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PEDIATRIE

Vitamin C je pro zdraví dětí nena-
hraditelný a pokud ho mají nedostatek, 
strádají na těle i na duši. Tak by se dalo 
stručně shrnout hlavní poselství květ-
nového kulatého stolu v pediatrii na 
téma „Protiinfekční imunita a proble-
matika snížených hladin vitaminu C u 
dětí“, který se uskutečnil v online podo-
bě pod záštitou vzdělávací společnosti 
Edukafarm.

První prezentaci „Farmakologické aspekty vi-
taminu C v pediatrii“ představila účastníkům 
PharmDr. Lucie Kotlářová, ředitelka inPharm Cli-
nic sídlící v Jesenici u Prahy. Přednáškou „Imunita 
a problematika snížených hladin vitaminu C u 
dětí“ navázal MUDr. Jan Boženský, primář dětské-
ho oddělení nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

„Podávání intravenózního vitaminu C je u nás 
každodenním chlebem. Cílem mé přednášky je 
poukázat na význam vitaminu C a měření jeho 
hladin v organismu,“ řekla na úvod Lucie Kotlá-
řová. Dodala, že dostatečnou saturaci na klinice 
mělo v průběhu dvou let sledování pouze 14 
procent dospělých pacientů, což odpovídá vý-
sledkům u dětí hospitalizovaných na dětském 
oddělení ve vítkovické nemocnici.

„Téměř 75 procent dětí mělo deficit vitaminu 
C, přičemž u více než poloviny z nich odpovídal 
preskorbutickému až skorbutickému stavu. Jen 
přibližně čtvrtina našich pacientů dosáhla uspo-
kojivé hladiny vitaminu C a pouze 11 procent 
mělo hladinu vitaminu C v moči odpovídající 
dostatečné fyziologické saturaci,“ shrnul závěry 
šetření primář Boženský.

„Výsledky jsou velmi překvapivé, nejen na 
úrovni protiinfekční imunity. Fyziologická role vi-
taminu C je mnohem širší,“ komentoval výsledky 
jednatel společnosti Edukafarm PharmDr. Zde-
něk Procházka. 

Výzkum v nemocnici Agel se uskutečnil v roce 
2019 na vzorku 150 dětí (54 procent dívek a 46 
procent chlapců ve věku 0–18 let), u nichž byla vy-
šetřována orientační hladina kyseliny askorbové v 
moči pomocí indikátorových proužků Uro C Kon-

trol. „Ve skupině převládali pacienti s akutními in-
fekcemi dýchacích cest, následovaly děti se zánět-
livým postižením trávicího traktu a onemocněním 
ledvin,“ upřesnil Jan Boženský. Při sběru dat byla 
dokumentována také užívaná farmakoterapie: 
nejčastěji se jednalo o inhalační kortikosteroidy a 
antihistaminika, bez farmakoterapie bylo přibližně 
40 procent dětských pacientů. 

„Zajímavý je vztah mezi výskytem obezity a 
snížené hladiny vitaminu C. Výsledky ukázaly, 
že obézní děti nedosáhly ani v jednom případě 
plné fyziologické saturace,“ uvedl pediatr.

Obdobné vyšetření hladiny vitaminu C v moči 
proběhlo také na Dětské klinice Fakultní nemoc-

nice Olomouc, k dispozici jsou aktuálně před-
běžné výsledky. Celkem bylo vyšetřeno 280 dětí 
(200 chlapců a 80 dívek), z toho 236 dětí v aler-
gologické a 44 v nefrologické ordinaci. „Normální 
hladina byla zjištěna ve skupině alergiků zcela 
výjimečně, u dětí z nefrologické ordinace se ne-
vyskytly normální hodnoty vůbec, všechny děti 
měly sníženou hladinu vitaminu C. Výsledky u 
dětí z Olomoucka jsou ještě varovnější než u dětí 
z vítkovické nemocnice a svědčí o nedostateč-
ném příjmu vitaminu C,“ shrnul primář Boženský.

Zahraniční zkušenosti jsou obdobné

„Před deseti lety se začaly objevovat první 
kazuistiky nedostatku vitaminu C u dětí. Od té 
doby byly provedeny rozsáhlejší studie, jejichž 
výsledky ukazují, že skorbut neboli kurděje v 
pediatrii rozhodně nejsou záležitostí minulosti, a 
jejich výskyt se netýká pouze rozvojových zemí. 
Například italská studie z roku 2018 dokazuje, že 
kurděje se vyskytují i dnes, a to vlivem nevhod-
ných stravovacích návyků,“ řekla doktorka Kotlá-
řová s tím, že tato vědecká práce se zaměřuje na 
fyzické projevy nedostatku vitaminu C u dětí, k 
nimž patří poruchy vývoje pohybového aparátu, 

Vitamin C pomáhá dětem  
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uspokojivé hladiny vitaminu C 
a pouze 11 procent mělo hla-
dinu vitaminu C v moči odpoví-
dající dostatečné fyziologické 
saturaci.



ČASOPIS, KTERÝ SI VÁŽÍ VAŠICH ZNALOSTÍ. PRO ODBORNÍKY LÉKÁREN.

32/33

stomatologické problémy (krvácení z dásní), tvorba mod-
řin a petechie. „Ruku v ruce s deficitem vitaminu C jde i ne-
dostatek vitaminu D,“ upozornila ředitelka inPharm Clinic. 

Podle americké studie z roku 2011 až 2012 mělo ze 

zkoumaných 150 dětí deficit vitaminu C 35 z nich, což 
představuje více než jednu pětinu. „Tyto děti trpěly difuzní 
muskuloskeletální bolestí, poškozením sliznic a kůže a neu-
rologickými potížemi,“ popsala doktorka Kotlářová.

(Nejen) prevence skorbutu

„K tomu, aby nevznikly kurděje, stačí pět až deset mili-
gramů vitaminu C denně. Vitamin C má však i antioxidační 
účinky, proto se doporučují, zejména v některých zemích, 
dávky mnohem vyšší: Světová zdravotnická organizace radí 
denní dávku 45 miligramů denně, v německy mluvících ze-
mích je to 100 miligramů každý den,“ uvedl Jan Boženský.

Pokud jde o léčbu skorbutu, evropská doporučení den-
ních dávek zní následovně: u kojenců a batolat do tří let 
125 až 250 miligramů vitaminu C, mezi čtvrtým a jede-
náctým rokem 250 až 500 miligramů a u dospívajících od 
dvanácti do sedmnácti let 500 miligramů až jeden gram. 

Běžné doporučené denní dávky u zdravých dětí jsou niž-
ší, v závislosti na věku se pohybují od 50 u nejmenších až 
po 100 miligramů u třináctiletých a starších. Existují však ži-
votní období a situace, v nichž potřeba vitaminu C výrazně 
stoupá. Typicky se jedná o dospívání, zvýšenou psychickou 
a fyzickou zátěž organismu, užívání hormonální antikon-
cepce u adolescentek, při neprospívání a nechutenství, v 
průběhu hojení ran, při zánětlivých onemocněních spo-
jených s oxidačním stresem, alergiích, prevenci i léčbě 
infekčních onemocnění a za dalších okolností. „Chronický 
stres a chronický zánět výrazně zvyšují spotřebu vitaminu 
C,“ doplnila Lucie Kotlářová.

„Nejvhodnějším zdrojem vitaminu C stále zůstává pest-
rá strava bohatá na zeleninu a ovoce, ale jak ukazuje i naše 

Důležitá je nejen celková denní dáv-
ka vitaminu C, ale také její vstřeba-
telnost a v neposlední řadě biologic-
ká dostupnost. V tomto ohledu stojí 
na nejvyšší příčce pomyslného žebříč-
ku lékových forem RosaCelip-LD.

Více informací na www.edukafarm.cz

• Je nezbytný k životu i k udržení tělesného zdraví.
• Je ve vodě rozpustný.
• Je citlivý na teplo a vysoce citlivý na oxidaci.
• Jeho přesný chemický název je kyselina L-askorbová 

neboli L-enantiomer (optický izomer, optický antipod) 
kyseliny askorbové, jejíž sumární vzorec je C6H806.

• Chemicky byl poprvé izolován v roce 1928.
• V dubnu 1942 Charles Glen King z Pittsburské uni-

verzity dokázal, že se jedná o stejnou chemickou lát-
ku, která je obsažena například v ovoci a zabraňuje 
kurdějím.

• Většina zvířat a rostlin si syntetizuje vitamin C sama; 
výjimku tvoří člověk, některé druhy primátů, morča-
ta, indický netopýr, mezi ptactvem pak červení bul-
bulové a z vodní říše pstruh duhový a losos.

• K hlavním propagátorům užívání vysokých dávek 
vitaminu C patřil Linus Pauling, dvojnásobný držitel 
Nobelovy ceny a zakladatel molekulární biologie; na 
sklonku života (dožil se 93 let) užíval denně dávky 12 
gramů vitaminu C a toto množství zvyšoval na 40 
gramů v době, kdy u sebe pozoroval příznaky na-
chlazení.

• Skorbut neboli kurděje znali už staří Egypťané.
• Úspěšné objevování nových kontinentů (výpravy 

Magellanovy, Vasca da Gamy, Kryštofa Kolumba) bylo 
kromě počasí závislé i na dostatku stravy bohaté na 
vitamin C (kysané zelí, později citrusy).

• Nepřetržitý výskyt skorbutu v Evropě byl omezen až 
zavedením brambor jako jedné ze základních složek 
potravy obyvatelstva v 17. a 18. století.

• Deficit vitaminu C se vyskytuje nejen v rozvojových 
zemích, ale i v těch rozvinutých; podle průzkumů trpí 
nedostatkem vitaminu C přibližně pětina Evropanů.

CO DNES VÍME O VITAMINU C

Mgr. Eva Presová
Edukafarm, Praha

 MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení 
nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice
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studie, je příjem vitaminu C z potravy u velké 
části dětské populace nedostatečný,“ řekl pri-
mář Boženský a dodal, že u dětí se sníženou 
saturací vitaminem C je potřebné zajistit jeho 
dostatečnou suplementaci prostřednictvím 
vhodných doplňků stravy. Důvodem je mimo 
jiné riziko nedostatečné funkce či poruch 
imunitního, nervového a dalších systémů, sní-
žení odolnosti vůči stresu, zvýšeného výskytu 
infekcí dýchacích cest a obecně zánětlivých 
chorob souvisejících s oxidačním stresem.

Šéf dětského oddělení vítkovické nemocni-
ce na semináři upozornil, že důležitá je nejen 
celková denní dávka vitaminu C, ale také její 
vstřebatelnost a v neposlední řadě biologická 
dostupnost. V tomto ohledu stojí na nejvyšší 
příčce pomyslného žebříčku lékových forem 
RosaCelip-LD, což je vitamin C s lipozomál-
ním vstřebáváním v kombinaci s extraktem ze 
šípku a bioflavonoidy z citrusových plodů. Tuto 
formuli obsahuje řada přípravků Lipo C Askor  
v podobě kapslí i v tekuté formě. Lipo C Askor 
Junior byl vyvinut speciálně pro potřeby dět-
ského organismu.

O něco níže stojí lipozomální forma vitaminu 
C s obsahem 30% fosfatidylcholinu (mebráno-
vý fosfolipid) a 70% vitaminu C, následuje retar-
dovaná forma vitaminu C a na úplně nejnižší 
příčce se nachází běžná nechráněná forma 
„céčka“. Součástí každého balení přípravků 
Lipo C Askor jsou již zmíněné indikátorové 
proužky Uro C Kontrol, o něž se účastníci ku-
latého stolu živě zajímali. „Na klinice pracujeme 
s Lipo C Askor zejména proto, že obsahuje 
diagnostické proužky Uro C Kontrol. Podle vý-
sledku testu pak ve spolupráci s pediatrem na-
stavujeme hladiny podávání vitaminu C u na-
šich dětských pacientů,“ řekla Lucie Kotlářová.

Vitamin C a imunita

Oba přednášející se rovněž věnovali otáz-
kám vrozené i získané imunity, v nichž hraje 
vitamin C velmi významnou roli. Studie proká-
zaly, že podporuje epiteliální bariérové funkce, 
dále se kumuluje ve fagocytujících buňkách 
typu neutrofilů, čímž zvyšuje chemotaxi, fa-
gocytózu, a tím přispívá k antimikrobiálnímu 
působení těchto buněk. Je také potřebný pro 
proces apoptózy vyčerpaných neutrofilů a je-
jich odstranění z místa infekce makrofágy, což 
vede ke snížení nebezpečí nekrotizace a tkáňo-
vého poškození. Role vitaminu C v lymfocytech 
spočívá ve zvýšení proliferace a diferenciace B 
a T buněk.

„Deficit vitaminu C proto vede ke zvýšené 
náchylnosti ke vzniku infekčních onemocnění. 
Infekce snižují hladinu vitaminu C kvůli souvi-
sející zánětlivé reakci a zvýšeným metabolic-
kým nárokům,“ vysvětlila doktorka Kotlářová. 

„Imunita není jeden orgán ani něco, co mů-
žeme upravit jednou tabletkou jednou týdně,“ 
řekl Jan Boženský s tím, že imunita člověka se 
vyvíjí v čase. „Jinak vypadá u šestiměsíčního 
kojence, u šestiletého dítěte a u šedesátiletého 
člověka,“ upřesnil. Připomněl, že dětský organi-

smus roste a se zvyšujícím se věkem se vyvíjejí 
i tělesné orgány a rozvíjejí se jejich funkce, což 
samozřejmě platí i pro imunitní systém. Přiroze-
ným projevem nezralosti imunitního systému 
je pak vyšší výskyt respiračních onemocnění.

Online kulatého stolu se zúčastnilo několik 
stovek pediatrů. „Děkuji za vynikající webinář 
propojující teorii s praxí ve správném poměru. 
Předčil moje očekávání,“ zhodnotila seminář 
jedna lékařka. K jejímu hodnocení se v chatu 
připojilo i několik dalších účastníků. 
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• k normální funkci imunitního systému
• k duševní rovnováze, normální psy-

chické činnosti a činnosti nervové 
soustavy

• k antioxidační ochraně buněk proti 
oxidačnímu stresu

• ke snížení míry únavy a vyčerpání
• k normální tvorbě kolagenu pro nor-

mální funkci krevních cév, kostí, chru-
pavek, dásní, kůže a zubů

• ke zvýšenému vstřebávání železa

(Poznámka: Jedná se o schválená zdravot-
ní tvrzení.)

VITAMIN C PŘISPÍVÁ

• Vývoj lipozomů probíhá od 70. let minulého století.
• Dlouhou tradici používání jak lipozomů, tak vitaminu C mají ve Spojených státech amerických, například 

na Rhiordan Clinic už 42 let.
• Starší typy představovaly tukové lipozomy v poměru 1:1 s aktivní účinnou látkou. 
• Následně byla snaha snižovat množství tukové složky ve prospěch aktivní látky, a to v poměru 30:70. Tyto 

lipozomy se nicméně vyznačují velmi špatnou stabilizací. Přípravky, které jsou dodnes na trhu, lze „iden-
tifikovat“ jako starší lipozom tak, že má expiraci pouhé dva roky.

• Pokročilé formy naproti tomu obsahují pouhých pět až deset procent tukových složek, které zajišťují lipo-
zomální vstřebání. Tato formulace je mnohem stabilnější, s tříletou expirací. Příkladem je řada Lipo C Askor. 

STARŠÍ VERSUS POKROČILÉ LIPOZOMY

• Indikátorové proužky Uro C Kontrol 
umožňují orientační stanovení hladiny 
vitaminu C (kyseliny askorbové) v moči.

• Metoda zjišťování je založena na půso-
bení komplexního chelatačního činidla 
reagujícího úměrně koncentraci kyseliny 
askorbové změnou barevného odstínu.

• Tato změna se porovná s barevnou 
stupnicí s označenými hodnotami 
koncentrací vitaminu C v moči.

• Na stupnici je vyznačena žlutou bar-
vou normální hodnota (100 mg/dl a 
vyšší), snížené hodnoty jsou označeny 
různými odstíny zelené až po modro-
zelenou barvu (50, 20, 10, 1 mg/dl).

• Hladinu vitaminu C v moči pomocí 
detekčních proužků je vhodné kon-
zultovat s lékařem nebo lékárníkem.

JAK SE POUŽÍVAJÍ DIAGNOSTICKÉ 
PROUŽKY URO C KONTROL


