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Vitamin C v léčbě únavy se 
zaměřením na postcovidový syndrom

Úvod 
  

Únava je příznakem charakteristic-
kým pro období po proběhlých viro-
vých infekcích: týká se to například 

infekcí způsobených virem Epstein-Barrové, 
enteroviry, lidským herpesvirem-6, virem 
eboly. Únava se projevuje i po bakteriálních 
infekcích, například onemocněních způso-
bených bakteriemi jako Borrelia burgdorferi, 
Coxiella burnetii a Mycoplasma pneumoni-
ae; a dokonce i parazitárních infekcích. Syn-
drom postvirové únavy připomíná CFS, kte-
rý začíná infekcí v průběhu zvýšené aktivity 
nebo stresu.

V publikované studii z čínského Wu-
chanu, která hodnotila 1733 pacientů po 
hospitalizaci pro covid-19, se ukázalo, že 
až šest měsíců po akutní infekci trpělo 
63 % uzdravených únavou nebo svalovou 
slabostí, 26 % poruchami spánku a 23 % 
úzkostí nebo depresí. Pacienti se závaž-
nějším průběhem měli patologický nález 
na RTG plic a sníženou difuzní kapacitu 
plic. Review provedené americkým Natio-
nal Institute for Health Research ukázalo, 
že obdobné zdravotní problémy postihují 
nejen pacienty se závažným průběhem co-
vidu-19, ale i pacienty s mírným průběhem 
tohoto onemocnění. 

V nedávno publikovaném systematic-
kém přehledu bylo identifikováno více 
než 50 dlouhodobých příznaků covidu-19, 
a nejčastější byly únava, anosmie, plicní 
dysfunkce, abnormální RTG/CT hrudníku 
a neurologické poruchy. Odhaduje se, že 

až 80 % pacientů, kteří prodělali covid-19, 
trpí některým z těchto příznaků déle než 14 
dní po skončení akutní fáze onemocnění.

Patofyziologie covidu-19 je charakte-
rizována zánětem a oxidačním stresem 
vedoucím k poškození cév a orgánů a po-
tlačením adaptivní imunitní odpovědi. 
Postakutní fáze je doprovázena oxidačním 
stresem a zánětem. V průběhu akutní fáze 
onemocnění se v organismu významně 
zvyšuje spotřeba vitaminu C. Tento vita-

min je jedním důležitých antioxidantů a 
je kofaktorem ve více než 150 metabolic-
kých funkcích. Jako enzymatický kofaktor 
je důležitý v syntéze kolagenu a karnitinu, 
tvorbě serotoninu, dopaminu, oxidu dus-
natého, noradrenalinu, biosyntéze amido-
vaných peptidů, degradaci transkripčního 
faktoru a dalších. 

Únava, bolest, kognitivní poruchy a 
příznaky podobné depresi patří k častým 
projevům nedostatku vitaminu C. Lze tedy 

Únava se často objevuje jako příznak závažných chorob, jako jsou onkologická nebo autoimu-
nitní onemocnění. Syndrom chronické únavy (CFS) je definován samostatně, i když jsou pří-
znaky podobné. Kromě únavy uvádějí pacienti příznaky jako bolest, kognitivní dysfunkce a 
neklidný spánek. Únava je hlavním příznakem infekce virem SARS-CoV-2. Dosavadní úda-
je ukazují, že covid-19 vede k postinfekčním zdravotním problémům, které se označují jako 
perzistující postcovidový syndrom (PPCS) neboli „dlouhý covid“. Jedním z příznaků PPCS je 
právě únava. V časopise Nutrients byl publikován přehledový článek, který se zabývá mož-
ností využití vitaminu C v léčbě postvirové únavy včetně PPCS.1 

Výsledky všech 
observačních 
studií ukázaly, 
že podávání 
vitaminu C vedlo 
k významnému 
snížení 
stupně únavy 
v porovnání 
se skupinou 
placeba.
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předpokládat, že suplementace vitaminu 
C by mohla pomoci zmírnit únavu, a to: 1/ 
působením na příznaky, způsobené defi-
citem tohoto vitaminu a 2/ neuroprotek-
tivním a vazoaktivním ochranným vlivem 
(díky jeho antioxidačnímu a protizánětli-
vému působení).

Vitamin C a postvirová únava
Cílem článku, o kterém referujeme, bylo 

poskytnout informace o možnosti použít 
intravenózní (IV) vitamin C při postvirové 
únavě, po covidu-19, a popsat terapeutické 
benefity jeho podávání. Dále článek přiná-
ší vyhodnocení důkazů týkajících se účin-
nosti podávání IV vitaminu C při únavě.

Z devíti identifikovaných studií, do kte-
rých bylo zařazeno celkem 720 účastníků, 
byly tři randomizované a kontrolované, 
jedna byla retrospektivní kohortová, jedna 
studie fáze I, další studie byla porovnávací a 
zbývající byly prospektivní observační stu-
die. Použité dávky IV vitaminu C se pohy-
bovaly od 3,5 g do 75 g/den. V celkem třech 
ze čtyř randomizovaných kontrolovaných 
studií bylo pozorováno snížení únavy po 
podání vitaminu C ve srovnání s kontrolou. 
Výsledky všech observačních studií uká-
zaly, že intravenózní podávání vitaminu C 
vedlo k významnému snížení stupně únavy 
v porovnání se skupinou placeba.

Diskuse: vitamin C v léčbě 
únavy

Účinek IV vitaminu C na snížení stupně 
únavy byl studován u různých chorob: přede-

vším u pacientů s onkologickým onemocně-
ním, ale existují i studie s infekcemi, s alergie-
mi, s pooperačním stavem a stresem. Vysoká 
dávka vitaminu C významně snížila únavu 
téměř ve všech studiích. U pacientů s onkolo-
gickým onemocněním byly aplikovány velmi 
vysoké dávky vitaminu C, přičemž tři z pěti 
studií používaly dávky vyšší než 50 gramů. 
Podávání vitaminu C v těchto studiích zlep-
šovalo kromě únavy i další parametry kvality 
života jako například fyzickou a kognitivní 
dysfunkci, dyspnoe, nespavost a bolest. Ve 
dvou studiích se pohybovaly dávky vitaminu 
C v rozmezí 0,8 až 3 g/kg tělesné hmotnosti.

V dalších studiích se aplikovaly mno-
hem nižší dávky, ale i tak byla únava vlivem 
aplikace vitaminu C významně snížena. To 
znamená, že ke snížení jejího stupně a zlep-
šení kvality života není nutně zapotřebí po-
dávání tak vysokých dávek, jako tomu bylo 
v onkologických studiích. Pokud jde o me-
chanismy, kterými vitamin C snižuje úna-
vu, domnívají se autoři, že jde především o 
vyrovnání deficitu tohoto vitaminu, a tím 
i jeho dostatečné působení jako kofaktoru 
enzymatických reakcí, dále antioxidačního 
a protizánětlivého působení. 

Analýza studií ukázala, že únava je vel-
mi častým příznakem u autoimunitních 
onemocnění, chorob gastrointestinálního 
traktu, neurologických a onkologických 
nemocí. Společnými rysy těchto chorob 
jsou zánět a oxidační stres. Zlepšení stavu 
po aplikaci vitaminu C bylo doprovázeno 
poklesem markerů oxidačního stresu a 
zvýšení antioxidační kapacity významně 
korelovalo se snížením únavy. V patofyzi-

ologii idiopatického únavového syndromu 
(CFS) se oxidační stres jeví jako klíčový 
faktor. Pacienti s idiopatickým CFS mají 
významně zvýšené markery oxidačního 
stresu a snížené hladiny antioxidačních 
parametrů (například aktivita katalázy, su-
peroxiddismutázy a hladiny glutathionu). 
Vitamin C je důležitý antioxidant a řada 
chronických zánětlivých onemocnění jako 
je revmatoidní artritida, záněty střev a on-
kologické choroby, jsou doprovázeny defi-
citem tohoto vitaminu.

Oxidační stres je hlavním faktorem 
vzniku endoteliální dysfunkce a kardio-
vaskulárních poruch. Vysokodávkovaný 
vitamin C působí proti oxidačnímu stresu 
a obnovuje funkci endotelu a orgánů. Oxi-
dační stres u pacientů s covidem-19 vede 
k poškození některých orgánů a způsobuje 
trombózu prostřednictvím neutrofilních 
extracelulárních pastí (NETóza), což vede k 
tromboembolickým příhodám a dysfunkci 
mikrocirkulace. U pacientů s covidem-19 
vyžadujících intenzivní péči zlepšil IV vyso-
kodávkovaný vitamin C míru oxidace, inhi-
boval cytokinovou bouři a vedl ke snížení 
mortality. Podávání vitaminu C může tedy 
být součástí terapie postvirových příznaků.

Zvýšené hodnoty markerů jako D-di-
mer, NTproBNP, C-reaktivní protein, sé-
rový feritin, prokalcitonin a interleukin-6 
naznačují přítomnost zánětlivé reakce, 
ale i kardiovaskulárních poruch u paci-
entů s covidem-19 a PPCS („dlouhým co-
videm“). Příčinou přetrvávajících přízna-
ků může být indukce imunitní odpovědi 
během akutní závažné infekce covid-19. 

Především jde o 
vyrovnání deficitu 
vitaminu C a tím  
i zajištění jeho  
účinku jako kofaktoru 
enzymatických 
reakcí, a jeho 
antioxidačního a 
protizánětlivého 
působení. 
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První pozorování ukazují na význam 
autoprotilátek IgG, které jsou spojeny s 
myopatiemi, vaskulitidou a antifosfolipi-
dovými syndromy. Souvislost s autoimu-
nitními protilátkami je zajímavá, protože 
únava bývá častým příznakem u autoimu-
nitních chorob jako je roztroušená skleró-
za, revmatoidní artritida, diabetes typu 1 a 
idiopatické střevní záněty. Zánět se proje-
vuje mimo jiné únavou, narušením spán-
ku, kognitivními deficity, bolestí a sym-

ptomy připomínajícími depresi, což jsou 
též známky PPCS. Všechny tyto příznaky 
včetně únavy byly ve studiích, o kterých je 
v článku referováno, zmírněny po IV po-
dání vitaminu C.

Závěr
Oxidační stres a zánět mohou způsobit 

únavu, kognitivní poruchy, deprese a po-
ruchy spánku. Vitamin C je jedním z nejú-
činnějších fyziologických antioxidantů a 

výsledky studií ukázaly, že podávání vyso-
kodávkovaného vitaminu C vede ke snížení 
únavy a doprovodných příznaků jako jsou 
poruchy spánku, deprese, bolest a kogni-
tivní poruchy. Covid-19 je multisystémové 
onemocnění, při kterém je za zánět, obě-
hové a další poruchy zodpovědný oxidační 
stres. U pacientů s covidem-19 (stejně jako 
u jiných závažných infekcí) je obvykle pří-
tomen deficit vitaminu C. Tento deficit by 
měl být testován i v průběhu perzistující-
ho postcovidového syndromu, stejně jako 
účinnost podávání vitaminu C u pacientů s 
tímto deficitem. 
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Oxidační stres 
a zánět mohou 
způsobit únavu, 
kognitivní poruchy, 
deprese a poruchy 
spánku.
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