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tékař úěří šíle antioxidantŮ,
mohou porazit i koronavir

vÁcuv HotEčtx ve své pracovně. Foto: Deník/Atena Nová
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Stálo by za to, aby se zabýval
souhrou mezi virem způso-
beným oxidačním stresem
a hostitelskou antioxidační
odpovědí. Mohlo by to po-
moci k objevení antivirových
doplňků pro lepší terapii vi-
rových onemocnění. Základ-
ní výzkum v případě koro-
naviru by se měl zaměřit na
co nejtepší poznání složení
viru, jeho metabolismus
a podobně. Na základě těchto
vědomostí pak nalézt řešení,
jak na infekci. |ak zabránit
množení viru, jeho mutacím
a jak ho definitivně zničit,
aby v těle nezůstal jako la-
tentní infekce.

|ste přesvědčený o tom, že je
to iediná správná cesta?
Samozřejmě si neděIám iluzi,
že je to správná cesta, ale
zkusit by se mělo vše. Už ne-
vedu laboratoř a nemám
podmínky a energii na ově-
ření své,,volně radikálové
teorie účinku koronaviru",
ale jsem přesvědčený, že by
to stálo za to. koneckonců
antioxidanty nedoporučuji
jenom já.

BÝvalÝ pňmář Oddělení
dinict<é biochemie ve Fa-
kultní nemocnici plzeň
václav Holeček oslaví
nříští rok 90. narozeniny.
ie ve skvělé kondici, scho-
'dv wběhne jako mtadík.
siatě se také zabývá pro-
blematikou volných radi-
kálů a antioxidantů. A

' tvrdí, že právě jejich vý-
zkum mŮže pomoci s ře-
šením současné pandemie
koronaviru.
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ztahům a půso-
bení volných ra-
dikálů a antioxi-
dantů a jejich

W dopadu na lidské
zdraví se Václav Holeček vě-
nuje zhruba 40let
a publikoval na toto téma
někotik set čIánků ve vědec-
kých časopisech doma i v za-
hraničí.,.)sem přesvědčený,
že je třeba zaměňt se na vý-
zkum,1inl,ch aspektů nemoci
Covid-19 , tedy jakou roli v ní
hrají volné radikáIy a antio-
xidanty. Málokdo se tím za-
tím zabývá a věřím, že by to
mohlo pomoci," říká lékař,

Proč si myslíte, že právě an-
tioxidanty ve rráa_bu k vol-
ným radilál,im sehrávají při
covidové Bá}aze duJeátou
roli?
\;oiné radikály a antioxidan-
ty musí býtv lidském orga-
nizmu v rovnováze, jinak
dochází k mnoha poruchám,
nelnccem. súnrutí. napň-
klad neurode generativním
chorobám. Volné radikály v
bítých krvinkách zabíjí bak-
terie, kvasinky, plísn§, tedy
mají i prospěšné účinky. Na
druhé straně oxidačně po-
škozují biomolekuly a tkáně.
Tuto leorii podporuje mnoho
faktů.

lakých?
stárnutím klesá ceiková an-
tioxidační kapacita, senioři
jsou proto více ohroženi in-
fekcí. Malé děti onemocní
méně často a pruběh u nich
je iehký. Majívysokou hladi-
nu antioxidantu meiatoninu
oproti dospělým a také více
spí. Ve spánku se melatonin
syntetizuje. Lehčí průběh
nemoci mívají i kuřáci, vy-
kouření jedné cigarety je
,,obohatí" o 10 na 17 volných
radikálů. Jsou na ně tedy
adaptovaní. prodavačkv

v supermarketech přes kon-
takt s mnoha lidmi a zbožim
měly menší nemocnost, ale
dostávaly zadarmo ovoce
a zeleninu bohaté na antio-
xidanty. Ztráta čichu a chuti
u onemocnění je zřejmě
způsobena poškozením čet-
nýó bílkovinných receptoru
volnými radikály a moh]
bych pokračovat dále. Koro-
navirus je jednovláknová ri-
bonukleová kyselina (RNA)
a volné radikály ji mohou
mutovaL Protilátky proti
původnímu vtru pak neú-
činkují nebo jen méně. Volné
radikály mohou být zne-
škodněny více způsoby,
hlavně však účinkem antio-
xidantů.

Co jsou to vlastně za látky?
Brání oxidaci biomolekul
volnými radikály. Pňdávají
se například do potravin,
které by byly jinak oxidací
nadměrně poškozovány, na-
příklad olej by bez nich
rychle žluknul. Potřebuje je i
člověk a jsou obsaženy nejen
v různých výživových doplň-
cích, ale i v řadě potravin.

|aké potraviny iich obsahují
nejvíc?
Jahody, maliny, borůvky, ko-
ření nebo kvalitní francouz-
ská červená vína. Hodně jich
má také ze}ený čaj, ale obsa-
huie ie i oblíbený český ná-

Votné radikáty jsou v pod-
statě atomy či skupiny a:lmŮ
s nepárovým počtem aiek-
tronŮ. Poškozu.li- l čl'buňky,
Což Vede kevzr <" jzných
nemocí,

Antioxidanty _s :, o :.=< -liy,
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dikály, a ZaStaVí tak nebeZ-
peónou řetězovou reakci.

poj - pivo. A na trhu je i řada
dobrých potravinouých do-
plňků, které antioxidanty
obsahují. Existuje také řada
specializovaných přípravků,
které mohou pomoci lidem s
virovými nemocemi.

Takže by stačilo ohroženým
skupinám dodávat vice an-
tioxidantů a nemoci včetně
Covidu by byly pryč?
Kdyby to bylo tak jednodu-
ché... Ale rozhodně to Stojí Za
výzkum. Koronavirus působí
,,oxidační stres", to znamená.
převahu volných radikáIů
nad antioxidanty, který po-
škozuje biomolekuly a ná-
sledně různé tkáně, jako jsou
třeba plíce. oxidační stres je
příčinou nebo spolupříčinou
více než stovky nemocí.

Nač by se měl výzkum podle
vás zaměřit?

A využiváteje vy osobně?
Mám nakoupené potravino-
vé doplňky. Třeba glutathion
je účinný, ale není běžně k
dostání. Lze doporučit selen,
fl avonoidy, vitaminy A,C,D,E,
ginkgo bilobu, melatonin,
pycnogenol a jiné. Nějaké
beru stále a zatím i v devěta-
osmdesáti funguji bez vět-
ších potíží. A různé diety, co
se týče antioxidantů, jsem
doporučil už mnoha lidem.

Proč s teorií volných radiká-
lů versus antioxidanty už
dávno nevyrukovaly světové
vědecké kapacity?
Většina lékařů o volných ra-
dikáIech ví velice málo. U nás
se pozornost zaměřuje hlav-
ně na aplikovaný výzkum.
To, co u nás ted probíhá, je
hlavně aplikovaný výzkum,
který se uskutečňuje v mo-
delu infekční choroba = sní-
žení počtu nemocných a ze-
mřelých. Nechci ho vůbec
podceňovat, na jeho základě
dělá profesor Roman Pry-
mula řadu účinných epide-
miologických opatření, které
zabránily mnoha orlemoc-
něním a úmrtím. Ale není
tak efektivní jako výzkum
základní, který si klade za cíl
infekční nemoc očkováním
nebo léky vymýtit.


