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Квадевіт для посилення імунітету, полегшення перебігу
та зменшення віддалених когнітивних наслідків COVID-19

Питанням адекватного забезпечення орга-
нізму людини вітамінами та мінералами в роз-
винених країнах приділяється чимало уваги, 
про що переконливо свідчить рівень спожи-
вання відповідних засобів. Наприклад, полі-
вітамінні препарати щодня застосовують 80% 
населення США та близько 60% мешканців 
європейських країн. На жаль, у нашій країні 
відповідний показник не досягає й 20%. Під 
час пандемії COVID-19 споживання вітамінів 
суттєво зросло. Нещодавнє європейське 
дослідження продемонструвало значний ріст 
споживання полівітамінно-мінеральних комп-
лексів, до складу яких входять вітаміни А, Е, В, 
С, фолієва й пантотенова кислоти, калій, каль-
цій, цинк, селен та інші нутрієнти (Wrobel K. 
et  al., 2021). Для України такі дані наразі 

 відсутні, тому скільки українців страждають 
на авітаміноз, особливо в найнесприятливіший 
зимово-весняний період, сказати досить важко.

Взимку навіть сирі овочі та фрукти, які цієї 
пори року є основним джерелом вітамінів, 
суттєво втрачають вміст останніх у результаті 
тривалого зберігання. Це стосується також 
сушених і термічно оброблених продуктів рос-
линного походження. Окремою проблемою 
є зменшення вмісту вітамінів і мінеральних 
речовин в овочах та фруктах унаслідок вис-
наження ґрунтів і  безконтрольного вико-
ристання сільськогосподарської хімії. Лікарів 
уже давно не дивують випадки недостатності 
вітамінів улітку. Найбільш швидким і надій-
ним виходом із цієї ситуації є регулярний при-
йом комплексних вітамінних препаратів.

Особливої актуальності проблема не-
достатності вітамінів набуває в літніх осіб, які 

часто не можуть дозволити собі повноцінно 
харчуватись, а також можуть мати проблеми 
із засвоєння вітамінів з  їжі (захворювання 
шлунково-кишкового тракту, порушення об-
мінних процесів). Так, у клініках США дефіцит 
вітаміну Е виявляють у 80% літніх пацієнтів, 
вітаміну С – в 60%, вітаміну А – майже в 40%. 
Можна припустити, що в Україні ситуація є 
ще гіршою.

Про значення достатнього забезпечення ор-
ганізму вітамінами в профілактиці ГРВІ відомо 
досить давно. Рандомізоване подвійне сліпе 
паралельне плацебо-контрольоване клінічне 
дослідження продемонструвало зниження 
частоти розвитку ГРВІ на 34,6% у групі осіб, 
які приймали полівітамінні комплекси, по-
рівняно з групою плацебо (Bernal-Orozco M.F. 
et al., 2015).

Слід враховувати, що адекватне надходження 
вітамінів під час самого захворювання може 
полегшити його перебіг, прискорити одужання 
та подальшу реабілітацію. Згідно з результа-
тами об’єднаного аналізу даних 5 систематич-
них оглядів за участю понад 12 тис. хворих 
на  ГРВІ, ранній пероральний прийом віта-
міну С  асоціювався зі  зменшенням три-
валості симптомів, включно з лихоманкою, 
болем у грудях і тілі, ознобом, а також зі зни-
женням частоти госпіталізації та тривалості 
перебування в стаціонарі.

У пацієнтів, госпіталізованих із позалікар-
няною пневмонією, вітамін С продемонстру-
вав здатність покращувати респіраторну функ-
цію, особливо у випадках тяжкого перебігу 
захворювання (Schloss J. et al., 2020).

Дефіцит поживних речовин може негативно 
вплинути на імунну систему людини та погір-
шити перебіг інфекційного процесу. Останні 
дані підтверджують користь застосування 
певних вітамінів у добових дозах, що пере-
вищують рекомендовані, для потенційного 
зниження вірусного навантаження та ризику 
госпіталізації пацієнтів із COVID-19. Вітаміни 
є важливими компонентами дієти завдяки 
їхнім антиоксидантним та імуномодулюваль-
ним властивостям (Shakoor et al., 2020). Деякі 
з них регулюють експресію генів, підтриму-
ють дозрівання та диференціювання імунних 
клітин, у такий спосіб проявляючи противі-
русну активність. Після оголошення пандемії 
користувачі інтернету активно зацікавилися 
інформацією про нутрієнти, які мають над-
звичайні імуностимулювальні властивості. 
Під час першої хвилі, яка характеризувалася 
соціальними обмеженнями та невеликою кіль-
кістю інфікувань, істотно зросло споживання 
корисних нутрієнтів, які загалом позитивно 
впливають на нервову систему, покращуючи 
когнітивні та психологічні функції.

Добре відомо, що основними патогенетич-
ними факторами коронавірусної хвороби є 
надмірне утворення прозапальних цитокі-
нів і хемокінів, які призводять до розвитку 
системного запалення, оксидативного стресу 
та  клітинної гіпоксії. При COVID-19 часто 
спостерігаються виражені порушення клітин-
ного метаболізму та енергетичного забезпе-
чення клітинних процесів. Зазначені зміни 
насамперед зачіпають центральну нервову 
систему, для якої характерна висока інтенсив-
ність метаболічних процесів. Порушення енер-
гетичного обміну на рівні нейронів і розвиток 
дисфункції мітохондрій часто супроводжу-
ються такими неврологічними ускладненнями 
COVID-19, як виражена астенія, депресія, по-
рушення пам’яті та когнітивної сфери.

Добре відомо, що певні групи населення 
(приміром, люди похилого віку) можуть бути 
особливо сприйнятливі до когнітивних пору-
шень після тяжкого перебігу COVID-19. Утім, 

навіть у значної частини відносно молодих 
пацієнтів виявляли значну когнітивну дис-
функцію. Пацієнти з нещодавньою інфекцією 
в анамнезі часто скаржаться на порушення 
виконавчих функцій (вільність мовлення), 
зниження пам’яті та дефіцит уваги, що мо-
жуть зберігатися навіть через 8 місяців після 
одужання.

За даними S. Marsel і співавт., стійкі суб-
клінічні когнітивні порушення можуть бути 
типовим ускладненням після одужання від 
COVID-19 у  молодих людей незалежно від 
клінічного перебігу захворювання. Китай-
ські науковці вважають, що COVID-19 може 
підвищувати ризик зниження когнітивних 
функцій і розвитку деменції різного ступеня, 
в тому числі хвороби Альцгеймера. Імовірно, 
COVID-19 «впливатиме на здоров’я і благопо-
луччя людей ще довго після того, як пандемія 
закінчиться» (Zhou H. et al., 2020).

Враховуючи вищесказане, можна зробити 
висновок, що боротьба з оксидативним стре-
сом, покращення мікроциркуляції та актива-
ція метаболічних процесів на рівні нейронів є 
важливими заходами профілактики розвитку, 
а також лікування неврологічних порушень 
після перенесеної COVID-19. Це дозволяють 
зробити певні нутрієнти, які мають антиокси-
дантні властивості та здатні стимулювати клі-
тинний метаболізм.

Пацієнти, які одужали від COVID-19, 
можуть отримувати користь від ран-
ньої адаптованої нейропсихологічної 
реабілітації із застосуванням віта-
мінних і мінеральних препаратів, які 
покращуватимуть обмінні процеси 
в нейронах.

Існують переконливі аргументи щодо вирі-
шальної ролі вітамінів і мінералів в активації 
та підтриманні гуморальної й клітинно опо-
середкованої ланки імунної системи у про-
філактиці та реабілітації COVID-19. З огляду 
на це доцільно застосовувати дієтичні добавки 
із багатим компонентним складом, які під-
вищуватимуть загальну резистентність орга-
нізму та запобігатимуть інфекційним захво-
рюванням у період епідемій. До таких препа-
ратів належить Квадевіт, котрий містить низку 
нутрієнтів, що беруть активну участь у мета-
болічних процесах і забезпечують належний 
гомеостаз (вітаміни А, Е, В, С, рутин, кальцій, 
калій, мідь, глутамінова кислота, фітин). Для 
посилення корисних ефектів фізичних вправ, 
а також у разі перенесених тяжких інфекцій-
них захворювань при збереженні залишкових 
явищ у вигляді зниження РА варто розглянути 
засіб Квадевіт Актив, до якого, окрім вище-
перерахованих вітамінів і мінералів, входять 
L-тирозин, L-карнітин і таурин. Ці речовини 
сприяють корекції метаболічних реакцій 
в організмі, збільшують енергетичні ресурси 
при фізичних навантаженнях і розумовій ді-
яльності та підвищують стійкість організму 
до несприятливих чинників довкілля. Як було 
зазначено, після COVID-19 частим віддале-
ним наслідком є когнітивні порушення, які 
розвиваються навіть у людей молодого віку 
та значно погіршують прогноз якості життя 
і працездатності пацієнта. Відповідно, на ран-
ньому реабілітаційному етапі важливо засто-
совувати засоби для нормалізації функціо-
нування нервової системи. Квадевіт Меморі 
завдяки екстракту листя гінкго білоба сти-
мулює кровообіг як у здорових, так і в іше-
мізованих тканинах серця і мозку, протидіє 
агрегації тромбоцитів і  закупорці судин, 
покращує метаболізм клітин мозку, діяльність 
нервової системи, функцію пам’яті та здатність 
до навчання.
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