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Wstęp
Wraz z wybuchem epidemii czołowe ośrodki badawcze 
na świecie rozpoczęły poszukiwanie leków umożliwiających 
walkę z SARS-Cov-2. Dwa główne kierunki badań skupiły 
się na poszukiwaniu leków innowacyjnych oraz sprawdzeniu 
(przeszukaniu) czy dotychczas stosowane substancje mogą mieć 
potencjalne działanie przeciw SARS-Cov-2. W Europie trwają 
prowadzone w błyskawicznym tempie badania i testy kliniczne. 
DisCoVery to europejskie badanie kliniczne, którego inauguracja 
została ogłoszona w marcu przez francuski Narodowy Instytut 
Zdrowia i Badań Medycznych (Inserm), umożliwi ono ocenę 
metod leczenia SARS-Cov-2. Oprócz COMBACTE-NET 
badanie jest wspierane przez unijne projekty PREPARE 
i RECoVER. DisCoVery to duże, międzynarodowe, otwarte 
badanie randomizowane, które obejmuje pięć obszarów: 
jeden dotyczący standardu opieki, trzy poświęcone różnym 
potencjalnym lekom przeciwwirusowym oraz jeden dotyczący 
interferonu beta 1a. Pierwsze leki zostały wybrane w oparciu 
o analizę danych z piśmiennictwa naukowego dotyczącego 
koronawirusów SARS i MERS, a także pierwszych publikacji 
na temat wirusa SARS-CoV-2 pochodzących z Chin. Wyko-
rzystują one połączenie remdesiviru, lopinawiru i rytonawiru, 
przy czym ten ostatni podawany jest z interferonem beta 1a 
i hydroksychlorochiną lub bez nich. 

Po drugiej stronie oceanu badania mające określić przydatność 
istniejących preparatów w walce z wirusem pandemii oparte 
na modelowaniu komputerowym opublikowało Narodowe 
Laboratorium Oak Ridge oraz Uniwersytet Tennessee. W ba-
daniu wykorzystano najpotężniejszy superkomputer IBM, aby 

Właściwości 
kwercetyny i jej rola 
w profi laktyce i leczeniu 

SARS-Cov-2

stworzyć model cząsteczki, która blokowałaby przyłączenie 
się wirusa do receptorów białka ACE-2 (angiotensyny II), 
przez który SARS-Cov-2 wnika do naszych komórek na-
błonka dróg oddechowych. Badanie polegało na sprawdzeniu, 
które z dotychczas istniejących zaaprobowanych przez FDA 
preparatów wykazuje zgodność ze stworzonym modelem. 
Skuteczna blokada receptorów angiotensyny II zapobiegałaby 
zachorowaniu – w ramach tak założonych badań sprawdzono 
szereg związków oraz ich mieszanin. Jedną ze wskazanych 
w tych badaniach substancji okazała się być kwercetyna1.
Kolejne badanie oparte na modelowaniu komputerowym 
także wskazało kwercetynę jako cząsteczkę o właściwościach 
blokujących wniknięcie SARS-Cov-2 do komórek a tym 
samym zakażenie organizmu2. Oczywiście patrząc na dotych-
czasową „karierę” chlorochiny jako potencjalnego panaceum 
pandemicznego (zniknęła z rekomendacji publikowanych 
przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób 
Zakaźnych3) takie wskazanie wymaga dalszy badań i analiz, 
choćby w oparciu o wcześniejsze wyniki badań i zastosowania 
z okresu SARS-Cov-1 oraz MERS. 

Biorąc pod uwagę, że nowy SARS-Cov-2 należy do ro-
dziny koronawirusów powodujących choroby od prostego 
przeziębienia aż po poważne problemy oddechowe, kwercetynę 
przetestowano już przeciwko innym wirusom z tej rodziny. 
Prowadzone w 2004 roku badania laboratoryjne wykazały, 
że blokowała ona skutecznie wejście wirusa SARS-Cov-1 do 
komórki nabłonka4. Podobne badania prowadzone w 2012 
roku zasadniczo wskazały na to samo działanie terapeutyczne 
kwercetyny5.

Dr. inż. Dariusz Lipiak

Dyrektor Oddziału Produktów Farmaceutycznych 
Brenntag Polska Sp. z o.o.

Artur Gorzelak

V-prezes Storkpharm Sp. z o.o. 
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Czym jest kwercetyna?
Kwercetyna jest pigmentem pochodzącym z roślin, należy do 
bioflawonoidów tak jak diosmina czy rutyna6 . Można ją znaleźć 
w wielu produktach takich jak cebula, jagody, czerwone wino, 
czerwone winogrona, wiśnie, brokuły, jarmuż, szpinak czy zielona 
herbata i jabłka7,8. Występuje w wielu ekstraktach roślinnych: 
miłorząb, czarny bez, estragon, dziurawiec zwyczajny8 i nasiona 
czarnuszki. Stosowana jest też do barwienia bawełny na ko-
lory brązowo-czerwone, pomarańczowe i oliwkowo-czarne 
oraz w analizie chemicznej jako odczynnik. Jest najbardziej 
popularnym flawonoidem w diecie, oszacowano że przeciętna 
osoba zjada ok 10 – 100 mg tego związku każdego dnia9.

Chemicznie, kwercetyna jest flawonolem (3,3',4',5,7-penta-
hydroksyflawonem)10 i należy do jednej z sześciu podklas innych 
flawonoidów takich jak hesperydyna, naryngenina, rutyna, 
tangerytyna, które w swojej strukturze w łańcuchu bocznym 
posiadają cząsteczkę kwercetyny. Rutyna jest najlepiej znanym 
flawonoidem zawierającym w łańcuchu bocznym kwercetynę 
połączoną z fragmentem glukozowo-ramnozowym. Jak wynika 
z chemicznej definicji kwercetyna jest aglikonem (nie cukro-
wym składnikiem glikozydów) z brakującym fragmentem 
cukru w łańcuchu bocznym11,12 oraz może występować jako 
pochodna glikozydowa lub w stanie wolnym13.

Ma dobroczynny wpływ na naczynia krwionośne – obniża 
ciśnienie i chroni organizm przed powstawaniem miażdży-
cy23,24,25,26. Generalnie, działanie antyoksydacyjne obniża ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych.

W jednym z badań na szczurach wykazano, że kwercetyna 
odgrywa rolę w obniżeniu częstotliwości występowania katarakty 
poprzez hamowanie uszkodzenia na skutek utleniania w so-
czewce. Kwercetyna jest przekształcana do swojego metabolitu 
3-o-metylokwercetyny przez katecholo-o-metylotransferazę 
w soczewce oka u szczura, oba te związki hamują zmętnienie 
wywołane nadtlenkiem wodoru27.
W badaniach klinicznych stwierdzono, że w wyniku blokowania 
interleukiny-12 i różnicowania komórek Th1 (leukocytów) 
może być pomocna w leczeniu stwardnienia rozsianego i innych 
zależnych od komórek Th1 chorób autoimmunologicznych28. 

Kwercetyna wykazuje także silne właściwości przeciwnowo-
tworowe, może hamować rozwój nowych komórek rakowych. 
Wykazano działanie przeciwnowotworowe dla raka jelita 
grubego29,30, raka prostaty31,32 , białaczki33,34 czy raka trzustki35. 
Podawana w większych ilościach, kwercetyna może niszczyć 
komórki nowotworowe36. 

Szeroko doceniane jest również działanie przeciwalergicz-
ne wynikające z obniżenia poziomu histaminy37 – sprawia 
to, że kwercetyna jest wykorzystywana do produkowania 
leków przeciwalergicznych. Często stosowane przy alergiach 
jest wapno z kwercetyną, które przyczynia się do blokowania 
alergenów i ma działanie przeciwhistaminowe. Co ciekawe, 
związek ten może pomagać w odchudzaniu. Kwercetyna może 
zmniejszać magazynowanie tłuszczów w tkankach, przyczy-
niając się do utrzymania smukłej sylwetki. Co jest jeszcze 
bardziej zaskakujące jedno z badań wskazuje, że stosowanie 
kwercetyny z innymi antyutleniaczami jest korzystne dla 
pacjentów ze schizofrenią.38

Wpływ witaminy C na aktywność 
przeciwwirusową kwercetyny
Wspólne podawanie kwercetyny (12.5 mg / kg ciała / tydzień) 
oraz witaminy C i B3 w mysim modelu badań nad grypą H1N1 
wydłużało czas życia (średni czas do zgonu: placebo 9.0 ± 0.33 
vs. kwercetyna 16.5 ± 1.2) i poprawiało przeżywalność (śmier-
telność: placebo 74% vs. kwercetyna 52%) w porównaniu do 
myszy otrzymujących tylko witaminy B3 i C 39 . Inna, kliniczna 
próba potwierdziła, że podawanie kwercetyny i witaminy C 
(w stosunku 1:1) jest korzystne leczniczo dla infekcji odde-
chowej (200 mg trzy razy dziennie)40. Faktycznie, witamina 
C (D – lub L – askorbinian ale nie kwas dehydroksyaskorbi-
nowy) chroni kwercetynę przed spontaniczną degradacją, stąd 
sugestie konieczności wspólnego stosowania dla zwiększenia 
działania przeciwwirusowego. Korzystny efekt zastosowania 
3-metylokwercetyny w mieszaninie z witaminą C został 
osiągnięty, gdy mieszanina została podana po 1 – 2 godzinach 
od momentu zainfekowania komórek HeLa, zahamowano 
syntezę wirusowego RNA i białek. 3-metylokwercetyna została 
zidentyfikowana jako cząsteczka potrafiąca wiązać podstawowe 
białka wymagane do transkrypcji RNA wirusa, tym samym 
zakłócająca replikację wirusa41,42. Wejście do komórki jest 
kluczowe z punktu widzenia infekcji wirusowej i dlatego było 

Rysunek 1 kwercetyna

Właściwości
Kwercetyna jest zaliczana do substancji senolitycznych, czyli 
substancji, które mogą wybiórczo indukować śmierć komórek 
starzejących się, co finalnie prowadzi do opóźnienia, łagodzenia 
oraz zapobiegania lub nawet odwracania chorób związanych 
z wiekiem14. Takim przykładem jest mieszanina związków 
dezatynibu i kwercetyny.

Działa jako łapacz wolnych rodników, dostarczając dwa 
elektrony poprzez układ o-chinon/ chinonometid15. Zarów-
no w badaniach in vitro i in vivo 16,17 potwierdzono, że jest 
potężnym antyutleniaczem. Ta zdolność do przeciwdziałania 
utlenianiu może być dodatkowo zwiększona przez witaminę 
C18 . W badaniach na zwierzętach in vitro i in vivo wykazano, 
że hamuje utlenianie LDL19 i syntezę tlenku azotu w orga-
nizmie20. Jako antyutleniacz neutralizujący wolne rodniki 
przeciwdziała powstawaniu wielu schorzeń, a nawet pomaga 
utrzymać zdrową i młodą skórę. Ma właściwości przeciwzapalne 
prawdopodobnie poprzez wpływ na wytwarzanie eikozanoidów, 
włączając w to leukotrieny, prostagalandyny21 oraz cytokiny22. 
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celem badań nad terapią przeciwwirusową43,44,45. W modelu in 
vitro zainfekowano komórki MDCK grypą H1N1 i H3N2 – 
kwercetyna w tym wypadku zredukowała efekt cytopatyczny, 
który jest następstwem zahamowania transkrypcji RNA oraz 
syntezy białek gospodarza jak również toksycznego wpływu 
białek wirusa 48 godzin po infekcji. Efekt ten obserwowano 
kiedy kwercetyna została podana w trakcie procesu infekcji, 
od 0 do 2 godzin od zainfekowania46.

W badaniach in vivo metabolit kwercetyny (4’,5-diacety-
lo-3,Y,7-trimetylokwercetyna) podawany doustnie dwa razy 
dziennie przez cztery dni ochronił myszy przed śmiertelną 
infekcją wirusem Coxsackie, podnosząc przeżywalność w zależ-
ności od dawki w skali 10, 20 i 40 mg/kg ciała, przeżywalność 
wzrastała odpowiednio 30, 40 i 50%47. Ten efekt przypisano 
całkowitemu zahamowaniu replikacji wirusa kiedy pochodna 
kwercetyny została podana w ciągu dwóch godzin od jego 
zaabsorbowania i jest związana z blokadą kompleksu RNA–
polimeraza, jak wykazano w badaniach in vitro57.

SARS-Cov-2 a kwercetyna
Kwercetynę badano pod kątem działania antywirusowego 
na kilku członkach rodziny koronawirusów i, tak jak ogłosił 
Ling Yi i jego koledzy, „kwercetyna przedstawia sobą wielką 
obietnicę jako potencjalny lek w klinicznym leczeniu SARS”4. 
SARS-koronawirus (SARS-Cov-1) opisano w 2003 roku jako 
jednoniciowy wirus RNA z około 29.7000 nukleotydami, który 
używa rybosomów do odkodowania dwóch replikujących 
glikoprotein PP1a i PP1b, które pośredniczą w replikacji wi-
rusa48,49 . Prekursorem syntetyzowanych glikoprotein jest 3C 
– proteaza (3CLpro), która gra krytyczną rolę w ich litycznym 
uwolnieniu50 . Galaktozyd-3'-kwercetyny wiąże SARS-Cov 
3CLproteazę i hamuje jej aktywność z IC50 przy stężeniu 
42.79 ± 4.95 µM51. Zahamowanie działania 3CLpro zależy od 
grupy hydroksylowej kwercetyny, jak wykazano w modelowaniu 
molekularnym na Q189A mutacji. Gln189 rozpoznano jako 

krytyczną część 3CLpro odpowiedzialną za wiązanie z kwer-
cetyną51. Kwercetynę zidentyfikowano również jako związek 
potrafiący blokować wejście SARS-Cov-1 do komórek Vero 
E6 z połową efektywnego stężenia 83.4 µM.

SARS-Cov-2 odpowiedzialny za pandemię COVID19 
w roku 2020 należy do rodzaju betakoronawirusów i do pod-
rodzaju sarbekowirusów. Ze względu na jego podobieństwo do 
receptorów wiążących SARS-Cov-1 infekuje pneumocyty typu 
II, wchodząc przez receptor konwertujący enzym angiotensynę 
II (ACE-2)52. Proteaza 3CL SARS-Cov-2 utrzymuje tę samą 
stronę Gln189 co SARS-Cov-1 3CLpro, która uprzednio zo-
stała zidentyfikowana jako część wiążąca grupę hydroksylową 
kwercetyny i jej pochodnych51. 

Synergiczne działanie 
przeciwwirusowe
Kwercetyna spontanicznie utlenia się do formy o – semichinonu 
i formy o-chinon/chinonometid, który może wiązać grupy 
tiolowe (sulfohydrylowe) białek, tworząc związki toksyczne dla 
organizmu53 . Proces ten zachodzący zarówno przeciw – jak 
i pro – utleniająco został nazwany „paradoksem kwercetyny”54. 
Jednakże, forma o-chinon/chinonometid może odtworzyć 
kwercetynę poprzez pobranie elektronu z takich substancji jak 
NADH (koenzym Q1) czy kwas askorbinowy lub z form wspól-
nych, czyli glutationu lub kompleksu 8-glutation-kwercetyna55. 
Co ważne, jeżeli ilość kwasu askorbinowego lub glutationu 
nie jest wystarczająca, kwercetyna może przekształcać się do 
formy o-chinon/chinonometid i działać proutleniająco, dlatego 
zaakcentowano, że ważne jest podawanie kwercetyny razem 
z witaminą C56,57. Jakkolwiek forma o-chinon/chinonometid 
przedstawia wyższe powinowactwo do glutationu niż do 
witaminy C, metylowane metabolity kwercetyny w większym 
stopniu uprzywilejowują kwas askorbinowy niż tiole pochodzące 
z białek, co wskazuje, że odtworzenie aktywności zwiększa 
efekt przeciwutleniający kwercetyny58 (rysunek 2) 

Rysunek 264 
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Kwercetyna oddając elektrony (jako łapacz wolnych rodników) 
ulega utlenieniu do reaktywnych produktów o-chinonu/
chinonometidu. Związki te mogą być odtworzone w reakcji 
z antyutleniaczami takimi jak NADH (koenzym Q1) czy kwas 
askorbinowy lub zostać usunięte przez związanie z glutationem. 
Jeżeli poziom kwasu askorbinowego lub glutationu jest zbyt 
mały, o-chinon/chinonometid może wiązać grupy tiolowe 
białek, tworząc przejściowo nietrwałe toksyczne związki. 
Wysoki poziom kwasu askorbinowego w organizmie zapobiega 
utlenianiu kwercetyny. Zgodnie z tym, kwas askorbinowy może 
wywierać efekt przeciwutleniający i wzmacniający odporność. 
Kwercetyna i jej metabolity tworzą odpowiedź przeciwwirusową 
i jeżeli w procesie powstają formy utlenione kwercetyny, mogą 
być one częściowo przetworzone przez kwas askorbinowy 
i usunięte przez glutation. W ten sposób zapobiega się ich 
toksyczności. 

Aktualne badania i wykorzystanie 
kwercetyny w leczeniu.
Michel Chrétien badał kwercetynę59 i ostatnio otrzymał daro-
wiznę w kwocie miliona dolarów na przeprowadzenie badań 
klinicznych. Badania mają być prowadzone w Chinach. Michel 
Chrétien i jego współpracownik Majambu Mbikay, z Montreal 
Clinical Research Institute w Kanadzie udzielili wywiadu 
dla CBC Radio60,61, w którym poinformowali, że czekają 
na zatwierdzenie badań klinicznych dotyczących zastosowania 
kwercetyny w leczeniu Covid19, ale do czerwca nie zareje-
strowali jakichkolwiek badań na stronie ClinicalTrials.gov.
Z kolei informacje dotyczące SARS-CoV-1 pozwoliły Hasan’owi 
Önal’owi z Turcji na uruchomienie i prowadzenie randomi-
zowanych badań kontrolnych analizujących rolę kwercetyny 
w leczeniu Covid1962. W tym badaniu 95 pacjentów z Covid19 
otrzymuje 1000mg dawkę kwercetyny i 113 pracowników służby 
zdrowia otrzymuje dawkę 500mg jako profilaktykę. W obydwu 
przypadkach kwercetyna jest podawana z witaminą C oraz 
bromelainą. W marcu 2020 roku nie odnotowano żadnych 

zachorowań na Covid19 wśród pracowników stosujących 
profilaktycznie kwercetynę, nie odnotowano także żadnej 
śmierci wśród pacjentów przyjmujących kwercetynę.

Paul E. Marik – szef oddziału intensywnej opieki medycz-
nej Eastern Virginia Medical School w Norfolk, stworzył 
praktyczny przewodnik leczenia pacjentów z Covid19 wyko-
rzystujący w procesie leczenia kwercetynę (wraz z witaminą 
C) oraz iwermektynę63.

Podsumowanie 
Kwercetyna wykazuje szeroki zakres własności przeciwwiru-
sowych, które mogą zakłócać na różnych etapach zjadliwości 
czynnika chorobotwórczego, takich jak wniknięcie wirusa do 
komórek organizmu, replikację wirusa w organizmie gospodarza 
czy tworzenia białek wirusa. Te terapeutyczne efekty mogą 
zostać zwiększone przez równoległe podawanie witaminy 
C. Dzięki braku poważnych skutków ubocznych i niskim 
kosztom można polecić równoczesne podawanie kwercetyny 
i witaminy C zarówno w profilaktyce, jak i na wczesnym etapie 
leczenia układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem 
pacjentów chorych na Covid1964.� n
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