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Infuzní terapie vysokodávkovaným vitaminem C (IVC) dokáže 
vést nádorové buňky k apoptóze a zároveň chránit ty zdravé. Díky 
pokroku, jejž vnáší do léčby onkologických onemocnění, vyvolává 
rostoucí zájem ve světě i u nás. Na otázky související s touto tera-
pií odpovídají odborníci, kteří s ní mají dlouhodobé zkušenosti: 
prof. MUDr. Joseph J. Cullen (JC) z University of Iowa Cancer Cen-
ter (USA), MUDr. Jeanne A. Drisko (JD) z University of Kansas Can-
cer Research Institute (USA), MUDr. Marta Holíková (MH) ze Safe 
Treatment Medical Center – Inpharm Clinic (ČR) a PharmDr. Zde-
něk Procházka (ZP) ze společnosti Edukafarm (ČR).  

Jakým mechanismem působí IVC na nádorové buňky?  

JC: Podstatou terapie IVC je duální farmakodynamika vitaminu C. 
Zatímco v prostředí zdravých buněk askorbát funguje jako „zame-
tač“ reaktivních sloučenin kyslíku, tedy antioxidačně, kdy s nimi 
reaguje za vzniku neškodných produktů, ocitne-li se v prostředí se 
zvýšenou koncentrací iontů železa a acidózy, typickém právě a jen 
pro nádorovou buňku, působí opačně, prooxidačně, kdy vzniklý 
peroxid vodíku pronikne do buňky a zničí ji. V této souvislosti lze 
askorbát chápat jako pro-drug peroxidu vodíku. Nicméně protiná-
dorový mechanismus zahrnuje celý komplex účinků, kterými je 
askorbát schopen inhibovat růst a proliferaci nádorových buněk. 
Jde hlavně o jeho vliv na angiogenezi a vaskularizaci nádoru pro-
střednictvím VEGF. Další mechanismy jsou z oblasti imunologie, a 
to konkrétně vliv na hladinu cytokinu IL-6, na zvýšení exprese 
MHC class I a rovněž zvýšení exprese Fas receptorů. Také na 
úrovni molekulární biologie proběhl výzkum zabývající se mecha-
nismy apoptózy způsobené askorbátem. Zde je literárně doloženo 
působení askorbátu na p38 MAP kináze dependentní up regulace 



transferinových receptorů a down regulace 14-3-3?, přičemž obě 
tyto cesty vedou k buněčné smrti nádoru působením na aktivitu 
pro-kaspáz a kaspáz.  

Proč vitamin C aplikovat infuzní cestou, nestačí tableta 

„céčka“ denně?  

ZP: Transportní kapacita lidského střeva je striktně omezená, 
takže při perorálním podání lze dosáhnout jen nízké koncentrace 
vitaminu C v krvi. Ta postačuje k zajištění běžných, ne však pre-
ventivních a léčivých účinků askorbátu – protiinfekčních, protizá-
nětlivých a protinádorových. Pro jejich dosažení je nutné vytvořit 
v krvi několikanásobně vyšší koncentraci, což je možné pouze při 
intravenózním podání. K tomu je určen registrovaný léčivý přípra-
vek obsahující koncentrát vitaminu C vyrobený speciální techno-
logií, jež zaručuje, že přípravek je pH neutrální a bez obsahu kon-
zervantů. Tyto podmínky nesplňují injekce vitaminu C, protože 
konzervanty obsahují a nejsou pH neutrální. Nesmíme tudíž za-
měňovat léky obsahující vitamin C pro infuzní a injekční formu.  

Má smysl jít na infuzi vitaminu C z preventivních dů-

vodů?  

ZP: Ano, dávka 0,1 g/kg tělesné hmotnosti, reprezentovaná 
zhruba jednou 7,5gramovou infuzí, je podávána pro své antioxi-
dační účinky, kdy vitamin C funguje jako zmíněný zametač reak-
tivních sloučenin kyslíku, které způsobují oxidativní stres. Ten 
oslabuje imunitní systém, vytváří příznivé podmínky pro vznik 
chronického zánětlivého procesu, respektive způsobuje přede-
vším recidivující infekce, alergie, artritidy, aterosklerózu a nádo-
rová onemocnění. Například na podzim a na jaře je ideální apliko-
vat jednu infuzi týdně po dobu jednoho měsíce. Zlepší se tak nejen 
antioxidační kapacita, ale také kondice imunity i kondice psy-
chická, protože vitamin C v první řadě absorbují buňky imunitního 
a nervového systému.  



Vysokodávkovaný vitamin C doporučuje mimo jiné ame-

rický Národní onkologický ústav (National Cancer Insti-

tute, NCI) – můžete zmínit jeho aktuální prohlášení?  

JC: Říká se v něm, že vitamin C je základní nutrient, jehož an-

tioxidační podstatu známe. Dále uvádí, že studie prokázaly, že 

vysoká dávka vitaminu C má prooxidační vlastnosti a snižuje 

proliferaci buněčných linií karcinomu prostaty, slinivky, tlus-

tého střeva, hepatocytů, mezoteliomu a neuroblastomu, a v ne-

poslední řadě konstatuje, že studie s terapií IVC u onkologic-

kých pacientů prokazují zlepšení kvality života a snížení nežá-

doucích účinků protinádorové léčby a že IVC byl v klinických 

studiích všeobecně velmi dobře snášen. Zmíněné skutečnosti 

vynikají ve světle závěrů Světového onkologického fóra 2012, 

jež konstatují, že výsledky standardní protinádorové léčby jsou 

zvláště u nových chemoterapeutik a cílené biologické terapie 

velmi neuspokojivé, neboť nejsou dost bezpečné a přinášejí 

vyšší riziko toxické smrti.  

Proč tedy někteří čeští onkologové odmítají IVC doporu-

čovat?  

JC: V USA byla situace obdobná, ale čím dál víc onkologů mění ná-
zor, protože z výsledků posledních studií lze vyvodit průkaz vy-
soké bezpečnosti IVC a jeho silný protinádorový potenciál. Napří-
klad nemocní s karcinomem pankreatu, u nichž se udává medián 
přežití 6 měsíců, jsou v jedné z aktuálních studií s IVC ve velmi 
dobré kondici a přežívají již 25. měsíc. S ohledem na tyto výsledky 
onkologové na univerzitních klinikách v USA zařadili infuzní vita-
min C do protinádorové terapie, i když ještě před několika lety byl 
jejich postoj velmi skeptický až odmítavý.  

Jsou k dispozici zkušenosti některého klinického praco-

viště s velkým souborem onkologických pacientů léče-

ných vysokodávkovaným vitaminem C?  



JC: Ano, například v červnu 2013 publikovala své zkušenosti ame-
rická Riordan Clinic. Šlo o 1000 pacientů s karcinomem prsu, pro-
staty, plic, ledvin, slinivky, kůže, krve, močového měchýře a kostí. 
Podle závěrů této práce byly u těchto nemocných dosaženy vý-
sledky odpovídající schopnosti vitaminu C vést nádorové buňky k 
zániku, potlačit jejich množení, působit proti metastázám a redu-
kovat zánětlivé parametry.  

zvětšitAskorbát zvyšuje enkapsulaci tumoru zvýšením syntézy kolagenu 
typu IV; (A) skorbutická nádorová tkáň, (B) askorbátem suplementovaná 
nádorová tkáň. 

Jak si vysvětlujete současný zájem o IVC?  

ZP: Zlom přinesla léta 2004 až 2008, kdy se při zkoumání farma-
kokinetiky vitaminu C ukázalo, že selektivně tumor-cytotoxicky 
působí, pouze je-li podáván intravenózně ve vysokých dávkách. 
Tím se vysvětlila „malá historická záhada“. Cameron a Pauling to-
tiž zkusili podávat vitamin C onkologicky nemocným v terminál-
ním stadiu, kteří přežívali déle a s lepší kvalitou života, již před 
nějakými 40 lety, což podnítilo dr. Moertela z americké Mayo Cli-
nic k zorganizování studií, jež však předchozí slibné výsledky ne-
potvrdily. Nikoho tenkrát nenapadlo, že rozdíl zapříčinil způsob 
podání, kdy Cameron s Paulingem vpravovali lék do těla pacientů 
intravenózně, zatímco na Mayo Clinic pouze perorálně. Vysvětle-
ním oné „záhady“ začala renesance zájmu o IVC, jež vyústila v zor-
ganizování četných klinických studií.  
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Před krátkou dobou byla, pane profesore, publikována 

vaše studie prokazující vzájemnou synergii IVC a radio-

terapie…  

JC: V našem výzkumu se prokázala synergie mezi podáváním far-
makologického vitaminu C a radioterapií. Výzkum stále probíhá, 
stejně tak klinické studie, ale již nyní můžeme říci, že vitamin C 
zvyšuje citlivost nádorové tkáně k záření. Praktickým výsledkem 
tohoto faktu je možné snížení radiační dávky pro dosažení stej-
ného účinku na nádorovou tkáň. Dr. Moser popsal velmi detailně 
danou problematiku ve své odborné práci publikované tento rok 
(Moser CJ, Rawal M, Wagner BA et al.: Pharmacological ascorbate 
and ionizing radiation (IR) increase labile iron in pancreatic can-
cer. Redox Biology 2014; 2: 22–27).  

Kdy je vhodné nasadit IVC?  

JD: Infuzní vitamin C působí nejlépe v časných stadiích rako-

viny při použití v kombinaci s chemoterapií nebo radioterapií. 

U onkologických pacientů v pokročilém stadiu onemocnění 

aplikace infuzního vitaminu C zlepšuje prognózu přežití a kva-

litu života. Jak experti z Kansas University Medical Center, tak 

další spolupracující onkologové doporučují podávat infuzní vi-

tamin C v týž den jako chemoterapii a/nebo radioterapii.  

S jakou chemoterapií by se IVC kombinovat neměl?  

JD: Onkologové z Kansaské a Iowské univerzity nezjistili žádné 
nežádoucí interakce podávání IVC s jakoukoli chemoterapií, s vý-
jimkou methotrexátu, kde se kombinace nedoporučuje. Infuzní vi-
tamin C snižuje nežádoucí účinky chemoterapie a zvyšuje kvalitu 
života onkologických pacientů. Plyne to z výše uvedeného mecha-
nismu účinku a našich zkušeností. Ke stejnému závěru dospěl náš 
NCI.  

Může IVC překyselit organismus a narušit chemoterapii?  



ZP: Jak už zaznělo, použitím infuzního vitaminu C současně s che-
moterapií nebo radioterapií se nesníží účinnost této léčby, ovšem 
sníží se její nežádoucí účinky! Překyselení není možné, protože 
roztok infuze je nastaven titrací bikarbonátem sodným na pH 6–
7, takže je neutrální a neobsahuje konzervanty.  

Jak vypadá terapeutický protokol IVC, podle kterého po 

stupujete?  

JD: Začínáme dávkou 15 g 2x týdně. Při dobré toleranci léčby 
dávku zvyšujeme tak, že se z týdne na týden navyšuje vždy o 15 g 
až na 1,0 g/kg tělesné hmotnosti. Dávka 1,0 g/kg se aplikuje 2x 
týdně po dobu 3 měsíců, následně se provede revize zdravotního 
stavu. V době remise se pokračuje v dávkovacím schématu 1x 
týdně 0,1–1,0 g/kg tělesné hmotnosti. Přibližně po roce léčby lze 
snížit frekvenci podávání na 1 dávku za 14 dní či za měsíc, dle po-
souzení lékaře. V podávání IVC pokračujeme i během podávání 
chemoterapie. Ve dnech v týdnu, kdy infuze není aplikována, po-
dáváme i perorální vitamin C v nízké denní dávce 3x 250 mg. Pod-
mínkou pro nasazení takového terapeutického protokolu je za-
chovaná funkce ledvin.  

Jak poznat, že terapie IVC je vhodná pro daný typ ná-

doru?  

JD: Každý jedinec reaguje individuálně a není možné stoprocentně 
předpovědět, jak budou různé typy nádorů reagovat, což platí pro 
jakoukoli léčbu. Nicméně rozhodujícím mezníkem je obvykle po-
zitronová emisní tomografie (PET scan). V případě, kdy je PET 
scan pozitivní, nádor takzvaně svítí, potom reaguje na infuzní vi-
tamin C velmi dobře. Pokud je PET scan negativní, ale v organismu 
je prokázán aktivní nádor, vitamin C bývá méně účinný.  

Kam lze terapii IVC v péči o onkologického pacienta za-

členit? Jaký má dle vašeho názoru celkový význam?  



MH: Infuzní vysoká dávka vitaminu C se kromě široce zmíněného 
terapeutického nasazení používá v onkologii také jako součást nu-
triční léčby (parenterální výživy), protože nádorové bujení a on-
kologická terapie prokazatelně vedou k deficitním koncentracím 
vitaminu C v organismu. Ve studiích se uvádí, že tento deficit se 
mnohdy blíží úrovni skorbutu. V takovém případě jsou ohroženy 
imunitní funkce, organismus je zahlcen oxidativním stresem, 
který je živnou půdou pro chronicky zánětlivé reakce. Kvůli defi-
citu vitaminu C může také špatně fungovat metabolismus, cévní a 
nervový systém, což se v rámci chemoterapie a radioterapie pro-
jevuje nežádoucími účinky. Patří sem zejména nevolnost, zvra-
cení, žaludeční a střevní obtíže, únava, slabost, vyčerpání, anemie, 
deprese, dyslipidemie, snížená odolnost vůči infekcím, špatné ho-
jení ran, snížená pevnost cév a další. Nicméně vysoká dávka vita-
minu C promptně koriguje deficitní hladinu vitaminu C v krevní 
plasmě a udržuje jeho zmíněné funkce na potřebné úrovni, což 
vede ke snížení výskytu nežádoucích účinků a zvýšení kvality ži-
vota.  

Nedávno jste na tiskové konferenci se svými kolegy pre-

zentovala své zkušenosti. Můžete uvést jeden reprezen-

tativní příklad?  

MH: Zmínila bych pacienta s inoperabilním nádorem plíce, u ně-
hož po zařazení infuze vitaminem C bylo na kontrolním zobrazo-
vacím vyšetření konstatováno, že nejsou viditelné metastázy, 
které popsal hrudní chirurg při operaci. Tento nález objektivně 
dokládá protinádorový účinek vitaminu C, neboť jiná terapie ne-
mohla být nemocnému podávána. Nutno dodat, že tento případ 
dokládá běžnou praxi řady dalších kolegů.  

Zaujala vás v poslední době nějaká aktuální studie? Můžeme se v 
Česku těšit na realizaci velké studie s IVC? 



ZP: Studií s vitaminem C vychází stále velké množství, proto ne-
musíme bojovat s nedostatkem informací. V podstatě se dělí na 
dvě kategorie. Jeden typ studií publikovaných v poslední době 
prokazuje stále se prohlubující deficit vitaminu C u chronicky ne-
mocných pacientů, v USA se začíná objevovat i u dětí. Nutno dodat, 



že tento typ studií ukazuje, že subklinický deficit askorbátu, re-
spektive snížený oxidačně-redukční potenciál hraje rozhodující 
roli při vzniku a průběhu malignit, kardiovaskulárních chorob, di-
abetu mellitu, revmatoidní artritidy, asthma bronchiale a chronic-
kých střevních zánětů. Druhý typ se zaměřuje na farmakologické 
využití vitaminu C u těchto nozologických jednotek. S ohledem na 
onkologické zaměření tohoto rozhovoru je zde zajímavý vliv vita-
minu C na karcinom pankreatu, prsu, neuro blastom a další. Nej-
novější studie publikovaná před dvěma týdny je zaměřená na 
kombinaci radioterapie a vitaminu C, kdy vitamin C zvyšuje množ-
ství labilního železa, které přispívá ke zvýšené citlivosti nádorové 
tkáně vůči záření. A na co se můžeme těšit? Jsme rádi, že česko-
americká spolupráce je na vysoké úrovni, a proto v současné době 
probíhá finalizace realizace druhé fáze klinického hodnocení vyu-
žívajícího kombinaci vysoké dávky vitaminu C s gemcitabinem u 
pacientů s karcinomem pankreatu. Ovšem skutečnost, že se reali-
zují četné studie, vůbec nebrání komplementárnímu nasazování 
IVC v rámci protinádorové terapie, což dokládá praxe na univer-
zitních onkologických klinikách v USA. Informací, z nichž vyplývá 
jasný průkaz její bezpečnosti, máme na bázi medicíny založené na 
důkazech v podobě znalostí farmakokinetiky a farmakodynamiky, 
kazuistických studií a studií fáze I dostatek. Nadto se lze při apli-
kaci IVC opřít o terapeutický protokol Kansas University Medical 
Center, jejž má společnost Edukafarm k dispozici a který je do-
stupný na jejích webových stránkách (www.edukafarm.cz). Zde je 
také možno nalézt SPC přípravku, jenž obsahuje 7,5gramový kon-
centrát vitaminu C a je určen pro infuzi. Přihlédneme-li ke všemu, 
co terapie IVC onkologickému pacientovi přináší a co zde bylo i 
řečeno, není důvod s jejím širokým používáním vyčkávat.  

http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vita-

min-c-odbornici-z-ruznych-kontinentu-se-shoduji-v-jeho-onkologickem-po-

tencialu-473915 
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Mechanismy cytotoxického působení vy-
sokodávkovaného vitaminu C na nádo-
rové buňky 

22.4.2013 

V posledních letech se v odborné literatuře objevují práce, které 
dokumentují cytotoxické působení milimolárních sérových kon-
centrací askorbátu (dosažitelných intravenózním podáním vyso-
kých dávek vitaminu C) na buňky maligních nádorů. 

Nedávno byly publikovány dvě studie, které se zabývaly mecha-
nismy cytotoxického účinku askorbátu. Studie uveřejněná v roce 
2010 dokumentovala cytotoxické působení askorbátu na buňky 
neuroblastomu a zaměřila se i na některé komponenty mecha-
nismu tohoto účinku*1). V další studii, publikované v roce 2012*2), 
autoři zkoumali, jakou roli hraje v protinádorové účinnosti vita-
minu C přítomnost proteinu p53 v nádorových buňkách*1).  

V článcích jsou zároveň shrnuty některé dosud známé poznatky o 
mechanismu cytotoxického účinku vysokodávkovaného vitaminu 
C vůči maligním buňkám.  

Protinádorové působení askorbátu  

Je známo, že vitamin C je pro lidský organismus z řady důvodů ne-
postradatelnou látkou. Především hraje roli kofaktoru v celé řadě 
důležitých metabolických reakcí, další velmi významnou rolí vita-
minu C (askorbátu) je antioxidační působení, kterým chrání tkáně, 
respektive buňky (nenádorové) před oxidačním stresem a vytváří 
podmínky pro jejich fyziologickou funkci.  

Méně známý, ale velmi důležitý je další typ účinku vitaminu C – 
cytotoxické působení askorbátu na nádorové buňky. Na rozdíl od 
antioxidativního působení na zdravé buňky působí askorbát na 
maligní buňky prooxidativně. Již v 70. letech 20. století Ewan Ca-
meron a Linus Pauling referovali o výsledcích studie, ve které 



zkoumali vliv podávání vitaminu C na délku přežití onkologických 
pacientů v terminálním stadiu*3).  

Pacienti, kterým byl podáván vitamin C (v dávce 10 g denně 
parenterálně a následně 10 g denně perorálně), přežívali déle a s 
lepší kvalitou života než ti, kteří vitamin nedostávali. Tyto vý-
sledky však nebyly potvrzeny v následujících dvou dvojitě zasle-
pených placebem kontrolovaných studiích, jež byly provedeny na 
Mayo Clinic*4, 5) V těchto studiích byl ovšem vitamin C podáván 
pouze perorálně. Při srovnávacích analýzách uvedených studií se 
ukázalo, že rozdíly mezi výsledky Camerona/Paulinga a studiemi 
provedenými na Mayo Clinic, byly způsobeny odlišným způsobem 
podání vitaminu C. Sérové hladiny dosažitelné intravenózním po-
dáním, jsou totiž několikanásobně vyšší, než hladiny dosažitelné 
perorální aplikací*6).  

Autoři citované studie z roku 20122) uvádějí, že askorbát je důle-
žitý antioxidant, v současné době považovaný za potenciální lé-
čivo využitelné v onkologické terapii. Pro dosažení cytotoxicity 
nutné pro tento typ účinku je zapotřebí farmakologických hladin 
askorbátu dosažitelných intravenózní aplikací dostatečných dá-
vek vitaminu C*6, 7). Askorbát ve farmakologické koncentraci se-
lektivně poškozuje buňky některých zhoubných nádorů, ale nikoli 
normální buňky, což jsou vlastnosti výhodné pro onkologickou te-
rapii*8). Účinnost askorbátu v onkologické klinické praxi je ovliv-
něna skutečností, že protinádorový účinek askorbátu je u různých 
buněčných linií rozdílný*7, 9–11). Bylo poukázáno na to, že buněčná 
smrt způsobená askorbátem může mít různý mechanismus, napří-
klad apoptózu, nekrózu a zastavení buněčného cyklu*12–14). Tyto 
mechanismy se mohou u různých typů maligních buněk lišit.  

Role peroxidu vodíku, laktátu a ferritinu  

Podle současných názorů jsou toxické účinky farmakologických 
hladin askorbátu na maligní buňky způsobeny prooxidativním pů-
sobením1). Tento účinek je zprostředkován jevem specifickým pro 
některé maligní buňky – tvorbou peroxidu vodíku v jejich okolí, 
následným průnikem peroxidu do buněk a jejich poškozením 



vzniklým oxidativním stresem. Vytváření peroxidu vodíku je zá-
vislé na přítomnosti sloučenin přechodných kovů, například ne-
stabilního dvojmocného železa, ale i na dalších faktorech, většinou 
produktech samotných maligních buněk.  

Ve studii z roku 2010*1) byl zkoumán vliv dvou produktů tohoto 
typu – ferritinu (látky obsahující nestabilní dvojmocné železo, 
umožňující syntézu peroxidu vodíku) a laktátu – na cytotoxické 
působení askorbátu na buňky neuroblastomu (buněčné linie Kelly 
a SK-N-SH). Maligní buňky byly v tomto směru srovnávány se 
zdravými buňkami – fibroblasty. Je známo, že hladiny laktátu a 
ferritinu jsou v okolí buněk některých maligních tumorů, napří-
klad neuroblastomu, zvýšeny, laktát jako produkt aerobní glyko-
lýzy a ferritin jako tumorový marker vytvářený v maligních buň-
kách a uvolňovaný v signifikantním množství do jejich okolí. Ae-
robní glykolýza je charakteristickým procesem, který probíhá v 
mnoha typech maligních buněk.  

Výsledky ukázaly, že askorbát ve farmakologické koncentraci a 
peroxid vodíku představují faktory cytotoxické pro maligní 
buňky, nikoli však pro buňky zdravé. Podle autorů kyselá reakce 
způsobená zvýšenou hladinou laktátu a přítomnost železa ve 
formě ferritinu v okolí maligních buněk umožňuje tvorbu pero-
xidu vodíku a jím způsobenou selektivní cytotoxicitu askorbátu 
vůči maligním buňkám.  

Tyto buňky jsou navíc citlivé vůči peroxidu vodíku díky nefunkč-
nosti, respektive nepřítomnosti ochranného antioxidativního sys-
tému, například enzymu katalázy, superoxiddismutázy a systému 
glutathion (GSH)/glutathionreduktáza. Snížená aktivita tohoto 
systému je charakteristická pro některé maligní buňky. Autoři 
uvádějí, že pro citlivost maligních buněk na askorbát jsou důležité 
různé faktory, mezi něž patří produkce a uvolňování ferritinu a 
dále vysoká aktivita nitrobuněčné aerobní glykolýzy, jejímž pro-
duktem je laktát. Celý proces je popsán v legendě k obr. 1.  

Pro cytotoxický účinek askorbátu na nádorové buňky je rozhodu-
jící vznik peroxidu vodíku, který difuzí přestupuje do senzitivní 



maligní buňky, způsobuje v ní depleci ATP a následně buněčnou 
smrt. K depleci ATP může dojít třemi mechanismy:  

1. Poškození DNA způsobené peroxidem vodíku aktivuje enzym 
PARP, jehož působením dochází ke katabolismu NAD. Tím 
ubývá substrátu pro vznik NADH a následnou syntézu ATP.  

2. Peroxid vodíku je katabolizován souběžně probíhající oxidací 
redukované formy glutathionu (GSH) na GSSG. Ke zpětné re-
dukci na GSH se spotřebovává NADPH, který vzniká v pentó-
zovém cyklu z glukózy. Glukóza spotřebovaná v tomto cyklu 
nemůže být zdrojem pro produkci NADPH, což opět vede ke 
snížení tvorby ATP, tedy k vyčerpání energetických zásob 
buňky.  

3. Peroxid vodíku může poškozovat přímo mitochondrie, 
zvláště ATP-syntázu, což opět vede ke snížení syntézy ATP.  

Snížená tolerance maligních buněk k oxidativnímu stresu souvisí 
také s vysokou intenzitou aerobní glykolýzy v těchto buňkách. Po-
kud jde o cytotoxicitu askorbátu, jsou důležité dva aspekty. Přede-
vším je to vysoká produkce laktátu, která vede ke snížení pH v 
okolí těchto buněk. Kyselé prostředí způsobuje uvolňování reak-
tivního dvojmocného železa. Druhým významným aspektem je 
fakt, že v buňkách se zvýšenou intenzitou aerobní glykolýzy je sní-
žená produkce vlastních reaktivních sloučenin kyslíku, a proto 
tyto buňky mají i méně aktivní obranný antioxidační systém. Z to-
hoto důvodu jsou nadměrně citlivé vůči oxidativnímu stresu, 
který může vést až k apoptóze.  

Role proteinu p53  
Podle řady studií askorbát ve farmakologických koncentracích 
může v nádorových buňkách působit jako faktor poškozující DNA 
a jako prooxidativní faktor*12, 15, 16). Autoři studie z roku 20121) 
vycházeli z tohoto předpokladu a ověřovali tezi, že protein p53 – 
transkripční faktor reagující na poškození DNA a regulující oxida-
tivní stres v buňce – se významně podílí na cytotoxicitě askorbátu. 



Protein p53 řídí transkripci genů podílejících se na blokování bu-
něčného cyklu (dělení buněk), buněčného stárnutí a apoptózy*17). 
Bylo prokázáno, že jednou z funkcí p53 je stimulace procesů pů-
sobících oxidativní stres*18). Hladina p53 je za fyziologických 
okolností regulována působením MDM2 – molekuly, která snižuje 
množství p53 v buňce. Gen kódující protein p53 (TP 53) v buňkách 
téměř poloviny všech lidských maligních nádorů je zmutovaný. 
Proto se různé maligní buňky vyznačují odlišnou expresí proteinu 
p53.  

Právě z tohoto zjištění (rozdílná exprese proteinu 53 v různých 
typech maligních buněk) vycházeli autoři citované studie*2), ve 
které byl porovnáván cytotoxický účinek askorbátu na nádorové 
buňky obsahující protein p53 (buněčné linie HCT116+/+, MCF7, 
HeLa, A549) a buňky s chybějícím p53 (HCT116–/–, SKOV3, 
H1299). Výsledky ukázaly, že buňky exprimující p53 zanikaly pů-
sobením srovnatelné koncentrace askorbátu ve výrazně větší 
míře než buňky neobsahující tento protein a dále že přítomnost 
p53 v nádorových buňkách zvyšuje nitrobuněčný oxidativní stres 
(i bez podání antioxidantu).  

Askorbát rovněž zajišťuje ochranu p53 tím, že podporuje degra-
daci MDM2, tj. molekuly, která snižuje množství p53 v buňce. Tato 
zjištění in vitro byla potvrzena i v následné animální studii, ve 
které se ukázalo, že tumory exprimující p53 jsou citlivější na cyto-
toxické působení askorbátu než tumory neexprimující p53. Byla 
porovnávána reakce na vysokodávkovaný askorbát u nádorů od-
vozených z izogenních buněk HCT 116 p53+/+ a p53–/–. Objem 
tumorů z buněk exprimujících p53 se výrazně zmenšil, po 9den-
ním podávání vitaminu C odpovídal průměrně 64,4 % objemu 
tumoru v kontrolní skupině. U nádorů, jejichž buňky neexprimo-
valy p53, byl objem jen o něco menší než u kontrolní skupiny 
(94%).  

Další studie  



Byly publikovány i další studie na lidských či zvířecích nádoro-
vých buňkách, které ukázaly, že vitamin C potlačuje množení bu-
něk některých maligních tumorů (např. adenokarcinomu ža-
ludku*19), karcinomu pankreatu, ovaria, prostaty, dělohy, plic*20)) 
a usmrcuje je. U buněk animálního karcinomu prostaty vitamin C 
snížil hmotu tumoru i počet a velikost metastáz21). V preklinických 
modelech bylo prokázáno, že vitamin C zesiluje účinek některých 
standardně používaných cytostatik, například doxorubicinu, 
cisplatiny a paklitaxelu u buněčných linií lidského karcinomu 
mammy*22) nebo gemcitabinu u karcinomu pankreatu*23). V další 
studii*24) byl zkoumán vliv vysokých dávek vitaminu C na buňky 
různých lidských maligních tumorů (karcinomu tlustého střeva, 
ovaria, prostaty a prsu). Askorbát zvyšoval senzitivitu buněk vůči 
působení docetaxelu, epirubicinu, irinotekanu a 5-fluorouracilu.  

V několika studiích bylo prokázáno, že vysokodávkovaná infuzní 
terapie vitaminem C, podávaná jako součást adjuvantní a palia-
tivní protinádorové terapie, zvyšuje kvalitu života nemocných. 
Například ve studii, ve které byl 39 onkologicky nemocným v ter-
minálním stadiu podáván vitamin C ve vysoké dávce, se signifi-
kantně zlepšily parametry kvality života a zmírnily se nežádoucí 
účinky léčby*25). Obdobné výsledky přinesla jiná studie, do které 
byly zařazeny pacientky s karcinomem mammy. Přidání vysoko-
dávkovaného vitaminu C ke standardní léčbě vedlo k význam-
nému zmírnění projevů onemocnění a nežádoucích účinků léčby, 
například nauzey, nechutenství, únavy, deprese či hemoragické 
diatézy*26).  

Závěr  

Vitamin C je v současné době podle řady autorů považován za lé-
čivo potenciálně využitelné v onkologické terapii*2). Pro dosažení 
cytotoxického účinku na některé druhy maligních buněk je zapo-
třebí farmakologických hladin askorbátu, které lze zajistit intra-
venózní aplikací dostatečných dávek vitaminu C (nelze jich dosáh-
nout perorální aplikací)*4, 5). Askorbát ve farmakologické koncen-
traci selektivně poškozuje buňky zhoubných nádorů, ale nikoli 



normální buňky, což jsou vlastnosti mimořádně výhodné pro on-
kologickou terapii*6).  

Protinádorový účinek askorbátu je u různých buněčných linií roz-
dílný. Jak ukázaly citované studie, tyto rozdíly v účinku závisí na 
řadě vlastností těchto buněk, například schopnosti produkovat 
laktát, ferritin1) a exprimovat protein p532). Nicméně bez ohledu 
na tyto rozdíly a také na současnou míru pokročilosti evidence 
based medicine na poli onkologické, potažmo farmakologické evi-
dence všech možných účinků vitaminu C je pro onkologickou 
praxi zajímavý poměr benefit/risk, respektive účinnost/bezpeč-
nost.  

V případě vitaminu C se jedná o účinnou látku fyziologickou, která 
je kofaktorem řady biochemických reakcí, má antioxidační kapa-
citu a na imunitní systém působí imunomodulačně. Protože je roz-
pustná ve vodě, její podávání i ve vyšších dávkách (s výjimkou pa-
cientů majících v anamnéze renální insuficienci) je vysoce bez-
pečné, nelze s ní organismus poškodit, a proto je její široké využití 
v onkologické praxi žádoucí, a to spolu se základní onkologickou 
terapií i v době remise či rekonvalescence po této léčbě.  

Literatura:  

1. Deubzer B, Mayer F, Kuci 7 et al.: H2O2-mediated cytotoxicity of 
pharmacologic ascorbate concentrations to neuroblastoma cells: 
potential role of lactate and ferritin. Cell Physiol Biochem 2010; 25: 
767–774.  

2. Kim J, Lee SD, Chang B et al.: Enhanced antitumor activity of vita-
min C via p53 in cancer cells. Free Radical Biol Med 2012; 53: 1607–
1615.  

3. Cameron E, Pauling L: Supplemental ascorbate in the supportive 
treatment of cancer: reevaluation of prolongation of survival times 
in terminal human cancer. Proc Natl Acad Sci USA 1978; 75: 4538–
4542.  



4. Creagan ET, Moertel CG, O’Fallon JR et al.: Failure of high-dose 
vitamin C (ascorbic acid) therapy to benefit patients with advanced 
cancer. A controlled trial. N Engl J Med 1979; 301: 687–690.  

5. Moertel CG, Fleming TR, Creagan ET et al.: High-dose vitamin C 
versus placebo in the treatment of patients with advanced cancer 
who have had no prior chemotherapy. A randomized double-blind 
comparison. N Engl J Med 1985; 312: 137–141.  

6. Padayatty SJ, Sun H, Wang Y et al.: Vitamin C pharmacokinetics: 
implications for oral and intravenous use. Ann Intern Med 2004; 
140: 533–537.  

7. Verrax J, Calderon PB: Pharmacologic concentrations of ascor-
bate are achieved by parenteral administration and exhibit anti-
tumoral effects. Free Radic Biol Med 2009; 47: 32–40.  

8. Chen Q, Espey MG, Sun AY et al.: Ascorbate in pharmacologic con-
centrations selectively generates ascorbate radical and hydrogen 
peroxide in extracellular fluid in vivo. Proc Natl Acad Sci USA 2007; 
104: 8749–8754.  

9. Chen Q, Espey MG, Sun AY et al.: Pharmacologic doses of ascorbate 
act as a pro-oxidant and decrease growth of aggressive tumor xeno-
graft in mice. Proc Natl Acad Sci USA 2008; 105: 11105–11109.  

10. Prasad KN: Modulation of the effects of tumor therapeutic 
agents by vitamin C. Life Sci 1980; 27: 275–280.  

11. DeLaurenzi V, Melino G, Savini I et al.: Cell death by oxidative 
stress and ascorbic acid regeneration in human neuroectodermal 
cell lines. Eur J Cancer 1995; 31A: 463–466.  

12. Chen Q, Espey MG, Krishna MC et al.: Pharmacologic ascorbic 
acid concentrations selectively kill cancer cells: action as a pro-drug 
to deliver hydrogen peroxide to tissues. Proc Natl Acad Sci USA 
2005; 102: 13604–13609.  

13. Naidu KA, Fang Q, Cheng JQ et al.: P53 enhances ascorbyl stea-
rate-induced G2/M arrest of human ovarian cancer cells. Antican-
cer Res 2007; 6B: 3927–3934.  



14. Takemura Y, Satoh M, Satoh K et al.: High dose of ascorbic acid 
induces cell death in mesothelioma cells. Biochem Biophys Res 
Commun 2010; 394: 249–253.  

15. Cheung FW, Che CT, Sakagami H et al.: Sodium 5,6-benzylidene-
L-ascorbate induces oxidative stress, autophagy, and growth arrest 
in human colon cancer HT-29 cells. J Cell Biochem 2010; 111: 412–
424.  

16. Riviere J, Ravanat JL,Wagner JR: Ascorbate and H2O2-induced 
oxidative DNA damage in Jurkat cells. Free Radic Biol Med 2006; 40: 
2071–2079.  

17. Elledge RM, Lee WH: Life and death by p53. Bioessays 1995; 17: 
923–930.  

18. Velez JM, Miriyala S, Nithipongvanitch R et al.: P53 regulates oxi-
dative stress-mediated retrograde signaling: a novel mechanism for 
chemotherapy-induced cardiac injury. PLoS One 2011; 6: e18005.  

19. Zhang ZW, Abdullahi M, Farthing MJ: Effect of physiological con-
centrations of vitamin C on gastric cancer cells and Helicobacter py-
lori. Gut 2002; 50: 165–169.  

20. Chen P, Stone J, Sullivan G et al.: Anticancer effect of pharmaco-
logic ascorbate and its interaction with supplementary parenteral 
glutathione in preclinical cancer models. Free Radic Biol Med 2011; 
51: 681–687.  

21. Pollard HB, Levine MA, Eidelman O et al.: Pharmacological as-
corbic acid suppresses syngeneic tumor growth and metastases in 
hormone-refractory prostate cancer. In Vivo 2010; 24: 249–255.  

22. Kurbacher CM, Wagner U, Kolster B et al.: Ascorbic acid (vitamin 
C) improves the antineoplastic activity of doxorubicin, cisplatin, and 
paclitaxel in human breast carcinoma cells in vitro. Cancer Lett 
1996; 103: 183–189.  

23. Espey MG, Chen P, Chalmers B et al.: Pharmacologic ascorbate 
synergizes with gemcitabine in preclinical models of pancreatic 
cancer. Free Radic Biol Med 2011; 50: 1610–1619.  



24. Frömberg A, Gutsch D, Schulze D et al.: Ascorbate exerts anti-
proliferative effects through cell cycle inhibition and sensitizes 
tumor cells towards cytostatic drugs. Cancer Chemother Pharmacol 
2011; 67: 1157–1166.  

25. Yeom CH, Jung GC, Song KJ: Changes of terminal cancer patients’ 
health-related quality of life after high dose vitamin C administra-
tion. J Korean Med Sci 2007; 22: 7–11.  

26. Vollbracht C, Schneider B, Leendert V et al.: Intravenous vitamin 
C administration of vitamin C improves quality of life in breast can-
cer patients during chemo-/radiotherapy and aftercare: results of a 
retrospective, multicentre, epidemiological cohort study in Ger-
many. In Vivo 2011; 25: 983–990.  

Zpracování dané problematiky je součástí edukačních aktivit 

podpořených v rámci projektu Popularizace zdraví – Po. Zdrav.  

 

O autorech: Připravili: MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., medicínské oddělení 

Edukafarm, Praha PharmDr. Lucie Kotlářová, oddělení farmakovigilace a 

klinické farmacie, Edukafarm, Praha Spolupráce: prof. Dr. Leo Auerbach, 

Centrum pro zdraví prsu, Lékařská univerzita Vídeň prof. Dr. Karl R. Aigner, 

Klinika onkologické chirurgie, Burghausen prof. Dr. Dieter Muller, Univer-

zitní neurochirurgická klinika, Hamburk prof. Dr. Ulrich Borchard, Institut 

farmakologie, Univerzita Heinricha Heineho v Düsseldorfu  

http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/mechanismy-cytotoxickeho-pusobeni-vysokodavkovaneho-vita-

minu-c-na-nadorove-bunky-470032 

  

http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/mechanismy-cytotoxickeho-pusobeni-vysokodavkovaneho-vitaminu-c-na-nadorove-bunky-470032
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/mechanismy-cytotoxickeho-pusobeni-vysokodavkovaneho-vitaminu-c-na-nadorove-bunky-470032
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/mechanismy-cytotoxickeho-pusobeni-vysokodavkovaneho-vitaminu-c-na-nadorove-bunky-470032


Brněnské sympozium o intravenózním 
podávání vysokodávkovaného vitaminu C 
onkologickým pacientům 

16.6.2014 

NOVINKY VE FARMAKOTERAPII  

Společnost Edukafarm uspořádala 25. dubna 2014 v Brně sympo-
zium na téma „Intravenózní infuze vysokodávkovaného askor-
bátu redukuje toxicitu chemoterapie a zvyšuje kvalitu života on-
kologických pacientů“. Akce, jíž předsedal prof. MUDr. Pavel Kle-
ner, DrSc., z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pro-
běhla v době konání „XXXVIII. brněnských onkologických dnů“. V 
rámci sympozia byly v přehledu prezentovány základní údaje, stu-
die a kazuistiky využití intravenózního vitaminu C v onkologii.  

Role vitaminu C v rámci onkologické terapie je již několik desítek 
let předmětem polemik. V roce 2004 došlo k zásadnímu obratu, a 
to díky studiím, které zmapovaly farmakokinetiku a následně i far-
makodynamiku vitaminu C. Šlo nejen o antioxidační ochranný úči-
nek vůči zdravým tkáním v situaci výrazného deficitu askorbátu u 
onkologicky nemocných, ale především o pochopení mechanismů 
selektivně cytotoxického účinku na některé linie maligních buněk. 
Farmakokinetické studie ukázaly, že k dosažení dostatečné hla-
diny askorbátu nestačí perorální podání vitaminu C, ale je zapo-
třebí podávat jej parenterálně. Toto poznání v posledních deseti 
letech odstartovalo řadu klinických studií I. a II. fáze, jejichž vý-
sledky ukázaly, že vysokodávkovaný, intravenózními infuzemi po-
dávaný vitamin C může hrát prospěšnou roli jako bezpečný dopl-
něk ke standardní protinádorové terapii, který snižuje její nežá-
doucí účinky a zlepšuje kvalitu života onkologicky nemocných. Vy-
sokodávkovaný vitamin C lze v současnosti považovat za komple-
mentární léčbu doplňující základní terapii. Nelze jej zatím charak-
terizovat jako standardní protinádorové léčivo; mechanismus se-



lektivně tumor-cytotoxického účinku je sice popsán farmakolo-
gicky, ovšem na úrovni klinického hodnocení bude ještě nutné re-
alizovat další studie, konkrétně III. fáze.  

Základy využití vitaminu C v onkologii  

Na sympoziu se základům použití intravenózně podávaného vita-
minu C v onkologii podrobně věnovala PharmDr. Lucie Kotlářová 
(Edukafarm, Praha). Upozornila, že podle doporučení Evropské 
společnosti pro klinickou výživu a metabolismus (European Soci-
ety for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN) je potřeba vita-
minu C u onkologických pacientů zvýšena. Vyšší potřeba vitaminu 
C u těchto nemocných vyplývá z několika faktorů: z úlohy oxida-
tivního stresu v etiologii onkologických chorob a dále z výskytu 
deficitu vitaminu C u onkologicky nemocných, a to nejen vlivem 
primárního onemocnění, ale i v důsledku nežádoucích účinků zá-
kladní protinádorové léčby, která často způsobuje oxidativní stres 
a tím i zvýšenou spotřebu vitaminu C ve zdravých tkáních. Deficit 
vitaminu C, který je významným faktorem zhoršujícím stav onko-
logicky nemocných a snižujícím jejich schopnost čelit oxidačnímu 
stresu, byl předmětem několika studií, v nichž byla prokázána 
velmi častá přítomnost deficitu askorbátu. Je uveden jako proká-
zaný faktor charakteristický pro onkologická onemocnění i v ame-
rickém lékopise (US Pharmacopoea). Deficit vitaminu C a z něj ply-
noucí oxidativní stres ohrožuje řadu fyziologických metabolic-
kých reakcí, v nichž askorbát působí jako kofaktor a je příčinou 
chronické zánětlivé reakce. Zánětlivý proces a oxidativní stres 
hrají rozhodující roli ve vzniku, průběhu a prognóze malignit. Jak 
ukázaly klinické studie, snížená koncentrace askorbátu v krvi on-
kologických pacientů často koreluje se zvýšenou hladinou mar-
kerů zánětu a kratší dobou přežití. Vzhledem ke snížené plasma-
tické hladině askorbátu, k patologickým procesům souvisejícím se 
základním onemocněním i nežádoucími účinky léčby, jež dále zvy-
šují oxidativní stres u onkologicky nemocných, je u nich kvantita-
tivní potřeba vitaminu C natolik vysoká, že ji nelze pokrýt pero-
rální cestou. Vstřebávání ze střeva je totiž striktně omezené kapa-



citou transportérů a u vyšších dávek vitaminu C nelze ústním po-
dáním zajistit v plasmě jeho potřebnou biologickou dostupnost. 
Touto cestou je možno dosáhnout plasmatických hladin askor-
bátu pouze v řádu mikromolů, zatímco k dosažení potřebného 
účinku je zapotřebí hladin milimolárních. Takové hladiny je u člo-
věka možno dosáhnout pouze intravenózní aplikací vitaminu C v 
dávkách v řádu gramů. Role vysokodávkované terapie vitaminem 
C vychází z několika poznatků. Základem je uvedený fakt, že onko-
logičtí pacienti trpí deficitem vitaminu C, který často dosahuje 
preskorbutické, až skorbutické úrovně a má za následek oxida-
tivní stres zdravých tkání těchto pacientů. Vitamin C má zásadní 
význam pro funkci imunitního systému, důležitého pro protinádo-
rovou imunitu. Vzhledem k úloze oxidativního stresu a chronic-
kého zánětu v etiologii nádorových onemocnění je podstatné i 
protizánětlivé působení vitaminu C. Významné je in vitro a in vivo 
zjištěné selektivně cytotoxické působení farmakologických dávek 
vitaminu C na nádorové buňky. Mechanismů, které se podílejí na 
tomto účinku, je několik. Cytotoxický efekt askorbátu je zpro-
středkován například působením v mikroprostředí nádorových 
buněk, v němž vzniká peroxid vodíku, dále ovlivněním transkripč-
ních faktorů proteinu označovaného jako Sp (specificity protein) 
a tímto proteinem regulovaných genů působících v progresi růstu 
tumorů. Další mechanismy zahrnují podporu tvorby kolagenu 
typu I a IV, čímž se zvyšuje enkapsulace nádorové tkáně. V oblasti 
extracelulární matrix je popsán vliv vitaminu C na inhibici meta-
loproteinpeptidázy 9 a podpora sekrece fibronektinu. Vitamin C 
snižuje aktivitu prozánětlivého cytokinu IL-6. Zvyšuje expresi 
MHC class I na nádorových buňkách a tím přispívá k jejich rozpo-
znatelnosti T lymfocyty a podporuje tak aktivaci protinádorové 
imunity. Vitamin C indukuje Fas receptory zprostředkovávající 
apoptózu nádorově změněných buněk. Ovlivněním nitrobuněč-
ných signálních drah nádorových buněk aktivuje prokaspázu a 
kaspázu 3 a tím přispívá k apoptóze těchto buněk. Důležitý je také 
inhibiční vliv vitaminu C na angiogenezi v nádorové tkáni pro-
střednictvím snížení aktivity VEGF.  



Klinické studie – základní přehled  

PharmDr. Kotlářová dále zdůraznila, že na úrovni výzkumu vita-
minu C v onkologické oblasti proběhla řada preklinických studií a 
klinických studií fáze I, které krátce prezentovala s tím, že pro-
běhlé studie fáze I prokázaly bezpečnost podávání vysokodávko-
vaného vitaminu C (při dodržení kontraindikací vysokodávkova-
ného vitaminu C, k nimž patří deficit glukózo-6-fosfátdehydroge-
názy, porucha funkce ledvin a přítomnost urolitiázy v anamnéze). 
Jak ukázaly klinické studie, vitamin C ve vysokých, farmakologic-
kých dávkách zvyšuje kvalitu života u onkologických pacientů a 
snižuje výskyt a intenzitu nežádoucích účinků základní protinádo-
rové léčby (např. působí proti rozvoji leukopenie, zvyšuje chuť k 
jídlu, snižuje výskyt deprese a poruch spánku). V další části před-
nášky se dr. Kotlářová zabývala podrobnějším popisem studie 
fáze IIa, publikované v roce 2014 (Ma Y, Chapman J, Levine M et 
al.: High-dose parenteral ascorbate enhanced chemosensitivity of 
ovarian cancer and reduced toxicity of chemotherapy. Sci Transl 
Med 2014; 6: 222ra18). Její výsledky ukázaly, že vysokodávko-
vaný parenterálně podaný askorbát zvyšoval chemosenzitivitu 
karcinomu ovaria a snižoval toxicitu chemoterapie u pacientek s 
tímto typem tumoru. Studie byla rozdělena do tří částí: v první 
byly in vitro zkoumány a prokázány mechanismy cytotoxického 
působení askorbátu na nádorové buňky, ve druhé části této práce 
je popsáno in vitro a in vivo prokázané synergické působení 
askorbátu, karboplatiny a paklitaxelu a v poslední, klinicky zamě-
řené části bylo prokázáno snížení toxicity při komplementárním 
podávání askorbátu ke standardní chemoterapeutické léčbě kar-
cinomu ovarií (karboplatina + paklitaxel). Zároveň dr. Kotlářová 
komentovala zjištění autorů, že ve studii se projevil trend k pro-
dloužení celkového přežití pacientek (v pětiletém horizontu), 
které užívaly trojkombinaci karboplatina + paklitaxel + askorbát, 
a to o 8,75 měsíce. V uvedené studii autoři používali dávku askor-
bátu 1 g/ kg tělesné hmotnosti, aplikovanou formou intravenózní 
infuze, přičemž byl prokázán jak účinek antioxidační na zdravé 
buňky (snížení nežádoucích účinků standardní chemoterapie), 



tak prooxidační na buňky karcinomu ovarií (prokázané mecha-
nismy a prodloužení života pacientek). V závěru této pasáže dr. 
Kotlářová sumarizovala prezentované informace a předložila 
možnosti integrace farmakologického askorbátu do onkologické 
praxe, a to v rovině komplementární ke standardní onkologické 
terapii s poukazem na potenciální selektivně cytotoxický účinek 
vůči některým liniím nádorových buněk.  

Bezpečnost vysokodávkovaného vitaminu C  

V další části své přednášky dr. Kotlářová poukázala na bezpečnost 
intravenózně podávaných vysokých dávek vitaminu C (v řádu 
gramů). V této souvislosti připomenula, že maximum vitaminu C 
se po intravenózním podání z plasmy přesunuje do buněk v závis-
losti na míře deplece askorbátu v těchto buňkách. Maximální kon-
centrace askorbát dosahuje v neuronech a některých imunitních 
buňkách, přičemž v plasmě zůstává jen zbytková koncentrace 
askorbátu, který se vyloučí ledvinami většinou v nezměněné 
formě, jen necelých 0,5 % pak v podobě oxalátu (u osob s normální 
renální funkcí). Jen takto malá část askorbátu se přeměňuje na 
oxalát a podíl transformace askorbátu na oxalát dokonce s nárůs-
tem dávky IVC klesá. Tuto korelaci uvádí farmakokinetická studie 
(Robitaille L, Mamer OA, Miller WH jr. et al.: Oxalic acid excretion 
after intravenous ascorbic acid administration. Metabolism Clin 
Exp 2009; 58: 263–269), která prokázala, že podíl močí vylučova-
ného oxalátu po i.v. podání vysokých dávek vitaminu C nepřekra-
čuje 0,4 % z podané dávky vitaminu C, a dokonce se stoupající po-
danou dávkou tento podíl klesá (například při dávce 1,5g/kg tě-
lesné hmotnosti na 0,17 %). Podle této práce je i. v. podání vita-
minu C bezpečnější než perorální, protože při podání velkých dá-
vek per os se během prolongované přítomnosti askorbátu ve 
střevě přeměňuje velká část na oxalát, který se vstřebává přímo 
do krevního oběhu a zvyšuje se tak zatížení ledvin. V této souvis-
losti se dr. Kotlářová zmínila o nahlášeném údajném nežádoucím 
účinku intravenózně podaného vitaminu C; případ byl publikován 
v Bulletinu SPL. Šlo o poruchu minerálního metabolismu, respek-



tive metabolický rozvrat u onkologické pacientky, jíž byla podá-
vána chemoterapie a souběžně vysokodávkovaný intravenózní vi-
tamin C. Dr. Kotlářová zdůraznila, že etiologie tohoto stavu u pa-
cientky byla s největší pravděpodobností multifaktoriální, kdy se 
na vzniku poruchy podílelo jak základní onemocnění, tak chemo-
terapie, navíc nebylo dodrženo pravidlo, že v průběhu podávání 
vysokodávkovaného vitaminu C je třeba zvýšit příjem tekutin; 
mohlo tak dojít k dehydrataci, která se podílela na vzniklém stavu. 
Na závěr dr. Kotlářová upozornila, že v současné situaci, kdy nová 
protinádorová léčiva vykazují vysokou účinnost, je problémem 
často jejich toxicita; proto se hledají léčiva, která by obohacovala 
spektrum dostupné terapie při co nejvyšší bezpečnosti. Uvedla, že 
v kontextu hledání léčiv s co nejvyšší bezpečností je místo pro 
komplementární léčbu intravenózním vysokodávkovaným vita-
minem C jako perspektivní způsob jak u onkologických pacientů 
snížit nežádoucí účinky základní protinádorové léčby. Tento pří-
stup je v souladu se stanoviskem amerického Národního onkolo-
gického ústavu (NCI/NIH), jež shrnuje současné znalosti o využití 
vitaminu C v onkologické léčbě v následujících tezích: 

 Vitamin C je základní nutrient, který má v normálních fyzio-
logických koncentracích antioxidační funkci. 

 Vysokodávkovaný vitamin C v léčbě onkologických pacientů 
je studován od 70. let minulého století. 

 Studie prokázaly, že vysokodávkovaný vitamin C vykazuje 
vůči některým liniím nádorových buněk prooxidační půso-
bení a snižuje proliferaci buněčných linií karcinomu prostaty, 
pankreatu a tlustého střeva, hepatocelulárního karcinomu, 
mezoteliomu a neuroblastomu. 

 Studie s vysokodávkovaným vitaminem C u onkologických 
pacientů prokázaly zlepšení kvality jejich života a snížení ne-
žádoucích účinků protinádorové léčby. 

 Intravenózní vitamin C byl v klinických studiích všeobecně 
dobře tolerován.  

 



Kazuistiky  

Další přednášku pronesl MUDr. Martin Majirský z Radioterapeu-
tické a onkologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Králov-
ské Vinohrady. V první části připomněl historii využití vitaminu C 
u onkologických pacientů. Uvedl různé mechanismy, jimiž může 
vysokodávkovaný vitamin C (kromě ochrany zdravých tkání před 
oxidativním stresem) působit protinádorově. Jde například o vliv 
na extracelulární matrix nádorových buněk, působení askorbátu 
na tvorbu peroxidu vodíku v okolí maligních buněk, imunologické 
mechanismy, negativní vliv na angiogenezi a vaskularizaci nádoru 
či vyvolání apoptózy nádorových buněk. Nicméně v současné 
době jde především o komplementární využití vitaminu C, jenž 
ochranou zdravých tkání snižuje nežádoucí účinky onkologické 
léčby. Poté MUDr. Majirský prezentoval tři kazuistiky onkologic-
kých pacientů, jimž byl podáván intravenózní vysokodávkovaný 
vitamin C jako komplementární léčba k základní protinádorové 
terapii. Pokud jde o dávkování, askorbát byl podáván podle apli-
kačního protokolu pro léčbu onkologických pacientů vysokodáv-
kovaným vitaminem C vypracovaného University of Iowa Cancer 
Center a University of Kansas Cancer Research Intitute, a to v in-
fuzní dávce 0,75–1,5 g/ kg tělesné hmotnosti podle agresivity ná-
dorového onemocnění. V úvodu této části dr. Majirský uvedl kri-
téria, podle nichž vybírá vhodné pacienty pro podávání vysoko-
dávkovaného vitaminu C. Za vhodné pro tento typ komplemen-
tární terapie považuje pacienty po selhání standardní léčby nebo 
pacienty s nádory s velice nepříznivou prognózou (např. glioblas-
tom, karcinom pankreatu, jícnu a plic). V první kazuistice dr. Ma-
jirský referoval o 60letém pacientovi s progredujícím, inoperabil-
ním gliomem v obou frontálních lalocích mozku. Byla u něj zahá-
jena paliativní chemoterapie (temozolomid), na konci cyklu byla 
přidána infuzní aplikace vitaminu C. Bylo dosaženo dlouhodobé 
(1,5 roku) stabilizace nemoci, v některých úsecích nastala nepa-
trná regrese, pacient je bez potíží, bez známek toxicity. Pokračuje 
v léčbě bez nutnosti redukce dávky nebo odkladu chemoterapie. 
Benefit vitaminu C se projevil ve výborné toleranci chemoterapie, 



pacient pracuje, sportuje. V další kazuistice byla prezentována pa-
cientka ve věku 46 let, s karcinomem mammy, která absolvovala 
neoadjuvantní chemoterapii (režim AC), levostrannou mastekto-
mii s exenterací axily, pooperační chemoterapii (paklitaxel), poo-
peračni radioterapii, hormonální léčbu tamoxifenem do doby, kdy 
se objevila recidiva (hrudní stěna) a metastázy v lymfatických uz-
linách, plicích a skeletu. Paliativní chemoterapii (doxorubicin, do-
cetaxel) tolerovala špatně, objevila se progrese nálezu, metastázy 
v plicích, skeletu, pleurální a perikardiální výpotek, dušnost. Proto 
se přistoupilo ke změně chemoterapie a byla zahájena aplikace vi-
taminu C i. v. + denosumab. Přesto nastala další progrese dušnosti. 
Chemoterapie byla pro dušnost přerušena, dávky vitaminu C i. v. 
byly postupně navýšeny do úrovně 1 g/kg, byla provedena změna 
chemoterapie (cisplatina, gemcitabin). Kombinace chemoterapie 
a vitaminu C vedla k regresi metastatických ložisek plic a ústupu 
dušnosti, bez významné hemato- a nefrotoxicity, bez alopecie. V 
třetí kazuistice šlo o pacienta s dlaždicobuněčným karcinomem 
plic, u něhož po I. linii chemoterapie (paklitaxel/karboplatina) do-
šlo k progresi onemocnění, po II. linii chemoterapie (cisDDP + vi-
norelbin) a radioterapii k regresi tumoru, který však byl inopera-
bilní a metastázoval. Byla nasazena léčba infuzním vitaminem C 
2x týdně, postupně byla dávka navýšena na 1g/kg tělesné hmot-
nosti, a to po dobu 4 týdnů. Benefit vitaminu C: dobrý klinický stav 
bez dušnosti nebo bolestí, vymizení metastáz dle PET/CT. Závě-
rem dr. Majirský uvedl, že intravenózní aplikace vitaminu C byla u 
pacientů výborně tolerována i při režimu 2x týdně, objevil se jen 
pocit sucha v ústech, jenž rychle odezněl. U všech pacientů byl za-
znamenán přínos zařazení vitaminu C v rozsahu od snížení únavy 
až po částečnou regresi nádoru při nízké toxicitě dlouhodobě po-
dávané chemoterapie. Postavení askorbátu v klinické praxi: palia-
tivní léčba – samostatně (PS 0–3 dle WHO) nebo s chemoterapií 
(PS 0–2 dle WHO). Jako doplnění tohoto přehledu případů využití 
vysokodávkovaného vitaminu C v onkologické praxi uvádíme 
ještě tři další kazuistiky uvedené v sylabu sympozia. Jedná se o pa-
cienty prim. MUDr. Petry Garnolové z Institutu onkologie a reha-



bilitace Na Pleši. První pacientkou je 51letá žena s generalizova-
ným karcinomem pankreatu po několika operačních zákrocích, 
septickém stavu a kardiopulmonální resuscitaci s následnou ně-
kolikatýdenní hospitalizací na ARO. Celkový klinický stav byl při 
první návštěvě hodnocen jako PS 3, byla zahájena nutriční pod-
pora a rehabilitace. Po úpravě stavu na PS 2 začala I. linie léčby 
gemcitabinem. Po 6 cyklech došlo k podstatnému snížení hladiny 
onkomarkeru CA 19-9, ale dle CT vyšetřeni nastala progrese one-
mocnění. Byla zahájena II. linie chemoterapie FOLFIRINOX a při-
dán infuzní vysokodávkovaný vitamin C v dávce 7,5 g týdně. Přes-
tože je podávaná chemoterapie velmi náročná, pacientka absolvo-
vala obě linie léčby bez větších projevů toxicity. Mezi jednotlivými 
cykly chemoterapie žije plně aktivní život. Další kazuistika před-
stavuje 83letou pacientku s generalizovaným bronchogenním 
karcinomem; po třech liniích onkologické léčby a radioterapii při-
šla s žádostí o aplikaci infuzního vysokodávkovaného vitaminu C 
v rámci symptomatické péče. Celkově bylo aplikováno 2x 12 dá-
vek 7,5 g vitaminu C, a to bez jakýchkoli nežádoucích účinků. V 
průběhu léčby došlo k subjektivnímu zlepšení celkového stavu, 
ústupu únavy, pacientka se mohla opět začít starat o nemocného 
manžela. V současné době zvažuje další sérii léčby infuzním vita-
minem C. Třetí kazuistikou je případ 65leté pacientky s inopera-
bilním karcinomem pankreatu. Byla u ní zahájena paliativní che-
moterapie (FOLFIRINOX), po 1. cyklu se objevila febrilní neutro-
penie a mukositida. Přidání infuzní terapie vysokodávkovaným vi-
taminem C k náročné chemoterapii u pacientky s hraniční tole-
rancí léčby vedlo k výraznému snížení výskytu nežádoucích 
účinků, subjektivně ke zlepšení stavu. Během terapie také došlo k 
velmi podstatnému poklesu hladiny onkomarkerů i regresi veli-
kosti primárního tumoru.  

Závěr  

Sympozium uzavřel krátkým shrnutím předsedající prof. MUDr. 
Pavel Klener, DrSc. Uvedl, že na základě dosavadních zkušeností 
může být komplementární podávání intravenózně aplikovaného 
vysokodávkovaného vitaminu C k základní protinádorové léčbě 



užitečné; dle publikovaných studií u onkologických pacientů zvy-
šuje kvalitu jejich života a snižuje nežádoucí účinky standardní 
onkologické léčby. Dále prof. Klener zmínil, že u vysokých dávek 
vitaminu C byla prokázána bezpečnost (při dodržení příslušných 
kontraindikací) v proběhlých studiích I. fáze. Několik dnů po sym-
poziu tento přístup potvrdila ve svém vyjádření z 15. května 2014 
Vědecká rada České lékařské komory, která připouští aplikaci vy-
sokých dávek vitaminu C jako komplementární či adjuvantní léčby 
výhradně se souhlasem a ve spolupráci s atestovaným klinickým 
onkologem, v souladu s příslušnými SPC.  

http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/brnenske-sympozium-o-intravenoznim-podavani-vysokodavko-

vaneho-vitaminu-c-onkologickym-pacientum-475845 

  

http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/brnenske-sympozium-o-intravenoznim-podavani-vysokodavkovaneho-vitaminu-c-onkologickym-pacientum-475845
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/brnenske-sympozium-o-intravenoznim-podavani-vysokodavkovaneho-vitaminu-c-onkologickym-pacientum-475845
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/brnenske-sympozium-o-intravenoznim-podavani-vysokodavkovaneho-vitaminu-c-onkologickym-pacientum-475845


Nepostradatelné céčko 

7.12.2009 \ Eva Maraulasová 

Vitamin C hraje pro náš zdravý život důležitou roli. Podporuje čin-
nost srdce a cév, imunitní systém, mužskou plodnost, ochraňuje 
nás před toxiny, snižuje vysoký krevní tlak a má antialergické 
účinky. 

Král mezi vitaminy - vitamin C -je potřebný pro produkci velkého 
počtu nepostradatelných součástí těla, jako je například kolagen, 
rozličné enzymy a adrenální hormony. Je také nezbytný pro meta-
bolismus aminokyselin, přenašečů mozkových vzruchů, choleste-
rolu, kyseliny listové a železa. Nedostatek vitaminu C vede ke zná-
mým kurdějím.  

Důležitá podpora srdce  

Schopnost vitaminu C recyklovat oxidovaný vitamin E a pomáhat 
při neutralizaci hydroperoxidových radikálů poskytuje silnou 
ochranu před onemocněním srdce a cév. Hydroperoxidové radi-
kály snižují hladinu vitaminu E a oxidují LDL (špatný) cholesterol 
a krevní tuky (což je potenciální spouštěcí faktor pro tvorbu ate-
rosklerotických plátů v cévách).  

Vitamin C také zabraňuje akumulaci lipoproteinu A v postižených 
tepnách (lipoprotein A nosí a shromažďuje cholesterol v tepnách 
a zabraňuje rozpouštění krevních sraženin). Vytváření plátů se 
urychluje, pokud se setkává LDL cholesterol s lipoproteinem A. 
Naštěstí vitamin C zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu (HDL), 
který zrychluje odvod LDL cholesterolu z tepen. Dodávání vita-
minu C může snížit i celkový cholesterol a krevní tlak. Vyšší dávky 
vitaminu C jsou rovněž spojovány s nízkou hladinou krevních 
tuků.  

Antioxidant  

Vitamin C je primární antioxidant ve vodném prostředí těla a ne-
utralizuje destruktivní volné radikály, jako hydroxylové radikály 



(nejsilnější radikály) a hydroperoxidové radikály (které ničí li-
pidy). Vitamin C chrání krevní tuky a cholesterol před oxidačním 
poškozením a recykluje oxidovaný vitamin E zpátky do aktivní 
formy. Vitamin C působí společně s antioxidantními enzymy, jako 
je glutathion peroxidáza, superoxid dismutáza (SOD) a kataláza, a 
pomáhá chránit volné železo a měď před oxidací.  

Podpora imunity  

Bylo prokázáno, že podávání vitaminu C zvyšuje funkce bílých kr-
vinek, produkci interferonů (imunitní proteiny, které chrání 
buňky před zevní invazí) a protilátek. Hladina vitaminu C v krvi 
bývá během infekce nedostatečná. Vědci věnovali velkou pozor-
nost vlivu vitaminu C na viry (například na chřipkové viry).  

Ačkoli výsledky studií byly rozporuplné ohledně možnosti před-
cházet chřipce pravidelnou konzumací vitaminu C, jednoznačně 
se prokázalo, že vitamin C zkracuje dobu trvání chřipky a mírní 
symptomy. Vitamin C snižuje schopnost virů pronikat tkáněmi a 
zlepšuje stabilitu pojivových tkání, přes které se musí viry dostat. 
Všeobecně se dá říci, že viry nedokážou přežít v prostředí boha-
tém na vitamin C. Tyto vlastnosti pomáhají vysvětlit popularitu to-
hoto vitaminu v boji s infekcemi.  

Ochrana před toxiny  

Je známo, že vitamin C pomáhá detoxikovat či neutralizovat 
mnohé škodlivé látky. Například udržuje těžké kovy v roztoku, což 
umožňuje jejich vylučování ledvinami. Těžké kovy jsou produko-
vány průmyslem a automobilovou dopravou, avšak olovo, kad-
mium, arzen a radioaktivní polonium jsou zastoupeny i v cigare-
tovém kouři.  

To vysvětluje, proč užívání vitaminu C je tak vehementně doporu-
čováno kuřákům. Vitamin C dále zabraňuje přeměně dusičnanů a 
dusitanů - které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, znečištěném 
ovzduší a konzervovaném mase - na buňky poškozující nitrosa-
miny. Pokud jsou již buňky poškozeny, je to právě vitamin C, který 



může pomoci chránit před jejich abnormálním množením a proli-
ferací.  

Ochrana očí  

Oční tkáň je velmi náchylná k poškození volnými radikály a k oxi-
daci, potenciálně způsobující šedý zákal (kataraktu) či degeneraci 
žluté skvrny (maskulární degeneraci). Mnoho studií potvrzuje uži-
tek vitaminu C na šedý oční zákal. Ve výzkumu se uvádí, že většina 
pacientů, kteří užívali 1000 mg vitaminu C denně, neměla další 
zhoršení šedého zákalu dokonce ani po 10 letech!  

Bylo to nepochybně také dáno tím, že vitamin C zvyšuje produkci 
glutathionu, mocného antioxidantu v oční tkáni. Vitamin C rovněž 
chrání před poškozením zraku u diabetiků (retinopatií) tím, že 
snižuje glykaci (poškození cukrem) oční tkáně a též snižuje hla-
dinu sorbitolu, který se u diabetiků hromadí a způsobuje ztrátu 
ochranných živin z čočky. Předpokládá se, že je třeba - k udržení 
potřebné hladiny vitaminu C v oční čočce - minimálně 1000 mg 
vitaminu C denně.  

Zdraví pojivových tkání  

Vitamin C je rovněž potřebný pro zdraví tělních pojivových tkání 
(včetně kůže, krevních cév, šlach, trávicího a dýchacího systému a 
očí), díky své roli v syntéze kolagenu, odstraňování volných kyslí-
kových radikálů, detoxikaci, podpoře imunity a tlumení zánětli-
vých reakcí.  

Tyto vlastnosti opodstatňují jeho užití pro podporu zdraví tkání v 
celém těle. Například pooperační dodávání vitaminu C - vzhle-
dem k urychlení regenerace tkání a redukci zánětů - prokazatelně 
snižuje dobu uzdravení.  

Antialergické účinky  

Schopnost vitaminu C snižovat hladinu histaminu (záněty vyvolá-
vající chemická látka, která je spojována s mnohými alergickými 



symptomy) z něj činí účinný prostředek v prevenci a léčbě tako-
vých alergických stavů, jako je například senná rýma, ekzémy či 
kopřivka. Zdá se, že dýchací trakt má speciální užitek z vitaminu C 
(vitamin C chrání plíce před oxidem dusným, který se nachází ve 
znečištěném ovzduší). Několik studií dokonce prokázalo vý-
znamný prospěch z pravidelného podávání 1000-2000 mg vita-
minu C při astmatu.  

Zmírnění potíží v přechodu  

Vitamin C, zejména s bioflavonoidy, pomáhá uchovat integritu ko-
lagenu ve stěnách krevních cév a redukuje jejich odpověď na sti-
muly, které způsobují dilataci cév a návaly horka. Bylo zjištěno, že 
užívání vitaminu C, E a vápníku snižuje počet a sílu návalů.  

Mírnění těhotenských nevolností  

Pokud je vitamin C užíván samostatně, nemá zřejmě žádný efekt 
na ranní nevolnost v těhotenství. Avšak v kombinaci s vitaminem 
K má značný účinek. Mechanismus účinku není znám, avšak studie 
prokázala, že 90 % pacientek nemělo žádné další potíže. Nepře-
kračujte však denní dávku vitaminu K 5 mg!  

Snižování vysokého krevního tlaku  

Vita-min C projevuje zdárný účinek i na snižování krevního tlaku. 
Zdá se, že primární příčinou je schopnost vitaminu C vázat olovo. 
Vysoká hladina olova v těle má souvislost s vysokým krevním tla-
kem a vitamin C dokáže olovo z organismu odstraňovat. Studie 
prokázaly, že vysoká hladina vitaminu C v krvi je spojena s nižším 
krevním tlakem.  

Zvyšování mužské plodnosti  

Antioxidanty jsou považovány za velmi důležité při prevenci po-
škození spermií volnými radikály, které způsobuje snížení počtu 
spermií a jejich nízkou pohyblivost. Vysoká hladina volných radi-
kálů byla prokázána u mužů, kteří měli problémy s plodností.  



Vitamin C také dokáže chránit důležitý genetický materiál - DNA 
- spermií před poškozením volnými radikály. Zejména kuřáci jsou 
ohroženi poškozením spermií volnými radikály. V jedné studii byl 
kuřákům podáván vitamin C po dobu jednoho měsíce a výsledek 
byl víc než překvapivý: značně se jim zvýšila kvalita jejich sper-
matu.  

Vhodné aplikace vitaminu C  

1. Antioxidant  
2. Onemocnění srdce a cév (ateroskleróza, vysoký krevní tlak)  
3. Onemocnění periferních cév  
4. Virové, bakteriální a plísňové infekce (nachlazení, chřipka, 

herpes, kandidóza)  
5. Všeobecná podpora imunity  
6. Tlumení alergických reakcí (ekzémy, astma, senná rýma, 

kopřivka)  
7. Ochrana buněk  
8. Degenerativní oční onemocnění (šedý zákal, makulární de-

generace)  
9. Detoxikace organismu  
10. Hojení ran a kožních vředů  
11. Podpora zdravé kůže  
12. Artritida  
13. Zdraví kostí  
14. Vředy v trávicím ústrojí  
15. Preeklampsie 
16. Stres 
17. Onemocnění dásní  
18. Mužská neplodnost  

Faktory, které snižují hladinu vitaminu C: kouření, alkohol, znečiš-
těné ovzduší, stres, infekce, aspirin, indometacin, hormonální an-
tikoncepce, určitá antibiotika (tetracycliny)  

Symptomy, které mohou značit nedostatek vitaminu C: zvýšená 
náchylnost k infekcím, špatné hojení ran a zlomenin, onemocnění 



srdce a cév, lámavost kapilár, krvácení z dásní, chronické podli-
tiny, krvácení z nosu, buněčné abnormality, suchá a drsná kůže, 
chudokrevnost, vypadávání zubů a měkká sklovina, ochablost, 
psychické poruchy (deprese, hysterie), kurděje. 

http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/nepostrada-

telne-cecko-448542  

http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/nepostradatelne-cecko-448542
http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/nepostradatelne-cecko-448542


Pan Vitamín 
Důležitost vitamínu C pro náš organismus je nesporná. Bohužel 
před mnoha miliony let vznikl u člověka "malý genetický de-
fekt", o kterém možná nevíte. Jeho znalost je pro Vás a Vaše 
zdraví mimořádně důležitá. 

Pusťte si video, nebo přečtěte informace v textové podobě ve 
článku pod ním. Dozvíte se mnoho zajímavého! 

Vitamín C je možná nejdůležitější vitamín vůbec. Účastní se kolem 
15.000 různých metabolických procesů v těle. Patří mezi účinné 
antioxidanty, které jsou důležité pro odstranění volných radi-
kálů. 

Osobně považuji vitamín C za základ fungování imunitního sys-
tému. 

 

Pokud bych měl ze všech výživných látek, potřebných pro orga-
nismus a jeho správnou funkci, zdůraznit jeden nebo dva nejdůle-
žitější, pak by mezi ně rozhodně patřily vitamíny C a D. Neexistuje 
jiný vitamín, jehož účinky jsou zdokumentované tolika studiemi a 
kterému by věda věnovala tolik pozornosti. 

Vědecká evidence účinků vitamínu C je jednoznačná, přesto tyto 
informace nejsou v medicíně využívány. V níže uvedeném článku 
jsem shrnul to nejdůležitější, co by každý člověk měl o vitamínu C 
vědět. Dle mého názoru by se takové informace měly vyučovat na 
základních školách. 

Genetický defekt druhu Homo Sapiens 

Není příliš známým faktem, že všichni zástupci druhu Homo 
Sapiens (tedy všichni lidé) se narodili s vážným a životu nebez-
pečným genetickým defektem: náš organismus není schopen 
sám vytvářet vitamín C. 

Tato schopnost se ztratila před mnoha milióny let u našich před-
chůdců "haplorrhini", což je řád vyšších primátů. Tím se výrazně 



odlišujeme od většiny savců i jiných zvířat, jejichž tělo je 
schopno vitamín C dle potřeby vyrábět. 

Proč zvířata netrpí nachlazením? 

K významu vitamínu C pro imunitní systém se dostanu za chvíli. 
Při ohrožení organismu infekcí výrazně stoupá potřeba vita-
mínu C. U zvířat dojde k automatickému zvýšení tvorby vitamínu 
C ve střevech. Ten je využíván jako "pohon" pro bílé krvinky, které 
pak mohou účinně zlikvidovat "vetřelce". Vitamín C také podpoří 
produkci látky zvané interferon, která stimuluje obranu orga-
nismu. 

U zvířat tedy existuje tento přirozený mechanismus "samový-
roby" vitamínu C dle aktuální potřeby. Člověk nemá jinou mož-
nost, než čerpat vitamín C z přírodních zdrojů. Historicky v tom 
nebyl problém - lidé konzumovali dostatek neznehodnocené 
rostlinné stravy, zejména ovoce a zeleniny. Dvojnásobný nositel 
Nobelovy ceny pan Linus Pauling uvádí, že strava pračlověka ob-
sahovala asi 40x více vitamínu C, než dnes. Lidé také intuitivně 
a ze zkušeností věděli, že při oslabení infekcí je potřeba přísun 
zvýšit. 

A proč je dnešní člověk tak náchylný na infekce a jiná 

onemocnění? 

Jedním z důvodů je to, že velká část obyvatelstva trpí chronickým 
a dlouhodobým nedostatkem výživných látek, mimo jiné i vita-
mínu C. Ve studii prováděné v Německu (zahrnující 23 000 osob) 
to bylo 49% u žen mezi 19 a 35 lety. Tři francouzské studie potvr-
dily nedostatek vitamínu C u 25-60% mužů a 15-60% žen. Po-
dobné výsledky ukázala i studie amerického Ministerstva země-
dělství. 

Symptomy nedostatku vitamínu C 

Máte-li nedostatek vitamínu C, můžou se u Vás vyskytovat některé 
z těchto symptomů: 



 náchylnost k alergiím 

 krvácení dásní 

 náchylnost k infekcím 

 oslabená imunita 

 únava 

 špatné spalování tuků 

V případě dlouhodobého nedostatku se pak objevují například: 

 srdečně-cévní onemocnění 

 rakovina 

 šedý zákal a makulární degenerace 

 vysoký krevní tlak 

Pan Vitamín a co ukazují vědecké studie 

Vitamín C se podílí na 15 000 různých metabolických proce-
sech. Bez nadsázky lze říci, že bez vitamínu C nebude v těle fun-
govat prakticky nic. Od metabolismu tuků, přes imunitu, elimi-
naci volných radikálů, až po tvorbu a využití hormonů. 

Nespočet vědeckých studií prokazuje působení výživných látek a 
specificky vitamínu C na náš organismus a ukazují jeho důležitost 
pro naše zdraví. Pojďme se podívat na některé oblasti, kde vitamín 
C sehrává životně důležitou roli. 

Srdečně-cévní onemocnění 

Těšíte se na "svůj infarkt"? Pak vězte, že na srdečně-cévní onemoc-
nění umírá v západním světě téměř každý druhý člověk. 

Jedním z hlavních důvodů je to, že dochází k ucpání cév zoxidova-
nými tuky, například cholesterolem. Problémem však není choles-
terol samotný - naopak, to je životně důležitá "substance". Problé-
mem je jeho oxidace, vzniklá nedostatkem antioxidantů, jme-
novitě vitamínu C, E, selenu a řady dalších. 



Mnoho studií s desítkami až stovkami tisíc účastníků prokázalo, že 
dostatečným příjmem vitamínu C je možné snížit riziko sr-
dečně-cévních onemocnění o 25-40%. To dokáže pouze jeden 
vitamín! 

Další velmi zajímavá a důležitá fakta: 

 vitamín C (spolu s dalšími antioxidanty) zachycuje volné ra-
dikály, čímž brání před oxidací tuků kolujících v cévním sys-
tému 

 přebírá také volné radikály od dalších antioxidantů (např. od 
vitamínu E) a tak jim opět umožňuje plnit jejich antioxi-
dační funkci 

 obnovuje flexibilitu arterie, čímž omezuje vznik malých 
trhlinek 

 snižuje kornatění tepen a cév 

 samotná strava bohatá na vitamín C neprokázala dostatečný 
efekt na snížení kardiovaskulárních nemocí - toto riziko se 
významně omezilo (min. o 25%) až při užívání kvalitních 
doplňků stravy. Za hlavní důvod tohoto jevu považuji zne-
hodnocené potraviny a prokázaný úbytek výživných látek v 
nich. 

Šedý zákal a makulární degenerace 

To jsou onemocnění oka, která vedou k vážnému omezení zraku a 
posléze ke slepotě. Jejich incidence (výskyt) je stále častější a pro-
jevuje se u stále mladších lidí. 

Pečlivě čtěte následující fakta: 

 sítnice oka obsahuje kolem 130 miliónů buněk citlivých na 
světlo. Jejich úkolem je změnit světelné vlnění na nervový sig-
nál, který náš mozek vyhodnocuje a vytváří obraz, který vi-
díme. To vše se děje na neuvěřitelně malém prostoru v zadní 
části oka. 



 centrum nejostřejšího vidění se nazývá macula lutea, česky 
žlutá skvrna. Tento prostor několika mm2 obsahuje nej-
vyšší koncentraci antioxidantů v celém těle! To je proto, 
aby Vaše oči chránily před volnými radikály a jejich ničivou 
činností. 

 v sítnici oka (u zdravého oka) je uloženo až 30x více vita-
mínu C, než v okolních tkáních. 

 četnost výskytu šedého zákalu je o 80% nižší u osob, 
které mají v krvi obsažena vysoká množství vitamínu C, 
E a beta-karotenu. 

 ve studii se 118 000 účastníky se prokázalo, že vysoký pří-
sun čerstvého ovoce a zeleniny snižuje riziko vzniku 
makulární degenerace o 64%. 

 opakované studie prokazují, že dostatek vitamínu C snižuje 
výskyt makulární degenerace o 35-45% 

 další studie ukázaly, že dostatek vitamínu C dokáže snížit 
výskyt šedého zákalu o 45-77% 

Je třeba k tomu ještě něco dodávat? Myslím že nikoliv. Přijít o zrak 
je asi to nejhorší, co se Vám může v životě přihodit. Ideální je vě-
novat se prevenci. A v případě výskytu těchto onemocnění ne-
zbývá nic jiného, než začít antioxidanty doplňovat a pomoci jim, 
aby se efektivněji dopravily do očí. 

Imunita 

K pochopení role vitamínu C a dalších antioxidantů pro imunitní 
systém je důležité vědět, jak tělo proti "vetřelcům" bojuje. 

Bakterie, viry a další škodlivé mikroorganismy jsou všude kolem 
nás - i v nás. Bakterie je nejčetnější organismus na zeměkouli. Pro-
blém nastává tehdy, když si s nimi imunitní systém neví rady. A 
role antioxidantů pro silnou imunitu je neoddiskutovatelná a 
funguje zhruba takto: 

Proti "škůdcům" ve Vašem organismu bojují buňky imunitního 
systému, takzvané T-buňky. Ty doslova "požírají" viry a bakterie, 



přičemž v tomto procesu se uvolňuje velké množství volných ra-
dikálů. Ty narušují buněčné stěny "vetřelců" a T-buňka pak může 
tyto oslabené buňky zničit. 

Jenže volné radikály si nevybírají a narušují buněčné stěny všeho, 
co jim přijde do cesty. Aby nezničily samotnou T-buňku, je v její 
buněčné stěně uloženo mnoho vitamínu C, který tyto volné ra-
dikály "odchytává". V buňkách imunitního systému je vitamínu C 
uloženo asi 40x více, než v jiných buňkách. 

Co se stane, když v organismu není dostatek vitamínu C a dal-
ších antioxidantů? Možná už tušíte - aby tělo ochránilo své imu-
nitní buňky před zničením, sníží imunitní systém svojí výkonnost. 
Aby tělo zvítězilo nad množícím se virem či bakterií, potřebuje vy-
tvářet silnou protiobranu, tedy miliony imunitních T-buněk. K 
tomu je potřeba snadno dostupná bílkovina (získávaná ze svalů) 
a antioxidanty, specificky vitamín C. 

Desítky a stovky studií potvrdily působení vitamínu C na imunitní 
systém. Například ve studii s kanadskými vojáky se při podá-
vání dávek vitamínu C snížila četnost nachlazení o 68%. V jiné 
studii došlo při podávání antioxidantů ke snížení délky infekce na 
23 dnů za celý rok, u skupiny bez vitamínů to bylo 48 dní. Také 
doba používání antibiotik byla zkrácena z 32 na 18 dní. 

Působení vitamínů na imunitní systém je zcela jednoznačné a "v 
období chřipek" je jejich zvýšený příjem mimořádně důležitý. 

Rakovina 

Pozor, jde do tuhého. Diagnózu "rakovina" si v ČR vyslechne v prů-
běhu života každý třetí člověk a každý čtvrtý na ní umírá. Co kdy-
byste mohli snížiti riziko jejího vzniku o 50%? Výsledky studií 
hovoří opět jednoznačně. 

Profesor Block z univerzity v Berkeley vyhodnocoval výsledky 
164 studií o 13 druzích rakoviny. Celkem 129 z těchto studií pro-
kázalo, že průměrná četnost výskytu rakoviny je o 50% nižší, 



pokud jsou v krvi dostatečná množství vitamínu C, E a rostlin-
ných antioxidantů. 

Ke stejnému výsledku dospěla studie Národního institutu pro vý-
zkum rakoviny v USA - ta zkoumala 47 klinických studií, které se 
týkaly pouze vitamínu C. Výsledek? Čtyřicet z těchto studií uká-
zalo, že osoby s nejvyšším množstvím vitamínu C mají o polo-
vinu nižší riziko vzniku rakoviny. 

Mikroživin působících v prevenci a léčbě rakoviny je samozřejmě 
více, než pouze vitamín C. Je ale neuvěřitelné, že jeden jediný vita-
mín dokáže o tolik snížit riziko takto obávaného onemocnění. Je 
také neuvěřitelné, že s tím medicína nepracuje. 

Další oblasti 

Další oblasti pozitivního vlivu vitamínu C již zmíním pouze let-
mým výčtem a stručnými informacemi nebo čísly: 

 poškození nervové soustavy, Alzheimerova nemoc a de-
mence: například o 34-70% nižší riziko vzniku Alzheimerovy 
nemoci u účastníků studií s nejvyšším přísunem vitamínu C a 
E; o 50% nižší riziko ztráty duševní výkonnosti při zvýšeném 
příjmu těchto vitamínů 

 ochrana cév při cukrovce: zvýšené množství cukru v krvi 
díky reakci s bílkovinou vede mimo jiné k postupnému ucpá-
vání cév. Vitamín C může tuto reakci cukru s bílkovinou snížit 
o 33%, jak ukázala jedna ze studií. Také snížená funkce ledvin 
u diabetiků vede k přílišnému vylučování vitamínů, jejich zvý-
šený příjem je tedy nutností. 

 nikotin, kofein, aspirin, antibiotika, či antikoncepce zvy-
šují vylučování nebo transport vitamínu C (a dalších vý-
živných látek). Je to tak hrozné? Tak například aspirin (acyl-
pyrin apod.) zvyšuje 10x vyplavování vitamínu C z těla a brání 
jeho transportu v organismu. Dvě až tři cigarety denně (díky 
volným radikálům, které kouření vytváří) odčerpají z orga-
nismu celou denní dávku vitamínu C. 



 kožní onemocnění, alergie a astma jsou přímo spojeny s 
dlouhodobým zatížením organismu škodlivými látkami (che-
mikálie apod.). Za alergické symptomy je odpovědný imunitní 
transmitter histamin (lékaři podávají antihistaminika, ovšem 
s vedlejšími účinky). Studie prokazují, že astmatici a alergici 
mají v krvi nízké hladiny vitamínu C, který se podílí na odbou-
rávání histaminu. Sedm studií ukazuje omezení astmatických 
záchvatů s pomocí vitamínu C. 

 vitamín C také váže škodlivé látky a těžké kovy, například 
nitráty vznikající vlivem cigaretového kouře, olova a dalších 
faktorů. Škodlivé látky lze omezit, ale úplně jim neutečete. 
Dostatek vitamínu C je tedy mimořádně důležitý pro jejich 
odbourávání. 

Příběh vitamínu C 

Fajn, takže hurá do lékárny pro tablety vitamínu C. Obsahují vita-
mín C v podobě kyseliny askorbové. Pokud to přeženete, způso-
bíte si žaludeční problémy nebo dokonce vředy. 

Poté zjistíte, že kyselinu askorbovou neumí tělo ani vstřebat, ani 
zpracovat, není-li v kombinaci s látkami, které se nazývají biofla-
vonoidy. Heuréka! Najdete si přípravek, který obsahuje vitamín C 
spolu s bioflavonoidy a začnete znovu. 

O pár měsíců později se k Vám "náhodou" dostane článek, který 
popisuje nové poznatky o využívání vitamínu C lidským tělem. 
Vědci totiž zjistili, že pro správný metabolismus vitamínu C jsou 
potřeba nejen bioflavonoidy, ale také vápník. Takže jste zpět v 
bodě nula, vyhodili jste spoustu peněz za něco, co nefunguje. 

Co je vitamín C 

V přírodě se vitamín C nikdy nevyskytuje samostatně a kyselina 
askorbová je pouze jedna ze součástí komplexu chemických 
látek, které by se měly správně nazývat komplexním vitamínem 
C. Jsou to zmíněné bioflavonoidy, vápník a další látky. 



Pouze tento komplex látek v těle funguje tak, jak popisoval 
výše uvedený text a studie. 

Jaký je nejlepší zdroj vitamínu C? 

Jsou to organické přírodní suroviny. Mezi nejbohatší přírodní 
zdroje patří (v tomto pořadí): 

 švestky kakadu (jinak též gubinge, kozlí švestky, lat. Termi-
nalia ferdinandiana) - australská rostlina, bohužel v EU řa-
zená mezi tzv. "potraviny nového typu" a její používání v EU 
by vyžadovalo složitý a drahý legislativně-schvalovací proces 

 camu camu - pocházející z Jižní Ameriky, obsahuje 30-60x 
více vitamínu C než například citrusy. kromě toho také biof-
lavonoidy, anthocyany, vápník, draslík, železo, některé B-vi-
tamíny. 

 acerola - třešničky ze stromu pocházejícího z Jižní Ameriky. 
Dosahují jen o málo nižší koncentrace vitamínu C než camu 
camu a samozřejmě i další mikroživiny. 

 šípky - obsahují až 10x více vitamínu C, než citrony. Kromě 
něj obsahují např. riboflavin a další. 

 kapusta - kromě vitamínu C bohatá na bioflavonoidy, lutein 
a zeaxantin (významné antioxidanty) a mnoho dalších výživ-
ných látek 

 petržel, koriandr (semeno), samozřejmě citrusy 

Jaká je potřebná denní dávka vitamínu C? 

Zde mám pro vás možná překvapivou odpověď: NEEXISTUJE 
jedno číslo, které by bylo možné označit za univerzální správnou 
dávku vitamínu C. 

Lidské tělo není stroj. Potřeba výživných látek je individuální a 
navíc proměnná v čase. 

Jednu jistotu však máte: takzvaná doporučená denní dávka 
(DDD) vitamínu C je pro Vaše zdraví naprosto nedostatečná. 



To není obchodní argument, na tom se dnes shoduje většina vě-
decké komunity. Životospráva západního člověka obsahuje o 
mnoho méně zeleniny a ovoce, než tomu bylo dříve. Množství vý-
živných látek v potravinách výrazně ubylo, např. vitamínu C ve 
špenátu a jablkách ubylo za posledních 25 let o více než 60%, 
v jahodách dokonce o 87% (výsledky publikované studie z Ně-
mecka a Švýcarska). 

Navíc přibylo vlivů, které zvyšují potřebu nejen vitamínu C, 
ale i dalších esenciálních výživných látek: alkohol, cigaretový kouř 
(i pasivní kouření), chemikálie kolem nás, kofein, farmaceutika 
(léky), různé nemoci (cukrovka, rakovina, atd.) a také stres (ano, 
zvyšuje množství volných radikálů v těle). 

 

http://www.detoxy.cz/clanky/zazracny-vitamin-c.html  

http://www.detoxy.cz/clanky/zazracny-vitamin-c.html
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die PACMAN) 

3.6.2013 

V poslední době si řada odborníků pokládá otázku, jak je možné, 
že se více než 30 let diskutuje o využití vitaminu C v onkologii, aniž 
by byl jeho potenciál v tomto oboru adekvátně zužitkován. Odpo-
věď na tuto otázku je velmi jednoduchá: Dnes je zřejmé, že inte-
grační vývoj pozastavila neznalost detailní farmakokinetiky a z 
toho plynoucí neschopnost alespoň rámcově popsat účinek zá-
vislý na dávce. Tento proces byl úspěšně nastartován v posledním 
desetiletí, a proto dnes máme k dispozici informace, které překo-
návají znalosti získané v 80. či 90. letech. 

Využitím těchto informací na poli nutriční farmakologické inter-
vence, která je ve formě parenterální výživy součástí základní on-
kologické léčby, může dojít k jejímu posílení a tím i k navýšení 
šance na uzdravení či prodloužení života u onkologických paci-
entů. Navíc byl teprve v posledních letech zmapován a popsán se-
lektivně prooxidativní, cytotoxický účinek, kterým vitamin C pů-
sobí na některé linie nádorových buněk.  

Zvýšená potřeba  

Podle doporučení Evropské společnosti pro klinickou výživu a 
metabolismus (ESPEN) je potřeba vitaminu C u onkologických pa-
cientů zvýšená. V této souvislosti je zřejmé, že dávky vitaminu C 
pro krytí deficitu musejí být u tohoto typu pacientů vysoké, jelikož 
u malignit je ve zvýšené míře přítomný oxidativní stres a chro-
nický zánět, které vytvářejí příznivé podmínky pro vznik nádoro-
vého bujení a negativně ovlivňují prognózu onkologických paci-
entů. Potřeba vitaminu C, jako látky potlačující oxidativní stres a 
působící protizánětlivě, je proto u těchto pacientů vyšší.  



Nelze předpokládat, že by deficit vitaminu C u onkologických pa-
cientů saturovala na fyziologickou, či dokonce farmakologickou 
úroveň denní dávka 100–200 mg, která u zdravého jedince slouží 
k zajištění fyziologických funkcí, tj. biochemických reakcí, ve kte-
rých vitamin působí jako kofaktor (např. eliminační reakce v ját-
rech, biosyntézy neurotransmiterů, kolagenu, karnitinu, žlučo-
vých kyselin, resorpce železa ze zažívacího traktu), a k udržení 
rovnováhy na úrovni oxidačně-redukčního potenciálu v extra- a 
intracelulárních prostorech.  

Cytotoxická hladina  

Z výše uvedeného bylo odvozeno, že k normalizaci výrazně sní-
žené hladiny askorbátu v krvi a k redukci hladiny prozánětlivých 
cytokinů je nutné podání vitaminu C v gramových množstvích (Du, 
Yuan 2003; Long, Maull 2003). Například pro dosažení protizánět-
livých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15x vyšší 
koncentraci, než je koncentrace fyziologická, což je možné doká-
zat pouze nitrožilním podáním vitaminu C. Při perorálním podání 
lze kvůli omezeným transportním možnostem ve střevě dosáh-
nout v krevní plasmě koncentrací, které jsou schopny zajistit 
pouze již uvedené fyziologické účinky (Wang, Mackenzie 2000; 
McDonald, Thumser 2002).  

Pro dosažení cytotoxické hladiny vůči některým liniím maligních 
buněk je třeba ještě vyšších hladin. Z farmakologického pohledu 
je třeba respektovat závislost účinku vitaminu C na dávce, přičemž 
je třeba rozlišovat účinky fyziologické (dávka 0,0027 g/kg tělesné 
hmotnosti), imunomodulační (0,1 g/kg), protizánětlivé (0,2–0,6 
g/kg t. hm.) a tumorselektivně cytotoxické ( 0,75–1,75 g/kg t. 
hm.). Ve farmakologii se jedná o běžnou situaci. Například ASA má 
v denní dávce 75–100 mg účinky antitrombotické, v dávce 325–
650 mg antipyreticko-analgetické a v dávce 1000 mg antimi-
grenózní. Podle užité dávky vitaminu C lze očekávat fyziologické 
či farmakologické účinky.  

Obavy pouze v rovině teoretické  



S ohledem na vysoké intravenózně podávané dávky vitaminu C se 
často ozývají kritické hlasy, že taková dávka má svá rizika souvi-
sející s tvorbou oxalátů. Jak ukazují poslední studie (Hoffer et al. 
2008; Welsh et al. 2013), u onkologicky nemocných s normální 
funkcí ledvin (a bez urolitiázy) při výchozím vyšetření je parente-
rální aplikace vitaminu C ve vysokých dávkách bezpečná, v žádné 
ze studií autoři neuvádějí vznik oxalátové urolitiázy jako následku 
podávání vitaminu C těmto pacientům.  

Nadbytek vitaminu C se eliminuje močí, ovšem s ohledem na dnes 
již známou farmakokinetiku lze předpokládat, že u pacientů s vý-
razným deficitem askorbátu (např. u onkologických pacientů) se 
jedná o minoritní množství. Gramové dávky vitaminu C jsou zužit-
kovány v rámci oxidačněredukčních a dalších dějů na úrovni tkání, 
přičemž například buňky imunitního (monocyty, lymfocyty) a 
nervového (neurony) systému akumulují extrémně vysoká množ-
ství vitaminu C. Z hlediska eliminace vitaminu C v organismu tedy 
nelze na úrovni ledvinné clearance uplatnit lineární závislost vzta-
hující se pouze k biologickému poločasu vitaminu C v krvi. Právě 
z této linearity vycházejí obavy spojené s urolitiázou, které leží 
pouze v rovině teoretické, ale v praxi se v uvedených studiích ne-
potvrdily.  

Klinická studie PACMAN  

Jak již bylo zmíněno výše, vitamin C podaný parenterálně ve far-
makologických dávkách významně přispívá ke zvýšení antioxi-
dační ochrany tkání. U pacientů s některými onkologickými cho-
robami svým protinádorovým účinkem (selektivně prooxidativ-
ním působením na nádorové buňky) přispívá ke zvýšení účinnosti 
chemoterapie a zlepšení kvality života nemocných.  

Jak ukázaly preklinické modely, vysoké dávky vitaminu C působí 
příznivě i při léčbě karcinomu pankreatu. V roce 2013 byly v ča-
sopise Cancer Chemotherapy and Pharmacology publikovány vý-
sledky klinické studie fáze I PACMAN (Pharmacological Ascorbate 
with gemcitabine for the Control of Metastatic And Node-positive 
pancreatic cancer), v níž byla hodnocena účinnost a bezpečnost 



vitaminu C v kombinaci s gemcitabinem v léčbě pacientů s me-
tastazujícím karcinomem pankreatu (Welsh et al. 2013). O této 
studii přinášíme základní informace.  

Možnosti terapie karcinomu pankreatu  

Incidence karcinomu pankreatu vzrůstá, přičemž mortalita na 
tento nádor je vyšší než 80% (Siegel et al. 2012). Přestože je v USA 
na 4. místě mezi onkologickými příčinami úmrtí, pokroky v léčbě 
tohoto tumoru nejsou tak rychlé, jako je tomu u jiných maligních 
tumorů (Winstead et al. 2009). Zavedení léčby gemcitabinem dle 
Burrise (Burris et al. 1997) znamenalo značný pokrok v léčbě.  

Kombinační režim FOLFIRINOX (leukovorin + 5-fluorouracil + 
irinotekan + oxaliplatina) pak přinesl zvýšení celkového přežití 
pacientů oproti monoterapii gemcitabinem, ale za cenu zvýšené 
toxicity léčby (Conroy et al. 2011). Proto je třeba hledat další tera-
peutické možnosti, které by byly pacienty lépe tolerovány. Jednu 
z nich by mohla představovat kombinace gemcitabinu s vysoko-
dávkovaným vitaminem C, která byla testována ve studii fáze I 
PACMAN.  

Vitamin C – nová možnost v onkologické léčbě  

Vitamin C (kyselina askorbová, askorbát) ve farmakologických 
koncentracích má schopnost působit v lidském organismu jako 
antioxidant i prooxidant. Jako antioxidant se uplatňuje v ochraně 
nenádorových buněk a tkání. K jeho prooxidativnímu působení v 
některých nádorových buňkách přispívají faktory charakteris-
tické právě pro nádorové buňky, například přítomnost tzv. kata-
lytických kovů (iontů dvojmocného železa apod.) v jejich okolí 
(Buettner et al. 1996).  

Farmakologické plasmatické hladiny askorbátu (kterých je možné 
docílit intravenózní aplikací vysokých dávek vitaminu C), odpoví-
dající řádově 100–1000násobku fyziologické hladiny, mají schop-
nost vyvolat v okolí nádorových buněk produkci peroxidu vodíku 
a přestup peroxidu do nitra těchto buněk. To je jeden z faktorů, 



kterými v těchto buňkách vzniká oxidativní stres, jenž je může po-
škodit a vést k jejich apoptóze.  

Askorbát ve farmakologických hladinách, dosažitelných u člověka 
intravenózním podáním, tímto prooxidativním mechanismem se-
lektivně způsobuje zánik buněk karcinomu pankreatu (Chen et al. 
2005, 2007; Du et al. 2010). Navíc preklinické modely ukázaly, že 
přidání vitaminu C ve farmakologické dávce ke gemcitabinu může 
přispět ke zlepšení výsledků léčby (Espey 2011).  

Cíle studie  

Perorálním podáním vitaminu C nelze docílit potřebné plasma-
tické hladiny; k dosažení farmakologických hladin askorbátu je za-
potřebí parenterální aplikace. S přihlédnutím k této skutečnosti a 
na základě uvedených preklinických výsledků se autoři rozhodli 
provést klinickou studii fáze I, ve které byla ověřována účinnost a 
bezpečnost přidání vysokodávkovaného intravenózně podaného 
vitaminu C ke gemcitabinu u pacientů s adenokarcinomem pan-
kreatu.  

Při stanovení dávek vitaminu C bylo kritériem dosažení plasma-
tické hladiny minimálně 350 mg/ dl. Hlavními sledovanými para-
metry byly profil toxicity při intravenózním podání vitaminu C a 
vliv podané dávky na plasmatickou hladinu, dále účinnost a bez-
pečnost léčby při podávání vitaminu C 2x týdně. Byla hodnocena 
zátěž způsobená onemocněním, hmotnost, performance status, la-
boratorní parametry, doba do progrese onemocnění a doba celko-
vého přežití.  

Kritéria pro výběr pacientů  

Do studie bylo zařazeno 9 pacientů s metastazujícím adenokarci-
nomem pankreatu, kterým byl kromě gemcitabinu aplikován in-
travenózně vitamin C v dávce 50–125 g. Dávkování bylo řízeno Si-
monovou akcelerovanou titrací tak, aby byla dosažena cílová po-
stinfuzní plasmatická hladina askorbátu 350 mg/dl.  



Zařazení pacienti měli neresekabilní, histologicky nebo cytolo-
gicky potvrzený metastazující nebo rekurentní adenokarcinom 
pankreatu s postižením regionálních lymfatických uzlin. Vzhle-
dem k tomu, že podání vysokodávkovaného vitaminu C je kontra-
indikováno u pacientů s deficiencí glukózo-6-dehydrogenázy 
(G6DP) a s poruchou funkce ledvin, byli do studie zařazeni pouze 
nemocní s normální (nesníženou) aktivitou G6DP a normálními 
hodnotami kreatininu v plasmě či clearance kreatininu.  

K dalším kritériím pro zařazení patřil performance status paci-
entů (hodnocení fyzické aktivity), s hodnotami 0, 1 nebo 2 (dle 
škály ECOG), a předpokládaná délka dožití (life expectancy) mini-
málně 3 měsíce. Zároveň byli vyloučeni nemocní s komorbiditami, 
jako je městnavé srdeční selhání, nestabilní angina pectoris nebo 
infarkt myokardu, v průběhu 6 měsíců zařazování do studie.  

Metodika léčby  

Gemcitabin byl podáván podle metody Burrise et al. intravenózní 
infuzí v dávce 1000 mg/m2 tělesného povrchu ve 30minutové in-
fuzi v následujícím schématu: 3 po sobě jdoucí týdny aplikace 1x 
týdně, poté jednotýdenní pauza. Pokud jde o vitamin C, pacientům 
byla aplikována testovací dávka 15 g ve 250 ml 5% vodného roz-
toku dextrózy infuzí trvající 30 minut. Pokud tato dávka byla tole-
rována, následovala v průběhu kalendářního týdne druhá, stejně 
vysoká. Poté byla 2x týdně podávána zvyšující se dávka až do do-
sažení plasmatické hladiny askorbátu 350 mg/dl.  

Infuze s vitaminem C byly podávány ve čtyřtýdenním cyklu (tj. i v 
týdnu, kdy nebyl aplikován gemcitabin). Protože cílem studie bylo 
sledování tolerance podávání vysokých dávek vitaminu C, byla de-
finována toxicita limitující dávku (dose-limiting toxicity, DLT), a 
to jako nehematologická toxicita související s podáním askorbátu; 
výskyt DLT by byl důvodem pro přerušení aplikace vitaminu C. Při 
absenci DLT bylo v aplikaci vitaminu C pokračováno; důvodem k 
případnému přerušení by byla progrese onemocnění dle kritérií 
RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors).  



Krev pro stanovení laboratorních parametrů byla odebírána před 
podáním infuzí a po jejich ukončení. Mezi tyto parametry patřila 
např. hladina F2-isoprostanů jako kritérium endogenního oxida-
tivního stresu. F2-isoprostany jsou látky podobné prostaglandi-
nům a vznikají in vivo peroxidací kyseliny arachidonové, iniciova-
nou volnými radikály. Pro stanovení intracelulárního oxidativního 
stresu byl měřen poměr koncentrace GSH/GSSG (redukované a 
oxidované formy glutathionu) v erytrocytech. Vyšetření pomocí 
CT bylo prováděno na počátku studie a následně po ukončení kaž-
dých dvou cyklů léčby.  

Výsledky  

9 pacientů absolvovalo minimálně jednoměsíční cyklus léčby. Šest 
z nich si v průběhu léčby udrželo stabilní performance status nebo 
se u nich tento status zlepšil. Průměrné trvání léčby dosahovalo 6 
měsíců (177 dní, v rozmezí 69– –556 dní). Podané dávky vitaminu 
C k dosažení cílové plasmatické hladiny askorbátu 350 mg/dl se 
pohybovaly mezi 50 a 125 g na jednu infuzi. U typického pacienta 
z této skupiny se po podání dávky 75 g vytvořily hladiny kolísající 
mezi 350 a 630 mg/dl, přičemž u všech pacientů i při největším 
poklesu hladin mezi infuzemi byla plasmatická hladina askorbátu 
významně vyšší než výchozí hladina před zahájením léčby.  

Uvedená cílová hladina, dosažená ve studii během jedné hodiny 
po infuzi, má podle preklinických studií selektivně protinádorový 
účinek (Du et al. 2010). Doba do progrese činila ve skupině v prů-
měru 26 týdnů (SD = 7), celkové přežití u pacientů, kteří dokončili 
nejméně dva cykly léčby, dosahovalo v průměru 13 měsíců (SD = 
2 měsíce). Hmotnostní pokles u pacientů za dobu léčby odpovídal 
v průměru 5,3 kg.  

Pokud jde o bezpečnost a toxicitu vysokodávkovaného vitaminu 
C, nebyly zaznamenány žádné projevy toxicity limitující dávku 
(DLT) ani žádné závažné nežádoucí účinky vitaminu C. Nežádoucí 
účinky se ve studii vyskytly jen vzácně a byly srovnatelné s pro-
jevy doprovázejícími monoterapii gemcitabinem, zaznamena-
nými v publikovaných studiích. Tyto nežádoucí účinky lze tedy 



připsat gemcitabinu, nikoli askorbátu. Možnou souvislost s podá-
ním vitaminu C mohl mít jen výskyt konstitučních nezávažných 
projevů jako nauzea (n = 6) či průjem (n = 4). S askorbátem prav-
děpodobně souvisel pocit žízně a suchosti v ústech (n = 4); tyto 
přechodné projevy vymizely během stejného dne po ukončení in-
fuze.  

Byla hodnocena i bezpečnost podávání askorbátu z hlediska mož-
ného ohrožení organismu oxidativním stresem. Stanovení F2-iso-
prostanů (biomarkerů oxidativního stresu) v krvi ukázalo, že je-
jich hladina po infuzích vitaminu C spíše klesá, což znamená, že 
podaný askorbát nezpůsobuje systémový oxidativní stres. Hodno-
cení glutathionového systému (GSH/GSSG), jehož úkolem v orga-
nismu je kompenzování systémového oxidativního stresu, uká-
zalo, že aplikace vysokých dávek askorbátu nevede k depleci re-
dukované formy (GSH). Nesnížená hladina GSH svědčí o tom, že 
podání askorbátu ve farmakologické dávce (přes své prooxida-
tivní působení na nádorové buňky) neohrožuje zdravé erytrocyty 
oxidativním stresem a glutathionový systém v erytrocytech zů-
stává stabilní.  

Diskuse  

Výsledky studie PACMAN autoři porovnali s jinými studiemi, které 
se zabývaly rolí farmakologických hladin askorbátu v léčbě malig-
ních onemocnění. Např. ve studii toxicity fáze I Hoffer et al. (2008) 
podávali pacientům s pokročilými maligními tumory a maligními 
hematologickými chorobami askorbát v dávce 0,4–15 g/kg hmot-
nosti 3x týdně, přičemž 5 pacientů dostávalo nejvyšší dávku. 
Všichni pacienti askorbát dobře tolerovali. Samotný askorbát k 
léčbě onemocnění nepostačoval, autoři předpokládají, že k efek-
tivním výsledkům by mohlo vést jeho kombinování s cytotoxic-
kými nebo jinými redox-aktivními molekulami.  

Monti et al. (2012) podávali ve své studii 14 pacientům s metasta-
zujícím karcinomem pankreatu intravenózně vitamin C v kombi-
naci s gemcitanibem a erlotinibem. Dávku askorbátu zvyšovali až 



do cílové dávky 100 g 3x týdně. Závažnější nežádoucí účinky, po-
kud se vyskytly, vznikly podle autorů ve spojitosti s onemocněním 
či chemoterapií, nikoli s askorbátem. Montiho studie však byla pří-
liš krátká (8 týdnů), aby mohla definitivně zhodnotit snášenlivost 
askorbátu. U osmi z devíti pacientů došlo ke zmenšení primárních 
tumorů.  

Monti et al. uvádějí, že u jejich pacientů průměrná doba bez pro-
grese činila 12,7 týdne a celková doba přežití 6 měsíců. Ve studii 
PACMAN byl vitamin C podáván až do okamžiku progrese (podle 
kritérií RECIST). Průměrná doba do progrese v této studii činila 
26 týdnů a celková doba přežití 12 měsíců (n = 9). Přestože žádná 
z dosavadních studií nebyla dostatečně velká, aby bylo možné či-
nit závěry ohledně terapeutické účinnosti askorbátu, je třeba zdů-
raznit délku doby do progrese a dobu přežití ve studii PACMAN 
(kombinace askorbátu s gemcitabinem), např. oproti studii 
Burrise et al., ve které byla použita monoterapie gemcitabinem.  

Doba do progrese činila v Burrisově studii 9 týdnů a celková doba 
přežití přibližně 6 měsíců, což jsou výrazně kratší časové úseky 
než při kombinaci gemcitabinu s askorbátem ve studii PACMAN. 
Připomeňme znovu, že režim FOLFIRINOX v multicentrické studii 
také zvyšoval délku přežití oproti monoterapii gemcitabinem, a to 
o 4,3 měsíců. Komplikací ovšem byla signifikantně nižší kvalita ži-
vota a závažné nežádoucí účinky, spojené s relativně vysokou to-
xicitou režimu FOLFIRINOX.  

Závěr  

K ověření účinnosti a bezpečnosti vysokodávkovaného vitaminu 
C v kombinaci s chemoterapií bude samozřejmě třeba dalších stu-
dií, ale již nyní je třeba zdůraznit, že ve studii PACMAN přidání in-
travenózního askorbátu ke gemcitabinu nebylo zdrojem žádných 
závažných nežádoucích účinků. Navíc infuze vysokodávkovaného 
vitaminu C vedly ke zvýšení plasmatické hladiny askorbátu i v ob-
dobí mezi infuzemi (oproti výchozí hladině před zahájením léčby). 
I tento dlouhodobý efekt intravenózního podávání vitaminu C je 



důležitým zjištěním, především vzhledem k prospěšnému půso-
bení askorbátu v organismu.  

Redukční potenciál intracelulárního pufrovacího glutathionového 
systému si ve studii PACMAN v průběhu léčby zachoval stabilitu. 
Plasmatické hladiny F2-isoprostanů po infuzích vitaminu C kle-
saly, což naznačuje protektivní funkci askorbátu vůči normálním, 
nenádorovým tkáním. Právě tato ochranná funkce askorbátu by 
mohla vysvětlovat zjevný pokles nežádoucích účinků při kombi-
naci askorbát/gemcitabin oproti monoterapii gemcitabinem, na-
víc i nižší pokles hmotnosti a stabilnější skóre pro performance 
status během léčby kombinací askorbát/ gemcitabin.  

Na závěr lze shrnout, že intravenózní aplikace vitaminu C v dávce 
50–125 g 2x týdně ve studii PACMAN vedla k plasmatickým hladi-
nám askorbátu v hodnotách minimálně 350 mg/dl, aniž by toto 
zvýšení hladiny bylo doprovázeno jakýmikoli významnějšími ne-
žádoucími účinky nebo zvýšením toxicity léčby. Léčba kombinací 
vysokodávkovaného intravenózního vitaminu C s gemcitabinem u 
nemocných s metastatickým či neresekabilním adenokarcino-
mem pankreatu byla bezpečná a pacienty dobře tolerovaná. Na 
tuto studii fáze I by měla navazovat studie fáze II, která by dále 
ověřovala protinádorovou účinnost této kombinace.  

Zpracování dané problematiky je součástí edukačních aktivit pod-
pořených v rámci projektu Popularizace zdraví – Po. Zdrav.  

http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vyu-

ziti-infuzniho-vitaminu-c-v-onkologii-v-ramci-nutricni-farmakologie-kli-

nicka-studie-pacman-470692  

http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vyuziti-infuzniho-vitaminu-c-v-onkologii-v-ramci-nutricni-farmakologie-klinicka-studie-pacman-470692
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vyuziti-infuzniho-vitaminu-c-v-onkologii-v-ramci-nutricni-farmakologie-klinicka-studie-pacman-470692
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vyuziti-infuzniho-vitaminu-c-v-onkologii-v-ramci-nutricni-farmakologie-klinicka-studie-pacman-470692


Tab. č. 1: Vitamíny a stopové prvky, dopo-
ručené denní dávky 

29.5.2003 

Vitamín A (retinol)* 1 mg 

D (cholekalcitriol) 5 mg 

E (a-tokoferol) 10 mg 

K (fytochinon) 80 mg 

C (kys. askorbová) 60 (100) mg 

Thiamin (B1 ) 1,5 mg 

Riboflavin (B2 ) 1,7 mg 

Niacin (PP, kys.nikotin.) 19 mg 

Pyridoxin (B6) 2 mg 

Kys. pantotenová (B5 ) 6 mg 

Kys. listová 200 mg 

Kobalamin (B12) 2 mg 

Biotin (H) 30 - 100 mg 

* nebo 6 mg b-karotenu   

   

Ca 800 mg 

P 800 mg 

Mg 350 mg 

Fe 10 mg 

Zn 15 mg 

F 1,5 - 4 mg 

Cu 2 mg 

Se 0,07 mg 

 
http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/tab-c-1-vitaminy-a-sto-
pove-prvky-doporucene-denni-davky-154369 
  

http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/tab-c-1-vitaminy-a-stopove-prvky-doporucene-denni-davky-154369
http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/tab-c-1-vitaminy-a-stopove-prvky-doporucene-denni-davky-154369


Vitaminy a minerály pro děti 

22.11.2010 

Od narození ovlivňuje zdraví dětí nejvíce výživa. Dětský organis-
mus se rychle vyvíjí a má velké nároky na přísun vitaminů a mine-
rálů, které zabezpečují vývoj a vitalitu.  

Vitaminy jsou látky, které si tělo většinou nedovede samo vytvořit, 
musí je přijímat ze stravy. Existují vitaminy rozpustné v tucích (A, 
D, E, K) a ve vodě (vitaminy řady B, C). Kojencům zajišťuje jejich 
dostatečný přísun mateřské mléko. Po půlroce přichází ke slovu 
dokrmování, zejména konzumace pestré stravy s dostatečným 
množstvím ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, vajec, libového 
masa, ryb, luštěnin a rostlinných olejů a u větších dětí celozrnného 
pečiva a cereálií.  

Vitaminy pro zdraví  

A – antioxidant, má zejména vliv na správnou funkci oční sítnice, 
kvalitu pokožky a sliznic. Posiluje imunitu, je potřebný pro 
růst a regeneraci tkáně, tvorbu kostí, růst vlasů. Vyskytuje se 
v mléce, zelenině, játrech.  

B1 – udržuje funkce centrálního nervového systému, důležitý pro 
přeměnu sacharidů na energii. Obsahují ho obiloviny, se-
mena, luštěniny, maso, vnitřnosti a mléčné výrobky.  

B2 – důležitý pro dobrý stav pokožky, očí, srdce a dalších orgánů, 
pro tvorbu červených krvinek, nezbytný pro uvolňování 
energie z potravy. Jeho výskyt je stejný jako u vitaminu B1.  

B5 – důležitý pro normální růst a syntézu proteinu. Obsahují ho 
játra, vejce, mléko a kvasnice. B6 – nutný pro správný psycho-
motorický vývoj dětí, zdravou pokožku, imunitní systém, 
podporuje trávení, využívání bílkovin v těle. Najdeme ho v 
kvasnicích, játrech, rybách, drůbeži, vejcích, ale také v bram-
borách, sójových bobech, luštěninách, obilných klíčcích a lis-
tovém salátě.  



B12 – podporuje tvorbu červených krvinek a činnost nervového 
systému, ulehčuje trávení. Je obsažen ve vnitřnostech a moř-
ských řasách.  

C – antioxidant, podporuje imunitní funkce, nezbytný pro správ-
nou stavbu kostí, cév, svalů, šlach, kůže, pro hojení. Usnad-
ňuje vstřebávání a využití železa, tvorbu kolagenu. Najdete ho 
v zelenině a ovoci.  

D – nepostradatelný pro vývoj kostí a zubů, součástí prevence os-
teoporózy v dospělosti. Důležitý při regulaci rovnováhy teku-
tin v těle. Tvoří se v kůži při slunečním záření. Obsahuje ho 
mléko, žloutky a rybí tuk.  

E – antioxidant, stimuluje imunitní systém a hojení, ovlivňuje 
tvorbu červených krvinek, základ pro růst svalových i jiných 
tkání. Obsahují ho rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, só-
jový), semena, pšeničné klíčky, ořechy, luštěniny (zejména 
sójové boby a hrách) a některé druhy ovoce a zeleniny (ostru-
žiny, avokádo, papriky či chřest).  

K – podporuje správnou srážlivost krve. Většinu si tělo dokáže vy-
robit samo v tenkém střevě. Obsahuje ho také listová zele-
nina, brokolice, fazolové lusky, rajčata, mrkev, zelené koření, 
zelený čaj, játra, žloutky, pistácie a pšeničné klíčky.  

Nezbytné minerály  

Vápník – pro stavbu a vývoj kostí a zubů, řízení nervových im-
pulzů, srážlivost krve a regulaci srdečního rytmu. Je v mléce, 
listové zelenině, luštěninách, mořských řasách, sóji, lískových 
ořeších, květáku, růžičkové kapustě, brokolici, fících a máku.  

Měď – podporuje růst a spolu s dalšími minerálními látkami 
ochraňuje tělo, podporuje využití cukrů. Obsahují ji játra, ka-
kao, ořechy a houby.  

Hořčík – má vliv na správnou činnost svalů, nervů, stavbu kostí a 
dobrý stav oběhového systému a trávení. Vyskytuje se v obil-
ninách, luštěninách, zelenině, ovoci, semenech a bramborách.  



Mangan – důležitý při tvorbě kostí. Zasahuje do přeměny cukrů, 
cholesterolu, hormonů štítné žlázy i pohlavních hormonů. 
Obsahují ho ořechy, mandle, obilí, listová zelenina, kakao a 
čaj.  

Zinek – antioxidant, důležitý pro růst a vývoj organismu, má vliv 
na metabolismus cukrů, bílkovin a vitaminů. Nejvíce ho obsa-
hují ovesné vločky.  

Železo – působí při tvorbě červeného krevního barviva. Nejvíce se 
vyskytuje v mase a vnitřnostech, také v obilovinách, fazolích, 
čočce, meruňkách, švestkách, ořeších a mandlích.  

Sodík a draslík – pro regulaci krevního tlaku musejí být spolu v 
rovnováze. Sodík obsahuje květák, mrkev, špenát, hlávkový 
salát, vejce, sůl (i mořská) a draslík sušené meruňky, fíky, 
avokádo, brambory, červené fazole.  

Jod – důležitý pro raný vývoj orgánů, zejména mozku. Nezbytný 
pro činnost štítné žlázy. V ČR se jodem obohacuje kuchyňská 
sůl. Vyskytuje se především v mořských rybách.  

Chutně a zdravě  

Dětem podáváme pestrou stravu, čímž zajistíme pravidelný pří-
sun všech vitaminů ve vyváženém množství. Dostatečný příjem 
zeleniny zároveň působí proti obezitě, poruchám zažívacího 
traktu a zvyšuje imunitu.  

Dětem, které syrovou zeleninu odmítají, ji nabídneme uvařenou v 
páře, hojně posypanou sýrem nebo s jejich oblíbeným dresinkem. 
Můžeme také zapojit fantazii a aranžovat ji v různých tvarech a 
obrazcích, z brokolice vyrobit stromečky na pizzu apod. Jestliže se 
budou střídat chutě i konzistence, děti budou zvědavě očekávat 
další změnu.  

Některým nechutná ovoce, dalším maso, jiným mléko… Naštěstí 
již existuje mnoho variant a možností, jak přísun vitaminů a mine-
rálů zajistit.  



Vitaminové doplňky  

Jestliže usoudíte, že strava dítěte neobsahuje vše, co by měla, po-
raďte se ještě před koupí volně prodejných vitaminových prepa-
rátů s lékařem. Nevhodné je užívání těchto přípravků například 
při některých onemocněních a alergiích. Také je důležité nepře-
kračovat doporučené dávkování a neužívat několik přípravků na-
jednou. Dětem do 15 let nepodáváme vitaminové doplňky určené 
pro dospělé, potřebují dávkování s ohledem k aktuálnímu stavu 
vývoje a tělesné hmotnosti.  

I pro malé děti jsou vyvinuty multivitaminové přípravky s vhod-
ným poměrem vitaminů a minerálů k dennímu užití, a to v nejrůz-
nějších formách, jako jsou například sirupy, pastilky v nejrůzněj-
ších tvarech a barvách, šumivé tablety, žvýkací tablety, často se 
sladkou nebo ovocnou příchutí a příjemnou vůní. Jejich využívání 
se nabízí především v době zvýšeného nebezpečí infekcí, když dítě 
pobývá v kolektivu.  

Posílit imunitu  

V období zvýšeného výskytu infekcí odborníci doporučují přimě-
řeně zvýšit i příjem vitaminů na posílení imunitního systému. Po-
kud je dítě zdravé, je třeba dbát, aby nedošlo k jejich nadbytku. 
Opačným extrémem, který by mohl vyvolat vážné zdravotní pro-
blémy, je nedostatek (hypovitaminóza) či trvalý nedostatek vita-
minů čili avitaminóza. Do budoucna je pro dítě nejdůležitější 
zdravý životní styl a správné stravovací návyky. Získá je, pokud 
mu vy půjdete příkladem.  

http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/vitaminy-a-mi-

neraly-pro-deti-456042  
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Vitaminy a minerální látky 

15.2.2010 

Vitaminy jsou esenciální látky, které spolu s minerálními látkami, 
bílkovinami, tuky a sacharidy patří k základním složkám lidské 
stravy.  

Až na některé výjimky si lidský organismus nedokáže vitaminy vy-
robit sám a musí je dostávat prostřednictvím stravy. V lidském or-
ganismu plní funkci katalyzátorů biochemických reakcí a hrají 
proto významnou úlohu při procesech vstřebávání a látkové vý-
měny. Vitaminy mají také funkci antioxidantů. Antioxidanty jsou 
látky, které chrání tělo před volnými kyslíkovými radikály a po-
máhají tak v prevenci nemocí srdce, cév, nádorových onemocnění 
a celé řadě dalších chorob, včetně těch nejzávažnějších.  

Rozdělení vitaminů  

Podle chemicko-fyzikálních vlastností se vitaminy dělí do dvou 
skupin: 1. Vitaminy rozpustné v tucích (lipofilní) – patří sem vita-
min A a jeho provitamin beta-karoten, vitaminy D, E a K. 2. Vita-
miny rozpustné ve vodě (hydrofilní) – do této skupiny patří vita-
miny skupiny B, tj. thiamin, riboflavin, niacin, pyridoxin, kyselina 
panthotenová, biotin, folacin, a vitamin C. Ve vodě rozpustné vita-
miny nejsou zpravidla v organismu skladovány vůbec nebo jen 
omezeně a jejich přebytek je vylučován močí. U vitaminů rozpust-
ných ve vodě dochází během zpracování potravin a vaření k nej-
větším ztrátám výluhem, u vitaminů rozpustných v tucích jsou 
největší ztráty způsobeny oxidací (působením vzdušného kys-
líku). Potřeba většiny vitaminů i minerálních látek je poměrně 
nízká. Množství potřebné k zajištění normálních fyziologických 
funkcí člověka je závislé na mnoha faktorech, jako je věk, pohlaví, 
zdravotní stav, životní styl, pracovní aktivita a podobně.  

Při nedostatku vitaminů dochází ke stavům, které jsou označo-
vány jako hypovitaminóza. Hypovitaminóza zpravidla vzniká v 



důsledku nedostatečného příjmu, při onemocněních spojených s 
neschopností vstřebávat vitaminy nebo v obdobích zvýšené po-
třeby či zvýšených ztrát. Nedostatek lipofilních vitaminů bývá po-
měrně častý při přísných dietách s výrazným omezením tuku. Při 
nadbytečném příjmu některého vitaminu může dojít k jeho pře-
dávkování (hypervitaminóze). Rizikový je například vysoký pří-
jem vitaminu A v těhotenství, protože vitamin A v nadbytku může 
působit teratogenně (škodlivě pro plod). Tato obava však není 
opodstatněná v případě karotenoidů, které vykazují asi šestkrát 
menší účinnost než samotný vitamin A, a především si z karoteno-
idů tělo vytvoří pouze tolik vitaminu A, kolik potřebuje. Pokud jde 
o vitamin C, ten by případně ve vysokých dávkách mohl způsobit 
překyselení žaludku.  

Minerální látky  

Minerální látky je možné definovat jako nerostné látky, které ne-
mají stejně jako vitaminy žádnou energetickou hodnotu, jsou však 
pro život nepostradatelné. Ačkoli potřeba některých minerálních 
látek se pohybuje v řádech mikrogramů, každý z nich plní v orga-
nismu nezastupitelnou úlohu. Ve výživě české populace bývá ne-
dostatečný především příjem vápníku a jodu. U žen a dospívajících 
dívek se často jedná o železo. Stejně jako v případě vitaminů platí, 
že nejlepším zdrojem je dostatečně pestrý jídelníček.  

Je nutná suplementace?  

Pravda je, že při dostatečně pestrém jídelníčku nutná není. Samo-
zřejmě existuje řada výjimek, kde je doplnění stravy namístě. 
Jedná se především o následující situace: Nedostatečná výživa. 
Příkladem nedostatečné výživy je mentální anorexie, postihující 
hlavně dospívající dívky. U anorexie je výrazný nedostatek všech 
nutrientů, spolupráce s lékařem je proto nezbytná. Nedostatečná 
výživa provází také obezitu. Pro obezitu je charakteristický nad-
bytečný energetický příjem, který ale bezpodmínečně neznamená 
i zajištění dostatečného množství všech potřebných živin. Jídelní-



ček obézních je často složen z nutričně nekvalitních potravin o vy-
sokém energetickém obsahu (uzeniny, tučná masa, smažená jídla, 
potraviny z bílé mouky, sladké nápoje apod.). Typický bývá pře-
devším nedostatečný příjem vitaminu D, vápníku a vitaminu C. 
Také v průběhu redukce tělesné hmotnosti je třeba myslet na pří-
padné nedostatky. Zejména při velkém omezení energetického 
příjmu je vhodné přistoupit ke krátkodobé suplementaci, a to pře-
devším vitaminů ze skupiny B. Vitaminy rozpustné v tuku je po-
třeba doplňovat pouze při výrazném omezení příjmu tuků. 

Jednostranné diety. Každý extrém je pro lidské zdraví rizikový, a 
platí to i v případě některých diet. Především vegani (odmítají 
všechny potraviny živočišného původu) a stoupenci makrobiotiky 
jsou ve značném ohroženi nedostatkem železa a vitaminu B12 (v 
dobře vstřebatelné formě a dostatečném množství se železo a vi-
tamin B12 nacházejí v potravinách živočišného původu), vápníku 
(nejlepším zdrojem vápníku jsou mléko a mléčné výrobky, které 
vegani i makrobiotici odmítají), často chybí také zinek a jod. 

Potravinové alergie a intolerance. Problémem u potravinových 
alergií je to, že se mnohdy objevuje několik alergií společně. Na-
příklad častá je kombinace celiakie (příčinou zdravotních potíží je 
nesnášenlivost lepku, který se vyskytuje v pšenici, žitu, ječmeni a 
ovsu) s laktózovou intolerancí (podstatou laktózové intolerance je 
neschopnost štěpit mléčný cukr laktózu). V takovém případě bývá 
obtížné sestavit plnohodnotný jídelníček. U těžších případů celia-
kie je důležité doplňovat především vitaminy skupiny B, u laktó-
zové intolerance bývá deficitní především vápník. 

Chronicky nemocní. Vhodná je suplementace multivitamino-
vými přípravky především u onemocnění spojených s poruchami 
vstřebávání, u protrahovaných průjmových onemocnění, při ul-
cerózní kolitidě, Crohnově nemoci a v případě vrozených metabo-
lických chorob. U osob s poruchami imunity je vhodné doplňovat 
vitamin C, antioxidanty (beta-karoten, vitamin E) a zinek. 

Vysoká fyzická aktivita. Náročná pohybová aktivita klade zvý-
šené nároky hlavně na příjem vitaminů ovlivňujících energetický 



metabolismus. Jedná se o vitaminy skupiny B (B1, B2, B6, B12, ky-
selina listová) a vitamin C. 

Adolescenti. Dospívání je spojeno s velkými nároky na příjem 
energie a všech živin. Při pestrém jídelníčku není třeba se obávat 
nedostatku některých živin nebo vitaminů a minerálních látek. 
Doba dospívání však bývá riziková z hlediska excesů ve výživě 
(experimentování s dietami, zvýšené riziko mentální anorexie, 
příklon k alternativním způsobům stravování), uplatňují se také 
nesprávné jídelní vzorce dané rodiny. Je proto dobré věnovat po-
zornost nejen celkovému charakteru výživy, ale ve vztahu k vita-
minům a minerálním látkám se zaměřit především na zajištění do-
statečného příjmu vitaminu C, vitaminů skupiny B, vitaminu A, vi-
taminu D (nutný pro tvorbu zásob vápníku v kostech pro pozdější 
roky) a železa. 

Spolupůsobení s některými léky. Příkladem negativního ovliv-
nění je užívání hormonální antikoncepce, které je spojeno s vyšší 
potřebou vitaminů B6, B2, vitaminů C, A a kyseliny listové. Také 
léčba antibiotiky vede ke snížené tvorbě vitaminu K a biotinu.  

Jak zachovat maximum cenných látek v potravinách?  

Vitaminy a některé minerální látky patří mezi velmi citlivé slouče-
niny. Například ke ztrátám vitaminu C dochází účinkem vzduš-
ného kyslíku, obsah kyseliny listové klesá při kontaktu s kovy, o 
vlivu vysokých teplot nemluvě. Pro minimalizaci ztrát vitaminů a 
minerálních látek dodržujte některá doporučení. Potraviny kon-
zumujte čerstvé, vyvarujte se dlouhého skladování. Ovoce a zele-
ninu omývejte v celku. Nejvhodnějším způsobem tepelné úpravy 
zeleniny je vaření v páře. Pokud to není možné, vhazujte zeleninu 
až do vroucí vody. Během vaření omezte míchání na minimum, 
aby se tekutina neobohacovala kyslíkem a nedocházelo ke ztrátám 
vitaminu C. Chraňte potraviny před světlem, při přípravě pokrmů 
pracujte rychle. Listovou zeleninu a bylinky nekrájejte nožem, ale 
trhejte. Zabraňte ztrátám vyluhováním a zbytečně dlouhým vaře-
ním.  



Co je třeba si zapamatovat?  

Základem pro dostatečný příjem všech potřebných živin, vitaminů 
i minerálních látek je za všech okolností pestrá a vyvážená strava. 
Důvodem je, že v potravinách se nachází komplex nejrůznějších 
účinných látek, které působí společně. Mějte na paměti, že vašemu 
zdraví výrazně prospějete, pokud si v dostatečném množství do-
přejete čerstvé ovoce a zeleninu. Nezapomínejte ani na případné 
riziko předávkování. Předávkování některými vitaminy nebo mi-
nerálními látkami hrozí při současném užívání několika prepa-
rátů a při nedodržování doporučeného dávkování.  

O autorovi: Připravila: Mgr. Karolína Hlavatá  
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