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Intravenózně podávaný 
vitamin C v onkologii: 
systematický přehled

xidačně) a tím podporuje jejich normální funkci; zlepšuje tím i funkci 

imunitního systému, což má význam pro protinádorovou imunitu. 

Výsledky uvedených studií spolu s poznáním farmakokinetiky vita-

minu C vedly k zintenzivnění výzkumu této oblasti v posledních letech. 

Novější klinické a laboratorní studie ukázaly vliv vysokodávkovaného 

askorbátu na zvýšení kvality života onkologických pacientů, na po-

tlačení nežádoucích účinků chemoterapie, v některých případech 

i na inhibici růstu tumorů.3,7 V laboratorních studiích bylo prokázáno 

protinádorové působení vysokodávkovaného parenterálně podávané-

ho vitaminu C a synergie této léčby s účinkem některých chemote-

rapeutik (chemosenzitizace).12-14 Klinické studie ukázaly účinnost IVC 

ve smyslu zlepšení kvality života pacientů a snížení intenzity příznaků 

souvisejících s nádorovým onemocněním.6,8 Vzhledem k velmi dobré-

mu bezpečnostnímu profi lu a dosavadní evidenci prospěšných účinků 

IVC se proto jeví jako perspektivní doplňková léčba v onkologii (dosa-

vadní data jsou uvedena na webových stránkách amerického National 

Cancer Institute). 

Autoři pro zpracování výsledků dosavadních studií intravenózně 

podávaného vitaminu C v onkologii vybrali z celkového počtu nale-

zených 897 publikovaných sdělení celkem 39 reprezentativních prací. 

Publikace na téma intravenózně podávaného vitaminu C byly rozdě-

leny na většinu těch, které se zabývaly vysokodávkovaným vitaminem 

C (s jednotlivými dávkami minimálně 5 g), a malou skupinu studií 

s nízkodávkovaným askorbátem (s jednotlivými dávkami 1 g). Vzhle-

dem k tomu, že se hlavní proud současného výzkumu úlohy askorbátu 

v onkologii soustřeďuje na vysoké dávky, referujeme pouze o studiích 

vysokodávkovaného intravenózně podávaného vitaminu C (i v dalším 

textu používáme zkratku IVC v tomto významu). Pokud jde o aplikaci 

IVC v oblasti onkologie, byla provedena a do přehledu zařazena jedna 

randomizovaná kontrolovaná studie, 7 studií fáze I/II, 6 observačních 

studií a 14 kazuistik. 

Přehled studií

Randomizovaná studie
V roce 2014 byla publikována pilotní randomizovaná studie použití 

IVC u pacientek s karcinomem ovaria.37 Do studie bylo zařazeno  27 pa-

cientek s nově diagnostikovaným karcinomem ovaria ve stadiu III nebo 

IV.  Pacientky byly randomizovány na skupinu, ve které byla podávána 

pouze chemoterapie (paklitaxel a karboplatina), a na skupinu, v níž byl 

podáván kromě chemoterapie i IVC. Obě skupiny byly porovnávány, 

pokud jde o bezpečnost, resp. toxicitu léčby. Chemoterapie byla po-

dávána počátečních 6 měsíců a IVC celkem 12 měsíců. Pacientky byly 

sledovány celkem 5 let pro hodnocení přežití. IVC byl podáván ve stou-

pajících dávkách, nejvyšší podávané dávky byly 75 nebo 100 g a řídi-
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Intravenózně podávaný vysokodávkovaný vitamin C (IVC) se řadu let vy-

užívá na některých pracovištích (např. v USA) jako adjuvantní terapie, doplňu-

jící standardní onkologickou léčbu s cílem ochránit zdravé tkáně před nežá-

doucími účinky chemoterapie, zlepšit její snášenlivost, případně podpořit její 

účinnost. V současné době jsou k dispozici výsledky řady studií na toto téma. 

V časopise Integrative Cancer Therapies byl v roce 2014 publikován systema-

tický přehled výsledků dosavadního výzkumu IVC v onkologických indikacích 

(farmakokinetiky, mechanismů  účinku, bezpečnosti a účinnosti).1 O obsahu 

tohoto review referujeme v tomto článku.

Úvod

Průzkum z roku 2010 ukázal, že podávání IVC je např. v USA re-

lativně často používanou terapií; 84 % lékařů účastnících se konfe-

rencí o komplementární medicíně (172 ze 199 respondentů) tuto 

metodu použilo u více než 11 000 pacientů v různých indikacích 

včetně onkologických.1a Navíc narůstá počet prací, které dokládají 

prospěšné účinky u onkologických pacientů. V roce 2006 Cana-

dian Medical Association Journal publikoval 3 kazuistiky remise 

nádorového onemocnění po léčbě IVC.2  Od té doby se rozvinul 

výzkum v této oblasti; v současné době je k dispozici řada studií, 

z toho v posledních třech letech 4 studie fáze I.3-8 Poprvé se po-

užití vitaminu C v onkologické léčbě objevilo v pracích Paulinga 

a Camerona, kteří publikovali studie, v nichž u onkologických paci-

entů v pokročilém stádiu vedlo podávání vitaminu C (intravenóz-

ně a následně perorálně) k prodloužené době přežití ve srovnání 

se skupinou, jíž vitamin C podáván nebyl.10,11 Později se ukázalo, 

že k dosažení potřebných účinků je zapotřebí milimolárních kon-

centrací askorbátu v séru,  jichž lze docílit pouze intravenózním 

podáváním vysokých dávek askorbátu v řádu gramů,15,16 zatímco 

perorálním opakovaným podáváním dávek v řádu gramů pouze 

hladin v řádu mikromolů.17 

Laboratorní studie ukázaly, že v milimolárních koncentracích 

působí askorbát na některé typy nádorových buněk cytotoxicky, 

přičemž mechanismy tohoto účinku mohou být různé, například 

prostřednictvím peroxidu vodíku tvořeného preferenčně v oko-

lí maligních buněk,18-22 kterým navíc chybí kataláza k odstranění 

peroxidu, zatímco normální buňky jsou tímto enzymatickým sys-

témem chráněny. Některé typy nádorových buněk navíc ve zvýše-

né míře podporují pomocí transportérů GLUT intracelulární vstup 

askorbátu.25-29 Na zdravé buňky působí askorbát ochranně (antio-
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ly se cílovou vrcholovou plazmatickou koncentrací askorbátu, která 

byla stanovena na 20 až 23 mmol/l. Výsledky ukázaly, že aplikace IVC 

zlepšovala u pacientek snášenlivost chemoterapie v téměř všech 

kategoriích toxicity. Ve skupině pacientek, u nichž byl k chemotera-

pii přidán IVC, se projevil trend k prodloužení celkové doby přežití 

(podíl pacientek, které přežily více než 5 let, byl v této skupině vyšší 

než ve skupině bez askorbátu) a medián doby do progrese/relapsu 

byl v této skupině o 8,75 měsíců delší, což autoři označují jako trend 

k vyšší účinnosti chemoterapie, pokud je k ní podáván IVC.

Studie fáze I/II  
Do přehledu bylo zahrnuto 7 nekontrolovaných studií fáze I/II

použití IVC v onkologických indikacích.3,5,7,38-42 Tyto studie se za-

bývaly např. maximální plazmatickou koncentrací dosažitelnou intra-

venózní aplikací IVC, nežádoucími účinky, toxicitou omezující dávku, 

bezpečností v kombinaci s chemoterapií a přinesly předběžné vý-

sledky, pokud jde o vliv na progresi tumoru, přežití a kvalitu života 

pacientů. 

Farmakokinetika. Čtyři studie fáze I (a 1 observační studie) uká-

zaly, že plazmatické koncentrace v rozmezí 20 až 25 mmol/l lze docílit 

podáním 50 až 70 g IVC.3-5,7,38 Jak ukázala jedna ze studií, dávkou 140 g 

lze dosáhnout hladiny až 49 mmol/l, vyšší dávky už hladinu podstat-

ně nezvýšily.3 Tato studie také ukázala, že vitamin C je eliminován ki-

netikou prvního řádu. 

Reakce tumoru. Tímto parametrem se zabývaly 2 studie. V první 

z nich se neprojevila po 4týdenním podávání IVC signifi kantní reakce 

masy tumoru.3 V druhé studii5 po 8týdenním podávání IVC pacien-

tům s metastatickým karcinomem pankreatu fáze IV (50, 75 a 100 g 

3krát týdně, celkem 8 týdnů společně s gemcitabinem a erlotinibem) 

se u 8 z 9 pacientů zmenšila masa tumoru, pokles masy se pohyboval 

v rozmezí od 10 do 42 %. IVC nezvýšil toxicitu chemoterapie.

Doba přežití. Dvě studie se zabývaly dobou přežití onkologic-

kých pacientů, obě u pacientů s karcinomem pankreatu léčených 

gemcitabinem v monoterapii nebo v kombinaci s erlotinibem v kom-

binaci s vysokodávkovaným IVC.5,7 Monti et al. (podávali IVC v dávce 

50 až 100 g souběžně s uvedenou kombinací chemoterapeutik) uvá-

dějí u 14 pacientů dobu přežití bez progrese  89 dní, celkové přežití 

182 dní.5 Welsh et al. (podávali IVC v dávce 50 a 125 g 4 týdny souběž-

ně s gemcitabinem) uvádějí průměrnou dobu přežití 13 měsíců, čas 

do progrese 26 týdnů.7

Kvalita života. Tímto parametrem (QOL) se zabývaly 3 studie, 

všechny svědčily pro fakt, že IVC zlepšuje kvalitu života.3,38,42 Stephen-

son et al.3 zjistili, že QOL hodnocená dotazníkem European Organi-

zation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Question-

naire-Cancer (EORTCQLQ-C30) u pacientů léčených IVC se nezhoršo-

vala během prvních dvou týdnů, během dalších týdnů se zlepšovala. 

Hoff er et al.38 zjistili, že u pacientů, jimž byla podávána dávka IVC 0,6 

g/kg těl. hm. či více, došlo ke stabilizaci fyzické funkce (dotazník Func-

tional Assessment of Cancer Therapy–General Questionnaire), u niž-

ších dávek se tato funkce zhoršila. Yeom et al.42 pozorovali u pacientů 

s pokročilým onkologickým onemocněním, že podávání IVC v dávce 

10 g významně zlepšilo globální skóre zdraví, fyzickou, emoční a ko-

gnitivní funkci a intenzitu nežádoucích účinků chemoterapie. 

Nežádoucí účinky IVC. V provedených studiích I. fáze se projevi-

ly pouze vedlejší účinky mírného stupně, např. nauzea a bolesti hla-

vy.3,5,38 Autoři je dávají do souvislosti nikoli s léčivou látkou samotnou, 

ale s vyšší osmotickou zátěží. V těchto studiích se neprokázal negativ-

ní vliv IVC na funkci ledvin u pacintů bez urolitiázy v anamnéze.38,40,43 

Interakce. Dosavadní studie ukázaly, že kombinace IVC s větši-

nou chemoterapeutik je bezpečná, s možností synergického půso-

bení (např. s gemcitabinem a kombinací paklitaxel/karboplatina, jak 

ukázaly některé studie.5,7,37 Ma et al. ve své randomizované kontrolo-

vané studii, do které byly zařazeny pacientky s ovariálním karcino-

mem, léčené kombinací paklitaxel/karboplatina, zjistili, že přidání 

vysokodávkovaného IVC zmírnilo nežádoucí účinky chemoterapie 

a projevil se trend k prodloužení doby do relapsu (oproti samotné 

chemoterapii).37  Ve studiích I. fáze Montiho et al.5 and Welshe et al.,7 

do kterých byli zařazeni pacienti s karcinomem pankreatu, léčení 

gemcitabinem a/nebo erlotinibem, se projevilo snížení masy tumoru 

a trend k prodloužení přežití. Aplikace IVC nebyla spojena s projevy 

toxicity.5,7

Studie Vollbracht et al.,6 do níž byly zařazeny pacientky s karcino-

mem prsu v raném stádiu, léčené chemoterapií epirubicin/cyklofos-

famid, cyklofosfamid/metotrexát/fl uorouracil nebo fl uorouracil/epi-

rubicin/cyklofosfamid, ukázala, že přidání IVC (jednotlivá dávka 7,5 g) 

k chemoterapii významně redukovalo intenzitu nežádoucích účinků 

chemoterapie, aniž by zvyšovalo toxicitu léčby. Negativní interakce 

IVC s chemoterapií se v žádné ze studií neprojevila. 

Observační studie 
Do přehledu bylo zařazeno 6 observačních studií použití IVC 

u onkologických pacientů.4,6,8,11,44,45 Ve dvou z nich se projevil vliv IVC 

na zlepšení kvality života a symtomy spojené s chemoterapií nebo 

základním onemocněním6,8 a jedna ze studií ukázala, že IVC má proti-

zánětlivý efekt a snižuje hladinu nádorových markerů  (PSA – Prosta-

te-specifi c antigen),4 zatímco další 3 studie ukázaly, že IVC (v kombi-

naci s perorální aplikací vitaminu C) zvyšoval přežití onkologických 

pacientů. 11,44,45

Farmakokinetika. Retrospektivní studie Mikirové et al. ukázala, 

že podáním IVC onkologickým pacientům ve vysoké dávce (50 g)  lze 

dosáhnout plazmatické hladiny až 18 mmol/l.4

Kvalita života a vedlejší účinky chemoterapie. Takahashi et 

al.8 v prospektivní observační studii, do které byli zařazeni pacienti 

s různými typy nádorů v pokročilém stádiu, podávali IVC ve stoupa-

jících dávkách (15, 25, 50 g, nejvyšší dávka byla volena tak, aby byla 

dosažena plazmatická hladina askorbátu 350–400 mg/dl). Infuze byly 

podávány 2krát týdně, celkem 4 týdny, k IVC byl doplňován vitamin 

C p.o. v dávce 2–4 g/den. Většina pacientů dostávala souběžně che-

moterapii. Po 4 týdnech aplikace IVC se projevilo významné zlepše-

ní kvality života (hodnocené dotazníkem EORTCQLQ-C30), snížila se 

skóre únavnosti, poruch spánku, bolesti, zácpy. U 60 % pacientů se 

zlepšil ukazatel celkového klinického dojmu ze změny (clinical global 

impression of change), hodnocený pacientem. Léčba IVC byla paci-

enty dobře tolerována. Veškeré vedlejší účinky byly mírného stupně 

(např. nauzea, bolest hlavy). Vollbracht et al.6 ve své kohortové studii 

podávali skupině pacientek s karcinomem prsu 7,5 g IVC jedenkrát 

týdně po dobu 4 týdnů souběžně s chemoterapií (epirubicin/cyklo-

fosfamid, cyklofosfamid/metotrexát/fl uorouracil nebo fl uorouracil/

epirubicin/cyklofosfamid) a porovnávali ji se skupinou pacientek, 

které byly léčeny jen chemoterapií. Výsledky ukázaly, že IVC přispěl 
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ke snížení závažnosti nežádoucích účinků chemoterapie (např. nauzey, 

nechutenství, deprese, poruch spánku, hemoragické diatézy). Pacientky 

ze skupiny IVC měly také významně vyšší performance status. Nebyly po-

zorovány žádné nežádoucí účinky IVC. 

Nádorové markery. Mikirova et al.4 se ve své retrospektivní kohor-

tové studii zabývala vlivem IVC (v průměru 9 dávek) na nádorové a zá-

nětlivé markery (např. PSA, CRP). U většiny pacientů se snížila vlivem IVC 

hladina CRP. U pacientů s karcinomem prostaty korelovalo snížení CRP se 

snížením hladiny nádorového markeru PSA. Vlivem IVC došlo u 53 % pa-

cientů i ke snížení dalších nádorových markerů (CEA, CA 27.29, CA 15.3), 

nebylo však signifi kantní. 

Doba přežití. Cameron and Pauling ve svých třech retrospektivních 

studiích11,44,45 s 294, 100 a 100 onkologickými pacienty v terminálním 

stádiu podávali vitamin C (IVC 10 až 45 g, následně 10 g denně per os). 

Tyto skupiny byly porovnávány s „historickými“ kontrolními skupinami, 

tj. záznamy 1532, 1000 a 1000 pacientů tří nemocnic ve Skotsku z let 

1978–1982. V první ze studií se ukázalo, že při srovnání 100 onkologic-

kých pacientů léčených vitaminem C v terminálním stádiu s 1000 kont-

rolními pacienty se projevilo ve skupině vitaminu C 4,2krát delší přežití 

než u kontrol (210 vs. 50 dní).11 Druhá ze studií měla zdokonalený design, 

s adekvátní kontrolní skupinou; ve skupině, v níž byl aplikován vitamin C, 

se projevila v průměru o 300 dní delší doba přežití.45

Ve skupině vitaminu C přežívalo déle než 1 rok 22 % pacientů, za-

tímco v kontrolní skupině jen 0,4 % pacientů. 22 pacientů ve skupině 

vitaminu C přežívalo v průměru 2,4 let, v době závěrečného hodnocení 

bylo 8 pacientů ještě naživu, zatímco z kontrolní skupiny žádný. Ve třetí 

ze studií bylo porovnáváno 294 onkologických pacientů v terminálním 

stádiu s kontrolní skupinou 1826 pacientů.  Doba přežití byla ve skupině 

vitaminu C byla téměř dvojnásobná.44

Kazuistiky 
Do přehledu bylo zahrnuto 14 publikací, referujících celkem o 153 

jednotlivých případech onkologických pacientů.2,10,46-56 Pokud jde o za-

stoupení jednotlivých typů tumorů, šlo o kolorektální karcinom, karci-

nom prsu, močového měchýře, ledvin, plic, ovaria, žaludku, pankreatu, 

žlučníku, dále mozkové nádory, lymfom, melanom a další. V kazuisti-

kách byly dokumentovány jeden či několik těchto výsledků: remise 

tumoru, prodloužení intervalu bez recidivy,  výrazně delší očekávaná 

délka života (life expectancy), regrese nebo stabilizace onemocnění 

(doložená na stanovení nádorových markerů a zobrazovacích techni-

kách), snížení intenzity nádorové bolesti a snížení potřeby analgetické 

medikace.2,10,46,48,49,51,55,57 

Diskuse
Autoři přehledu shrnují výsledky zpracovaných studií konstatová-

ním, že jsou k dispozici výsledky dosud omezeného, ale vysoce kvalitní-

ho výzkumu účinnosti a bezpečnosti vysokodávkovaného intravenózně 

podávaného vitaminu C u onkologických pacientů. V současnosti není 

k dispozici dostatek podkladů pro potvrzení předpokladu, že IVC lze 

použít jako samostatné protinádorové léčivo; heterogenita studií a vy-

šetřovaných populací prozatím brání zpracování metaanalýzy na toto 

téma. Naproti tomu výsledky provedené randomizované kontrolované 

studie ukázaly, že přidání IVC ke standardní chemoterapii u pacientek 

s karcinomem ovaria může prodloužit dobu do relapsu a snižovat ne-

žádoucí účinky chemoterapie.37 Data ze studií fáze I/II  a observačních 

studií naznačují, že přidání IVC k chemoterapii vede u onkologických 

pacientů ke zlepšení kvality života a snížení nežádoucích účinků che-

moterapie a symptomů základního onemocnění, s možným prodlou-

žením doby přežití.5-8,11,44,45 V některých kazuistikách se projevily případy 

remise nádorového onemocnění spojené s aplikací IVC; remise byly 

doložené výsledky objektivních vyšetření.2,46-50 Pokud jde o bezpečnost 

IVC v kombinaci s chemoterapií, dosavadní studie tuto bezpečnost 

potvrzují a data z některých studií naznačují, že IVC zlepšuje výsledky 

léčby.5-7,37 

Doba přežití ve studiích I/II.fáze
Výsledky studií I./II. fáze5,7 naznačují, že přidání IVC k chemoterapii 

u pacientů s nádorovým onemocněním (specifi cky karcinomu pankrea-

tu) v pokročilé fázi může zlepšit odpověď nádoru na léčbu a prodloužit 

dobu přežití. Ve studii, do které byli zařazeni pacienti s karcinomem pan-

kreatu (IV. stádium) léčení gemcitabinem v kombinaci s IVC, byla doba 
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přežití delší ve srovnání se skupinou pacientů (z jiné studie, již autoři po-

užili pro porovnání) léčených samotným gemcitabinem.7,63 

Kvalita života, ovlivnění příznaků
Výsledky zmiňované randomizované kontrolované studie a studií 

první fáze potvrzují předpoklad, že přidání IVC ke standardní chemotera-

pii může zlepšovat kvalitu života,3,8 podpořit udržování fyzické funkce38,42

a zmírnit symptomy spojené s nežádoucími účinky chemoterapie a/

nebo progresí onemocnění.6,8,37 Kromě faktu, že tyto výsledky jsou pří-

nosné samy o sobě, může zlepšení tolerance léčby pacientem přispět 

i ke zvýraznění protinádorového účinku chemoterapie. U pacientů, kteří 

tolerují dobře chemoterapii, je větší naděje, že absolvují více cyklů a bu-

dou mít lepší compliance k léčbě. Navíc snížená toxicita chemoterapie 

může umožnit aplikování více cyklů, které pacienti budou tolerovat, 

a tím pacientům může zajistit větší benefi t z protinádorové léčby.  

Z výsledků uvedené randomizované kontrolované studie vyplývá, 

že IVC významně zlepšuje toleranci chemoterapie, aniž by snižoval její 

účinnost. Tato nepřítomnost negativních interakcí IVC s chemoterapií je 

v souladu s výsledky studií in vivo.64-66

Mechanismus účinku
Základním mechanismem účinku vysokodávkovaného IVC se zdá být 

podle dosavadních výzkumů role askorbátu jako zdroje tvorby peroxidu 

vodíku v okolí nádorových buněk za účasti přechodných forem kovů, 

např. železa nebo mědi. Peroxid je prooxidantem poškozujícím selektiv-

ně některé linie nádorových buněk, které nejsou vybaveny ochrannými 

enzymatickými systémy.7,15 Typ poškození nádorových buněk peroxidem 

vodíku může být různý a liší se podle typu buňky a tkáně, např. zastavení 

buněčného cyklu, inhibice buněčného růstu a dělení, autofagie, apo-

ptóza prostřednictvím AIF (apoptose-inducing factor), aktivace kaspázy 

9 a 3, reaktivace proteinu p 53 a další mechanismy.22,67-72 Kromě těchto 

prooxidačních procesů může IVC působit na nádorové buňky ještě pro-

střednictvím inhibice angiogeneze, ovlivněním  NF-κB a dalších mecha-

nismů.81-87

Důvody, proč někteří pacienti patří mezi „respondenty“ na aplika-

ci IVC a jiní nikoli, nejsou zatím jasné. Některé práce ukazují na možné 

faktory: např. míra exprese transportéru SVCT-2 byla označena za možný 

biomarker léčebné odpovědi na aplikaci IVC.69 Obdobná situace je v roz-

dílné responzivitě různých typů a subtypů tumorů na IVC. Roli zde hrají 

mimo jiné variace v maximálních dosažitelných intracelulárních koncen-

tracích askorbátu, intracelulární expresi katalázy a dalších faktory.89-91

Bezpečnost
Pokud jsou dodrženy kontraindikace, vysokodávkovaný IVC má vel-

mi dobrý bezpečnostní profi l. Předpokladem je dodržení kontraindikací, 

k nimž (kromě přítomnosti urolitiázy, poruchy ledvinné funkce či paci-

entů na dialýze)92 patří defi cit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (pacienti 

s tímto defi citem mohou  být ohroženi hemolýzou). Nežádoucí příznaky, 

které se ve studiích vyskytly, autoři většinou přičítají souběžně podá-

vané chemoterapii; pokud jde o samotný IVC, vyskytly se v souvislosti 

s jeho aplikací většinou jen příznaky mírného stupně, např. přechodná 

nauzea, bolesti hlavy, suchost v ústech.3,5,7,40 Pacienti s tumorem moz-

ku nebo s rychle rostoucími nádory by mohli být při nestupňovaném 

podání vysokodávkovaného IVC ohrožení nekrózou tumoru,56 proto se 

v současnosti doporučuje postupovat u všech pacientů podle stuňovité-

ho schématu, s počáteční dávkou 10–15 g, a pokud je tato startovní dáv-

ka dobře tolerována, pokračovat dávkou 25–30 g a případně pokračovat 

vyšší, např. 50 g.23,92 

Interakce
Ve studiích zahrnutých do tohoto přehledu byl vysokodávkovaný IVC 

podáván společně s různými chemoterapeutiky. Studie ukázaly, že IVC 

v kombinaci s paklitaxelem a karboplatinou97 či gemcitabinem a erlotini-

bem5,7 může prodloužit dobu do recidivy, dobu přežití a redukovat masu 

tumoru ve srovnání se samotnou chemoterapií. Jedna z těchto studií 

také prokázala, že přidání IVC k chemoterapii výrazně snižuje intenzitu 

nežádoucích účinků chemoterapie, aniž by snižovalo její účinnost, což 

je považováno za projev zvýšené ochrany zdravých tkání vlivem IVC.97

Ve studii, v níž byl podáván IVC souběžně s epirubicinem, cyklofosfami-

dem, metotrexátem a fl uorouracilem, se prokázalo, že přidání IVC nezvy-

šuje toxicitu chemoterapie, naopak – snižuje míru jejích nežádoucích 

účinků.6 V jedné z kazuistik došlo při podávání IVC v kombinaci s 5-fl uo-

ruracilem a leukovorinem k úplné remisi. Přestože jde o předběžná data, 

lze na jejich základě považovat kombinaci IVC s uvedenými chemotera-

peutiky za bezpečnou.49 IVC také podle výsledků studií nezvyšuje toxicitu 

léčby arsen trioxidem, melfalanem, dexametazonem.59-61 Celkově lze říci, 

že dosavadní data svědčí pro pozitivní korelaci mezi IVC a většinou stan-

dardně používaných protinádorových léčiv. V různých studiích byl pro-

kázán aditivní účinek vysokodávkovaného vitaminu C s těmito látkami: 

cisplatina12,99-103 cyklofosfamid,104 doxorubicin,104-107 etoposid,108 fl uoro-

uracil,12,14,100 gemcitamin,80,109 irinotecan,14 paklitaxel,99,110,111 tamoxifen,112

vinkristin,111,113,114 a režimy FOLFIRI14 a FOLFOX.14,65 Podle jedné laborator-

ní studie (in vitro) může IVC snižovat účinnost bortezomibu,116 výsledky 

pozdější studie to však vyvracejí.115

Dávkovací schémata
Pokud jde o dávkovací schémata, pohybovala se ve studiích frekvence 

podávání mezi 1krát až 4krát týdně, jako nejvhodnější se jeví frekvence 

podávání IVC 2 až 3krát týdně.5,7,8,97 Je vhodné začít testovací dávkou 10 

až 15 g, pokud je dobře tolerována, pokračovat střední dávkou 25 až 30 g 

a třetí dávka se může pohybovat kolem 50 g, případně více.3,4,8,92 Podle 

Riordana má pro dosažení protinádorových účinků léčba pokračovat 

nejméně 1 rok; v některých studiích byly tyto účinky (prodloužení doby 

do recidivy, zmenšení velikosti tumoru apod.) dosaženy i po kratší době 

(např. 6 měsíců či dokonce 8 týdnů).7,97 Probíhající výzkum přinese v tom-

to směru ještě další upřesnění. Kazuistiky, které jsou k dispozici, ukazují, že 

řada pacientů pokračuje v méně frekventní, ale pravidelné dlouhodobé 

aplikaci IVC dokonce po dobu několika let s cílem udržet co nejdelší ob-

dobí remise.

Závěr
Výsledky dosavadních studií ukazují, že vysokodávkovaný intra-

venózně podávaný vitamin C může jako adjuvantní léčba podávaná 

souběžně se standardní protinádorovou terapií zlepšit toleranci chemo-

terapie a zvýšit tím kvalitu života onkologických pacientů. Jak ukazují 

některé kazuistiky a studie, může IVC u některých pacientů i prodloužit 

dobu do recidivy, v některých případech může přispět i k podpoře re-

dukce masy tumoru a k prodloužení přežití. Dosavadní studie ukázaly, 

že IVC má dobrý bezpečnostní profi l a představuje léčivo se značným 

potenciálem v onkologii; k důkladnějšímu poznání tohoto potenciálu je 

zapotřebí dalších klinických studií. 
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