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Więcej
witaminy D!

Uniwersytet w Birmingham, Londynie,
Swansea, Liverpoolu, Trinity College w
Dublinie
400 j. ⇢⇢ 800 j. (Europa, IOM), 3-4 tys. j.
(US Endocrine Society, otyli)

WYSPY BRYTYJSKIE

Clin Med (Lond). 2020 Nov 6;clinmed.2020-
0858. Preventing vitamin D deficiency during

the COVID-19 pandemic: UK definitions of
vitamin D sufficiency and recommended

supplement dose are set too low. George
Griffin et al.



76 chorych, szpital Reina Sofia,
wirusowe zapalenie płuc + PCR(+)
HQ+AZITH vs HQ/A + kalcyfediol, 
 aktywna witamina D (CZAS!!!!)
OIT: 2% vs 50%
zgony: 0 vs 2 (kontrola 2 x ⇣⇣⇣ ⇢4?)
uwzględniono NT, diab, ale bez
BMI⇡⇡
sterydy?  wcześniejsza suplementacja?
otyłość? ⇢ RCT 15 ośrodków

Witamina D!

J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Oct;203:105751. "Effect of calcifediol treatment and best
available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and

mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study".
Marta Entrenas Castillo et al.



NIGERIA

Domowe leczenie COVID-19
⌧ leki zachodnie
⌽ prasa, radio, TV, internet ⇠
ozdrowieńcy, urzędnicy,
terapeuci

???????

Światło? Wilgotność?
Flora jelitowa? Higiena?

Dystans?
Dieta (anty-ox, błonnik,

wsparcie imm., p-zapalne?)?

Sci Afr. 2020 Nov 2;e00620. Coronavirus Disease
(COVID-19) and Africa: acclaimed home remedies.

Orish E Orisakwe et al.



witamina C
 kurkuma

 olej z czarnuszki
 imbir

 czosnek
 herbata

 czarny pieprz
 cytryna

 miód
 syrop z cebuli

 trawa cytrynowa
 liście melonowca (paw paw)

 liście guavy
 liście mango

 miodla indyjska
 bylica (artemisia)

 kora z drzewa tetrapleura
(prekese, uhio)
 kora mahoniu

 heliotrop
 opuncja

 ostra chili

Modlitwa
inhalacje
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INFLAMASOM

toksyny bakteryjne, kwas nukleinowy
wirusów, cz. endogenne (kw. moczowy,

kw. hialuronowy)   

WYRZUT
CYTOKIN

By Aiyaya - (2009). &quot;Pyroptosis: Host cell death and inflammation&quot;. Nature Reviews Microbiology 7 (2): 99–109. DOI:10.1038/nrmicro2070. PMID 19148178. PMC:
2910423.(2011). &quot;The inflammasome: In memory of Dr. Jurg Tschopp&quot;. Cell Death and Differentiation 19 (1): 5–12. DOI:10.1038/cdd.2011.159. PMID 22075986.

PMC: 3252823., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83274911



AKTYWACJA

CHOROBY
PRZEWLEKŁE
cukrzyca typu 2
RZS, autoagresja
alzheimer
nowotwory
...

Basic Clin
Pharmacol

Toxicol. 2020
Oct 24. 

COVID-19: A
Case for
Inhibiting

NLRP3
Inflammasome,
Suppression of
Inflammation

with Curcumin?
Ali Saeedi-

Boroujeni et al.



NATURALNY INHIBITOR

KURKUMINA
wątroba ⌫ zapalenie ← cukry proste
↓↓cytokin w ch. zapalnych jelit, ch. stawów, SLE,
PChN
↓↓neurotoksyczności NaGlu, ↓↓ bólu
neuropatycznego
⇣⇣ nabłonek płucny w zapaleniu (burza cytokin,
COVID?)

Basic Clin
Pharmacol

Toxicol. 2020
Oct 24. 

COVID-19: A
Case for
Inhibiting

NLRP3
Inflammasome,
Suppression of
Inflammation

with Curcumin?
Ali Saeedi-

Boroujeni et al.
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Metabolizm

tendencja do

otyłości

hiperinsulinemia i

zagrożenie C2

profil lipidowy

Hormony

⇡⇡androgenów

zaburzenia

miesiączkowania

ciąża?

hirsutyzm
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wyleczenie?

zajście w

ciążę
⇣⇣ryzyka

powikłań

Skutki

hormony

metabolizm

(insulinowrażliwo

ść)

stan zapalny (hs-

CRP)

malonyloadehyd

stan psychiczny

Nutraceutyki

kurkumina

selen

koenzym Q10

omega-3

magnez

witamina D

witamina E

cynk

probiotyki

cynamon

inozytol

schudnięcie

⇣indeks

glikemiczny

wysiłek fizyczny



Clin Nutr ESPEN. 2020
Apr;36:128-133.

Kurkumina
Iran, n=60, 18-40 lat

Korzyści metaboliczne

12 tygodni, 500 mg vs placebo

⇣BMI i mc.
⇣glikemii na czczo
⇣insulinemii
⇣insulinooporności
poprawa chol., LDL HDL
⇡LDL-R, PPAR-gamma



Kurkumina
analiza zgodna z intencją leczenia: 3x⇡⇡
szanse na remisję
analiza zgodna z zastosowanym
leczeniem: 5x⇡⇡⇡⇡ szanse na remisję
łagodzi objawy
poprawia obraz w endoskopii
skuteczna dawka 3 i 4 g
inne polifenole: wyciąg z zielonej
herbaty, sylimaryna, resweratrol

WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE
JELITA GRUBEGO

Int J Food Sci Nutr. 2020 May 5:1-12.



A ZDROWIE DZIECI

SUPLEMENT
ACJA 

Norweski rejestr wad
wrodzonych, 1999-2013

Ryzyko wady –6%

kwas foliowy, jod, żelazo,
witamina D...

ścian jamy brzusznej: –40%
układ rozrodczy: –20%
kończyn: –20%

Br J Nutr. 2020 Apr 2;1-14.  Maternal Use of Folic Acid and Multivitamin Supplements and Infant Risk of Birth Defects in Norway,
1999-2013. Trude Gildestad et al.



WYMAGA DBANIA O
ZDROWIE

MŁODOŚĆ!!!

Chiny, Case-Control

Kwas foliowy

8379 CHD vs 6918 control
40 ośrodków w prowincji
Guandong 

⇣ CHD (ciężkie ⇣⇣⇣ ~ 85%)
⇢ jak najwcześniej suplementacja

J Am Heart Assoc. 2020 Jul 7;9(13):e015652. .First-Trimester Maternal Folic Acid Supplementation Reduced Risks of
Severe and Most Congenital Heart Diseases in Offspring: A Large Case-Control Study Yanji Qu et al.



Endocrine. 2020 Apr 1. Effect of Vitamin D Supplementation
on TSH Levels in Euthyroid Subjects With Autoimmune

Thyroiditis. Alice Villa et al.

Witamina D
n=200, witamina D w celu uzupełnienia
⇣⇣⇣TSH tylko przy 100 tys. miesięcznie
(4000 j.)
niezależnie od 25-OH-D (dawka a nie
stężenie!)



ZASOBY TKANKOWE

witamina D ~ wydzielanie TSH
lokalna aktywacja 

UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY

witamina D ~ miano Ig (obs.)
⇡⇡dawka ~ ⇡⇡niedobory

 



Reakcja
toksyczna

lub
immunolo

giczna
na...

BRZUCH
ból, wzdęcia, burczenie w
brzuchu
zaparcia albo rzadkie stolce
zgaga

GŁOWA
bóle głowy; 
zmęczenie, dezorientacja,
problemy z koncentracją, lęk,
⇣⇣⇣⇣ nastroju;
zapalenie języka

SKÓRA
bladość (anemia)
wysypki

RĘCE
drętwienie



GLIADYNA

Pewne
celiakia

nadwrażliwość inna niż celiakia

Postulowane
autyzm, ADHD, padaczka, demencja,

schizofrenia, zespół Tourette'a,
dystonie, drżenia



DIETA BEZGLUTENOWA

Trudności:
zanieczyszczenia - owies, leki

wystarczają do nieszczelności nabłonka
inne białka ~ stan zapalny

GLIADYNA



GLIADYNA

WSPARCIE DIETY

Mediolan, n=30
dieta bezglutenowa +/- Bifidobacterium
longum (1 mld CFU), rano po śniadaniu

dieta: ⇣4 z 8 objawów
dieta+probiotyk ⇣7 z 8

Minerva Gastroenterol Dietol. 2020 May 12.
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GLIAL-
DEPENDENT
LYMPHATIC
TRANSPORT

odkryty w 2012 r.

tunele z astrogleju,

przestrzenie okołonaczyniowe

⇢ GLU, LIP, neuromodulatory,

tlen

← białka, metabolity, toksyny

(tau, Abeta)

aktywność: ⇡norA⇢⇣tuneli

nREM3: fale ISF 

Brain Sci. 2020 Nov 17;10(11):868. 
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GLIAL-DEPENDENT
LYMPHATIC
TRANSPORT

bezsenność, krótki sen,  ⌦ rytmu

sen-czuwania, bezdech ~ alzheimer

(wczesne stadia): 1/3 chorych

APOE4 zwiększa ryzyko progresji

zaburzeń snu

oddech we śnie ⇢ rytm serca ⇢ rytm

fal ISF (⌦bezdech!)

⇣neuronów kory przedczołowej  ⇢

⇣⇣nREM ⇢⌦fale ISF⇢alzheimer?

utrata kanałów wodnych

Brain Sci. 2020 Nov 17;10(11):868. 
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MAMY WPŁYW
omega-3 ~ ⇡ efektywność
kanałów AQP4 

post przerywany (dzień / ad

libitum): wątroba beta-

hydroksymaślan⇢rearanżacja

izoform AQP4

spanie na prawym boku (⇣plecy,

brzuch)

alkohol (pełna sprawność po 24

godz.)

aktywność fizyczna

kortyzol ⇣⇣⇣AQP4

Brain Sci. 2020 Nov 17;10(11):868. 



J Alzheimers Dis. 2017;56(1):275-286.

⇡⇡pamięci (zab. poznawcze,
przewlekły stres)
⇣⇣lęku
⇣⇣geny odpowiedzi zapalnej
⇡⇡genów metabolizmu 
⇡⇡telomeraza o 40%, długość
telomerów

sen 
nastrój
Amyloid beta we krwi

J Alzheimers Dis. 2015;48(1):1-12

J Alzheimers Dis. 2018;66(3):947-970.

⇣atrofia mózgu
(MRI: ⇡objętości kory

mózgowej)





HISZPANIA
“La vacuna dará la estocada de muerte al virus, pero todo no acabará en

2021" Salvador Illa, min. zdrowia Hiszpanii, El Diario Vasco,
6.12.2020

Brakuje ważnych danych dotyczących ich
bezpieczeństwa, skuteczności i jakości -

Swissmedic, 1.12.2020

SZWAJCARIA



"The FDA has a mechanism of approving drugs and vaccines for emergency
cases. What this means, is that the FDA has initial safety data. But if this
was a usual situation, the researchers would have followed the volunteers

for at least two years before the vaccine was approved" - prof. Yossi
Karko, director of the clinical research unit at Hadassah-University

Medical Center, 1 grudnia 2020

IZRAEL

"jeżeli nie mamy do czynienia z ekspertami z zakresu immunologii czy
wakcynologii - a w tym przypadku nie mamy - to ta opinia może zostać
uznana za niewiążącą w najmniejszym stopniu (...) Należy tutaj jasno

powiedzieć: jeśli czegoś się dokładnie nie wie, to raczej nie powinno się
na ten temat zabierać głosu" dr hab. Tomasz Dzieciątkowski,

wirusolog, WUM

POLSKA



"Będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych. (...) Oznacza to
również stworzenie systemu zgłaszania niepożądanych odczynów

poszczepiennych, który tak naprawdę w Polsce istnieje i nie wymaga
modyfikacji" - Adam Niedzielski, 8 grudnia 2020

POLSKA

"it is not possible to retrofit the MHRA’s legacy systems to handle the volume of ADRs that
will be generated by a Covid-19 vaccine. Therefore, if the MHRA does not implement the
AI tool, it will be unable to process these ADRs effectively. This will hinder its ability to
rapidly identify any potential safety issues with the Covid-19 vaccine and represents a
direct threat to patient life and public health." Medicines and Healthcare Products

Agency 23.10.2020

WIELKA BRYTANIA

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0


DZIĘKUJĘ
za uwagę
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