., 1995; 
Zakay-Rones i in., 2004). Polifenole zawarte w czystku działają korzystnie 
na złagodzenie objawów przeziębienia (Kalus i in., 2009).

Na Uniwersytecie w Kolonii zbadano herbatkę z bylicy boże drzewko 
pod kątem jej działania stymulującego układ odpornościowy. W tym celu 
herbatkę podawano hokeistom z klubu Kölner Haie i badano ich system 
odpornościowy. U zawodników, którzy pili tę herbatę stwierdzono znacz-
ne wzmocnienie sił odpornościowych (Randerath i in., 1997). Wyraźnie 
zwiększyła się aktywność przede wszystkim naturalnych komórek zabój-
ców, cytotoksycznych limfocytów T i pewnych makrofagów tkankowych 
(komórek żernych). Są to dokładnie te trzy typy komórek, które decydują 
o obronie immunologicznej przy chorobach wywoływanych przez wirusy, 
do których zalicza się również COVID-19.

Inne skuteczne rośliny to jeżówka, owoc dzikiej róży, czosnek, kurkuma, 
imbir, nasturcja i chrzan oraz olejek z oregano i olejek goździkowy. Rów-
nież kit pszczeli jest bogaty w polifenole i inne czynne substancje anty-
septyczne. Świeży imbir chroni komórki śródbłonka dróg oddechowych 
przed przytwierdzaniem się do nich wirusów i wnikaniem ich do organi-
zmu (Chang i in., 2013). Świeżo zaparzona herbatka imbirowa dodatkowo 
nawilża błony śluzowe. Jeżówkę stosuje się często w celu zapobiegania 
infekcjom wirusowym dróg oddechowych, a także w celu ich leczenia. 
Roślina ta zwalcza ponadto wtórne infekcje bakteryjne i tłumi nadmier-
ną produkcję cytokin (Vimalanathan i in., 2017). Owoc dzikiej róży działa 
immunomodulacyjnie i reguluje tworzenie się interleukiny 6 (Patel, 2012). 
Czosnek reguluje uwalnianie się cytokin i stymuluje układ odpornościowy 
poprzez makrofagi, limfocyty i komórki NK (Arreola i in., 2015).

Godne polecenie jest również rozpylanie przeciwwirusowych i przeciw-
bakteryjnych olejków eterycznych, takich jak eukaliptus i malaleuca leu-
cadendra za pomocą parownika ultradźwiękowego.



68

8.4 Witamina C i A oraz cynk i selen są kluczowe dla układu 
odpornościowego

Witamina C i kwercetyna
Oprócz witaminy D pozytywny wpływ na produkcję cytokin ma również 
witamina C, która tłumi m. in. tworzenie się interleukiny 6. Niedobór wi-
taminy C zaburza funkcjonowanie układu odpornościowego i zwiększa 
tym samym podatność na zakażenia. Jednocześnie zakażenia wpływają 
negatywnie na poziom witaminy C we krwi, co sprawia, że jej wystarcza-
jący poziom we krwi w czasie dużego zagrożenia infekcją nabiera jeszcze 
większego znaczenia (Carr i Magini, 2017). Jeden z  chińskich szpitali za-
kaźnych poinformował, że infuzje z witaminy C (codziennie7,5–15 g, przez 
trzy kolejne dni) skutecznie łagodziły ciężki przebieg COVID-19. Badania 
kliniczne w tym zakresie są obecnie finansowane przez rząd.

Gröber i in. (2020) zalecają przy ciężkim przebiegu COVID podawanie wi-
taminy C w dużych dawkach: skuteczne jest przyjmowanie 1 000 - 3 000 
mg witaminy C w ciągu dnia w połączeniu z bioflawonoidami (owoce cy-
trusowe i owoce czerwonej róży). Jeszcze lepszy skutek odnosi się, gdy 
witamina C dostarczana jest za pośrednictwem krwi: zaleca się podawanie 
dożylnie w ciągu pierwszych 10 dni 15-30 g dziennie, następnie 2-4 razy 
7,5-15 g w tygodniu (po uprzednim wykluczeniu przeciwwskazań!). 

Witamina C działa w synergii z cynkiem i kwercetyną. Kwercetyna  ma dzia-
łanie przeciwwirusowe (koronawirus SARS, wirus grypy) i przeciwzapalne. 
Blokuje również skutecznie proteazę i białko S (spike protein) nowego ko-
ronawirusa, odpowiedzialne za jego wysoką zakaźność (Smith i Smith, 
2020; Khaerunnisa i in. 2020). Biodostępność kwercetyny w kompleksie 
fosfolipidowym jest 20-krotnie większa.

Witamina A przeciwko infekcjom dróg oddechowych
Oprócz witaminy D, szczególnie ważną rolę w chorobach wirusowych od-
grywa witamina A. Jest ona znana ze swojego korzystnego działania na 
wzrok, ale niedobór witaminy A jest widoczny przede wszystkim w wyglą-
dzie i działaniu błon śluzowych dróg oddechowych. Witamina A kontroluje 
wzrost i rozwój komórek śluzówki układu oddechowego i żołądkowo-je-
litowego poprzez regulację aktywności genów. Konsekwencją niedoboru 
witaminy A jest większa podatność na infekcje i nadmierne jej zużycie 
z powodu powtarzających się infekcji. To z kolei zwiększa istniejący niedo-
bór (Biesalski i in., 2017). Ponadto witamina A ma zdolność „zawracania” 
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komórek odpornościowych z organizmu do błony śluzowej jelit (Cantorna 
i in., 2019). Co równie interesujące: te dwie witaminy są współzależne, po-
nieważ receptory hormonu witaminy D (VDR) i hormonu witaminy A (RXR) 
łączą się podczas odczytu genu.

Według niemieckiego Federalnego Instytutu Analizy Ryzyka (BfR) (2004), 
spożycie witaminy A poniżej zalecanej normy występuje u ponad 25% 
populacji. Odsetek jest prawdopodobnie jeszcze wyższy, ponieważ w 
obecnych badaniach współczynnik konwersji (6: 1 zamiast 36: 1) był zbyt 
niski do obliczenia aktywności witaminy A i był fałszowany przez obec-
ność spożywanego β-karotenu. U ok. 40% białej populacji w Europie wy-
stępuje także polimorfizm genów, który sprawia, że osoby nim dotknięte 
z trudem przekształcają beta-karoten w witaminę A (Gröber, 2019). Nie-
dobór witaminy A jest mniej powszechny niż niedobór witaminy D, ale 
nie oznacza to, że jest mniej szkodliwy. W przypadku infekcji wirusowej 
dróg oddechowych wysoce zalecane jest dodatkowe spożycie witami-
ny A, ponieważ zapotrzebowanie na witaminę A gwałtownie wzrasta 
z powodu infekcji. Gröber i koledzy (2020) zalecają profilaktyczną suple-
mentację 30-50 j.m. (jednostek międzynarodowych) retinolu na kg wagi 
ciała dziennie. 

Witamina E
Witamin E – najlepiej w formie naturalnych tokoferoli – nie działa 
wprawdzie przeciwwirusowo, ale może chronić przed skutkami infekcji 
wirusowych. Wywołują one bowiem stany zapalne a tym samym silny 
stres oksydacyjny. Witamina E, która rozpuszcza się w tłuszczu, zaczy-
na przechwytywać wolne rodniki i dlatego w przypadku infekcji zapo-
trzebowanie na witaminę E jest podwyższone. Może ona chronić przed 
uszkodzeniem ważne organy, takie jak np. płuca czy wątroba (Mileva 
i Galabov, 2018).

Ponadto witamina E chroni przed zakrzepami krwi (National Institute 
of Health, 2020). W szczególności gamma-tokoferol zmniejsza agrega-
cję płytek krwi i opóźnia tworzenie się skrzepliny tętniczej. Gamma-to-
koferol ma również pozytywny wpływ na tworzenie bioaktywnego NO 
(podtlenku azotu), a tym samym rozszerza naczynia krwionośne (Singh 
i in., 2007). 

Ciało potrzebuje również witaminy E do wzmocnienia swojego układu od-
pornościowego, aby móc odeprzeć atakujące bakterie i wirusy.
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Cynk i selen
Oba pierwiastki śladowe cynk i selen mają wielkie znaczenie dla układu 
odpornościowego. Cynk poprawia reakcję układu immunologicznego na 
przeziębienia i choroby zakaźne – także u dzieci (Brown i in., 2009, Ho i in., 
2001; Kahmann i in., 2008).

Badania kliniczne potwierdzają skuteczność preparatów cynkowych w za-
pobieganiu i leczeniu chorób dróg oddechowych wywołanych przez wiru-
sy. Według tych badań cynk może skrócić czas trwania przeziębień u dzieci 
i dorosłych oraz znacząco złagodzić ich przebieg.

W przypadku ostrych infekcji dróg oddechowych, objawiających się np. 
bólem gardła czy katarem, o skuteczności terapeutycznej ważny jest bez-
pośredni kontakt jonów cynku z powierzchnią wirusa. Dlatego godne po-
lecenia są tabletki do ssania zawierające cynk (np. octan cynku, glukonian 
cynku) (Gröber i in., 2020).

Przy niedoborach selenu zwiększa się podatność na zakażenia, a prze-
bieg choroby jest cięższy (Arthur i in., 2003; Nelson i in., 2001). W jednym 
z badań przeprowadzono analizę 166 próbek surowicy pochodzącej od 
33 pacjentów z COVID-19. U badanych stwierdzono wyraźny niedobór se-
lenu. Poziom selenu był znacząco wyższy w przypadku próbek pacjentów, 
którzy przeżyli chorobę w porównaniu do tych, którzy w jej efekcie zmarli. 
Wskazuje to na fakt, że selen stanowi ważny czynniki w zwalczaniu tej in-
fekcji (Moghaddam i in., 2020). 

W przypadku infekcji można stosować duże dawki cynku i selenu, po-
nieważ także ich zużycie jest wtedy dużo wyższe. Z pewnością pomocne 
okażą się dawki 25 mg cynku lub 500 µg selenu. Zarówno w przypadku 
cynku, jak i selenu należy jednak unikać stosowania zbyt dużych dawek 
przez dłuższy czas.

8.5 Dbanie o zdrową florę bakteryjną jelit

Obecnie mamy jasne dowody naukowe na to, że flora bakteryjna jelit 
odgrywa główną rolę w naszym układzie odpornościowym (Belkaid und 
Hand, 2014). W związku z tym ma ona również daleko idący wpływ na kon-
trolę zachorowań na COVID-19. 

W przeprowadzonym badaniu 28 hospitalizowanych pacjentów z CO-
VID-90 otrzymywało trzy razy dziennie probiotyk z bakteriami kwasu mle-
kowego (pałeczki mlekowe) i bifidobakterie. Miały one na celu walkę 
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z dysbiozą stwierdzoną u pacjentów, którzy zmarli na zakażenie koronawi-
rusem. Ich flora bakteryjna jelit wykazała nie tylko wyraźne zmniejszoną 
liczbę bifidobakterii jak i pałeczek kwasu mlekowego – najbardziej naj-
powszechniejszych sprzyjających zdrowiu bakterii w jelitach człowieka – 
lecz także zwiększoną ilość potencjalnie szkodliwych zarazków. 

W ciągu 72 godzin niemal u wszystkich pacjentów doszło do złagodze-
nia symptomów (m.in. biegunki). W grupie kontrolnej, która nie otrzyma-
ła probiotyku, do takiej poprawy doszło u mniej niż połowy spośród 42 
pacjentów. Ryzyko bezdechu w grupie z probiotykiem było ośmiokrotnie 
niższe, zmniejszył się również odsetek pacjentów, którzy trafili na oddział 
intensywnej terapii oraz umieralność (d‘Ettorre i in., 2020). 

Pozytywny wpływ pełnowartościowego sposobu odżywiania z przewagą 
produktów roślinnych na ogólne ryzyko zakażeń można uzyskać w znacz-
nym stopniu poprzez wspomaganie tworzenia się zdrowej flory bakte-
ryjnej jelit. Dieta bogata w produkty mięsne, tłuszcz i gotowe produkty, 
sprzyja natomiast tworzeniu się w jelitach patogennej flory gnilnej.

8.6 Duże spożycie soli zwiększa podatność na wtórne infekcje 
bakteryjne

Nadmiar soli (chlorku sodu) w diecie ma działanie kwasotwórcze. Powo-
duje to zawarty w tym związku chlor, który w procesach metabolicznych 
przetwarzany jest w kwas solny. Kwas ten nie ulega metabolizmowi i musi 
być zneutralizowany i wydalony przez nerki. Nadmiar kwasów stałych we 
krwi i łagodna kwasica metaboliczna spowodowana dietą zwiększają po-
ziom kortyzolu we krwi (Maurer i in., 2003; Vormann i Goedecke, 2006). 
Nadmiar kwasów może osłabić mechanizmy obronne organizmu przed 
bakteriami. 

Jedno z badań w imponujący sposób pokazuje ten związek. Dodatkowe 
spożycie 6 g soli dziennie sprawiło, że granulocyty neutrofili (specjalne 
komórki odpornościowe, które głównie eliminują bakterie) nie działały 
już tak skutecznie jak wcześniej. Nadmiar soli powodował, że nerki były 
stymulowane do zwiększonego wydalania soli. Jako niepożądany efekt 
uboczny powodowało to także, że w organizmie gromadziły się glikokor-
tykoidy (np. kortyzol). Z kolei glukokortykoidy hamowały aktywność gra-
nulocytów obojętnochłonnych (Jobin i wsp., 2020).

Prawidłowe spożycie soli może zatem zmniejszać ryzyko wtórnego zaka-
żenia bakteryjnego, które może być powikłaniem zakażenia SARS-CoV-2.
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8.7 Zalecenia dotyczące osiągnięcia dobrej odporności orga-
nizmu – nie tylko na COVID-19

Wzmacnianie układu odpornościowego niezbędnymi składni-
kami odżywczymi
Oczywistym jest fakt, że układ odpornościowy jest uzależniony od dobre-
go zaopatrzenia w wiele mikroelementów. Szczególnie w razie choroby 
musi wytworzyć się na nowo wiele komórek immunologicznych i prze-
ciwciał. Ten proces zużywa nie tylko energię komórkową, lecz także wiele 
składników budulcowych (np. pierwiastków śladowych, witamin i amino-
kwasów).

Przedstawiając tę sytuację obrazowo można porównać nasze ciała do wiel-
kiego, stale działającego placu budowy. Potrzebuje on zarówno materiałów 
(np. witamin, składników mineralnych, aminokwasów) jak i pracowników 
(np. enzymów). Jeśli materiałów zaczyna brakować, pracownicy nie mogą 
dalej budować. Jeśli już na początku budowy brakuje materiałów, to budy-
nek zaczyna się rozpadać (częste infekcje) a jego fundament staje się  nie-
stabilny (zły stan ogólny). Dlatego nasze komórki są ciągle uzależnione od 
tego, czy będą miały stale do dyspozycji wszystkie materiały w zrównowa-
żonej ilości. Jest to szczególne ważne wtedy, gdy musimy walczyć z infekcją.

W sytuacjach kryzysowych układ odpornościowy musi reagować szybko. 
Do sprawnego tworzenia komórek immunologicznych i niezbędnych sub-
stancji semiochemicznych organizm potrzebuje w jednym czasie wszyst-
kich składników odżywczych, których używa jako budulca. Jeśli zabrak-
nie tylko jednego budulca (najsłabszego ogniwa w łańcuchu), to układ 
odpornościowy nie będzie funkcjonował efektywnie. Zwłaszcza u osób 
starszych występują często braki więcej niż jednego głównego budulca 
(pierwiastki śladowe, witaminy i aminokwasy).

Takimi budulcami dla układu odpornościowego są specyficzne amino-
kwasy (takie jak lizyna, N-acetylocysteina, tauryna), mikroelementy (wita-
miny i składniki mineralne) – najlepiej w połączeniu z przeciwzapalnymi 
substancjami roślinnymi, takimi jak kurkumina i kwasy tłuszczowe ome-
ga-3. Wnoszą one ważny wkład w regenerację komórek jelitowych, ochro-
nę przed stanem zapalnym oraz syntezę i recykling L-glutationu, najważ-
niejszego komórkowego przeciwutleniacza. Optymalne zaopatrzenie 
w substancje witalne przyspiesza również znacznie rekonwalescencję po 
przebytej chorobie COVID-19.
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Zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia w witaminę D
Witamina D wzmacnia układ odpornościowy i może znacznie przyczynić 
się do obniżenia ryzyka zakażenia oraz do  łagodniejszego przebiegu cho-
roby COVID-19. W oparciu o dotychczasowe badania zaleca się zbadanie 
wartości witaminy D w surowicy i, jeśli występuje niedobór, zaleca się su-
plementację tej witaminy. Wartość docelowa we krwi to 75 nmol/l do 125 
nmol/l. Witamina D jest witaminą rozpuszczającą się w tłuszczu i dlatego 
organizm przyswaja ją najlepiej, gdy jest rozpuszczona w oleju. Większość 
dorosłych potrzebuje jesienią i zimą 2 000 - 4 000 j.m. dziennie, ponieważ 
w tych porach roku poziom nasłonecznienia uniemożliwia im samodziel-
ne wytworzenie witaminy D. U osób o ciemnej karnacji lub pracujących 
w zamkniętych pomieszczeniach niedobór witaminy D występuje często 
także w lecie. 

Ponadto sugeruje się połączenie witaminy D z witaminą K2, a także z wita-
minami A i E, ponieważ zapotrzebowanie na nie wzrasta podczas infekcji.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poświęconym 
temu rozdziale tej książki.

Pełnowartościowa dieta z przewagą produktów roślinnych
Układ odpornościowy może być efektywnie wspomagany pełnowarto-
ściowym odżywianiem – z dużą ilością warzyw, owoców, ziół, grzybów, 
orzechów i roślin strączkowych. Wskazane jest ponadto ograniczenie 
ilości soli i białek zwierzęcych, ponieważ wspomaga to zrównoważoną 
gospodarkę kwasowo-zasadową i gospodarkę składnikami mineralnymi 
oraz wzmacnia bufor wodorowęglanowy we krwi. Taki sposób odżywiania 
chroni nie tylko przed COVID-19, lecz także przed wieloma innymi cho-
robami, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory czy demencja. Dla 
zrównoważonego i prozdrowotnego sposobu odżywiania pomocny jest 
opracowany przeze mnie plan odżywiania przedstawiony w książce „Me-
toda doktora Jacoba“. Dzięki doborowi produktów spożywczych pocho-
dzenia roślinnego i bogatych w substancje witalne stanowi on podstawę 
dla optymalizacji metabolicznej. Książka z przepisami kulinarnymi „Sim-
ply Eat“ napisana przez moją żonę Suzanne Jacob, stanowi uzupełnienie 
tego planu i pomoże realizować ten sposób odżywiania w praktyce. 
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Od mierzenia i unormowania ciśnienia krwi zleży nasze życie
Nadciśnienie jest najważniejszym czynnikiem ryzyka zgonu w wyniku CO-
VID-19, jednak statystycznie rzecz biorąc jest to jeszcze najmniejszy pro-
blem. Nadciśnienie jest bowiem na całym świecie główną przyczyną uda-
rów, zawałów serca, ciężkiej niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci 
– wyprzedza nawet palenie papierosów. Około połowa wszystkich przy-
padków udaru i choroby wieńcowej jest efektem nadciśnienia. Normalne 
ciśnienie krwi to chyba najważniejsza podstawa zdrowego i długiego życia. 

Czy znasz swoje ciśnienie?

Tylko ten, kto zna swoje ciśnienie, może w odpowiednim czasie zareago-
wać, gdy jego wartości zaczynają rosnąć. Najlepiej, gdy ciśnienie mierzy 
się regularnie w domu.

Tab.8: Klasyfikacja ciśnienia krwi (wg: WHO i Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego).

Klasyfikacja Górna wartość
(„wartość skurczowa“)
mierzona w mmHg

Dolna wartość
(„wartość rozkurczowa“) 
mierzona w mmHg

Optymalne poniżej 120 poniżej 80
Normalne poniżej 130 poniżej 85
Podwyższone 130 do 139 85 do 89
Nadciśnienie od 140 od 90

Leczenie nadciśnienia

Głównymi przyczynami nadciśnienia są brak ruchu, niezdrowe odży-
wianie, nadwaga (przede wszystkim zwiększona ilość tłuszczu trzew-
nego i wątrobowego) oraz stres. Stąd też na podwyższone ciśnienie krwi 
można zazwyczaj bardzo dobrze wpływać stosując zdrowy sposób odży-
wiania i styl życia. Przestawienie diety i stylu życia jest bardzo skuteczne 
przede wszystkich przy wartościach ciśnienia do 139/89 mmHg. W takich 
przypadkach jest to pierwsze zalecenie lekarzy. Konsekwentna zmiana 
sposobu odżywiania jest nawet skuteczniejsza od leków. 

Przy nadciśnieniu (od 140/90 mmHg) należy zawsze skonsultować się do-
datkowo z lekarzem lub naturopatą. Nawet jeśli nadciśnienie nie wiąże 
się zazwyczaj z jakimiś dolegliwościami, należy tę chorobę potraktować 
poważnie. Jeśli wystąpił już jakiś incydent ze strony układu sercowo-na-
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czyniowego oraz w przypadku osób powyżej 80. roku życia ważne jest 
rozważne włączenie leków obniżających ciśnienie. W takich przypadkach 
ciśnienie nie powinno być ustawiane na zbyt niskim poziomie. Przepisane 
leki można redukować lub odstawiać tylko w porozumieniu z lekarzem.

Najlepsze metody dotyczące stylu życia, przeciwdziałające nadciśnie-
niu i zespołowi metabolicznemu

Zredukowanie tłuszczu trzewnego, obniżenie wagi i ciśnienia uda się tylko 
przy prawidłowym odżywianiu i treningu!

Zdrowe odżywianie

•	 Podstawą diety powinny być pełnowartościowe, roślinne produkty 
spożywcze (warzywa, zioła, grzyby, owoce, orzechy), które są bogate 
w zasadotwórczy potas, magnez i wapń oraz dostarczają mało soli,

•	 Białka roślinne (orzechy, rośliny strączkowe): szczególnie bogate 
w potas i argininę, z której tworzy się obniżający ciśnienie tlenek 
azotu (NO),

•	 Sprawdzony naukowo sposób odżywiania przy nadciśnieniu: dieta 
DASH

•	 Rano po wstaniu z łóżka uzupełnienie płynów utraconych w nocy 
przez organizm – wypicie 0,5  l wody

•	 Rada: Polecamy książkę „Metoda doktora Jacoba“ oraz książkę ku-
charską „Simply Eat“

•	 Dodatkowo zastosować można wspomaganie produktami działa-
jącymi zasadowo, które zawierają cytryniany i mają wysoką zawar-
tość potasu, oraz polifenole z owoców granatu.

Znaczne ograniczenie spożycia soli kuchennej do maksymalnie 5g 
dziennie

Obniżenie spożycia alkoholu

Rezygnacja z nikotyny

Regularny ruch i właściwy trening

Redukcja stresu

•	 Przerwy na odprężenie i odpoczynek w ciągu dnia
•	 Magnez i melisa łagodzą objawy stresu
•	 Adaptogeny (ashvagandha (witania ospała), różeniec górski, grzyb 

reishi (lakownica żółtawa)) pomagają lepiej radzić sobie ze stresem
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Praktyczne rady dotyczące ograniczenia soli: 
•	 Ograniczanie lub unikanie przetworzonych produktów żywnościo-

wych. Najlepiej przyrządzać posiłki samemu. Tylko wtedy wiadomo, 
co jest w środku.

•	 Zwracanie uwagi na zawartość soli/sodu w tabeli wartości odżyw-
czych i w składnikach na etykietach produktów spożywczych.

•	 Przyprawianie potraw świeżymi lub suszonymi ziołami. Ostrożnie 
z mieszankami przypraw – często zawierają sól.

•	 Używanie zamienników soli o zredukowanej zawartości sodu i wzbo-
gaconego w potas (np. Sól niskosodowa Dr. Jacob‘s)

•	 Wybieranie wody mineralnej o niskiej zawartości sodu.
•	 Regularne pocenie się! Aktywność fizyczna i sauna wspomagają wy-

dalanie soli przez skórę.
•	 Solenie potrawy nie w czasie gotowania, lecz dopiero na talerzu. Po-

trzeba wtedy znacznie mniej soli, aby uzyskać ten sam smak.

Sport jako najważniejszy element leczenia nadciśnienia

Regularna aktywność fizyczna obniża na stałe ciśnienie krwi. Podczas tre-
ningu ciśnienie jednak na początku rośnie – przede wszystkim przy ćwi-
czeniach siłowych może dojść do dużych skoków ciśnienia. Niezbędne 
jest tutaj dobre ustawienie spoczynkowego ciśnienia krwi. Również przy 
normalnym ciśnieniu spoczynkowym przy obciążeniu może dojść do nad-
ciśnienia, dlatego należy je kontrolować także w czasie treningu. Zwłasz-
cza osoby z nadciśnieniem, aby rzeczywiście odnieść trwałe korzyści ze 
sportu, powinny także zmienić również swój sposób odżywiania.

Dbanie o wypoczynek nocny
Oprócz pełnowartościowego pożywienia układ odpornościowy może 
być wspomagany również  poprzez regularny ruch i – co równie ważne, 
a często zaniedbywane – wystarczającą ilość dobrego snu. Sen to chyba 
najważniejsza podstawa dla silnego układu odpornościowego. Istotne 
znaczenie ma tutaj z jednej strony hormon snu melatonina, a z drugiej 
przede wszystkim obniżenie immunosupresyjnego hormonu stresu kor-
tyzolu. Melatonina ma zresztą działanie lekko rozrzedzające krew, co przy 
COVID-19 jest bardzo korzystnym skutkiem ubocznym, ponieważ więk-
szość przypadków śmiertelnych powodują małe skrzepy krwi. Melatonina 
przeciwdziała również zakażeniom bakteryjnym i wirusowym, sepsie oraz 
ostremu zespołowi oddechowemu (Srinivasan i in., 2012).
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Higiena snu odgrywa wielką rolę. Dzięki tym radom śpi się lepiej: 
•	 Spać powinno się w pomieszczeniu ze świeżym i chłodnym powie-

trzem. Temperatura optymalna to 18 °C, maks. 20 °C.
•	 Największa ilość melatoniny jest produkowana w nocy w całkowicie 

zaciemnionym pomieszczeniu, dlatego należy zadbać o to, aby było 
jak najciemniej. 

•	 Co najmniej na godzinę przed pójściem spać należy unikać sztuczne-
go światła, w szczególności ekranów emitujących światło niebieskie 
(telefony komórkowe, notebooki, laptopy, tablety, itp). Światło takie 
działa pobudzająco i sprawia, że jesteśmy rozbudzeni. Wiele z takich 
urządzeń ma już funkcję filtra światła niebieskiego.

•	 Najlepiej nie jeść po godzinie 18.00. W przeciwnym wypadku orga-
nizm jest zbyt obciążony trawieniem. Podczas snu organizm może to 
odbierać podświadomie i sprawiać, że sen jest niespokojny.

•	 Stałe pory kładzenia się spać i wstawania wspomagają zrównoważo-
ny sen.

•	 Można ew. wspomagać sen za pomocą produktów z magnezem, me-
lisą i melatoniną.

Jeżeli masz swoją ulubioną, kojącą muzykę – słuchaj jej przed snem.  

Utrzymuj błony śluzowe w cieple!
Często zapominamy o tym, żeby w chłodnych porach roku zadbać o to, 
aby szyja, głowa i stopy były trzymane w cieple. Przechłodzenie błon ślu-
zowych – wystarczy jeden przeciąg, jeśli się jest spoconym, albo wilgotne 
i zimne powietrze – doprowadza do zmniejszenia ukrwienia błon śluzo-
wych i umożliwia wniknięcie do nich wirusów i bakterii. Przechłodzenie 
jest częstą przyczyną przeziębienia. Decydujące są tutaj przede wszystkim 
różnice temperatur, gdy np. wychodzimy z domu w którym temperatu-
ra wynosi 22 stopnie na zewnątrz, gdzie jest od 0 do 10 stopni. Dlatego 
tak wiele osób zostaje zarażonych wirusem w okresie przejściowym, kiedy 
temperatura spada.

Szal zakrywający nos i usta lub maska chirurgiczna – najlepiej skropione 
trochę olejkami eterycznymi mającymi działanie przeciwwirusowe – two-
rzy mikroklimat, w którym drogi oddechowe mają ciepło i wilgoć. Także 
naprzemienne polewanie stóp wodą według metody księdza Kneippa, 
gorące i zimne naprzemienne prysznice oraz płukanie nosa słoną wodą 
hartują i wzmacniają siły odpornościowe.
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9. Co zrobić w przypadku zakażenia COVID-19?
W przypadku zarażenia COVID-19 należy bezwzględnie uważać na to, aby 
w miarę możliwości nikogo nie zarazić. Nawet jeśli u domowników nie wy-
stępuje duże ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, mogą mimo to zacho-
rować lub przenieść wirus na osoby z grupy ryzyka. 

Rozsądne byłoby życie w zupełnej izolacji, ale w praktyce okazuje się to 
niemal niemożliwe do zrealizowania. Jeśli choroba nie musi być leczona 
w szpitalu, najlepiej jest dochodzić do zdrowia w warunkach domowej 
kwarantanny. W jej trakcie należy trzymać się w miarę możliwości z dala 
od współmieszkańców a także od zwierząt. Ważne zasady postępowania: 

•	 Chora osoba pozostaje w miarę możliwości w „pokoju chorego“, do 
którego nie wchodzą inne osoby i, jeśli to możliwe, korzysta z oddziel-
nej łazienki. 

•	 Przedmioty gospodarstwa domowego, takie jak naczynia i sztućce, 
ręczniki i pościel nie są udostępniane innym domownikom. 

•	 Przedmioty, których się często dotyka, takie jak telefon, klamki, arma-
tura w łazience są regularnie dezynfekowane, w pokoju i łazience cho-
rego przez samego chorego a w pozostałej części domu przez innego 
domownika. 

•	 Wszystkie pomieszczenia, w których przebywa chora osoba są do-
kładnie wietrzone kilka razy dziennie. 

•	 Wszyscy domownicy często myją ręce.
•	 Osoby z grupy ryzyka powinny najlepiej na czas kwarantanny zmie-

nić miejsce zamieszkania. Jeżeli nie jest to możliwe, powinny przez 
cały czas nosić maskę KN95. Osoby, które nie należą do grupy ryzyka 
powinny nosić maskę KN-95 przynajmniej podczas pobytu w pokoju 
zakażonego.

•	 Jeśli chory musi przebywać w tym samym pomieszczeniu z innymi 
osobami, nosi maskę chirurgiczną, aby je chronić. 

•	 Podczas kaszlu lub kichania usta i nos należy zasłonić chusteczką hi-
gieniczną, którą po użyciu należy wyrzucić do zamykanego kosza na 
śmieci wyłożonego workiem na śmieci. Następnie należy od razu zde-
zynfekować ręce. 

W przypadku zakażenia należy zastosować wszystkie szczegółowo opi-
sane wyżej zasady dla optymalizacji układu odpornościowego a w razie 
niedoboru szybko uzupełnić witaminy D3, K2, A i E (tokoferole).
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Rygory obowiązujące w czasie izolacji mogą zostać zmniejszone naj-
wcześniej po trzech dniach od ustąpienia gorączki, złagodzeniu obja-
wów i tydzień od ustąpienia pierwszych objawów choroby. WHO zaleca 
nawet 14-dniową kwarantannę każdemu, kto ma objawy lub mieszka ra-
zem z kimś, u kogo wystąpiły objawy (Greger, 2020).

W razie wystąpienia duszności należy udać się do szpitala, ponieważ mogą 
one bardzo szybko ulec pogorszeniu.

10. Najważniejsze: nie panikuj, lecz działaj rozważnie

Wcześniejsze koronawirusy wywołały epidemie SARS (2002/2003) i MERS 
(2012). Choroba COVID-19, spowodowana przez nowego koronawirusa 
SARS-CoV-2, przekształciła się w pandemię. Koronawirusy ciągle się mu-
tują i zawsze są inne i nowe. Dla wielu ludzi w Europie nowa była również 
kompletna bezsilność polityków, którzy na początku pandemii nie podjęli 
żadnych sensownych środków zapobiegawczych. Brakowało masek, kom-
binezonów ochronnych i respiratorów, mimo, że było wystarczająco dużo 
czasu, żeby się przygotować. Politycy zawiedli w całej Europie i zareago-
wali paniką, podczas gdy Azjaci (Chiny, Korea Południowa, Tajwan) potra-
fili w rekordowym tempie w znacznym stopniu powstrzymać epidemię.

Większość osób, które zmarły na COVID-19 miało jedną lub więcej współ-
istniejących chorób. Śmiertelne okazało się dopiero jednoczesne wystę-
powanie chorób, takich jak nadciśnienie, i COVID-19. Ten kryzysowy sce-
nariusz pokazał bardzo wyraźnie, jak ważny jest zdrowy styl życia. Jednak 
generalnie rzecz biorąc, nawet w kulminacyjnym momencie pandemii 
największym zagrożeniem dla zdrowia nie był sam koronawirus, lecz cho-
roby cywilizacyjne, za które przeważnie sami ponosimy odpowiedzialność 
wskutek naszego złego stylu życia i nieprawidłowego sposobu odżywia-
nia.

Chociaż dane dotyczące liczby zachorowań i przypadków śmiertelnych 
związanych z  COVID-19 budzą niepokój, ryzyko zgonu z powodu zawa-
łu serca, udaru lub choroby nowotworowej jest nadal o wiele większe. 
Palenie papierosów, nadciśnienie i choroby współistniejące dodatkowo 
zwiększają umieralność z powodu COVID-19. Tutaj znów staje się jasne, 
jak ważny jest zdrowy styl życia. 
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Rys.5: Liczba przypadków
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To, jak dalej będą się kształtowały liczby zakażeń zależy w dużym stopniu 
od działań, które zostaną podjęte w poszczególnych krajach. Chiny, Taj-
wan i Korea Południowa pokazały, że podjęte środki umożliwiają bardzo 
skuteczne zahamowanie epidemii.

Odczuwanie stresu i lęku na umiarkowanym poziomie nie jest zresztą ni-
czym negatywnym, te uczucia są ważne dla przetrwania. Jak pokazują ba-
dania, właściwa dawka stresu bardzo poprawia wydolność, podczas gdy 
zbyt duża lub mała odnosi przeciwny skutek. Lęk ma swój cel. Zbyt duży 
lęk działa destrukcyjnie i utrudnia rozsądne myślenie. Brak lęku przed re-
alnym zagrożeniem świadczy nie o odwadze, lecz o naiwności. Biologicz-
ną funkcją lęku jest ochrona przed niebezpieczeństwami. Z tego powodu 
przed przejściem przez ulicę rozglądamy się w lewo i w prawo. Nie musi-
my obawiać się COVID-19, ale powinniśmy czuć respekt przed tą chorobą: 
życia nie chroni ani panika, ani bagatelizowanie niebezpieczeństwa, lecz 
rozważne działanie, które może zresztą całkowicie zniwelować lęk.

Brak przygotowania większości krajów na pandemię miało bardzo wysoką 
cenę – ludzkie życie, cierpienia i pieniądze. Międzynarodowy think-tank 
The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB, 2020) oszacował ten 
koszt na 11 000 000 000 000 (11 bilionów) dolarów amerykańskich. Do 
tego – według ostrożnych szacunków Banku Światowego – dochodzi 10 
bilionów dolarów dodatkowych kosztów, wynikających z utraty przycho-
dów. Zapobieganie jest lepsze od leczenia – to nie tylko hasło medycyny, 
lecz także wyraz zdrowego rozsądku. Wniosek z raportu Banku Światowe-
go: “Zajęłoby 500 lat aby wydać tyle na zapobieganie, ile świat traci teraz 
z powodu COVID-19. Świat nie może sobie pozwolić na takie działanie w 
panice i negacji.” Chciałbym dodać, że problemy, które powstały w wyniku 
COVID-19 są bardzo małe w porównaniu do problemów, które stwarzamy 
poprzez zmiany klimatu. Moim celem nie jest bagatelizowanie COVID-19, 
lecz ukazanie realistycznych proporcji. 

10.1 Tylko wtedy, gdy zmienimy nasz styl życia, zapewnimy do-
brą przyszłość naszym dzieciom

Znaczne ograniczenie masowej hodowli zwierząt ma ogromne znaczenie 
dla życia ludzkiego nie tylko w kontekście nowych pandemii (koronawiru-
sy powodują choroby odzwierzęce), lecz także zmian klimatycznych. I tak 
ONZ w swoim raporcie klimatycznym (Carus, 2010) dochodzi do nastę-
pującego wniosku: „Zwrot w stronę wegańskiego sposobu odżywania na 
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całym świecie jest niezbędny, aby ratować świat przed głodem, brakami 
paliwa i najgorszymi skutkami zmian klimatu.“ 

Ponadto to przede wszystkim produkty spożywcze pochodzenia zwierzę-
cego odpowiadają za większość naszych chorób cywilizacyjnych, które 
stworzyły właśnie warunki do tego, że tak wielu ludzi zmarło na COVID-19. 
Znaczne obniżenie konsumpcji produktów spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego jest kluczem do przetrwania ludzkości. Nie jest to zresztą tyl-
ko mój osobisty pogląd, lecz wniosek z badania przeprowadzonego przez 
37 wiodących naukowców, opublikowany w 2019 roku w czasopiśmie The 
Lancet (Willet i in., 2019). Artykuł nosi tytuł „Food in the Anthropocene: 
the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food sys-
tems.“(Żywność w antropocenie (epoce charakteryzującej się znacznym 
wpływem człowieka na ekosystem i system geologiczny planety Ziemi): 
Komisja Lancet–Żywienie dla zdrowej diety ze zrównoważonych syste-
mów żywnościowych). Do autorów tego dzieła zalicza się profesor J. Rock-
strom (Potsdam Institute for Climate Impact Research) i czołowi naukowcy 
z uniwersytetów w Oksfordzie i Londynie oraz z WHO, jak również Walter 
Willett. Willet jest lekarzem i profesorem epidemiologii, zdrowia publicz-
nego i medycyny na Uniwersytecie Harvarda, a będąc autorem 1 700 pu-
blikacji jest w tej dziedzinie najwybitniejszym i najważniejszym naukow-
cem.

Podsumowanie tego badania: obecne systemy żywnościowe zagrażają nie 
tylko naszemu środowisku, lecz także zdrowiu ludzi. Większość ludzi kon-
sumuje żywność o małej wartości odżywczej, co prowadzi do niedoboru 
mikroelementów oraz otyłości i chorób, takich jak choroba niedokrwienna 
serca, udar i cukrzyca. Niezdrowy sposób odżywiania stanowi większe ry-
zyko zdrowotne niż alkohol, narkotyki, palenie papierosów i przypadkowe 
stosunki seksualne bez zabezpieczenia razem wzięte. Z drugiej strony po-
nad 800 milionów ludzi na świecie ma za mało pożywienia. Aby  ludności 
świata żywiła się w zdrowy sposób, należy zasadniczo zmienić dzisiejszy 
sposób odżywiania.

Sposób odżywiania wywiera wpływ nie tylko na zdrowie, lecz także w 
ogromnym stopniu na środowisko. Produkcja i przetwarzanie produktów 
spożywczych jest jednym z głównych przyczyn globalnych zmian śro-
dowiska, takich jak zmiany klimatyczne, zmniejszona różnorodność bio-
logiczna, zużycie wody, zaburzenia obiegu azotu i fosforanów w przyro-
dzie i zmiany w uprawie ziemi. Rolnictwo zajmuje około 40% powierzchni 
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lądów; produkcja produktów żywnościowych odpowiada nawet za 30% 
emisji gazów cieplarnianych i 70% zużycia wody pitnej. 

Aby chronić zarówno zdrowie, jak i środowisko musi jak najszybciej na-
stąpić globalna zmiana systemów żywnościowych. Autorzy najważniej-
szego chyba badania w ostatnim dziesięcioleciu przedstawiają zalecany 
sposób odżywiania, który jest nie tylko zdrowy, lecz także zrównoważony 
pod względem ekologicznym – tak zwane odżywianie typu „win-win“, [na 
którym skorzysta i środowisko i człowiek]. W skład zalecanej diety wchodzi 
odpowiednia ilość spożywanych kalorii, zróżnicowane produkty spożyw-
cze pochodzenia roślinnego (dużo zbóż pełnoziarnistych, warzywa, owo-
ce, rośliny strączkowe i orzechy), niewielka ilość produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego (produkty mleczne, ryby i drób w umiarkowa-
nej ilości oraz – jeśli w ogóle – tylko niewielka ilość jajek, czerwone-
go i przetworzonego mięsa), tłuszcze nienasycone w miejsce tłuszczów 
nasyconych i tylko mała ilość rafinowanych produktów zbożowych, wy-
sokoprzetworzonych produktów żywnościowych i cukru. (Taki zalecany 
sposób odżywiania odpowiada zresztą w jak największym stopniu plano-
wi odżywiania proponowanemu przeze mnie w książce „Metoda doktora 
Jacoba“.)

Przedstawiony sposób odżywiania mógłby zostać wdrożony na całym 
świecie i dostarczyć zdrowej żywności dla 10 miliardów ludzi (szacowana 
liczba ludności świata w roku 2050). Jednocześnie można byłoby zapobiec 
ok. 11 milionom przedwczesnych zgonów rocznie i znacznie ograniczyć 
szkody wyrządzane środowisku naturalnemu. Hodowla zwierząt mogła-
by zostać znacznie ograniczona a emisja szkodliwych dla klimatu gazów 
zredukowana o połowę. Koniec podsumowania. Wracam do aktualnego 
tematu:

10.2 Nasza odpowiedzialność

Większość z nas przeniosło odpowiedzialność za swoje zdrowie na system 
opieki zdrowotnej. Wiele osób wie dużo więcej o samochodach, piłce noż-
nej i przecenach, niż o zdrowym stylu życia i sposobie odżywiania. Braku-
je prawie zupełnie przeszkolenia i edukacji w tym zakresie. Wierzymy, że 
zdrowie jest czymś oczywistym, a jeśli pojawią się problemy, pójdziemy 
do lekarza, który to wszystko naprawi. Ludzki organizm to jednak nie sa-
mochód. Przy okazji obecnego kryzysu ujawniło się, jak „niezawodny“ jest 
w rzeczywistości system opieki zdrowotnej w Europie.
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Medycyna przy chronicznych problemach również często „chronicznie” 
zawodzi. W czasie pandemii koronawirusa działo się tak nawet wtedy, gdy 
te problemy były naglące. Zdobyliśmy bolesną wiedzę – ciągle jeszcze je-
steśmy śmiertelni.

Zachodnie gazety śmieją się z tego, że w Chinach prawie wszystkich pacjen-
tów z COVID-19 leczono stosując metody tradycyjnej medycyny chińskiej. 
Media widzą swoje główne zadanie w zakresie informowania o COVID-19 
w uświadamianiu ludziom, jak ważne jest mycie rąk. Medycyna naturalna 
ma tymczasem bardzo długą tradycję oraz ogromne doświadczenie w dzie-
dzinie skutecznego leczenia zakażeń dróg oddechowych i wzmacniania 
układu odpornościowego. Bazuje na niej np. całe leczenie metodą Kneippa. 
Na dodatek również dziesiątki tysięcy nowych badań naukowych pokazują, 
jak takie działania wzmacniają układ odpornościowy.

10.3 Jeżeli życie daje ci cytrynę, zrób z niej lemoniadę – nasza 
długofalowa szansa!

Każde stracone ludzkie życie to tragedia. Jednak każdy kryzys kryje w so-
bie dla każdego z nas długofalową szansę wzięcia zdrowia w swoje własne 
ręce:

•	 Gdyby 100 milionom z 1,1 miliarda palaczy udało się rzucić palenie, 
mogliby zmniejszyć nie tylko ryzyko swojego zgonu z powodu CO-
VID-19. Nawet bez wirusa, można byłoby tylko dzięki temu uratować 
800 tys. istnień ludzkich –  i to rocznie!

•	 Gdyby osoby powyżej 40. roku życia regularnie mierzyły sobie ciśnie-
nie i poważnie traktowały wyniki tych pomiarów, można byłoby ura-
tować kolejnych kilkaset tysięcy żyć. Sposoby, które są tutaj pomoc-
ne brzmią prosto, ale dla niektórych w stresującym codziennym dniu 
pracy mogą stanowić wyzwanie: więcej ruchu na co dzień i dieta 
o obniżonej zawartości soli, z dużą ilością potasu i przewagą produk-
tów pochodzenia roślinnego.

•	 Gdybyśmy na co dzień bardziej zwracali uwagę na nasze środowisko, 
tzn. produkowali mniej (plastikowych) śmieci, korzystali więcej z ro-
weru, zjadali mniej produktów spożywczych pochodzenia zwierzę-
cego, wtedy może osiągnęlibyśmy cele klimatyczne bez lockdown‘u 
spowodowanego COVID-19. Nasze dzieci cieszyłyby się szansą życia 
na zdrowej planecie.
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Każdy z nas wie, że palenie szkodzi zdrowiu, że najlepiej jest gotować każ-
dego dnia samemu świeże posiłki z produktów pochodzenia roślinnego 
i że ruch na świeżym powietrzu jest zdrowy. Przeważnie jednak, gdy tylko 
chcemy wprowadzić nasze dobre chęci w życie, codzienny gorączkowy 
pośpiech mocno krzyżuje nam plany.

Działania podejmowane aktualnie w życiu publicznym mogą być dla wie-
lu właśnie TĄ szansą na zwolnienie tempa i wprowadzenie kilku z tych 
działań do swojego codziennego życia. W ten sposób każdy może wziąć 
zdrowie we własne ręce i przejąć odpowiedzialność za siebie. To jest w 
twoich rękach – wykorzystaj tę niepowtarzalną szansę!

Miejmy nadzieję, że gdy minie poważny kryzys wszyscy uświadomią sobie, 
jak wielkim dobrem jest zdrowie. Nie możemy go powierzać systemowi 
opieki zdrowotnej. Budowanie zdrowia i jego odpowiedzialne pielęgno-
wanie muszą stać się najwyższym priorytetem społeczeństwa, bo nasze 
zdrowie to nie tylko podstawa naszego dobrego samopoczucia, lecz także 
naszej efektywności społecznej.

Musimy skupić się na chronicznych problemach, które w dłuższej perspek-
tywie kosztują życie miliardy ludzi. Wspólnie możemy tego dokonać.

10.4 Moja osobista prośba

Efekty spowodowane przez lockdown‘y i tym podobne restrykcyjne 
działania przynoszą więcej szkody niż sama pandemia COVID-19. Tyl-
ko głód na całym świecie zabije w tym roku znacznie więcej ludzi niż 
choroby układu oddechowego spowodowane koronawirusem – po 
znacznych postępach w walce z głodem około 10% światowej populacji 
ponownie cierpi głód. Szacuje się, że w wyniku „zaburzeń“ wywołanych 
sytuacją z koronawirusem, KAŻDEGO DNIA na całym świecie umiera 
z głodu 12 000 osób. To znacznie więcej niż zmarło w Polsce przez kilka 
pierwszych miesięcy pandemii. 

Na drugi plan zeszły pandemie głodu, malarii, HIV i gruźlicy, które na-
rastają z powodu sytuacji z koronawirusem, ponieważ nie są już odpo-
wiednio leczone. To  pokazuje nam, jak ważne jest rozważne, holistycz-
ne podejście (Durisin i in., 2020).

W kwietniu 2020 roku prowadziłem intensywne badania na temat krajów, 
które doznały największych szkód wskutek radykalnych lockdown‘ów oraz 
jak można temu zaradzić. Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie działal-



86

ność organizacji charytatywnej „Food for Life”. Realizując na całym świecie 
211 projektów w 60 krajach dostarcza ona codziennie nawet 2 milionom 
ludzi posiłków niezbędnych do życia i tym samym jest nie tylko najwięk-
szą na świecie organizacją udzielającą wegańskiej pomocy żywnościowej, 
lecz zarazem najbardziej racjonalną pod względem kosztów. Tysiące wo-
lontariuszy w 60 krajach rozdaje obecnie miliardy bezpłatnych posiłków. 
Wspólnie z przewodniczącym tej organizacji opracowaliśmy pakiet po-
mocowy dla Nigerii, Bangladeszu, Indii, Nepalu, Brazylii, Ekwadoru, 
Peru i Wenezueli, ponieważ te kraje są szczególnie mocno dotknięte przez 
plagę skrajnej nędzy i głodu. COVID-19 w Niemczech uprzykrzył nam ży-
cie, ale w wielu krajach pozbawił wielu ludzi utrzymania a nawet życia. 

W tej książce cytowanych było wiele badań naukowych. Ponieważ papier 
wytwarza się z drzew, chciałbym do minimum ograniczyć liczbę jej stron. 
Na www.drjacobs.pl w dziale Czytelnia w opisie tej książki można znaleźć 
pełny wykaz źródeł a także artykuły o zdrowiu.

Ta książka została ukończona pod dużą presją czasu, dlatego z pewno-
ścią znajdą Państwo jakieś błędy. Będę wdzięczny za korekty i sugestie: 
info@drjacobsinstitut.de
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O autorze i Instytucie Dr. Jacob’s

Instytut Komplementarnych Badań Medycznych Dr. Jacob’s postawił sobie 
za cel naukowe wyjaśnienie holistycznych związków w naukach o żywie-
niu, naturalnej medycynie i medycynie empirycznej, a tym samym przy-
czynienie się do ulepszenia i zachowania wartościowych terapii.

Instytut i Dr. Jacob’s – trzecie pokolenie lekarzy z pasją

Nasza pasja do działań i badań medycznych sięga czasów dr. med. Alois’a 
Jacob’a. Alois Jacob został odznaczony Orderem Maksymiliana, najwyż-
szym bawarskim orderem medycznym, za akcje ratownicze podczas I woj-
ny światowej. Jako naczelny lekarz szpitala w Tauber-Bischofsheim, praco-
wał na oddziale chirurgicznym od 1919 do 1938 roku, był także lekarzem 
ogólnym. Swoją pasję do medycyny przekazał swoim dzieciom:

Jego najstarszy, Manfred Jacob, zginął jako stażysta w Rosji w wieku 18 lat. 
Drugi, prof. n. med. Ruthard Jacob przez dwie dekady kierował jedną 
z dwóch katedr fizjologii w Tybindze, zajmując się badaniami nad odżyw-
czą i fitoterapeutyczną kardioprotekcją. Trzeci syn, dr. med. Karl Otto Jacob 
pracował przez osiem lat z prof. Wollheimem w klinice uniwersyteckiej w 
Würzburgu i przez 18 miesięcy kierował sanatorium Kneippa, zanim osiadł 
w Tauberbischofsheim jako internista i lekarz medycyny naturalnej. W cią-
gu swojej ponad 50-letniej działalności medycznej coraz bardziej zdawał 
sobie sprawę, o ile lepiej i skuteczniej jest zapobiegać niż leczyć.

Swoje doświadczenie przekazał synowi, dr. n. med. Ludwigowi Manfredo-
wi Jacob (1971), który jako lekarz poświęca się badaniom medycyny kom-
plementarnej. L. M. Jacob zrobił doktorat na temat wpływu polifenili, w 
szczególności polifenoli z granatu, na raka prostaty (promotorem był prof. 
K. F. Klippel, były prezes Society for Biological Cancer Defense).

Dr. n. med. Ludwig Manfred Jacob jest autorem wielu artykułów dotyczą-
cych jego głównych obszarów badawczych: polifenoli granatu, terapii ży-
wieniowej raka prostaty, zespołu metabolicznego, równowagi kwasowo-
-zasadowej i mineralnej.

Ponieważ najważniejszym filarem zdrowia jest codzienna dieta i styl ży-
cia, napisał „Metodę doktora Jacoba” (pierwsza edycja ukazała się w 2012 
roku).
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1 400. badań nad sposobami odżywiania się ludzi na 
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„Na temat Covid-19 ukazało się do początku września 2020 około 52 tys. publi-
kacji naukowych – to dużo, jeśli weźmie się pod uwagę, że ta infekcja dróg od-
dechowych ma obecnie dopiero dziewięć miesięcy. Wykrystalizowanie z tych 
gigantycznych zasobów wiedzy tego, co stanowi jej esencję wymaga obszernej 
wiedzy, chęci zgłębiania tematu a przede wszystkim dużo pracy.

Stąd też długo zwlekałem z tą książką, jednak wobec drugiej fali koronawirusa 
uznałem, że jest ona po prostu konieczna. Rzadko kiedy wcześniej słyszałem 
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