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Článek lze v podstatě rozdělit na dvě části. V první části Mgr. Vodička uvádí přehled některých studií, které se zabývaly 

účinky a bezpečností vysokodávkovaného vitaminu C v oblasti onkologie; své zdroje sice Vodička necituje kompletně, 

ale uvádí alespoň autory, takže lze příslušné články dohledat a ověřit uváděné výsledky studií. Jde především o klinické 

studie I. fáze, v nichž byla ověřena bezpečnost vysokodávkovaného parenterálního vitaminu C u onkologicky nemocných 

a jeho účinnost ve zlepšení kvality života těchto pacientů; v několika studiích bylo doloženo, že vysokodávkovaný vita-

min C nesnižuje účinnost chemo- a radioterapie a zmírňuje nežádoucí účinky této základní onkologické léčby. 

Naproti tomu v druhé části článku uvádí Mgr. Vodička řadu tvrzení, 

která nejsou ničím doložena. V této části, jejíž vyznění je v rozporu s uve-

denými výsledky studií, je patrná snaha označit podávání vysokodávko-

vaného vitaminu C za nedostatečně bezpečné, a popřít tím výsledky 

studií citovaných v prvé části článku. 

Vysokodávkovaný infuzní vitamin C je bezpečné léčivo

Vrátíme se k první části a probereme postupně jednotlivé výsledky 

studií, doložené alespoň citací jmen autorů. Vodička uvádí, že McCormick 

konstatuje, že u onkologicky nemocných bývají nízké koncentrace vitami-

nu C. Tato snížená hladina (a proto i zvýšená potřeba askorbátu) je výchozí 

bod koncepce podávání vitaminu C těmto pacientům. Lze to doložit i ji-

nými pracemi, např. Mayland et al., 2005,1 kde autoři dokládají, že nejnižší 

hladinu askorbátu mají nemocní s pokročilejším onkologickým onemoc-

něním a že pacienti se sníženou hladinou askorbátu přežívají kratší dobu.

Vodička referuje o studiích Camerona a Paulinga (podávali vitamin 

C perorálně i intravenózně). Uvádí pak studie na Mayo Clinic, v nichž byl 

vitamin C podáván perorálně, což nemohlo přinést efekt, protože – jak 

ukázaly pozdější farmakokinetické studie – při peroráním podání je vstře-

bávání velmi omezené. Není ovšem pravda, že, jak Vodička píše, „zastánci 

léčby tyto studie odsuzují, protože pacientům byla podávána pouze per-

orální forma vitaminu C“. Nejde o nějaké odsuzování, autoři pozdějších 

studií pouze konstatují (už se znalostí farmakokinetiky vitaminu C, kterou 

autoři z Mayo Clinic ještě nemohli mít), že studie, v nichž byl vitamin C 

podáván perorálně, nemohly přinést očekávaný efekt.

Dále Vodička uvádí, že „do současnosti bylo publikováno několik článků 

popisujících in vitro cytotoxický účinek kyseliny askorbové nebo synergický 

účinek vitaminu C v kombinaci se zavedeným cytostatikem“ (z následného 

kontextu vyplývá, že tím míní cytotoxický účinek vůči některým nádoro-

vým buňkám, a bylo by třeba k tomu dodat, že k dosažení cytotoxického 

účinku vůči těmto buňkám je zapotřebí hladin askorbátu dosažitelných jen 

parenterálním podáním). Dále správně odkazuje na zásadní farmakokine-

tickou studii Padayatty et al, 2004,2 která prokázala, že vstřebávání vitaminu 

C po perorálním podání je omezené a farmakologických koncentrací lze 

dosáhnout jen parenterálním podáním (od této studie doplňujeme i kom-

pletní citace – viz seznam literatury). Vodička pak referuje o studii Chen et 

al, 20053 (cytotoxické účinky askorbátu na několik linií nádorových buněk).

V další části článku uvádí Vodička několik studií, jež se zabývaly bez-

pečností vysokodávkovaného infuzně podaného vitaminu C. Uvádí Rior-

danovu pilotní studii (2005),4 zaměřenou na bezpečnost intravenózního 

podávání vitaminu C (v dávce 150-710 mg/kg hmotnosti), uvádí též, že 

vitamin C byl dobře snášen. Dále Vodička cituje studii Hoff er et al, 2008,5 

v které, jak uvádí, byl intravenózně podávaný vitamin C dobře snášen 

i v dávkách 1,5 g/kg hmotnosti. Vodička uvádí i studii Monti (2012),6 

v níž byla prokázána bezpečnost intravenózně podávaného vitaminu C 
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Terapeutické využití vyso-

kodávkovaného vitaminu C 

u onkologických pacientů je 

v poslední době frekvento-

vaným tématem odborných 

i laických diskusí. Odráží se 

v nich věcná stránka metody 

samotné, ale také její přijí-

mání pacientskou i odbor-

nou veřejností. A zde vzniká 

problém. Jak onkologicky ne-

mocný, který se pídí po kaž-

dé relevantní informaci, tak 

odborník, jenž se s metodou 

chce seznámit, mohou na-

razit v podstatě na dva typy 

zdrojů. Jedny hrají s otevře-

nými kartami, na vysokodáv-

kovaný vitamin C v onkologii 

se snaží pohlížet nezaujatě 

a při formulování svých po-

hledů se snaží opřít o veškeré 

dostupné informační zdroje. 

Druhé mají o metodě jasno 

předem a při uvádění zdrojů 

a citací postupují selektivně, 

kdy ty, jež se s jejich pohle-

dem neslučují, programově 

opomíjejí. Právě takovým pří-

padem je text, jejž v článku 

komentujeme; případem o to 

závažnějším, že jeho autor 

vystupuje za státní instituci, 

která má být garantem neza-

ujatosti a vědecké objektivity. 

Naším přáním je nejen uvést 

komentářem věci na pravou 

míru, ale také nemít už v bu-

doucnosti k takovýmto kro-

kům důvod.        

i v kombinaci s gemcitabinem a erlotinibem (Vodička ne-

správně uvádí generické názvy těchto účinných látek s vel-

kým počátečním písmenem, což je omyl, nejde o názvy 

přípravků). V této studii byly podávány tři typy dávek – 50g, 

75g, 100g na jednu infuzi (byly podávány 3 infuze týdně, 

po dobu 8 týdnů). Monti neuvádí žádný závažný nežádoucí 

účinek spojený s aplikací vysokodávkovaného vitaminu C. 

Jak správně uvádí Vodička: „Studie prokázala bezpečnost 

kyseliny askorbové v kombinaci s cytostatiky.“

Dále Vodička uvádí, že od roku 2000 bylo publikováno 

několik studií, které popsaly zlepšení kvality života u on-

kologických pacientů užívajících vitamin C intravenózně. 

Tvrdí, že design těchto studií je často nedostatečný – bez 

zaslepení a kontrolní skupiny pacientů. K tomu je třeba do-

dat, že např. studie Vollbracht et al., 20117 kontrolní skupinu 

má, u ostatních dosud provedených studií (např. studie5,6,8) 

jde o typické studie fáze I (studie bezpečnosti), v nichž se 

kontrolní skupina (a proto ani zaslepení) nepoužívá. Proto 

je předčasné dělat jakékoli závěry o neúčinnosti, studie I. 

fáze nejsou k těmto závěrům určeny. 

Výsledky dosavadních Vodičkou citovaných klinických 

studií (i dalších v jeho článku neuvedených studií jako Voll-

bracht et al., 2011)7 lze shrnout závěrem, že vysokodávko-

vaný infuzní vitamin C je bezpečné léčivo (až do nejvyšší 

použité dávky 100 g na infuzi, při podávání 3krát týdně 

po dobu 8 týdnů6), které lze kombinovat s některými che-

moterapeutiky (ve studiích byl použit např. gemcitabin, 

erlotinib)6,8 a radioterapií.7 Vitamin C přitom účinnost léč-

by nesnižoval, spíše (při nepřímém srovnání se samotným 

chemoterapeutikem, viz Welsh et al.8 ) zvyšoval. Hlavním 

efektem vysokodávkovaného vitaminu C bylo zlepšení kva-

lity života pacientů, jež autoři vysvětlují ochranným (anti-

oxidačním) působením askorbátu na zdravé tkáně. 

Pro ilustraci lze uvést závěry studie Vollbracht et al., 20117 

(v níž byl vysokodávkovaný infuzní viatmin C podáván pa-

cientkám s karcinomem prsu; tuto studii Vodička kupodivu 

necituje): „Srovnání kontrolní (bez vitaminu C) a studijní (s vy-

sokodávkovaným infuzním vitaminem C) skupiny ukázalo, že 

intravenózní podávání vitaminu C vedlo k signifi kantnímu 

zmírnění obtíží souvisejících s onemocněním a chemo/ra-

dioterapií, především nevolnosti, ztráty chuti k jídlu, vyčer-

pání, deprese, poruch spánku, závrati a hemoragické diatézy. 

Po korekci na věk a výchozí hodnoty (skóre intenzity příznaků 

před podáním adjuvantní terapie, chemoterapie, radiotera-

pie) dosahovalo celkové skóre intenzity příznaků během ad-

juvantní terapie a během následné péče v kontrolní skupině 

téměř dvojnásobku ve srovnání se skupinou studijní. Nebyly 

zaznamenány žádné vedlejší účinky intravenózně podávané-

ho vitaminu C.(…) Oxidativní stres a defi cit vitaminu C hrají 

významnou roli v etiologii nežádoucích účinků adjuvantní 

chemo/radioterapie (…). Obnovení antioxidační kapacity in-

travenózním podáváním komplementárního vitaminu C na-

pomáhá (…) ve zmírnění onemocnění nebo zmírnění potíží 

v souvislosti s léčbou u pacientek s karcinomem prsu. Kom-

plementární léčba pacientek s karcinomem prsu intravenóz-

ně podávaným vitaminem C je dobře snášenou optimalizací 

standardních protinádorových terapií, která zmírňuje vedlejší 

účinky nepříznivě ovlivňující kvalitu života.“

Obdobně ve studii Welsh et al. 20138, jejíž autoři kon-

statují, že přidání intravenózního askorbátu ke gemcitabi-

nu nebylo zdrojem žádných závažných nežádoucích účin-

ků, infuze vysokodávkovaného vitaminu C vedly ke zvýšení 

plazmatické hladiny askorbátu i v období mezi infuzemi. 

Výsledky ukazují protektivní funkci askorbátu vůči normál-

ním, nenádorovým tkáním. Právě tato ochranná funkce as-

korbátu by mohla vysvětlovat zjevný pokles nežádoucích 

účinků při kombinaci askorbát/gemcitabin oproti mono-

terapii gemcitabinem. Jak ukazují uvedené studie, u on-

kologicky nemocných je parenterální aplikace vitaminu C 

v uvedených dávkách bezpečná. 

Bez citací a zdrojů nelze dělat závěry

V druhé části Vodičkova článku jsou obsažena tvrze-

ní, která nejsou podepřena žádnými literárními odkazy. 

Řada těchto tvrzení je neadekvátních, resp. tendenčních. 

Vodička hodnotí nákladovost léčby vysokodávkovaným 

infuzním vitaminem C pro pacienta, to je však irelevantní 

a subjektivní tvrzení, které se nezakládá na žádných ob-

jektivně vyhodnocených farmakoekonomických faktech. 

Farmakoekonomická analýza (Suchopár, Prokeš et al., 

2014)  u pacientek s karcinomem prsu potvrzuje význam-

nou nákladovou efektivnost použití vysokodávkovaného 

infuzního vitaminu u onkologických pacientů. Autoři kon-

statují, že náklady na 1 QALY jsou velmi nízké, a tudíž tato 

léčba je v systému zdravotnictví vyhodnocena jako nákla-

dově efektivní. Je tedy zavádějící hodnocení Mgr. Vodič-

ky, jenž nenahlíží ekonomickou stránku léčby z hlediska 

přínosnosti pro zdravotní systém, ale pouze objektivem 

fi nanční zátěže pro pacienta. Ve Vodičkově článku je ještě 

několik dalších formulací nepodepřených fakty. Tvrzení, že 

infuzní vitamin C není u onkologicky nemocných indiko-

ván, lze vyvrátit odkazem na SPC přípravku Acidum ascor-

bicum Biotika: „Terapeutické indikace: Hypovitaminóza C. 

K prevenci při zvýšené potřebě nebo při nedostatečném 

přívodu vitaminu C (…) k terapii při preskorbutických 

stavech (…).“ Tvrzení, že „žádný ze dvou přípravků není 

indikován pro léčbu nádorového onemocnění, a to ani 

ve formě komplementární léčby“, je tedy mylné, protože 

v indikacích obou přípravků v ČR registrovaných příprav-

ků je uveden defi cit vitaminu C (resp. preskorbutický stav). 

Ten byl u onkologických pacientů, zvláště s pokročilým 

onemocněním, prokázán.1

Pokud jde o argumenty k nežádoucím účinkům vyso-

kých dávek vitaminu C: Acidifi kace moči – týká se jen pou-

žití kyseliny askorbové, nikoliv sodné soli ve formě neutrál-

ního askorbátu sodného (obsaženého v ČR registrovaném 

přípravku Vitamin C-Injektopas 7,5 g). Acidifi kace moči se 

tedy vztahuje jen k Acidum ascorbicum Biotika. Totéž platí 

pro námitku o nebezpečí krystalizace sulfonamidů – vychá-

zí z kyselé povahy kyseliny askorbové, ale v případě uvede-

ného přípravku jde o neutrální sodnou sůl.

Nežádoucí účinky v oblasti GIT traktu, které Vodička uvá-

dí, se týkají nejspíše perorálního podání. Hemolýza u osob 

s defi citem erytrocytární glukózo-6-fosfát dehydrogenázy: 
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tyto osoby jsou z léčby infuzním vitaminem C vyloučeny, 

nepodává se jim. Vyšší dávky vit. C by neměly užívat osoby 

s chronickým selháním ledvin, s urolitiázou – to je pravda, 

avšak těmto pacientům se vysokodávkovaný infuzní vita-

min C nepodává; pacienti s defi citem glukózo-6-fosfát de-

hydrogenázy a těmito stavy byli z uvedených studií I. fáze 

vyloučeni. S ohledem na vysoké intravenózně podávané 

dávky vitaminu C se často ozývají kritické hlasy, že taková 

dávka má svoje rizika související s  tvorbou oxalátů. Jak uka-

zují studie,5,8 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 neuvádějí autoři vznik oxalátové urolitiázy 

jako následku podávání vitaminu C těmto pacientům. 

Pokud jde o lékové interakce, citujeme seznam z SPC 

přípravku Acidum ascorbicum Biotika: „Vysoké dávky vita-

minu C mohou zvýšit vstřebávání vitaminu B
12

, železa a V-

-penicilinu ze zažívací soustavy, ovlivnit metabolismus vi-

taminu B
6
, zvýšit plazmatické koncentrace perorálních kon-

traceptiv, snížit účinnost antikoagulancií, snížit účinek he-

parinu. Kyselina askorbová zvyšuje vylučování oxalátů močí, 

a tím vzniká riziko krystalurie při užívání sulfonamidů, PAS 

aj. Vitamin C může zvýšit množství nebiotransformované-

ho isoprenalinu kompeticí o metabolickou sulfataci, a tím 

může vést k signifi kantní potenciaci jeho farmakologické 

aktivity. Kyselina acetylsalicylová snižuje biologickou do-

stupnost kyseliny askorbové. Kyselina askorbová se nesmí 

míchat s roztokem digoxinu, heparinu, s hyaluronidázou, 

s inzulinem, noradrenalinem, aminofylinem a s roztokem 

obsahujícím hydrogenuhličitan sodný.“

Tvrzení Vodičky, že „vitamin C se nemá podávat společ-

ně s vitaminem B12“je tedy přímý protimluv s tímto SPC, 

naopak vitamin C může zvýšit vstřebávání vitaminu B12. 

Ohledně interakcí s tricyklickými antidepresivy není v SPC 

zmínka – jde tedy o nedoloženou spekulaci. 

Vodička uvádí dále obecné, ničím nedoložené tvrzení, 

že „léky s antioxidační a prooxidační aktivitou mohou (…) 

růst nádorových buněk stimulovat“, což v kontextu článku 

může budit dojem, že to platí i pro vitamin C. Nic takového 

se však ve studiích s infuzním vysokodávkovaným askorbá-

tem nikdy neprojevilo, naopak bylo opakovaně potvrzeno 

jeho cytotoxické působení na linie nádorových buněk - jed-

nu ze studií, která prokázala toto protinádorové působení, 

Vodička v úvodu článku sám cituje.3 

Další Vodičkovo tvrzení, že infuzní vitamin C může 

interagovat s protinádorovou léčbou, není podepřeno 

žádným důkazem. Jedná se o spekulativní vyjádření. 

V žádné z citovaných klinických studií nesnížil vitamin 

C účinnost chemoterapie, spíše šlo o zlepšení účinnosti 

(viz Welsh et al., 2013)8 a o snížení nežádoucích účinků 

chemo- a radioterapie.

Námitka, že aplikace infuzního vysokodávkovaného 

vitaminu C u onkologických pacientů je použití „off  la-

bel“, není podložená. Použití v onkologii má své opod-

statnění na základě monografi e Amerického lékopisu; 

dále má použití u stavů spojených s poklesem hladiny 

askorbátu, preskorbutických stavů (viz uvedené SPC) 

i v indikaci „klinický defi cit vitaminu C“ oporu v SPC pří-

pravku Vitamin C-Injektopas 7,5g. Všechna tato tvrzení 

opravňují použít lék v onkologii, byť je tato indikace ne-

přímo vyjádřená.

A co stanovisko 

amerického National Cancer Istitute?

Obecně lze říci, že Vodička svá tvrzení nemá doložená 

citacemi a zdroji, vychází z kyselého pH vitaminu C, při-

čemž nezohledňuje neutrální charakter askorbátu jako 

soli vitaminu C. Jeho tvrzení jsou nepodložená a tendenč-

ní. Vodička  necituje podstatný zdroj – stanovisko Natio-

nal Cancer Institute/NIH, kde jsou všechna fakta k využití 

vysokodávkovaného vitaminu C v onkologii shrnuta.10 Jak 

uvádí tento souhrn, infuzní vysokodávkovaný vitamin C 

je onkologickými pacienty dobře tolerován. Studie pro-

kázaly jeho bezpečnost a v několika studiích se projevilo 

i zlepšení kvality života onkologicky nemocných, snížení 

nežádoucích účinků základní onkologické léčby. V žádné 

studii se neprojevily jakékoli negativní účinky či zhoršení 

stavu těchto nemocných, které by souviselo s podáváním 

vysokodávkovaného vitaminu C. 

Navíc ve studiích in vitro a in vivo bylo prokázáno, že 

vedle ochranného antioxidativního působení na zdravé 

buňky (čímž askorbát chrání tyto buňky před nežádou-

cím působením chemo- a radioterapie) působí askorbát 

v milimolární koncentraci, dosažitelné u člověka pou-

ze vysokodávkovaným infuzním podáním vitaminu C, 

na některé linie maligních buněk selektivně cytotoxic-

ky a omezuje jejich proliferaci.3 Mechanismů, které se 

podílejí na tomto účinku, je několik. Cytotoxický efekt 

askorbátu je zprostředkován například působením re-

akcí, v nichž vzniká peroxid vodíku,11-13 dále ovlivněním 

transkripčních faktorů proteinu označovaného jako Sp 

(specifi ty protein) a tímto proteinem regulovaných genů 

působících v progresi růstu tumorů.14 Další potvrzené 

mechanismy zahrnují podporu tvorbu kolagenu typu I 

a IV, čímž se zvyšuje enkapsulace nádorové tkáně. V ob-

lasti extracelulárního matrix je popsán vliv vitaminu C 

na inhibici metaloproteinpeptidázy 9 a podpora sekrece 

fi bronectinu. Z hlediska imunologického vitamin C zasa-

huje negativně do aktivity prozánětlivého cytokinu 6. Vi-

tamin C dále zvyšuje MHC class I expresi na nádorových 

buňkách, tím přispívá k  rozpoznatelnosti T lymfocyty 

a působí pozitivně na aktivaci protinádorové imunity. 

Vitamin C indukuje Fas receptory zprostředkovávající 

apoptózu nádorově změněných buněk. Odborná litera-

tura popisuje i vliv vitaminu C na signální dráhy buněk, 

kde vlivem určitých vnitrobuněčných procesů dochází 

k aktivaci prokaspázy a kaspázy 3, přispívající k apoptóze 

daných buněk. Inhibiční vliv vitaminu C na angiogenezi 

nádorové tkáně je zprostředkován negativním působe-

ním na VEGF.

Tato zjištění podporují, spolu s výsledky uvedených 

klinických studií a s prokázanou sníženou hladinou vita-

minu C u onkologicky nemocných, použití vysokodáv-

kovaného infuzního askorbátu v onkologii.
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