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Dotaz

Preventivní užívání omega-3 nenasycených mastných kyselin v souvislosti s COVID-19. Jaké jsou důkazy?

Odpověď

Mezi omega-3 nenasycené mastné kyseliny patří především kyselina eikosapentaenová (EPA)
a dokosahexaenová (DHA). The Global Organisation for Eikosapentaenoic and Dokosahexaenoic Acids
(Celosvětová organizace pro EPA a DHA, GOED) vydala prohlášení, že není dostatek vědeckých důkazů, které
by spojovaly užívání EPA/DHA s pozitivním vlivem na všeobecnou imunitu nebo imunitu proti virovým
onemocněním ve zdravé populaci. Zároveň varuje před zavádějícími prohlášeními, která se týkají prevence
onemocnění koronavirem (COVID-19) a užíváním EPA/DHA (1).
Systematická rešerše s metaanalýzou 112 studií z roku 2014 zabývající se vlivem EPA/DHA na zánětlivé
biomarkery poukázala na nedostatečné důkazy pro zhodnocení tohoto vztahu ve smyslu ovlivnění infekcí (2).
Zatímco pro suplementaci EPA/DHA z důvodu snížení rizika náhlých kardiovaskulárních příhod důkazy existují,
v kontextu ostatních nemocí jsou závěry nejasné.
Bylo také zjištěno, že stejné vlastnosti EPA/DHA, které jsou zodpovědné za zmírnění zánětlivých procesů
spojených s kardiovaskulárním onemocněním, mohou zhoršit obranyschopnost organismu během
probíhajících akutních infekcí (3).
Experimentální studie naznačují, že modulací imunitní buněčné odpovědi mohou EPA/DHA negativně
ovlivňovat průběh infekce způsobené intracelulárními patogeny, např. virem influenzy (chřipky), obzvláště při
dlouhodobé suplementaci a/nebo při podávání vysokých dávek EPA/DHA (1000–2000 mg denně). (4)

Závěr

Omega-3 mastné nenasycené kyseliny jsou důležitými mediátory zánětu a adaptivní imunitní odpovědi. Mají
význam především ve snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Podle současně dostupných zdrojů není
preventivní užívání omega-3 nenasycených mastných kyselin v souvislosti s COVID-19 opodstatněné.
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