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Kyselina askorbová (vitamin C) je pro lidský organismus nezbytná
látka. Má nenahraditelnou roli v mnoha významných metabolických reakcích, je potřebný pro syntézu kolagenu, neurotransmiterů, hormonů, biotransformaci xenobiotik, ovlivňuje resorpci a
mobilizaci železa. Jako významný antioxidant odstraňuje škodlivé reaktivní sloučeniny kyslíku a chrání tak tkáně před oxidativním stresem, který představuje nebezpečný faktor vzniku mnoha
závažných chronických chorob. Deficit vitaminu C proto významně lidský organismus ohrožuje. Byl prokázán vztah mezi poklesem
koncentrace kyseliny askorbové a rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob, diabetu, hypertenze, oxidativním stresem, zvýšením
hladiny markerů zánětu a mortality z jakýchkoli příčin. Výskyt tohoto deficitu je i v rozvinutých zemích relativně častý.1

Fakta o deficitu vitaminu C
Fyziologická koncentrace vitaminu C odpovídá hodnotám vyšším než 28
mikromolů/l. Pásmo suboptimálních hodnot je mezi 11 a 28 mikromoly/l a
jako deficit se označují hodnoty pod 11 mikromolů/l.1 Jak ukázala řada studií,
deficit vitaminu C je i v rozvinutých zemích poměrně častý, může být nenápadný a nemusí být zpočátku spojen s klinickým obrazem skorbutu. V průzkumu, který proběhl v roce 2011, se ukázalo, že až pětina jinak zdravých obyvatel Evropy nemá dostatečný příjem vitaminu C.2 U kuřáků je potřeba příjmu
oproti nekuřákům téměř trojnásobná díky chronickému oxidativnímu stresu;
tato potřeba není obvyklým příjmem vitaminu dostatečně saturována.1
Studie, které mapovaly výskyt deficitu vitaminu C v populaci rozvinutých západních zemí, přinesly alarmující výsledky. Studie z roku 20091
ukázala, že třetina kanadské populace má suboptimální hladinu vitaminu
C, 14 % osob bylo v pásmu deficitu; celkem téměř polovina osob mělo
tedy sníženou hladinu askorbátu. Na deficit vitaminu C byla vázána zvýšená koncentrace C-reaktivního proteinu, což je důkaz probíhajícího zánětlivého procesu v souvislosti s oxidativním stresem, doprovázejícím deficit
askorbátu. Jiná studie3 ukázala, že 15–20 % Američanů trpí subklinickým
poklesem a 10 % závažným deficitem vitaminu C, tedy celkem třetina populace USA má nedostatek vitaminu C, který koreluje s vzestupem markerů zánětu a různými patologickými stavy, např. nadváhou a hypertenzí.
Rozhodujícími faktory vzniku deficitu jsou na vitaminy chudá strava a nárůst výskytu chronických metabolických a zánětlivých onemocnění, která
díky souvisejícímu oxidativnímu stresu přispívají ke zvýšené spotřebě vitaminu C v organismu a poklesu jeho systémové hladiny.2-3

Deficit askorbátu, oxidativní stres a chronický zánět
Nedostatek antioxidantů, především vitaminu C vede k oxidativnímu stresu, který se rozvíjí v situaci, kdy je v organismu přebytek
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reaktivních sloučenin kyslíku (ROS). Oxidativní stres poškozuje tkáně
a je příčinou onemocnění, jejichž podkladem je chronický zánětlivý proces. Askorbát se při nich akumuluje v zanícené tkáni na úkor
systémové hladiny, snižuje se kapacita pro jeho regeneraci a dále se
prohlubuje jeho systémový deficit. Tento nedostatek vitaminu C se
projevuje především kardiovaskulárními poruchami, např. endoteliální dysfunkcí, poruchami hojení ran, sníženou funkcí imunity (zvýšenou vnímavostí k infekcím), sníženou tolerancí stresu, depresivní
poruchou a dalšími patologickými stavy; představuje rizikový faktor i
pro vznik onkologických onemocnění.4-8

Riziko deficitu
Jak ukázaly průzkumy, výskyt deficitu vitaminu C vzrůstá s věkem.
Souvisí to i s oxidativním stresem doprovázejícím degenerativní
onemocnění, jejichž frekvence se s věkem zvyšuje. Svou roli hraje
i nekvalitní strava v nízkopříjmových skupinách, nedostatek příjmu
vitaminů. Významným faktorem vzniku deficitu vitaminu C je kouření, které zvyšuje oxidativní stres a tím i spotřebu antioxidantů. Ke
vzniku deficitu vitaminu C přispívá i řada chronických onemocnění
spojených s oxidativním stresem; je zprvu etiologickým faktorem
jako faktor oxidačního stresu, ale deficit se dále prohlubuje i jako
následek zvýšené spotřeby askorbátu v průběhu těchto chorob.
Mezi patologické stavy spojené s oxidativním stresem a deficitem
vitaminu C patří zánětlivá revmatická onemocnění, alergie, kardiovaskulární choroby spojené s endoteliální dysfunkcí, bakteriální a
virové recidivující a chronické infekce. Deficit tedy nemusí mít klasickou podobu skorbutu, ale může se projevovat řadou onemocnění, v jejichž etiologii hraje roli oxidativní stres, včetně onemocnění
onkologických. 9,10 K deficitu askorbátu přispívají i některá léčiva,
např. cytostatika, perorální kontraceptiva či diuretika.

Kompenzace deficitu působí proti oxidativnímu stresu
Zabezpečení dostatečné koncentrace vitaminu C v tkáních chrání organismus před negativními dopady oxidativního poškození a
následným vznikem patologických změn. Na rozdíl od preventivní
funkce askorbátu, k jejímuž zajištění stačí suplementace běžnými
perorálními formami (pouze dávky do 400 mg; vyšší perorálně podané dávky se vzhledem k omezené kapacitě střevních transportérů
nevstřebávají a jsou vyloučeny z organismu), je pro řešení důsledků
výrazného deficitu spojenému s oxidativním stresem vhodná forma
intravenózní, která umožňuje podání dávek vitaminu C v řádu gramů, nebo forma lipozomální, která zajišťuje díky ochranné vrstvě
lipozomů podstatně vyšší vstřebávání než běžné perorální formy. K
zabezpečení protizánětlivého efektu askorbátu u onemocnění spojených s oxidativním stresem je třeba výrazné navýšení sérové hladiny
askorbátu;11 jak ukázaly studie, např. u onkologických onemocnění
také navýšení koncentrace vitaminu C v séru umožňuje nemocným
lépe snášet terapii a zvýšit kvalitu jejich života.12
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Závěr
Deficit vitaminu C je i v civilizovaných zemích relativně častý; může
mít subklinickou formu, ale je třeba na něj myslet i v souvislosti s příznaky, které mohou mít spojitost s rolí askorbátu v organismu. Tento deficit vede ke vzniku oxidativního stresu a rozvoji onemocnění, v
jejichž etiologii hraje roli chronický zánětlivý proces. Průběh těchto
onemocnění vede často k dalšímu poklesu zásob vitaminu C. Deficit
prohlubuje často i léčba užívaná k terapii těchto onemocnění (např.
cytostatika, radioterapie). Řešením stavů spojených s deficitem askorbátu/oxidativním stresem je suplementace vitaminu C. Pro rychlé
vyrovnání důsledků výrazného deficitu je vhodná intravenózní či lipozomální forma, protože běžné perorální formy se vzhledem k omezenému vstřebávání hodí pouze pro účely prevence. K stanovení saturace organismu vitaminem C slouží různé laboratorní metody; pro
orientační detekci deficitu jsou k dispozici indikátorové proužky pro
vyšetření vitaminu C v moči.
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