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1. Wstęp 
 

 Witamina C czyli kwas L-askrobinowy jest najpopularniejszą z witamin. Wiele osób kojarzy 

ją jako substancję, po którą sięgamy w pierwszych objawach kataru i przeziębienia. Skutki jej 

niedoboru opisywano już w czasach Hipokratesa. Szkorbut czyli gnilec, choroba wielonarządowa 

dotykająca marynarzy i więźniów objawiała się wypadaniem zębów, krwawieniem z jamy ustnej, 

bólem mięśni i stawów, osłabieniem, słabym gojeniem się ran. W dzisiejszych czasach przypadki 

zachorowań na szkorbut są rzadkością. Szukając przyczyny tej choroby, w 1928r  węgierski 

biochemik Albert Szent-Györgyi wyizolował z papryki kwas askorbinowy. Został za to 

uhonorowany nagrodą Nobla. Dało to początek badaniom nad budową i syntezą tej substancji.[1] 

Wydawałoby się, że dziś to zamierzchłe dzieje i niedobór witaminy C nam nie grozi. Obecnie 

badania wykazują jednak znaczącą hipowitaminozę kwasu L-askorbinowego, towarzyszącą wielu 

chorobom. [2] Dostęp do wielu publikacji Internecie, zapytania pacjentów, skłoniły mnie do 

napisania tej pracy poglądowej, tym bardziej że wiele informacji jest sprzecznych. 
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2. Witamina C 

2.1. Budowa i właściwości 

  

 Witamina C czyli kwas L-askorbinowy to rozpuszczalny w wodzie ketolakton. Strukturą 

przypomina glukozę, z której powstaje u większości ssaków. U niektórych naczelnych, w tym           

i u człowieka, z powodu braku oksydazy L-gulono-γ-laktonowej nie jest możliwa jego synteza            

w organizmie i wymagana jest podaż w formie pokarmu. [3] W 1933 roku ustalono wzór 

strukturalny substancji: 

 
 

 

Centrum molekuły stanowi pięcioczłonowy pierścień. Jego rozpad prowadzi do powstanie kwasu 

szczawiowego oraz kwasu L-treonowego.  Witamina C wykazuje silne właściwości redukujące, 

wynikające z posiadania przy węglach C2 i C3 wiązań endiolowych Utleniona postać witaminy C 

to kwas L-dehydroksyaskorbionowy,  również aktywny biologicznie.[1] 

Wyizolowana lub syntezowana witamina C to bezwonny biały  lub prawie biały krystaliczny 

proszek o delikatnym zapachu, zmieniający zabarwienie pod wpływem powietrza i światła. Należy 

do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie, dość trudno rozpuszczalna w etanolu (96%).[1,4] 

 

2.2. Znaczenie i rola 
 

 Dzięki sąsiedztwu grupy hydroksylowej i karbonylowej , kwas L-askorbinowy jest idealnym 

donorem wodoru lub elektronów. Czyni go tym samym kofaktorem wielu reakcji enzymatycznych 

w organizmie. Uczestniczy w wielu istotnych procesach, m.in. syntezie kolagenu, katecholamin,    

L-karnityny oraz w regulacji odpowiedzi na hipoksję. [5] Badania wykazały wysoką zawartość 

witaminy C w tkance mózgowej żółwi błotnych, które wykazują wysoką tolerancję na deficyt tlenu 

podczas nurkowania. Kwas askorbinowy zabezpiecza neurony przed patofizjologicznymi skutkami 

hipoksji. [ 2] Jest kofaktorem wielu enzymów m.in. hydroksylaz i oksygenaz, które zawierają jony 

żelaza. Wysoka aktywność katalityczna enzymów jest zapewniona przez dostarczanie przez 

witaminę C elektronów i utrzymywanie jonów metali w formie zredukowanej. Dotyczy to 

szczególnie procesów syntezy kolagenu jak i karnityny.[5] Współdziała z hydroksylazami 

Ilustracja 1: Wzór strukturalny kwasu L-askorbinowego [1] 
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uczestniczącymi w przemianach tłuszczów (np. cholesterolu do kwasów żółciowych) i niektórych 

leków (np. leków będących związkami aromatycznymi. [1]Inne reakcje w których konieczna jest 

obecność kwasu askorbinowego to synteza adrenaliny z tyrozyny, synteza steroidów w korze 

nadnerczy, procesy przemiany hormonów peptydowych do ich aktywnych form. Witamina C bierze 

udział w reakcjach hydroksylacji proliny, degradacji tyrozyny, syntezy adrenaliny z tyrozyny, 

wchłaniania żelaza.[3,5] 

 

 Wolne rodniki to wysoce reaktywne atomy lub cząsteczki posiadające wolne elektrony. 

Dążąc do stabilizacji, zabierają elektrony innym atomom, powodując zniszczenie białek, kwasów 

nukleinowych czy lipidów.  Reaktywne formy tleny  (RFT) powstają w procesach aerobowego 

metabolizmu komórek i w fizjologicznych stężeniach pełnią ważną rolę regulacyjną. Zbyt duża 

ilość RFT powstaje podczas patofizjologicznych procesów zapalnych, promieniowania 

jonizującego, promieniowania ultrafioletowego, działania dymu papierosowego czy stresu. 

Witamina C posiada silne właściwości antyoksydacyjne, zabezpieczające składniki komórek przed 

reakcjom utlenienia. Wpływa na zredukowanie uszkodzeń DNA, lipidów oraz białek. Kwas L-

askorbinowy hamuje reakcje nitrozowania, jest inhibitorem angiogenezy.[6,7] 

 Ostatnie badania wykazują, że witamina C może pełnić również rolę kofaktora dioksygenaz 

zależnych od jonów żelaza (II) oraz 2-ketoglutaranu znajdujących się w jądrze komórkowym, które 

uczestniczą w procesie ekspresji genów.[5] 

 

3. Zapotrzebowanie oraz źródła witaminy C 
 

 Zapotrzebowanie na witaminę C jest zróżnicowane i zależne od wielu czynników, takich jak 

wiek, płeć i stan fizjologiczny. Jednak i tak dzienne minimalne zapotrzebowanie na kwas 

askorbinowy jest największe  spośród  wszystkich witamin. U dorosłego człowieka wynosi ona 

1mg/1kg masy ciała, a u niemowląt i dzieci wynosi 2 mg/1kg masy ciała. U kobiet ciężarnych oraz 

podczas karmienia piersią wzrasta do 1,5mg/1kg masy ciała.[6] Zapotrzebowanie na witaminę C 

wzrasta u kobiet z ciążą wielopłodową, u osób z nadciśnieniem, cukrzycą, palących papierosy, 

alkoholików a także  u osób żyjących w stresie. Wykazano wzrost jego zapotrzebowania po ciężkim 

długotrwałym wysiłku, przy zaburzeniach łaknienia czy dysfunkcji pracy jelit. [1,7,8,10] Zalecane 

spożycie (RDA -Recommended Dietary Allowances) witaminy C u dorosłych mężczyzn wynosi 90 

mg, a u kobiet 75 mg. Palacze powinni przyjmować o 35 mg witaminy C więcej. [11]. 

 Najlepszymi źródłami witaminy C są owoce i warzywa. W Europie najbogatsze zasoby 

posiada owoc dzikiej róży z ilością 6,8-12 g w 100g owocu oraz czarna porzeczka ok. 4g.[12] 

Zawartość w nich kwasu askorbinowego jest zmienna i zależy od pory roku, warunków 
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przechowywanie i przygotowywania żywności. Najbogatsze w ten związek są: czerwona papryka, 

pietruszka (nać), brukselka, brokuły, kalarepka, pomidory, kapusta, szpinak, rzeżucha, czerwona 

porzeczka, kiwi, owoce cytrusowe, truskawki. Obróbka termiczna np. suszenie , odgrzewanie 

potraw, ale także zbyt szybkie rozmrażanie wpływają na przyspieszony rozkład witaminy C. Straty 

mogą sięgać od 20% podczas przygotowywania surówek, aż do 50% w przypadku gotowania 

warzyw. [1, 11] Dotyczy to również soków i nektarów owocowych, które mogą być dobrym 

źródłem witaminy C. Wykazano, że deklarowana zawartość kwasu askorbinowego różni się od jej 

rzeczywistej zawartości. [13] 

 

4. Właściwości farmakokinetyczne kwasu askorbinowego 
 

 Kwas askorbinowy jest wchłaniany z przewodu pokarmowego w dwunastnicy                       

i proksymalnym odcinku jelita cienkiego. Dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności witaminy C oraz  

aktywnemu transportowi jest ona wchłaniana przez organizm w ok. 70-80% (z dawki 180mg u osób 

niepalących).[1,8] Proces wchłaniania kwasu askorbinowego z przewodu pokarmowego zależy od 

przyjmowanej dawki – z uwagi na biodostępność, która dla pojedynczej dawki witaminy C wynosi 

200 mg. Przyjmowanie doustne wyższych dawek prowadzi do zmniejszenia wchłaniania, za co 

odpowiadają mechanizmy obronne wyzwalane przez organizm.[7] Powyżej dawki 200 mg, proces 

absorpcji ulega obniżeniu by znacząco spaść przy dawce co najmniej 500 mg (przy dawce 1250 mg 

wchłanianie zmniejsza się do 33%.  Organizm broni się przed maksymalnym wysyceniem tkanek, 

prowadzi to bowiem do ograniczonej zdolności absorpcyjnej jelit oraz do zwiększenia wydalania 

witaminy C przez nerki.[14] Kwas askorbinowy przedostaje się do komórek w wyniku transportu 

aktywnego , zależnego od jonów sodowych. Transport Na
+
-zależny odbywa się z udziałem 

transporterów swoistych dla witaminy C: SVCT1 i SVCT2 (sodium-dependent vitamin C 

transporter). Transportery SVCT1 biorą udział przede wszystkim w absorpcji kwasu askorbinowego 

z przewodu pokarmowego oraz jego reabsorpcji w nerkach. Transport  witaminy C za pomocą 

SVCT2 dotyczy większości tkanek organizmu. Witamina C w postaci dehydroaskorbinianu (DHA) 

dostaje się do komórek w wyniku dyfuzji ułatwionej, w której biorą udział białka z rodziny 

transporterów glukozy (GLUT, glucose transporter). W komórkach DHA zostaje zredukowany         

z powrotem do kwasu askorbinowego, co zabezpiecza go przed usunięciem na zewnątrz komórki. 

W osoczu krwi zdrowego człowieka dominuje forma zredukowana witaminy C osiągając średnio 

stężenie około 50 μM, natomiast DHA stanowi tylko 1-2%, co może sugerować, że witamina C jest 

transportowana do większości komórek głównie z udziałem SVCT.[5,15] Stopień związania             

z białkami osocza wynosi 25%. Największe ilości witaminy C znajdują się w narządach o dużej 

aktywności metabolicznej: w nadnerczach, mózgu, wątrobie, trzustce, grasicy, siatkówce oka, 
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śledzionie, żołądku i w płucach.[8] Kwas askorbinowy jest metabolizowany w wątrobie do kwasu 

dioksyglukonowego, szczawiowego i małej ilości do siarczanu kwasu askorbowego.  Wydalany jest 

z moczem w postaci  metabolitów i małej ilości postaci niezmienionej. Po podaniu dużych dawek 

wydalany jest w postaci niezmienionej z moczem i kałem. [16]  Przeprowadzone krótkoterminowe 

badania wykazały sprzeczne wyniki powstawania kamieni nerkowych ze zwiększoną podażą 

witaminy C. W jednym badaniu z udziałem 39 zdrowych ochotników, szczawian w moczu 

zwiększył się o 50% u osób, które otrzymywały 1000 mg witaminy C dziennie. Nie zaobserwowano 

dalszego wzrostu u osób przyjmujących 9000 mg na dobę .W innym badaniu z udziałem 15 

pacjentów, którzy niedawno przeszli litotrypsję pozaustrojową, stwierdzono 39% zwiększenie 

poziomu szczawianu w moczu wśród osób otrzymujących 1000 mg na dobę i 100% zwiększenie 

dawki 2000 mg na dobę. [17] Z kolei kohortowe badania opublikowane przez Ferraro P.M. i wsp. 

nie wykazały u kobiet korelacji między powstawaniem kamieni nerkowych a spożywaniem               

i suplementacją witaminy C. Wykazano jednak zwiększone ryzyko wystąpienia szczawianów 

wapnia u mężczyzn po suplementacji zwiększonymi dawkami kwasu askorbinowego. [18] 

Witamina C przenika przez łożysko i do mleka matki. [16] 

  

5. Biodostępność preparatów zawierających witaminę C 
 

 Liczba zapytań pacjentów o witaminę C nie maleje każdego dnia. Na rynku istnieje tylko 

kilka preparatów zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, posiadających 

pełna charakterystykę produktu leczniczego (ChPL). Producenci prześcigają się w wytwarzaniu 

nowych suplementów. W tym rozdziale przedstawię najważniejsze wątpliwości. 

 

5.1. Witamina C lewoskrętna 
 

 

 

 W ostatnich latach producenci zmienili szaty graficzne suplementów diety zaznaczając 

zawartość w produkcie witaminy C lewoskrętnej.  Farmakopea jednoznacznie definiuje witaminę C 

jako kwas L-(+)-askorbinowy.[4] W cząsteczce kwasu askorbinowego są dwa centra chiralne, może 

więc istnieć on w postaci czterech izomerów. Znak + oznacza, że odchyla on płaszczyzną 

polaryzacji w prawo, L oznacza, że jest to stereoizomer szeregu L. Występuje lewoskrętny izomer 

kwas D-(-)-askorbinowy, ale nie jest on witaminą i służy do konserwacji żywności. Pomyłka 

wynika z błędnego oznaczenia L do skręcalności optycznej a nie konfiguracji względnej L/D. [19] 

Kwas L-(+)-askorbinowy skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego zawsze w prawo, 

niezależnie od tego, czy pochodzi z owoców, warzyw czy suplementów diety czy leków. Sole 
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kwasu askorbinowego : sodowa, wapniowa oraz 6-palmitynian L-askorbylu również są 

prawoskrętne[20, 21] Zgodnie z prawem  suplementy diety mogą zawierać kwas L-askorbinowy 

oraz L-askorbiniany: sodu, wapnia, potasu, magnezu i cynku oraz 6-palmitynian L-askorbylu. [22]. 

Przepisy prawne dotyczące leków jak i suplementów diety nie nakazują podawania na 

opakowaniach ich skręcalności optycznej, ponieważ jest ona stała dla danego związku. Skąd więc ta 

ilość suplementów diety, których producenci określają jako lewoskrętną?  Rozporządzenia prawne 

dotyczące suplementów diety są określone przez przepisy prawa żywnościowego. Aby wprowadzić 

te produkty do obrotu wystarczy powiadomić Główny Inspektor Sanitarny (GIS) o pierwszym 

wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Taki dokument zawiera nazwę 

produktu oraz jego producenta, postać, wzór oznakowania, rodzaj kwalifikacji środka spożywczego, 

skład jakościowy i ilościowy oraz dane podmiotu powiadamiającego. Od dnia otrzymania przez 

GIS  powiadomienia ( niezależnie czy zostało rozpatrzone) można prowadzić sprzedaż suplementu 

diety na odpowiedzialność podmiotu wprowadzającego do obrotu. Oznacza to, że istnieje 

możliwość nie spełnienia norm prawa żywnościowego (w tym błędy oznakowania produktu). 

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na 1169/2011 stanowi, iż 

informacje na temat produktów żywnościowych nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd,         

w szczególności do  właściwości środka spożywczego, tożsamości i składu. Dodatkowo art. 16 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r.  

stanowi, iż etykietowanie, reklama i prezentacja żywności, z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu 

lub opakowania oraz informacji udostępnianych na ich temat w jakikolwiek sposób nie może 

wprowadzać konsumentów w błąd. Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego Departamentu 

Żywności Prozdrowotnej można sprawdzić rejestr suplementów diety,  wyniki postępowania oraz 

przyznany status. [20,21, 23] 

 

5.2. Naturalna czy syntetyczna. 
 

 W naturalnie występujących produktach znajduje się kwas L-(+)-askorbionowy. Forma 

syntetyczna i naturalna nie różnią się pod względem budowy chemicznej i właściwości. Badania 

wykazały, że witamina C w naturalnych produktach jest bardziej aktywna niż syntetyczna. 

Wykazuje lepsze wchłanianie, a jej terapeutyczne stężenie utrzymuje się dłużej. Jest to 

spowodowane obecnością w naturalnych produktach polifenoli. Takie połączenia są o wiele lepiej 

rozpoznawane przez nasz system trawienny np. kwas 2-O-glukozylo-L-askorbowy z owoców goji. 

[12, 20] Z kolei badania epidemiologiczne wykazały brak różnic w biodostępności syntetycznej        

i naturalnej witaminy C. Ogólnie rzecz biorąc, większość badań na zwierzętach wykazało różnice w 

porównawczej dostępności biologicznej syntetycznej i naturalnej witaminy C, chociaż wyniki 
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różniły się w zależności od modelu zwierzęcego, projektu badania. W przeciwieństwie do tego, 

wszystkie badania porównawcze biodostępności w stanie stacjonarnym u ludzi nie wykazały różnic 

między syntetyczną i naturalną witaminą C, niezależnie od badanej populacji czy metody badania . 

Niektóre badania farmakokinetyczne u ludzi wykazały przemijające i niewielkie różnice 

porównawcze między syntetyczną i naturalną witaminą C, chociaż różnice te prawdopodobnie mają 

minimalny wpływ na fizjologie.  Najbardziej miarodajne wyniki uzyskano by w badaniu 

randomizowanym z podwójnie ślepą próbą . Takie badania łatwo przeprowadzić w porównywaniu 

leku z placebo, trudno jednak w przypadku witaminy C, której obecność jest niezbędna dla 

funkcjonowania organizmu. Guarnieri i wsp.  badali potencjalną ochronę jednojądrzastych 

leukocytów od suplementowanych osobników przed oksydacyjnym uszkodzeniem DNA ex vivo. 

Chociaż stwierdzili oni porównywalną biodostępność witaminy C między pojedynczą porcją soku 

pomarańczowego (zawierającego 150 mg witaminy C) a syntetycznym napojem witaminy C o tej 

samej dawce, to wykazali, że tylko sok pomarańczowy chroni leukocyty przed szkodliwym 

oksydacyjnym DNA ex vivo. Jednak, jak blisko ex vivo utlenianie DNA przypomina zdarzenia 

występujące in vivo, jest dyskusyjne, a wyniki mogą się również znacznie różnić w zależności od 

rodzaju stresu oksydacyjnego. Z kolei Johnston i wsp. porównali peroksydację lipidów w osoczu       

u osób, których dieta została uzupełniona o sok pomarańczowy lub syntetyczną witaminę C (~ 70 

mg / dobę) przez dwa tygodnie. Stwierdzili oni porównywalną biodostępność witaminy C                

i podobne zmniejszenie peroksydacji lipidów przy obu przypadkach. [24] Badanie przeprowadzone 

przez  Carr i wsp. wykazało porównywalną biodostępność syntetycznej i pochodzącej z owoców 

kiwi witaminy C. Badaniu poddano przez sześć tygodni 36 młodych dorosłych niepalących 

mężczyzn, których podzielono na grupy otrzymującej pół złotego kiwi (Actinidia Chinensis var. 

Hort 16A) dziennie lub porównywalne dawki witaminy C (50 mg) w tabletce do żucia. Kwas 

askorbinowy był monitorowany co tydzień we krwi żylnej na czczo oraz w moczu, nasieniu, 

leukocytach i mięśniach szkieletowych przed i podaniu dawki witaminy C. W wyniku badań, nie 

stwierdzono istotnych różnic w dostępności biologicznej witaminy C między dwiema grupami.[25] 

 

5.3. Postać o przedłużonym działaniu 
 

 Kwas L-askorbinowy w zależności od stężenia wchłania się z przewodu pokarmowego na 

drodze transportu aktywnego oraz dyfuzji biernej. W charakterystyce produktu leczniczego 

Rutinoscorbin Witamina C Forte 500 mg znajdziemy informację, że dzięki zastosowaniu 

specjalnego składu i metody wytwarzania kapsułki w odróżnieniu od preparatów kwasu 

askorbowego o standardowym uwalnianiu, witamina C zawarta w kapsułkach Rutinoscorbin 

Witamina C Forte jest prawie całkowicie wchłaniana, biodostępność leku wynosi średnio 98.6 %. 
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Po doustnym podaniu kapsułek Rutinoscorbin Witamina C Forte maksymalne stężenie w osoczu, 

około 2.1 mg/dl jest osiągane po 3 godz. Wysokie stężenie witaminy C w osoczu utrzymuje się 

przez 12-16 godzin stopniowo opadając do poziomu 1.5 mg/dl. Okres półtrwania w osoczu wynosi 

około 19 godzin. [26] Viscovich M i wsp. przeprowadził badania porównujące zwykły kwas 

askorbinowy z postacią o przedłużonym uwalnianiu. Badanie obejmowało grupę 48 mężczyzn, 

którzy suplementowali witaminę C o niemodyfikowanym uwalnianiu, formę o przedłużonym 

uwalnianiu lub placebo w dawce 250 mg, dwa razy dziennie przez 4 tygodnie. Nie zaobserwowano 

różnic w zmianie osoczowego stężenia kwasu askorbinowego lub wielkości AUC dla badanych 

postaci. [27] 

 

5.4. Sole witaminy C 
 

 Przy podawaniu suplementów diety zawierających sole nieorganiczne kwasu askorbinowego, 

należy zwrócić uwagę na dawkę składnika mineralnego. Preparaty te zwykle są skojarzone. Nie 

należy przekraczać maksymalnego poziomu spożycia (UL) danych pierwiastków. Sole mineralne są 

mniej kwasowe i mogą w mniejszym stopniu oddziaływać niekorzystnie na błonę śluzową żołądka. 

Szczególnie warto zwrócić uwagę na obecność następujących soli (także w preparatach 

stosowanych w przeziębieniu, bólu gardła i zwyrodnieniach stawów). 

 

• askorbinian sodu 

Zawartość 111 mg jonów sodu w 1 g soli. (UL sodu 2,3 g) Preparaty nie zalecany dla osób, 

które stosują dietę niskosodową ( dzienne spożycie soli poniżej 2,5 g) np. pacjenci z 

nadciśnieniem tętniczym. 

• askorbinian potasu 

Zawartość 175 mg jonów wapnia w 1 g soli (UL potasu 1,6 – 2 g). Preparaty nie zalecane u 

pacjentów stosujących diuretyki oszczędzające potas. 

• askorbinian manganu 

• askorbinian wapnia 

Przekroczenie dawki UL wapnia może wywołać biegunkę. 

• askorbinian chromu 

• askorbinian cynku 

• askorbiniam molibdenu [28] 
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5.5. Witamina C liposomalna 
 

 Liposomy są to nośniki,  struktury pęcherzyka wody lub roztworu wodnego otoczone 

podwójną warstwą fosfolipidów ( część hydrofilowa skierowana na zewnątrz i do środka 

liposomów). Dzięki takiej budowie, podobnej do błon biologicznych,  liposomy, są 

wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym  jako nośniki leków a teraz także 

suplementów diety. Na rynku nowością są suplementy diety z witaminą C. Badania wykazały 

większą biodostępność witaminy C  po podaniu doustnym w formie liposomów w porównaniu do 

zwykłego kwasu askorbinowego. Nie wykazano jednak różnic w zapobieganiu uszkodzeń 

niedokrwiennych po reperfuzji i charakteryzuje się podobnym działaniem w porównaniu ze zwykłą 

witaminą C i wlewem dożylnym kwasu askorbinowego. [29] 

 Kwas askorbinowy ma silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, zapobiegając 

fotoniszczeniu keratynocytów. Przeprowadzone przez Saerrano G. i wsp. badania wykazały że 

witamina C w formie liposomów lepiej przeniknęła przez skórę właściwą i  naskórek badanych, 

zapewniając lepsze działanie protekcyjne przed promieniowaniem UVA i UVB niestabilnego 

antyoksydantu. Wyniki są obiecujące ale należy kontynuować badania. [30] 

 

 

 

 

6. Skutki niedoboru witaminy C oraz wpływ suplementacji witaminy C 

 

6.1. Choroby i zaburzenia funkcjonowania skóry 
 

 Skóra jest największym, wielofunkcyjnym organem naszego ciała. Zbudowana jest z trzech 

warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Razem tworzą barierę organizmu przed 

szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Naskórek zbudowany jest z keratynocytów, komórek 

dendrytycznych, melanocytów. Skóra właściwa zbudowana jest z tkanki łącznej, gdzie znajdują się 

włókna kolagenowe i elastyna .Warstwa ta bogata jest w naczynia krwionośne i zakończenia 

nerwowe.  Tkankę podskórną tworzy tkanka tłuszczowa i łączna. Wykazano różnice w zawartości 

kwasu askorbinowego w poszczególnych warstwach skóry, w naskórku, jej stężenie jest znacząco 

wyższe niż w skórze właściwej. [31]W trakcie normalnego życia skóra jest narażona na wiele 

wyzwań, które wpływają na jej strukturę funkcję oraz wygląd. W skutek starzenia się traci swoją 

elastyczność i powstają zmarszczki. Promieniowanie UVA/UVB powoduje przebarwienia                 

i suchość. Ekspozycja  na związki chemiczne zawarte w kosmetykach, przyspieszają proces 

starzenia. Witamina C może zapewnić znaczną ochronę przed tymi zmianami. 
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• ochrona przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez promieniowanie UVA 

 

 Skóra jest organem narażonym na wysoki stopień stresu oksydacyjnego zarówno 

endogennego (metabolizm, stan zapalny), jak i egzogennego (promieniowanie, palenie tytoniu, 

chemiczne zanieczyszczenia powietrza, wiatr itp.), Najważniejszym czynnikiem stresu jest 

promieniowanie ultrafioletowe (UV), wytwarzające dimery pirymidynowe i wolne rodniki. Dimery  

osłabiają wiązania wodorowe między podwójnymi nićmi DNA. Wolne rodniki powodują 

uszkodzenia oksydacyjne  w lipidach, białkach i DNA. Do reakcji niepożądanych należą oparzenia 

słoneczne w krótkotrwałym narażeniu, wyczerpanie komórek Langerhansa oraz miejscowa 

immunosupresja wywołana dłuższym czasem ekspozycji na promieniowanie UV i długotrwałymi 

skutkami, takimi jak jako skórne fotostarzenie i rak skóry. [30] Skóra posiada specyficzny system 

chroniący przed szkodliwym działaniem promieniowania. Składa się on z enzymu 

antyoksydacyjnego – dysmutazy ponadtlenkowej SOD oraz układu antyoksydacyjnego : witaminy 

C, witaminy E i glutationu. Kwas askorbinowy hamuje działanie metaloproteinazy-1,(MMP-1) – 

głównego enzymu kolagenolitycznego.[31] 

 

• synteza kolagenu 

 

 Kwas askorbinowy promuje syntezę kolagenu a także działa jak kofaktor dla hydroksylaz 

lizyny i proliny, które stabilizują to białko. Przeprowadzone badania in vitro na komórkach 

fibroblastów wykazały, że brak witaminy C zmniejsza zarówno całkowitą syntezę kolagenu jak         

i jego sieciowanie. [32] 

 Witamina C bierze udział w tworzeniu bariery skórnej, a szczególnie kolagenu w warstwie 

skóry właściwej. Jest silnym antyoksydantem, działa przeciwzmarszczkowo oraz bierze udział        

w sygnalizacji komórkowej w szlakach wzrostu i różnicowania komórek, z którymi związane są 

występowanie i rozwój różnych chorób skóry. Niedobór witaminy C prowadzi do trudności               

w gojeniu się ran, krwawienia dziąseł, kruchości skóry. Istnieją dowody, że witamina C może 

wpływać na syntezę oraz migrację skórnych fibroblastów. Mechanizm tego procesu nie jest do 

końca wyjaśniony. [32] Prawidłowy poziom kwasu askorbinowego jest niezbędny do syntezy 

kolagenu i różnicowania keratynocytów. [31] 

 

• hamowanie melanogenezy 

 

 Synteza melaniny zachodzi w melanocytach znajdujących się w podstawowej warstwie 

naskórka, które następnie mogą być przetransportowane do keratocytów całej warstwy zewnętrznej 
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skóry. Melanina powstaje z tyrozyny i 2-hydroksyfenyloalaniny (L-dopa) przy udziale enzymu 

tyrozynazy.  Przeprowadzone na liniach komórkowych, jak i in vivo badania na pochodnej 

witaminy c -  fosforanie magnezowym askorbylu, wykazały zahamowanie działania tyrozynazy                        

i ograniczenie melogenezy.[32]  Jednak inne badania wykazały, że kwas askorbinowy ma bardzo 

słabe działanie hamujące na ten proces. Lepsze wyniki uzyskano stosując witaminę C wraz               

z witaminą E. [31] Z kolei badania przeprowadzone przez Serranio i wsp. wykazały, że witamina C 

zastosowana na skórę w postaci liposomów, w przeciwieństwie do roztworu wodnego zachowała 

właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. [30] Środki hamujące melanogenezę stosuje się        

w leczeniu hiperpigmentacji skóry czy plamach starczych. 

 

• modulacja keratocytów,  wpływ na komórkowy szlak sygnałów 

 

 Przeprowadzone badania in vitro wykazały, że witamina C wzmacniała różnicowanie się 

komórek naskórka.  Następowało zwiększenie warstwy stratum corneum, przez co wzmacniała się 

funkcja bariery. Zaobserwowano również zwiększenie liczby granulek keratohialinowych 

(rozpoczynają proces rogowacenia)  i markerów późnego różnicowania filagryny. Dodatkowo 

wykazano, że witamina C promuje i organizuje lipidy barierowe. Proces ten nie jest do końca 

wyjaśniony. Istnieje hipoteza że proces modulacji keratynocytów przez witaminę C jest pod 

kontrolą kinazy białkowej C i AP-1. [32] 

 Poprzez regulację hydroksylaz , kwas askorbinowy działa stabilizująco na poziom czynnika  

HIF-1 (czynnik indukowany hipoksją), czujnika metabolicznego odpowiedzialnego za ekspresję 

genów związanych z przeżywalnością komórek i przebudową tkanek. [32] 

 Białka TET (Ten-Eleven Proteins) regulują rozwój i różnicowanie komórek macierzystych, 

biorą udział w embriogenezie i powstawaniu neuronów . Rozpoczynają one przemianę                    

5-metylocytozyny (5-mC) w cytozynę, utleniając ją kolejno do 5-hydroksymetylocytozyny (5-hmC), 

5-formylocytozyny (5-fC) i 5-karboksymetylocytozyny (5-caC). W efekcie tej reakcji pozbywane są 

reszty metylowe tworzących tzw. wzory metylacyjne w obrębie wysp CpG promotorów różnych 

genów. Demetylacja tych fragmentów DNA prowadzi do uaktywnienia transkrypcji genu, która 

wcześniej była zablokowana przez zametylowanie cytozyny. Liczne badania prowadzone na liniach 

komórkowych wykazały, że witamina C stymuluje wytwarzanie 5-hmC w komórkowym DNA, 

prawdopodobnie działając jako kofaktor białek TET. [5] Badania sugerują, że utrata 5 hcC 

występuje podczas wczesnego rozwoju i progresji czerniaka. Co więcej wykazano, że witamina C 

zwiększa zawartość 5 hC w liniach komórkowych czerniaka, powodując zmianę transkryptu             

i zmniejszenie złośliwego fenotypu.[32] 
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6.1.1 Sucha skóra 

 Duża część osób na pewnym etapie życia doświadcza problemu suchej, ściągniętej skóry. 

Może to nastąpić w wyniku złej pielęgnacji, przyjmowaniu leków, zanieczyszczeniu środowiska. 

Pierwotnie uważano, że jest to związane ze zmniejszoną ilością wody w skórze i zmniejszonym 

wydzielaniem sebum. Obecnie uważa się, że jest to wynik zmian w procesie keratynizacji                  

i zawartości lipidów w warstwie rogowej. Badania na liniach komórkowych dowiodły, że podanie 

witaminy C zwiększa barierę lipidową i indukuje różnicowanie się keratynocytów, co nasuwa 

wniosek, że kwas askorbinowy zwiększa warstwę rogową naskórka, a tym samym w większym 

stopniu zatrzymuje wodę. Niektóre badania wykazują, że stosowanie witaminy C zmniejsza uczucie 

szorstkości skóry, ale może to wynikać z innych składników zawartych w kremach. [32] 

6.1.2. Zmarszczki 

 Zmarszczki powstają podczas chronologicznego starzenia się skóry, dodatkowo proces ten 

przyspieszają promieniowanie UVA, zanieczyszczenie środowiska oraz palenie. Dokładnie nie 

poznano molekularnego procesu ich powstawania. Uważa się, że przyczyniają się do tego zmiany   

w kolagenie, pogorszenie struktur elastyny oraz połączeń między skórą właściwą a naskórkiem. 

Jedna z hipotez twierdzi, że promieniowanie UVA indukuje wytwarzanie cytokin, które zwiększają 

ekspresję elastazy fibroblastów, powodując ich degradację i utratę elastyczności. Przeprowadzone 

badania sugerują, że skuteczność stosowania kremów z witaminą C jest zależna od indywidualnego 

jej poziomu w skórze u badanych. Kwas askorbinowy może poprawić syntezę kolagenu a tym 

samym zmniejszyć widoczne zmarszczki. Badania przeprowadzone na grupie palaczy, biernych 

palaczy i osób nie palących, wykazały, że zastosowanie kremu z witaminą C miało sens jedynie       

u grypy palaczy. Co więcej poziom witaminy C w skórze u osób nie palących, można osiągnąć       

u pozostałych grup przez rzucenie nałogu. [32] 

6.1.3. Leczenie ran 

 Proces gojenia się ran jest bardzo złożony. Po powstaniu skrzepu, w miejsce rany 

transportowane są neutrofile, które oczyszczają ją z uszkodzonych tkanek oraz wysyłają sygnały    

do makrofagów tkankowych. Leukocyty gromadzą witaminę C, jej stężenie w komórka jest nawet 

do 100 razy wyższe niż w osoczu.  Makrofagi kontynuują oczyszczanie rany oraz usuwają zużyte 

neutrofile. Dodatkową biorą one udział w kaskadzie sygnałów pobudzających fibroblasty               

do przebudowy tkanki oraz ponownego odtworzenia naskórka. Makrofagi, keratynocyty oraz 

fibroblasty wytwarzają czynnik wzrostu, dzięki czemu możliwa jest proliferacja naczyń                    

w nowopowstałej tkance. W miejscu rany powstaje blizna, która charakteryzuje się 

jednokierunkowym ułożeniem kolagenu.  Problemy z gojeniem się ran i zadrapań mogą świadczyć 
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o hipowitaminozie C. Przeprowadzone badania na świniach wykazały, że doustna suplementacja 

witaminą C spowodowała szybsze gojenie się ran oraz zwiększenie siły integralności tkankowej 

skóry. Badania wykazały, że zwiększone spożycie witaminy C jak i jej suplementacja odniosły 

korzystny skutek w leczeniu ran. Dzieci z rozległymi oparzeniami, które były suplementowane 

witaminą C i E, wykazały szybsze gojenie się ran. W innym badaniu zauważono korelację między 

paleniem tytoniu, który obniża poziom witaminy c, a trudnościami w leczeniu ran. Dodatkowo 

badania przeprowadzone badania na populacji azjatyckiej, wykazały poprawę w powstawaniu blizn, 

po miejscowym zastosowaniu żelu silikonowego z witaminą C. [32] 

6.1.4. Stany zapalne skóry 

 Do stanów zapalnych zaliczany trądzik, atopowe zapalenie skóry (AZS), łuszczyca. 

Chorobom tym towarzyszy ból, swędzenie, suchość a także dyskomfort psychiczny. Patologia tych 

jednostek chorobowych jest bardzo złożona i jest powiązana z reakcjami autoimmunologicznym. 

Leczenie tych chorób należy powiązać z zastosowaniem odpowiedniej diety bogatej w kwasy 

omega 3 oraz w witaminy A, E C. Wykazano, że u osób cierpiących na choroby dermatologiczne, 

nastąpił spadek poziomu witaminy C w skórze. Jest to związane, ze zwiększoną ilością procesów 

oksydacyjnych w stanach zapalnych.  [32] W przypadku AZS powstają rumieniowate grudki, 

następuje zniszczenie bariery ochronnej skóry. Wykazano korelację między powstawaniem 

zwiększonej ilości alergenów a pożywieniem o zmniejszonej zawartości składników odżywczych    

w tym witaminy C. [33] Przeprowadzone przez Lim i wsp. badania potwierdziły konieczność 

stosowania u dzieci z AZS diety zapewniającą podaż wszystkich składników odżywczych w tym 

witaminy. Grupy, które otrzymywały większą ilość warzyw i owoców, wykazały zmniejszenie 

indeksu SCORAD. [34] Stosowanie witaminy C podczas leczenia trądziku za pomocą preparatów         

z askorbinianem cynku i klarytromycyną, zmniejsza oporność bakterii P. acnes na ten antybiotyk. 

Przeprowadzone przez Chawla i wsp. badania wykazały, że zastosowanie  witaminy C podczas 

mezoterapii mikroigłowej w trakcie leczenia blizn potrądzikowych, przebarwień, poprawia 

znacząco pigmentację oraz gładkość skóry. [31] 

 

6.1.5. Czerniak 

 Najnowsze badania wskazują, że kwas askorbinowy bierze udział w reprogramowaniu           

i regulacji procesów epigenetycznych przez wpływ na aktywność enzymów uczestniczących              

w modyfikowaniu DNA i białek chromatyny. Dioksygenazy zależne od Fe(II) i 2-ketoglutaranu 

demetylują reszty lizynowe w histonach rdzeniowych, prowadząc to do  zmian chromatyny. 

Hydroksylazy  TET katalizują utlenianie grupy metylowej w pozycji 5 cytozyny. W konsekwencji 
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powstają 5-hydroksymetylocytozyny, które mogą być utlenione do 5-formylocytozyny                      

i 5-karboksycytozyny. 5-hmC pełni ważną epigenetyczną funkcję. W wielu niezależnych badaniach 

prowadzonych na kulturach komórkowych oraz modelach zwierzęcych wykazano, że niezbędnym 

czynnikiem dla dioksygenaz TET jest kwas askorbinowy. Obecność witaminy C nasila aktywność 

enzymów TET powodując zwiększenie poziomu produktów utleniania 5-mC, co świadczy na jego 

roli w modulacji procesu aktywnej demetylacji DNA. Badania przeprowadzone na mysich 

fibroblastach wykazały, że brak witaminy C w podłożu wpływał na niską zawartość 5-hmC. Z kolei 

podanie kwasu askorbinowego w stężeniu 1-1000 μM powodowało czterokrotny wzrost stężenia    

5-hmC. Podobne wyniki uzyskano w badaniu na hodowli mysich embrionalnych komórkach 

macierzystych. Podanie witaminy C prowadziło do wzrostu aktywności białek Tet, wzrostu stężenia 

5-hmC i demetylacji promotorów wielu genów i wzrostu ich ekspresji. Niedobór witaminy C, może 

zatem zaburzyć dynamikę procesów metylacji i demetylacji DNA oraz histonów, co może się 

przyczynić do zmian fenotypowych [5] 

 Komórki nowotworowe charakteryzują się bardzo niskim lub niewykrywalnym poziomem 

5-hmC. Utrata 5-hmC jest nową epigenetyczną cechą większości typów ludzkich nowotworów. Jest 

to spowodowane mutacjami w genach TET, mutacje w genach IDH. Niedobór witaminy C może 

również wpływać na aktywność enzymatyczną białek TET, powodując zmniejszenie ilości 5-hmC. 

Badania wskazują na ważną rolę kwasu askorbinowego w zapobieganiu i leczeniu raka. Witamina C 

w wysokich stężeniach, w obecności jonów metali przejściowych może wykazywać aktywność 

prooksydacyjną, może działać cytotoksycznie na komórki nowotworowe przez wytwarzanie 

nadtlenku wodoru. Niedawno opublikowane badania wykazały, że witamina C obecna w hodowli 

komórek czerniaka w fizjologicznym stężeniu (0,1 mM) powoduje wzrost stężenia 5-hmC              

do poziomu porównywalnego w zdrowych melanocytach. Dodatkowo kwas askorbinowy zmniejsza 

złośliwość komórek czerniaka w stadium przerzutowym przez hamowanie ich migracji i wzrostu. 

Przeprowadzone przez Gustafsona i wsp. badania in vitro wykazały, że stosowanie witaminy C     

(do stężenia fizjologicznego) zmniejsza złośliwość  komórek czerniaka, wpływa na stężenie 5-hmC,     

a co za tym idzie oddziałuje na transkrypcje, hamuje aktywność metylotransferazy DNA oraz 

zmienia ekspresję wielu miRNA. Nasuwa się wniosek, że stosowanie kwasu askorbinowego może 

stosowane w epigenetycznym leczeniu czerniaka, a  także innych nowotworów.  [5,35] 

6.2. Choroby neurologiczne 

 Reaktywne formy tlenu wywołują uszkodzenia peroksydacyjne, które mogą prowadzić do 

wielu chorób, m.in.: choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, schizofrenii, stwardnienia 

rozsianego. Wykazano kluczowe współudział witaminy C w dojrzewaniu i funkcjonowaniu 
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neuronów, działaniu neuroprzekaźników oraz zmniejszeniu stresu oksydacyjnego. U pacjentów 

chorych na schizofrenie wykazano obniżoną aktywność enzymów antyoksydacyjnych, a także 

nasilenie procesów peroksydacji lipidów w surowicy krwi jak również spadek aktywności 

dysmutazy ponadtlenkowej w erytrocytach.  W porównaniu z innymi organami, stężenie witaminy 

C w mózgu jest wysokie. Przeprowadzone przez Dakhaka badania na grupie pacjentów cierpiących 

na schizofrenie wykazały, że podanie 500 mg kwasu askorbinowego dziennie wpłynęło pozytywnie 

na odpowiedź kliniczną grypy leczonej nietypowymi antypsychotykami. [8] Niedostateczna ilość 

witaminy C wpływa na rozwój chorób. W chorobie Alzheimera zaobserwowano zwiększenie stresu 

oksydacyjnego, przyspieszenie agregacji amyloidów, zmniejszenie liczby neuronów. Wpływa         

to niekorzystnie na utrzymanie bariery krew- mózg. W chorobie Parkinsona następują zmiany             

w strukturze czarnej mózgu, co powoduje  niedobór dopaminy w istocie czarnej i prążkowiu. 

Badania in vitro przeprowadzone  przez He i wspól. wykazały, że witamina C wzmacnia 

róznicowanie embrionalnych komórek macierzystych z połowy śródmózgowia w kierunku 

neuronów dopaminergicznych przez zwiększenie 5-hmC i zmniejszenie generacji histonowej H3 

lizyny w promotorach genu fenotypu dopaminy.  [36] Uważa się również, że poziom witaminy C 

wpływa na rozwój stanów lękowych, depresji czy zmęczenia. Przeprowadzone badania na 

zwierzętach udowodniły, że kwas askorbinowy działa przeciw depresyjnie na drodze regulacji 

receptorów serotoninowych, modulację systemów GABAergicznych – aktywowanie receptorów 

GABAA i hamowanie receptorów GABAB, zmniejszenie poziomu NO. Przeprowadzone na 

zwierzętach badania potwierdziły przydatność stosowania witaminy w leczeniu chorób 

neurodegenerayjnych i psychiatrycznych. Jedynie w przypadku stwardnienia zanikowego bocznego 

zasugerowano możliwe negatywne efekty. Przeprowadzenie badań nad rolą witaminy C                  

w przebiegu tych chorób u ludzi jest trudne i nadal brak wyników dotyczących tego zagadnienia.[37] 

 

 

6.3. Choroby układu sercowo-naczyniowego 

6.3.1. Makroangiopatie 

Do głównych schorzeń zaliczamy chorobę wieńcową, miażdżycę naczyń (wywołaną często 

przez nadciśnienie tętnicze i choroby metaboliczne, w tym cukrzycę), choroba niedokrwienna serca, 

która może prowadzić do zwału. Powstawanie zmian miażdżycowych jest konsekwencją 

szkodliwych oddziaływań peroksydacyjnych na lipidy błon komórkowych i lipidy surowicy krwi, 

wywołanych przez wolne rodniki, zbyt duże stężenie katecholoamin, nadciśnienie tętnicze, 

hiperglikemię, dym papierosowy i zwiększony poziom cholesterolu we krwi. Badania wykazały, że 



19 

 

zwiększona ilość warzyw i owoców w diecie, które są bogate w witaminy C, E, β-karoten, 

powoduje zmniejszenie działań peroksydacyjnych. Wyniki badań potwierdzają tezę, że witamina C 

normalizuje ciśnienie krwi, a także wpływa pozytywnie na śródbłonek naczyń pacjentów 

cierpiących na cukrzycę i nadciśnienie. Przeprowadzone badania in vitro sugerują, że stosowanie 

witaminy C zwiększa działanie witaminy E, przez regeneracje tokoferolu i unieszkodliwianie 

wolnych rodników. Z kolei badania przeprowadzone na grupie ochotników przez Huang i wsp. 

wykazały brak synergistycznego działania witaminy C z witaminą E. Tylko sam kwas askorbinowy 

charakteryzował się działaniem unieszkodliwiającym wolne rodniki. [8] 

 

6.3.2. Zabiegi kardiologiczne 

 W wyniku stresu oksydacyjnego, u pacjentów cierpiących na migotanie przedsionków, 

dochodzi do uszkodzeń mięśnia sercowego. W badaniu przeprowadzonym na modelu zwierzęcym, 

wykazano, że częstoskurcz przedsionkowy powoduje spadek stężenia witaminy C w tkankach, 

który jest powiązany ze stresem oksydacyjnym i wzrostem nitrozylacji białek. Podawanie oralnie 

kwasu askorbinowego skutkowało zapobieganiem spadku stężenia witaminy C w tkankach               

i zmniejszeniem stężenia nitrotyrozyny. [8] 

 Pacjenci z chronicznym migotaniem przedsionków poddawani są zabiegom przywrócenia 

rytmu zatokowego serca. Przeprowadzono badania na 44 chorych. Grupa badana (22 osoby) 

otrzymywała przez 7 dni po zabiegu witaminę C. W porównaniu z grupą kontrolną (22 osoby) 

poziom białka CRP był znacząco niższy. Różnice odnotowano również we współczynniku 

nawrotów migotania przedsionków (grupa badana 4,5%, grupa kontrolna 36,6 %). W badaniu 

przeprowadzonym na pacjentach poddanych operacji by-passów, otrzymano wyniki potwierdzające 

skuteczność witaminy C w redukcji pooperacyjnego migotania przedsionków ( 16,3 % grupa 

badana 34,9 % grupa kontrolna; podanie 200 mg witaminy C dzień przed zabiegiem oraz 

suplementacja 2 razy dziennie po 500 mg przez 5 dni).[8] 

 6.4. Choroby metaboliczne 

Coraz więcej osób cierpi na choroby metaboliczne. Według najnowszych prognoz w ciągu 

kilku lat w krajach rozwiniętych gospodarczo  i społecznie liczba chorych cierpiących na cukrzycę 

typu 2 gwałtownie wzrośnie, nawet o 42 %. Wynika to ze starzenia się społeczeństwa, 

nieprawidłowego rozwoju nawyków żywieniowych oraz wzrostem otyłości. Przeprowadzone przez 

Kleszczewska i wsp. badania nad stężeniem witamin C u pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2 

oczekujących na zabieg pomostowania tętnic wieńcowych, wykazały że należy uzupełniać poziom 
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kwasu askorbinowego zarówno przed operacją jak i w czasie rekonwalescencji. [38] Ciekawe 

wyniki uzyskano w badaniu przeprowadzonym na szczurach z wywołaną cukrzycą typu 2, którym 

podawano różne dawki witaminy C (10,50 lub 10 mg/kg masy ciała). Uzyskane wyniki 

potwierdziły hipoglikemiczne działanie witaminy C. Wysokie dawki kwasu askorbinowego (100 

mg/kg masy ciała) przyczyniały się dysfunkcji nerek. Dawka 50mg/kg masy ciała redukowała 

stężenie azotu mocznikowego we krwi oraz hamowała aktywność gamma-glutamylotransferazy.[39] 

Przeprowadzone przez Bo i wsp. badania wykazały , że suplementacja przez dwa tygodnie 

pacjentów  witaminą C w dawce 200 mg znacząco obniżyła u nich poziom rezystyny w surowicy 

krwi. Jest to polipeptyd wyzwalający insulinooporność. Dodatkowo u tych pacjentów z grupy 

badanej, w  porównaniu do grupy kontrolnej zauważono spadek markerów stresu oksydacyjnego: 

spadło stężenie nitrotyrozyny  i wzrosło stężenie zredukowanego glutationu.[40] Konsekwencją 

cukrzycy typu 2 są między innymi mikroangiopatie oraz rozwój zaćmy. Lu i wsp. przeprowadziła 

badania wpływu podania dużych dawek witaminy C (3 razy po 1000 mg dziennie) na 

mikrokrążenie. Jednak wyniki otrzymane w grupie badanej nie różniły się istotnie statystycznie        

z grupą kontrolną. Wysokie dawki kwasu askorbinowego nie wpływają na działanie śródbłonka 

naczyniowego ani na  zmniejszenie insulinoporności. [41] Z kolei badania przeprowadzone przez 

Ramakrishma i wsp. u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 wykazały, że u tych pacjentów jest niższa 

aktywność antyoksydantów takich jak witamina C, E, β-karoten, retinol niż w grupie kontrolnej. 

Peroksydacja białek i lipidów w grupie badanej była znacząco wyższa. Zauważono korelację 

między stężeniem witaminy C a stężeniem glukozy we krwi. Dodatkowo badania przeprowadzone 

na szczurach z eksperymentalną cukrzycą wykazały, że suplementacja witaminą C i E oraz 

umiarkowany wysiłek fizyczny, obniżają poziom stężenia glukozy we krwi oraz zmniejszają 

produkcję wolnych rodników. Idzie za tym zmniejszenie peroksydacji lipidów w nerkach                  

i soczewkach. [42] 

 

6.5. Układ oddechowy i układ odpornościowy 

6.5.1. Infekcje górnych dróg oddechowych 

Łagodne infekcje górnych dróg oddechowych określane jako przeziębienie, spotykają nas 

nawet kilka razy w roku. Czynnikiem wywołującym zakażenie najczęściej są wirusy. Najbardziej 

narażone są osoby starsze i dzieci, a okres wzrostu zachorowań notuje się na sezon jesienno-

zimowy. Główne objawy to podwyższona temperatura ciała, katar, ból gardła i kaszel. Utrzymanie 

funkcjonowanie układu odpornościowego na odpowiednim poziomie pozwala na obniżenie 

częstości infekcji, a te jeśli już wystąpią, przebiegają w mniejszym nasileniu i krótszym czasie. 
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Najistotniejszym elementem układu odpornościowego w walce z przeziębieniem są komórki natural 

killers (NK) oraz sekrecyjna immunoglobulina A (IgA). W walce z patogenami można wyróżnić 

trzy główne bariery. Pierwsza stanowi barierę fizyczną. Składa się odpowiedniego pH, wydzielania 

śluzu, enzymów, kwasów tłuszczowych. Druga to bariera wrodzona, są to komórki układu 

odpornościowego: komórki NK, immunoglobuliny, cytokiny (interferon-γ) makrofagi, granulocyty 

obojętnochłonne. Trzecia to odporność nabyta po szczepieniu lub przebytej infekcji.[43] 

W przeprowadzonej przez Hemila i wsp. metaanalizie na 11306 badanych ( mężczyźni, 

kobiety i dzieci), którzy otrzymywali doustnie 200 mg witaminy C wykazano brak wpływu 

suplementacji na zmniejszenie występowania przeziębień w populacji. W populacji osób dorosłych 

czas przeziębienia był zmniejszony o 8% a u dzieci o 13%. Odnotowano zmniejszenie nasileń 

przeziębienia u osób, które zażywały witaminę C profilaktycznie. U 3249 osób, u których wystąpiło 

przeziębienie nie zauważono różnic w czasie trwania przeziębienia i nasilenia objawów, z osobami 

które otrzymywały placebo.  Jedynie u  osób wykazujących wysoką aktywność fizyczną (narciarze, 

maratończycy) kwas askorbinowy zmniejszał ryzyko infekcji o połowę. [43,44] 

Z kolei randomizowane badania podwójnie ślepej próby przeprowadzone w 2012 r przez 

Maggini i wsp.  na 94 pacjentach wykazały, że podawanie 1000 witaminy C wraz z 10 mg cynku 

przez 5 dni  znacząco zmniejsza wyciek z nosa w grupie terapeutycznej niż w grupie placebo. 

[43,45] 

 Biorąc pod uwagę podział barier w walce z patogenami, zbadano wpływ suplementacji 

witaminą C na aktywność zmiatania wolnych rodników ze skóry. Badaniu poddano 33 ochotników, 

którzy otrzymywali  kwas askorbinowy lub placebo przez 4 tygodnie. Po 4 tygodniach spożycie 100 

mg witaminy C na dzień spowodowało znaczny wzrost aktywności wychwytywania wolnych rod-

ników- o 22%. Spożycie 180 mg na dobę spowodowało nawet znaczny wzrost o 37%. Nie znale-

ziono żadnych zmian w grupie placebo. [43,46] 

 Przeprowadzono kilka badań na temat wpływu suplementacji witaminą c na poprawę 

wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. W badaniu przeprowadzonym przez Schertlinga i wsp.   

na pacjentach z astmą oskrzelową  wykazano, że podawanie dużych dawek witaminy C (5 g na 

dzień) powodowały istotną zmianę aktywności pęcherzyków makrofagów i granulocytów w po-

równaniu z grupą placebo. Z kolei badania przeprowadzone u osób z ostrym zapaleniem trzustki,     

u których upośledzona jest odporność komórkowa wykazały że suplementacja dużymi dawkami 

witaminy C   ( 5g na dzień) pozytywnie wpływa na poziom limfocytów T. Z kolei badania prze-

prowadzone przez  Davisona i Gleesona wykazały że suplementacja witaminą C  w dawce 1000 mg 

na dzień przez okres 2 tygodni nie ograniczyła spadku funkcjonowania neutrofili u cyklistów pod-
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danych treningom wytrzymałościowym. Hunter i wsp. badali wpływ spożywania złotego kiwi na 

częstość występowania infekcji górnych dróg oddechowych u osób starszych. Nie wykazano zmian 

w aktywności komórek natural killers.[43] 

 Przeprowadzono niewiele badań na temat wpływu witaminy C na odporność nabytą.  Ce-

lem Dunstana i wsp. było ustalenie wpływu przeciwutleniaczy w diecie na odporność immunolo-

giczną na alergeny u osób uczulonych. 54 badane osoby otrzymywały 1500 mg witaminy C przez 

okres 4 tygodni. Odnotowano wzrost stężenia witaminy C w surowicy krwi, ale nie zaobserwowano 

wzrostu zdolności antyoksydacyjnych. Odpowiedź immunologiczna była porównywalna  z wyni-

kiem otrzymanym u grupy placebo. [43,47] 

W 2011 r Hemilla i wsp. przeanalizowali 29 badań dotyczących wpływu suplementacji 200 

mg witaminy C na występowanie przeziębień w populacji. Doszli do wniosku, że regularne 

przyjmowanie dawek kwasu askorbinowego nie ma wpływu na powszechne występowanie infekcji. 

Jednak istnieją dowody, że stosowanie dużych dawek jest uzasadnione u osób narażonych na 

krótkie okresy wzmożonej aktywności fizycznej lub niekorzystne, zimne środowisko. [43,48] 

Można wysunąć wniosek, że skuteczność witaminy C jest uzależniona od jej zasobów w organizmie 

przed suplementacją. U osób, które posiadają odpowiednie stężenie nie zaobserwuje się wpływu na 

zwiększenie odporności i łagodniejszy  przebieg przeziębień. Warto jednak rozważyć suplementację 

witaminą C wraz z cynkiem u osób żyjących w stresie, aktywnych fizycznie, palących papierosy, 

czyli u coraz większej grupy naszego społeczeństwa. Koszty takiego zapobiegania chorobom są       

o wiele niższe niż koszty socjoekonomiczne jakie ponosi społeczeństwo (pogorszenie jakości życia,  

zwolnienia lekarskie) 

6.5.2. Zapalenie płuc 

Stwierdzono korzystny wpływ suplementacji witaminą C na rekonwalescencję po zapaleniu 

płuc. Zauważono, że u osób starszych hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc, odnotowano 

bardzo niski poziom witaminy C. Podawanie kwasu askorbinowego zmniejszyło wskaźniki 

oddechowe  u pacjentów w ciężkim stanie. W badaniu przeprowadzonym przez Mochalkina i wsp. 

podzielono pacjentów na trzy grupy : placebo, pacjenci otrzymujące niskie dawki witaminy c (0,25 

-0,8 g na dzień) pacjenci otrzymujący wysokie dawki witaminy C (0,5-1,6 g na dzień). Zauważono 

w porównaniu do grupy otrzymującej placebo, skrócenie czasu hospitalizacji o 19%  w grupie 

otrzymującej niskie dawki kwasu askorbinowego i o  36 % w grupie otrzymującej wysokie dawki 

witaminy C. Witamina C pozytywnie wpłynęła na obraz płuc w badaniu RTG oraz wysokość 

temperatury ciała. [49,50] 

Najnowsze badania kohortowe wskazują na korzystny wpływ stosowania witaminy C wraz    
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z hydrokortyzonem oraz witaminą B1 w leczeniu ciężkiego zapalenia płuc. 53 pacjentów z ciężkim 

zapaleniem płuc było poddanych protokołowi witaminowemu: otrzymywali 6 g witaminy C          

na dobę. W stosunku do grupy kontrolnej (43 pacjentów) zauważono w ciągu 7 dni korzystne 

zmiany w obrazie płuc. Śmiertelność w grupie otrzymującej witaminę C wynosiła 17  %, w grupie 

kontrolnej 39%. Dodatkowo protokół witaminowy nie zwiększył występowania nadkażeń 

szpitalnych oraz ostrego uszkodzenia nerek. Połączenie witaminy C, hydrokortyzonu i tiaminy 

może korzystnie wpłynąć na przebieg choroby i stan zdrowia pacjentów. Konieczne są jednak 

szersze randomizowane badania, które określiłyby stosowanie optymalnej dawki, czasu trwania 

terapii i ewentualne działania niepożądane. [51] 

6.5.3. Astma 

W stanach Zjednoczonych wprowadzono strategię ochrony zdrowia publicznego dla osób 

dorosłych które zmagają się z nałogami, a porzucenie ich jest niemożliwe. Ma to na celu 

zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności wśród społeczeństwa. Wśród nich znajdują się palące 

matki, które w ciąży narażają swoje dzieci na szkodliwe działanie palenia papierosów. Nałóg 

tytoniowy może wpłynąć na niską masę urodzeniową dziecka lub przedwczesny poród, dodatkowo 

nikotyna negatywnie wpływa na rozwój płuc u noworodków ( zarówno zawarta w klasycznych 

wyrobach tytoniowych jak i e-papierosach). Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych 

udowodniły, że nikotyna hamuje rozwój pęcherzyków płucnych, wzrost dróg oddechowych               

i zmniejsza całkowitą masę płuc. McEvoy i wsp. wykazali, że suplementacja palących ciężarnych 

dawką  500 mg witaminy C zmniejsza nieprawidłowości w funkcjonowaniu płuc u noworodków      

i można powiązać ze zmniejszonym ryzykiem świszczącego oddechu dzieci do  1 roku życia            

o 56 %.[52]  

Yieh i wsp. wzięli za cel swojego badania, określenie  suplementacji witaminą C u palących 

ciężarnych na występowanie astmy u dzieci. W badaniu analitycznym wzięto pod uwagę 480000 

dzieci, których matki były uzależnione od nikotyny. W analizach porównano suplementację 

witaminy C w dawce 500 mg z suplementacją kwasu askorbionowego w standardowej dawce dla 

ciężarnych 60 mg. Badacze  wykazali, że zwiększona dawka witaminy C to bezpieczna i niedroga 

interwencja, która zmniejsza ekonomiczne obciążenie leczenia astmy dziecięcej. [53] 

Stres oksydacyjny jest najprawdopodobniej jedną z przyczyn alergii. Wiąże się on między 

innymi ze zmniejszonym stężeniem witaminy C w surowicy. Kwas askorbinowy zapobiega 

pojawieniu się stanów zapalnych, a dodatkowo nie wpływa negatywnie na zmniejszenie zdolności 

obronnych układu odpornościowego. W badaniu przeprowadzonym przez Volbracht i wsp.  

przeprowadzono u 71 pacjentów analizę zmian objawów specyficznych w alergii ( objawy skórne     
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i oddechowe)  oraz niespecyficznych ( zmęczenie, zaburzenia snu, brak koncentracji umysłowej) 

podczas leczenia uzupełniającego dożylną witaminą C (Pascorbin®). Pomiędzy początkiem             

a końcem terapii średni wynik objawów specyficznych zmniejszył się o 4,71 %, a objawy nie 

specyficzne zmieniły się o 4,84 %. Ponad 50% pacjentów w trakcie badania nie przyjmowało leków 

przeciwalergicznych. Wyniki sugerują, że witamina C może wpływać na objawy alergii, konieczne 

jest jednak przeprowadzenie randomizowanych badań klinicznych. [54] 

Mimo wszystko obecnie nie ma wskazań, że witaminę C można polecić jako środek leczniczy 

w astmie. Obecnie nie ma wystarczających dowodów, aby zapewnić rzetelną ocenę stosowania 

witaminy C w leczeniu astmy lub skurczu oskrzeli wywołanym wysiłkiem fizycznym. Istnieje 

jedno wskazanie, że witamina C byłą pomocna w wywołanej wysiłkiem duszności, jednak wyniki 

zostały przedstawione w niewielkich badaniach i są niejednoznaczne. Większość opublikowanych 

badań jest zbyt mała i niespójna. Potrzebne są  dobrze zaprojektowane badania kliniczne. [55] 

6.5.4. Mukowiscydoza 
Jest to choroba uwarunkowana genetycznie,  polegająca na zaburzeniu gruczołów 

zewnątrzwydzielniczych szczególnie w układzie pokarmowym i układzie oddechowym. Choroba ta 

jest związana ze stresem oksydacyjnym, a dodatkowo każda infekcja dróg oddechowych prowadzi 

do postępującego uszkodzenia płuc. Zatem suplementacja przeciwutleniaczami może pomóc            

w utrzymaniu równowagi redoks. Ze względu na intensywne leczenie chorych antybiotykami          

i innymi lekami, bardzo trudno ocenić korzystny wpływ witaminy C. Konieczne są dalsze badania 

potwierdzające tą tezę. [56] 

 

 

 

6.6. Układ moczowy i płciowy 

6.6.1.  Infekcje układu moczowego 

Infekcje układu moczowego (ZUM) są najczęstszą przyczyną podawania antybiotyków        

u kobiet w ciąży. Ochoa-Brust i wsp. ocenili wpływ suplementacji 100 mg witaminy C na grupie 55 

ciężarnych kobiet. Odsetek zachorowań wyniósł 12,7 %, w grupie kontrolnej (55 kobiet) 29,1 %. 

Badanie przeprowadzono z pewnymi ograniczeniami, więc wyniki nie są miarodajne. Warto jednak 

zwrócić uwagę na ten aspekt. [57] 

Badania sugerują wpływ witaminy C na wzrost wydalania kwasu moczowego z moczem. 
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Pozwala to na zmniejszenie jego stężenia w surowicy krwi, a co za tym idzie redukcję ryzyka 

powstania dny moczanowej i kamieni nerkowych. Przeprowadzone przez Huang badania wykazały, 

stosowanie przez dwa miesiące dawki 500 mg na dzień witaminy C znacząco obniżyło stężenie 

kwasu moczowego we krwi.[8] Największą obawą w stosowaniu witaminy C jest ryzyko powstania 

kamieni nerkowych. Massey podjęła badania w których podzieliła pacjentów na grupę badaną, 

mającą w swojej historii powstanie kamieni nerkowych oraz kontrolną, bez przypadków kamieni 

nerkowych. Przez  6 dni podawano 2 razy dziennie 1000 mg witaminy C. Następnie podano 136 mg 

szczawianów. Przyjęcie takich dawek witaminy C spowodowało u 40 % uczestników obu grup 

wzrost wydalania szczawianów po 24 h o  10 %, z czego 79% było związane z endogenną syntezą, 

a 21 % ze wzrostem absorpcji szczawianów. [8] U niektórych pacjentów oba procesy mogą 

zachodzić na raz. Indywidualna reakcja na suplementację witaminą C jest nie do przewidzenia            

i należy stopniowo wprowadzać większe dawki. Przeprowadzone przez Ferraro i wsp.  badania 

wykazały, że witamina C zażywana z pożywieniem jak i suplementowana, znacząco zwiększają 

ryzyko powstania kamieni nerkowych u mężczyzn, ale nie wykazano takiej korelacji u kobiet. [18] 

6.6.2. Ciąża 

Dla dobrze rozwijającej się ciąży, kluczowa jest podaż odpowiednich mikro-                           

i makroskładników w diecie. Jest to szczególnie istotne w trzecim trymestrze, gdy potrzeby 

rozwijającego się dziecka rosną. Już w 1938 r Teel i wsp. opisali zwiększone zapotrzebowanie 

płody na witaminę C. Zaobserwowali oni wysoki gradient stężenia witaminy C w osoczy matki, a w 

krwi pępowinowej. Następnie kilka badań dowiodło, że ciąża wiąże się z obniżeniem stężenia 

witaminy C, ale może być to związane, ze zwiększeniem objętości krwi u kobiet w tym stanie. 

Badania przeprowadzone na świnkach morskich, wykazało, że niedobór witaminy C 

prowadził rozwoju nieprawidłowości u płodów takich jak : nieprawidłowy rozwój kości, atrofia 

osteoblastów i opóźniona formacja osteoidalna. U zwierząt z niedoborem witaminy C zauważono 

złe przywieranie łożyska do macicy, krwotoki płodu, macicy i łożyska. Inne badania na zwierzętach 

wykazały związek między poziomem witaminy C a niepłodnością, zwiększoną ilością porodów 

przedwczesnych i martwych, a także opóźnionym wzrostem wewnątrzmacicznym czy rozwojem 

OUN. Istnieją badania, które wykazały u ludzi korelację między poziomem witaminy C w osoczu, 

leukocytach i płynie owodniowym a ryzkiem pęknięcia worka owodniowego. Nieprawidłowy 

poziom witaminy C w momencie porodu wiązał się z nieprawidłowościami w zapisie KTG                   

i zielonym zabarwieniem płynu owodniowego. Ponadto niski poziom kwasu askorbinowego, może 

przyczyniać się do oderwania łożyska. Badania sugerują, że stres oksydacyjnych upośledza 

implantację łożyska, zwiększa ryzyko stanu przedrzucawkowego i poronienia. Jednak wyniki badań 
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są sprzeczne. W ostatnim przeglądzie, stwierdzono, że  ogólne zalecenie dodatkowej suplementacji 

witaminą C u kobiet w ciąży jest nieuzasadnione. Nie dotyczy to jednak osób z niedoborem 

witaminy C, palaczy i diabetyków.[58] 

Poronienie jest wywołane przez wiele czynników. Jednym z czynników zwiększonego 

ryzyka poronienia jest przyjmowanie nieodpowiedniej ilości witamin z dietą lub gdy tego wymaga 

stan zdrowie w postaci suplementów. Balogun i wsp. dokonali przeglądu badań pod kątem 

określenia suplementacji witaminą C a jej wpływu na poronienia samoistne. Nie stwierdzono różnic 

w ryzyku całkowitej utraty płodu między grupami otrzymującymi witaminę C (samą, wraz                

z witaminą E lub z preparatem multiwitaminowym)a grupą placebo. [59] 

Z kolei badania przedstawione przez Juhl i wsp. wykazały, że u kobiet z cukrzycą typu 1 

odnotowano niższy poziom witaminy C niż u kobiet bez cukrzycy. Przeprowadzili badania 

kohortowe na  47 ciężarnych kobietach z cukrzycą typy 1 i wpływu poziomu witaminy C na 

powikłania w ciąży, przebieg choroby, kontrolę glikemii. Badacze doszli do wniosku, że istnieje 

znaczący związek między poziomem kwasu askorbionowego, a masą urodzeniową dziecka i jego 

oceną w skali Apgar. U kobiet, u których wystąpiły podczas ciąży powikłania, miały znacznie 

niższy poziom witaminy C, niż kobiety, u których nie wystąpiły problemy. [58] 

 

6.7. Choroby tarczycy 
Choroby tarczycy są ściśle związane ze stresem oksydacyjnym w organizmie. 

Przeprowadzone badania przez Moncayo i wsp. udowodniły, że pacjenci ze zmianami tarczycy 

wykazują niski poziom witaminy C. Standardową terapią w leczeniu niedoczynności tarczycy jest 

podawanie lewotyroskyny. Optymalne wchłanianie i metabolizm, a co za tym idzie osiągnięcie 

odpowiedniego stężenia we krwi, zależy od poziomu pH soku żołądkowego. Dawki leku dobierane 

są indywidualnie i kontrolowane przez cały czas terapii, wiele osób ma problem z wyrównaniem 

poziomu hormonów. Główną przyczyną upośledzonego wchłaniania lewotyroksyny jest stan 

zapalny błony śluzowej żołądka. Badacze Jubiz i wsp. podjęli się zbadania wpływu kwasu 

askorbionweo na poziom hormonów tarczycy przy leczeniu lewotyroksyną. Badanie zostało 

podzielone na trzy dwumiesięczne okresy. W pierwszym i ostatnio chorzy otrzymywali jedynie 

hormon tarczycy. W środkowym badacze podawali przez 2 miesiące grupie pacjentów cierpiących 

na zaburzenia przewodu pokarmowego l-T4 wraz 120 ml wody z 500 mg witaminy C. Wykazano 

poprawę stężenia TSH(uległo obniżeniu, średni spadek o 70%), wolnego T4 i całkowitego T3 

(uległo podwyższenu) u pacjentów. Jest możliwe, że pacjenci byli przed podaniem witaminy C na 

dawkach suboptymalnych. Mechanizm, dzięki któremu witamina C poprawia stężenie TSH               
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i hormonów tarczyc w krążeniu, nie jest znany. Być może ma to związek ze zwiększoną 

rozpuszczalnością l-T4 w żołądku.[60] 

6.8. Choroby nowotworowe 

Przeprowadzone badania epidemiologiczne dowodzą, że dieta bogata w owoce i warzywa        

z wysoką zawartością witaminy C, zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Za-

kłada się, że około 30-40% nowotworów można uniknąć prowadząc zdrowy styl życia i stosując 

odpowiednią dietę. Dotyczy to szczególnie raka piersi, okrężnicy, odbytu, płuc i prostaty.[8]  Wła-

ściwości przeciwnowotworowe witaminy C wynikają z wielu procesów. Przede wszystkim kwas 

askorbinowy jest zmiataczem wolnych rodników, ze względu na to, że może być dawca dwóch 

elektronów jest potężnym antyoksydantem. Oprócz reaktywnych form tlenu istnieją także RNS 

(rodniki tlenku azotu) , które mogą powodować pęknięcia nici DNA i mutacje punktowe. Działając 

jako zmiatacz wolnych rodników, witamina C zmniejsza liczbę uszkodzeń nie tylko DNA, a także 

białek i lipidów. Hamuje tworzenie mutagennych N-nitrozwiązków, blokuje reakcję nitrozowania 

azotanów do nitrozoamin. Znajdujące się w żołądku Helicobacter pylori mogą przekształcić azota-

ny w azotyny. Kwas askorbionowy hamuje działanie bakterii, redukując azotyny do tlenku azotu. 

Przeprowadzone badania epidemiologiczne, wykazały działanie ochronne witaminy C  w grupie 

populacji wysokiego ryzyka raka żołądka.[14,61] Wspiera układ immunologiczny, zwiększając 

aktywność komórek NK i limfocytów T oraz limfocytów B.  Witamina C wpływa na produkcję 

kolagenu ,a  co za tym idzie pozytywnie wpływa na stabilność tkanki łącznej, która jest barierą 

między zdrową tkanką a guzem. Komórki nowotworowe wytwarzają duże ilości kolagenaz, dzięki 

temu możliwy jest rozsiew raka w organizmie. Przeprowadzone przez Lupulescu i wsp. badania na 

myszach wykazały, że  długotrwałe stosowanie witaminy C może zmniejszyć liczbę komórek raka. 

Kwas askorbinowy zwiększył syntezę kolagenu,  oraz aktywność cytolityczną. [14, 62]   Hamując 

hialuronidazę spowalnia proces angiogenezy a co za tym idzie opóźnia proces powstawania prze-

rzutów. Dodatkowo badania in vitro przedstawiły hamujący wpływ witaminy C na czynnik tran-

skrypcyjny indukowany przez hipoksję 1 (HIF-1). Jest on odpowiedzialny za adaptację komórek 

guza do stanu niedotlenienia i bierze udział w powstawaniu przerzutów.[14] 

 Dodatkowo witamina C zwiększa intensywność procesów naprawczych DNA. Catanii wsp. 

wykazali, że kwas askorbinowy ma zdolność do zwiększenia ekspresji zaangażowanego w naprawę 

uszkodzeń DNA genu MLH1 oraz powodującego wzrost podatności komórek na apoptozę genu p73. 

Naidu i wsp. w swoich badaniach  udowodnili, że witamina C hamuje aktywność podziałów ko-

mórkowych oraz indukuje apoptozę komórek ludzkiego raka trzustki i glejaka wielopostaciowego.  

Zmniejsza również ekspresję receptora dla insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, który bierze 

udział w procesie wzrostu guza. Witamina C wykazuje zdolność czasowej inhibicji aktywacji i ją-
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drowej akumulacji fosfatazy Cdc25C, która umożliwia przejście komórki z fazy G2 do M. Berlin        

i wsp. przeprowadzili badania, które dowodzą że właściwości antyproliferacyjne witaminy C wyni-

kają z inhibicji ekspresji genów odpowiedzialnych za syntetazę transferowego RNA (tRNA) i czyn-

nik inicjacji translacji. Przeprowadzone badania in vitro dowiodły, że ta właściwość ściśle zależy od 

stężenia witaminy C.[14] 

 Pierwsze badania z wykorzystaniem witaminy C w leczeniu nowotworów przeprowadzono 

w latach 70. Cameron i wsp. wykazali, że zastosowanie kwasu askorbinowego w dawkach więk-

szych niż 10 g na dzień podanych doustnie i dożylnie spowodowało zmniejszenie wzrostu guza      

w zaawansowanym stadium choroby. Nie otrzymano jednak podobnych wyników, gdy badanie 

przeprowadzano na badaniach randomizowanych z placebo w klinice Mayo. Prawdopodobnie róż-

nice wynikają z farmakokinetyki. Doustne podanie witaminy C w dawkach 3 razy dziennie po 3 g 

pozwala uzyskać stężenie kwasu askorbinowego we krwi wysokości nie wyższej niż 220 µmol/l,         

z kolei podanie pozajelitowe dawki 10 g pozwala osiągnąć  25-krotne wyższe stężenie. Pozajelito-

we podanie witaminy C pozwala  na ominięcie systemu kontroli zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej 

stężenia kwasu askorbinowego, który składa się z 3 elementów: wchłaniania z przewodu pokarmo-

wego, transportu tkankowego i wydalania nerkowego. Przy dawce powyżej 200 mg biodostępność 

witaminy C spada.  Przy koncentracji około 60µM w osoczu tkankowy transporter SVCT2 jest bli-

ski osiągnięcia Vmax. Kwas askorbinowy w stężeniach fizjologicznych (60-100µmol/l) wykazuje 

działanie antyoksydacyjne, zaś w stężeniach farmakologicznych (0,3-20mmol/l) działanie prooksy-

dacyjne. Mechanizm działania cytotoksycznego witaminy C w stężeniach milimolowych wynika      

z produkcji nadtlenku wodoru. Powstaje on podczas reakcji autooksydacji w płynie śródmiąższo-

wym guza. Na tej drodze witamina C wpływa na różnicowanie, proliferację i apoptozę komórek. 

Dodatkowo komórki nowotworowe, przez deficyt katalazy, charakteryzują się wyższą wrażliwością 

na nadtlenek wodoru niż komórki prawidłowe. Witamina C może być brana pod uwagę jako prolek 

dla nadtlenku wodoru dostarczanego z krwią do tkanek guza. Należy jednak przeprowadzić kolejne 

badania nad wykorzystaniem witaminy C w hamowaniu procesów nowotworzenia. [7] 

 Stężenie kwasu askorbinowego u osób chorych na nowotwory jest istotnie mniejsze niż stę-

żenie u osób zdrowych. Pozwala do na założenie, że witamina C może brać udział w ochronie prze-

ciwnowotworowej organizmu ludzkiego. Dobrze zbilansowana dieta , bogata w antyoksydanty lub 

suplementacja witaminą C pozwoli zapobiec lub znacząco obniży ryzyko zachorowania. Badania 

jednak nie są jednoznaczne. W pracy przeglądowej obejmującej 46 badań epidemiologicznych do-

tyczących wpływu kwasu askorbinowego na ryzyko raka, przedstawiono istotnie statystycznie wy-

niki 33, które wykazały, że spożycie małych ilości kwasu askorbinowego wiąże się z dwukrotnie 

wyższym ryzykiem wzrostu rozwoju choroby.[14] W ostatnich latach zespół profesora Olińskiego 

pracuje nad zdefiniowaniem roli witaminy C w epigenetyce. Prace wskazują na udział kwasu 
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askorbinowego w reprogramowaniu i regulacji procesów epigenetycznych przez działanie na ak-

tywność enzymów uczestniczących w modyfikowaniu DNA i białek chromatyny. Za pośrednic-

twem dioksygenaz zależnych od Fe(II) i 2-ketoglutaranu, chromatyna ulega modyfikacjom.  Deme-

tylacji ulegają reszty lizynowe w histonach rdzeniowych. Z kolei hydroksylazy TET biorą udział    

w utlenieniu grupy metylowej w pozycji 5 cytozyny prowadząc do powstania                                        

5-hydroksymetylocytozyny, która może być utleniona do 5-formylocytozyny i 5-karboksycytozyny. 

Badania na liniach komórkowych dowiodły, że witamina C stymuluje produkcje 5-

hydroksymetylocytozyny w komórkowym DNA, działając jako kofaktor białka TET. Prawidłowe 

stężenie witaminy C w surowicy krwi (10-100 µM) zapewnia stały poziom 5-

hydroksymetylocytozyny. U osób chorych na choroby nowotworowe zauważono bardzo niską za-

wartość 5-hydroksymetylocytozyny. [5] 

 Chen i wsp. dowiedli, że pojedyncza farmakologiczna dawka witaminy C wywołuje produk-

cję nadtlenku wodoru wybiórczo w płynach śródmiąższowych guza, nie zaś we krwi. Dzięki enzy-

mom: katalazie i peroksydazie glutationowej usuwany jest nadmiar nadtlenku wodoru we krwi. 

Przeprowadzone badania przez Riordana i wsp. oraz zespół Hoffera i wsp. wykazały, że duże dawki 

witaminy C (1,5g/kg mc. 3Xtydzień) podane pacjentom w zaawansowanym stadium choroby nowo-

tworowej, ale z prawidłowo funkcjonującymi nerkami są bezpieczne.  Z działań niepożądanych 

najczęściej odnotowano nudności, obrzęki oraz suchość skóry. Takie dawki wywołały stężenie wi-

taminy C ponad 10 mmol/l w surowicy krwi. Jednak nie zaobserwowano działania antynowotwo-

rowego, a jedynie stabilizację choroby w pojedynczych przypadkach. Przy stosowaniu wlewów 

dożylnych z kwasem askorbinowym, należy wziąć pod uwagę ryzyko hemolizy u pacjentów z  nie-

doborem dehydrogenazyglukozo-6-fosforanowej oraz że stosowanie tak wysokich dawek wiąże się 

hiperoksalurią. [14]   

 

 

 

6.8.1.  Nowotwory ginekologiczne 
 

Rak piersi 

Przeprowadzone przez Riordana i wsp. badania wykazały poprawę wyników u pacjentek         

z zaawansowanym rakiem piersi z przerzutami do kości. Kobiety, które brał udział w badaniu, 

otrzymywały nawet do 100 g witaminy C w podaniu dożylnym. Badacze udowodnili, że dawka 50 

g witaminy C i więcej podana i.v. niszczy komórki nowotworowe oraz nie powoduje działań 

toksycznych. W kolejnych badaniach przeprowadzonych przez Kurbachera i wsp.  zauważono 
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synergiczne działanie witaminy C podanej we wlewie dożylnym z cisplatyną. Kwas askorbinowy 

zwiększał toksyczność paklitakselu, oraz działał addytywnie na efekt leczenia doksorubicyną.         

W 2014 r opublikowano badania nad pacjentkami otrzymującymi tamoksifen wraz z witaminą C. 

Dowiedziono antagonistycznego działania kwasu askorbinowego na terapię lekiem. Konieczne jest 

przeprowadzenie kolejnych badań nad pacjentami otrzymującymi chemioterapię.[7] 

Rak endometrium 

 W 2010 roku opublikowano badania przeprowadzone przez Kuipera i wsp. W zmienionych 

nowotworowo tkankach endometrium niski zaobserwowano niski poziom witaminy C oraz wysoką 

aktywność czynnika HIF-1 ( hypoxia-inducible factor 1), który reguluje między innymi ekspresję 

genów odpowiedzialnych za angiogenezę nowotworów. Najbardziej złośliwe guzy 

charakteryzowały się zmniejszoną zdolnością do gromadzenia askorbinianu oraz wysokim 

stężeniam HIF-1. Niski poziom witaminy c wiązał się także z  podwyższonym poziomem białek 

VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego), GLUT-1 (transporter glukozy).[7,63] 

Rak jajnika 

 Drisko i wsp. przeprowadzili badania na pacjentkach z zaawansowanym rakiem jajnika 

leczonych standardową terapią (paklitaksel, karboplatyna, ). Kobiety dodatkowo otrzymywały przez 

czas terapii dwa razy w tygodniu wlew dożylny witaminy C (do 60g), a po zakończeniu cyklów 

chemioterapii raz na tydzień przez rok. Po 40 miesiącach nie odnotowano progresji choroby,            

a marker CA-125 był w normie. Uznano, że witamina C może zwiększać efektywność                       

i bezpieczeństwo leczenia.[7,64] Wyniki uzyskane w badaniach przez Ma i wsp. potwierdzają tą 

tezę. Autorzy zbadali 25 kobiet, pierwsza grupa otrzymała standardową chemioterapię, druga 

dodatkowo przyjmowała witaminę C dożylnie. Skojarzenie leczenia z kwasem askorbinowym 

przyczynia się do wydłużenia życia oraz czasu progresji choroby. Dodatkowo korzystnie wpływa na 

jakość życia pacjentek. [7,65] 

Rak szyjki macicy 

 Z badań przeprowadzonych na myszach wynika, że witamina C hamuje rozwój raka szyjki 

macicy. Chore osobniki charakteryzowały się mniejszym stężeniem wewnątrzkomórkowym kwasu 

askorbinowego. Zastosowanie witaminy C (1µM) w terapii cisplatyny (2-10 µM) zwiększyło 

cytotoksyczność terapii. Zaobserwowano in vitro addytywny efekt działania. [7] 

6.8.2. Rak pęcherza moczowego, rak prostaty , rak nerki. 

 Przeprowadzone badania in vitro na  komórkach nowotworów złośliwych: pęcherza 

moczowego, prostaty, wątroby, szyjki macicy, piersi wykazały, że dodanie farmakologicznych 
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stężeń witaminy C spowodowało ich nekrozę. Wynik badań przeprowadzonych przez Chen i wsp., 

mówią, że podanie pozajelitowe farmakologicznych dawek witaminy C ( 4 g/1kg m.c. 1-2 x 

dziennie) zmniejsza w istotnym stopniu wzrost przeszczepionym myszom guzów ludzkich, 

szczurzych oraz mysich. Dodatkowo, u myszy z przeszczepem komórek glejaka, a nie 

otrzymujących witaminy C, zaobserwowano wzrost o 30 % rozwoju przerzutów w porównaniu do 

grupy otrzymującej kwas askorbinowy.  Jednak jest mało prób klinicznych wykorzystujących duże 

dawki witaminy C w leczeniu zaawansowanych nowotworów.  Padayatty i wsp. opisali przypadek 

trzech pacjentów chorych na złośliwy nowotwór nerek, pęcherza moczowego i chłoniaka. Pacjenci 

nie byli poddani  chemioterapii, otrzymywali wlewy dożylne witaminy C (15-65 g 1-2xtydzień 

przez okres kilku miesięcy). U każdego z nich doszło do remisji choroby. [14, 66] Zespół Assouline 

i Miller postanowił pochylić się nad tymi trzema przypadkami pacjentów. U jednego z nich doszło 

do remisji choroby. Kolejny pacjent przed terapią witaminą C został poddany zabiegowi resekcji 

złośliwego raka pęcherza moczowego. Pacjent z chłoniakiem nie otrzymywał chemioterapii, ale 

został poddany leczeniu radioterapii. Dodatkowo wszyscy otrzymywali inne alternatywne leczenie 

(antyoksydanty, minerały, wyciągi roślinne). [14] 

 Jamison i wsp. zaobserwowali in vitro synergistyczne działanie witaminy C i K3 na komórki 

raka prostaty. Dodatek do  medium komórkowego mieszanki witamin w stosunku wagowym 100:1 

(C:K3) zwiększył aktywność przeciwnowotworową 61 krotnie, nawet podczas krótkiej inkubacji 

(<1 h) [14,67] 

6.8.3. Rak płuc 

Badania epidemiologiczne oceniające związek między spożyciem witaminy C a ryzykiem 

rozwoju raka płuc dały sprzeczne wyniki. Metaanaliza 21 badań z 8938 przypadkami zachorowań 

na raka płuc sugeruje liniową zależność między stężeniem kwasu askorbinowego a chorobą. 

Ryzyko zachorowania obniża się o 7% na każde zwiększenie o 100 mg na dobę witaminy C.[68] 

Badania przeprowadzone przez Hoffera i wsp. nie dowodzą ani nie podważają właściwości 

antynowotworowych witaminy C podanej dożylnie. Dostarczyły jednak praktycznych informacji      

i   możliwy sposób oceny terapii witaminą C. Dalsze badania kliniczne są konieczne do 

potwierdzenia właściwości antynowotworowych witaminy C w leczeniu raka płuc.[69] 

 Jak wskazują statystyki choroby nowotworowe są na drugim miejscu wśród 

przyczyn zgonów w Polsce. Choroby te w początkowych stadiach często nie dają żadnych 

specyficznych objawów i są brane za inne dolegliwości. Stosuje się głownie konwencjonalne 

leczenie, które wiąże się z działaniami niepożądanymi. Gdy chemio- i radioterapia nie przynoszą 

efektów, pacjenci szukają innych metod leczenia. Wydaję się, że witamina C może w przyszłości 
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stosowana w terapiach niekonwencjonalnych. Niezbędna są dalsze rygorystyczne badania, które 

pozwolą na określenie odpowiednich dróg i metod wykorzystania kwasu askorbinowego. 

 

7. Alkohol  

Alkohol hamuje regenerację wątroby, powodując wzrost wolnych rodników, wytwarzanych 

w wyniku metabolizmu alkoholu. Dochodzi do uszkodzenia komórek i zaburzenia funkcjonowania 

wątroby.  Okamura i wsp. przeprowadzili badanie mające na celu określenie wpływu witaminy C     

i E na toksyczne działanie alkoholu w regeneracji wątroby szczura. Samce gryzoni zostały poddane 

70% hepatektomii i podzielono je na 5 grup. Szczury w grupach od 2 do 5  otrzymywały tylko 

alkohol do picia. Dodatkowo grupy 3,4,5 dostawały  kolejno witaminę C, witaminę E oraz witaminę 

C z witaminą E w dawce 250mg/kg mc. Podczas regeneracji witaminy C i E znacznie złagodziły 

uszkodzenia wątroby, przez zmniejszenie peroksydacji lipidów w wątrobie.  Dodatkowo wykazano, 

że podanie jednocześnie witaminy C i E działa synergistycznie na działanie antyoksydacyjne. [70] 
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8. Podsumowanie 

 

Niniejsza praca nie wyczerpuje zagadnień związanych z kwasem askorbinowym. Wyniki 

badań i opracowań wykazują ogromną rolę witaminy C w organizmie człowieka w stanach 

fizjologicznych jak i w prewencji  i leczeniu wielu poważnych chorób. Wielu krytycznie chorych 

pacjentów wykazuje niedobór witaminy C. Dodatkowo współczesny styl życia: stres, palenie 

papierosów, błędy w odżywianiu, przyczyniają się do niedostatecznej podaży kwasu askorbinowego. 

Przedstawione badania, choć niektóre ze sprzecznymi wynikami wskazują, że suplementacja 

witaminą C ze względu, że jest tanią i szeroko dostępną substancją ,może obiecująco zmniejszyć 

stres oksydacyjny, który jest przyczyną wielu chorób. Na co dzień należy zadbać o bogate,  tani       

e i łatwo dostępne źródła witaminy C w  swojej diecie. Konieczne są dalsze badania, które 

dostarczą więcej dowodów i danych, które pozwolą na bezpieczne stosowanie dawek 

farmakologicznych. Nadzieją, są przeprowadzane przez profesor Olińskiego badania, które mają na 

celu określenie wpływu dawki 500 mg witaminy C dziennie na epigenetykę chorób 

nowotworowych.  
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