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Use of vitamin C in anticancer therapy? – preclinical and clinical data overview

The use of intravenous, high-dose vitamin C in cancer therapy has 
remained controversial for a long time. Despite this, it has been 
commonly administered for decades by complementary health care 
practitioners. This article reviews the existing clinical and pre-clinical 
data on the efficacy and safety of L-ascorbic acid in oncological 
diseases, with the emphasis on the following issues: 1) Does vitamin 
C demonstrate therapeutic efficacy? In which clinical situations? 2) 
What is the mechanism of vitamin C action? 3) Is the use of vitamin C in 
oncology safe? 4) What is the effect of vitamin C on other therapies used 
simultaneously? Based on the analysis of available literature, it has been 
concluded that although L-ascorbic acid exhibits a possible anticancer 
effect, as shown mainly by preclinical studies, the reliable clinical data 
justifying the introduction of vitamin C into conventional oncology has 
been lacking so far. In fact, the following issues still remain unknown: 
types of cancer that could be sensitive to high-dose vitamin C therapy, 
groups of patients that could benefit from such management, doses, 
routes of administration and pharmaceutical forms that could provide 
an optimal anticancer effect, the molecular mechanism of vitamin C 
anticancer action, the impact of vitamin C on the concurrently used 
therapies, including chemotherapy, impact of vitamin C on the quality 
of life of oncological patients. So far, the available clinical trials have not 
confirmed the positive reports from experimental studies. Therefore, it 
is suggested that patients intending to undrgo such treatment should 
be informed that there is no evidence to justify the anticancer efficacy 
of vitamin C infusions and that in certain populations (i.e. patients with 
deficiency of glucose 6-phosphate dehydrogenase, renal dysfunction 
or haemochromatosis) vitamin C infusions may cause serious adverse 
effects. However, there seems to be sufficient evidence to continue 
research on the role of vitamin C in cancer treatment.
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Wstęp

Witamina C (kwas L-askorbinowy) jest związ-
kiem organicznym niezbędnym do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, wykazującym bardzo 
dużą aktywność biologiczną oraz działanie plejo-
tropowe. W odróżnieniu od większości zwierząt, 
człowiek oraz pozostałe ssaki rzędu naczelnych 
w toku ewolucji utraciły zdolność jej endogen-
nej syntezy, stąd muszą wyrównywać jej natu-
ralny niedobór drogą suplementacji [1]. Zalecane 
dzienne spożycie witaminy C wg rozporządze-
nia MZ z 18.01.2016 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. 16, poz. 
89) wynosi 80 mg. Zapasy witaminy C w organi-
zmie są niewielkie i oscylują w granicach 300 mg 
do około 2000 mg [2]. Witamina C łatwo wchłania 
się z przewodu pokarmowego, ale jej dostępność 
biologiczna po podaniu doustnym jest zależna od 

Rycina 1. Mechanizm transportu dokomórkowego kwasu L-askorbinowego oraz mechanizm działania prooksyacyjnego.
DHA – kwas dehydroaskorbinowy, GLUT1 – transporter glukozy 1, GSH – glutation, SVCT - Na+- zależny transporter specyficzny 
dla witaminy C.
Figure 1. Intracellular transport of L-ascorbic acid and mechanism of its prooxidative action. DHA – dehydroascorbic acid, 
GLUT1 – glucose transporter 1, GSH – glutathione, SVCT - sodium-dependent vitamin C transporter.

dawki i podlega wielokierunkowej regulacji m.in 
przez proces wchłaniania jelitowego, resorpcję 
oraz wydalanie nerkowe. Dla dawki p.o. poniżej 
200 mg biodostępność wynosi 100% natomiast 
dla dawek wyższych stopniowo spada, osiąga-
jąc wartość stałą – 33% dla dawki przekraczającej 
1250 mg [3]. Stan ten wynika z aktywacji endogen-
nych mechanizmów obronnych, tj.: ogranicze-
nia wchłaniania za sprawą wysycenia błonowych 
nośników transportu aktywnego oraz nasilenia 
wydalania nerkowego. Wchłanianie witaminy C 
z przewodu pokarmowego do tkanek odbywa się 
z udziałem Na+-zależnych transporterów specy-
ficznych dla witaminy C (ang. sodium-dependent 
vitamin C transporter, SVCT). Po wchłonięciu, 
witamina C ulega procesowi utlenienia do kwasu 
dehydroaskorbinowego (DHA), który w procesie 
dyfuzji ułatwionej jest przenoszony do komórek 
przez transportery glukozy (GLUT). DHA w komór-
kach zostaje zredukowany z powrotem do kwasu 
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Rycina 2. Metabolizm kwasu L-askorbinowego w organizmie człowieka oraz mechanizm działania antyoksydacyjnego.
RFT – reaktywne formy tlenu.
Figure 2. Metabolic pathways of ascorbic-acid and mechanism of its anti-oxidative action.
RFT – reactive oxygen species.

L-askorbinowego przy udziale glutationu (GSH) 
oraz NADPH i wywiera swoje działanie plejotro-
powe (rycina 1).

Część puli endogennego DHA ulega hydrolizie 
do nieaktywnego kwasu 2,3-diketogulonowego, 
a ten metabolizowany jest dalej do kwasu szcza-
wiowego, który podlega procesowi eliminacji ner-
kowej (rycina 2).

Okres biologicznego półtrwania witaminy C jest 
krótki i wynosi 30–120 min [4]. W osoczu zdro-
wego człowieka średnie stężenie witaminy C oscy-
luje wokół 50 µM, podczas gdy w tkankach jest ono 
dużo wyższe i dochodzi do 0,5–4,0 mM. Fizjolo-
gicznie, będąc donorem dwóch elektronów, kwas 
L-askorbinowy bierze udział w wielu reakcjach 
enzymatycznych jako kofaktor, uczestnicząc mię-
dzy innymi w biosyntezie kolagenu, katecholamin, 
hormonów steroidowych i L-karnityny. Oprócz 
tego kwas L-askorbinowy zwiększa przyswaja-
nie żelaza niehemowego oraz wapnia, a także bie-
rze udział w metabolizmie cholesterolu i tyrozyny, 
w aktywacji cytochromu P450 oraz regulacji odpo-
wiedzi na hipoksję. Ponadto, dzięki zdolnościom 
do tworzenia układów redoks, kwas L-askorbi-
nowy chroni komórki organizmu przed stresem 
oksydacyjnym i w ten sposób zabezpiecza je przed 
uszkodzeniem (rycina 2) [5]. Historia odkrycia 
witaminy C jest związana z działaniami mającymi 
na celu poznanie etiologii szkorbutu, czyli cho-
roby wielonarządowej spowodowanej nieprawi-
dłowym stanem tkanki łącznej wskutek zaburzeń 
biosyntezy kolagenu. Głównymi objawami szkor-
butu są uszkodzenia naczyń włosowatych, samo-
istne krwawienia, zapalny przerost dziąseł oraz 
rozchwianie zębów. W okresie wielkich odkryć 
geograficznych, na przełomie XV i XVI w., szkor-
but był główną przyczyną śmierci i inwalidztwa 
żeglarzy, którzy podczas długotrwałych rejsów 
nie mieli dostępu do zbilansowanej diety, uzupeł-
niającej niedobory witaminy C. Związek pomię-
dzy spożyciem owoców cytrusowych, bogatych 
w witaminę C a redukcją objawów szkorbutu ziden-
tyfikował szkocki lekarz James Lindt w 1753 r. 

Jednakże dopiero w 1928 r. węgierskiemu bioche-
mikowi, Albertowi Szent-Györgyi, udało się po raz 
pierwszy wyizolować witaminę C z bydlęcej kory 
nadnerczy i soku pomarańczowego oraz udowod-
nić jej właściwości przeciwszkorbutowe. Natęp-
nie, w 1933 r. Szent-Györgyi i brytyjski profesor 
sir Walter Norman Haworth ustalili strukturę che-
miczną kwasu L-askorbinowego, a w roku 1937 za 
badania nad tym związkiem obydwaj otrzymali 
Nagrodę Nobla [1, 6].

Znajomość mechanizmów biosyntezy kolagenu 
zależnej od witaminy C bezpośrednio przyczyniła 
się do powstania w latach 50. XX wieku koncep-
cji wykorzystania tego związku w leczeniu chorób 
nowotworowych. Twórcą tej do dziś kontrower-
syjnej teorii był kanadyjski lekarz William James 
McCormick (1880–1968), który jako pierwszy 
wysnuł hipotezę, że niedobór kwasu L-askorbino-
wego powoduje osłabienie struktur kolagenowych 
i pogorszenie stanu tkanki łącznej u pacjentów 
onkologicznych, co w konsekwencji miało ułatwiać 
inwazję guza i tworzenie przerzutów. McCormick 
prowadził prywatną praktykę lekarską w Toronto 
i do roku 1964 realizował badania w zakresie sku-
teczności przeciwnowotworowej witaminy C [7–9]. 
Kontynuacją myśli McCormicka stały się bada-
nia szkockiego chirurga Ewana Camerona i Allana 
Campbella nad wpływem wysokich dawek wita-
miny C, podawanych doustnie i dożylnie, na prze-
bieg choroby nowotworowej. Badacze sądzili wów-
czas, że potencjalny efekt przeciwnowotworowy 
kwasu L-askorbinowego wynika z blokowania 
enzymu hialuronidazy, co miało ograniczać roz-
siew nowotworowy [10]. W latach 70. XX w. bada-
niami tymi zainteresował się wybitny amerykań-
ski fizyk i chemik, dwukrotny laureat Nagrody 
Nobla, Linus Pauling, który został wielkim zwo-
lennikiem codziennego stosowania wysokich, kil-
kugramowych dawek witaminy C [11, 12]. Najsłyn-
niejszym wyrazem jego głębokiego przekonania 
o przeciwnowotworowych właściwościach tego 
związku jest artykuł z 1979 r. opublikowany na 
łamach czasopisma „Cancer Research”, w którym 
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wraz z Cameronem i Leibovitzem dokonał prze-
glądu danych naukowych na temat zastosowania 
witaminy C w onkologii wraz z próbą naukowego 
uzasadnienia takiego postępowania. Sam uczony 
również poddawał się podobnej kuracji i wierzył 
w to, że to właśnie dzięki niej dożył 93 lat [13]. 
Zaangażowanie Paulinga, uważanego przez niektó-
rych za najbardziej wpływowego naukowca XX w., 
w badania nad przeciwnowotworowymi właści-
wościami kwasu L-askorbinowego spowodowało, 
że koncepcja ta upowszechniła się i funkcjonuje do 
dziś, głównie w kręgach medycyny alternatywnej, 
prawdopodobnie jako jedna z najbardziej popular-
nych metod uzdrawiających.

Brak jest jednak danych obrazujących wia-
rygodnie skalę zjawiska, jakim jest stosowanie 
witaminy C w postaci wlewów wysokodawko-
wych wśród pacjentów onkologicznych w Pol-
sce. Dostępne są natomiast wyniki badań son-
dażowych z roku 2006 i 2008 przeprowadzonych 
podczas konferencji medycyny komplementarnej 
i alternatywnej w Stanach Zjednoczonych, które 
wykazały, że podawanie witaminy C w wysokich 
dawkach jest często proponowane pacjentom cier-
piącym z powodu stanów zapalnych, zmęczenia 
oraz nowotworów. Ze 199 respondentów – prak-
tyków medycyny alternatywnej, 172 przyznało, że 
w 2006 r. przetaczało kwas L-askorbinowy łącz-
nie 11 233 pacjentom, a w 2008 r. – 8 867 pacjen-
tom, średnio 22 dawki po 28 g na osobę [14]. Dane 
te wydają się niedoszacowane z uwagi na fakulta-
tywny charakter udziału w ankiecie, tym niemniej 
już na ich podstawie można uznać tę niekonwen-
cjonalną metodę terapeutyczną za popularną, co 
zdecydowanie uzasadnia podjęcie tematu jej rze-
czywistej skuteczności i bezpieczeństwa w onkolo-
gii. Przedstawiona problematyka wydaje się szcze-
gólnie istotna również w świetle ostatnich badań 
naukowców z Yale School of Medicine w Connecti-
cut z 2018 r., którzy wykazali, że stosowanie alter-
natywnych metod leczenia nowotworów zamiast 
leczenia konwencjonalnego przyczynia się śred-
nio do ponad 2,5-krotnego wzrostu ryzyka śmierci 
z powodu choroby nowotworowej, w szczególno-
ści w przypadku raka piersi i raka jelita grubego 
[15]. W związku z powyższym w kontekście celo-
wości zastosowania witaminy C w terapii onkolo-
gicznej, należy zastanowić się nad następującymi 
kwestiami: 1) Czy u pacjentów onkologicznych ist-
nieje potrzeba wyrównania niedoboru witaminy 
C? 2) Jaki jest mechanizm działania witaminy C? 
3) Czy witamina C wykazuje skuteczność terapeu-
tyczną, na podstawie jakich dowodów i w jakich 
sytuacjach klinicznych? 4) Jaki jest wpływ wita-
miny C na inne, jednocześnie stosowane tera-
pie? 5) Czy stosowanie witaminy C w onkolo-
gii jest bezpieczne? W dalszej części niniejszego 

artykułu przedstawiona zostanie analiza dostęp-
nego piśmiennictwa w przedmiotowym zakresie.

Niedobór witaminy C  
u pacjentów onkologicznych

Niedobór witaminy C jest stanem czę-
sto występującym w przebiegu chorób przewle-
kłych u pacjentów hospitalizowanych, po przeby-
tym zabiegu operacyjnym oraz u palaczy. Objawia 
się on zmęczeniem, bólem mięśni, słabym goje-
niem się ran, obrzękami kończyn dolnych, obrzę-
kami dziąseł, bólami pleców i stawów, krwotokami 
w tkankach miękkich oraz omdleniami. Rów-
nież u pacjentów onkologicznych odnotowywano 
istotne niedobory witaminy C, które prawdopo-
dobnie były związane z zapalnym podłożem cho-
roby podstawowej oraz współtowarzyszącym jej 
stresem oksydacyjnym, powodującym zwiększoną 
mobilizację askorbinianu. Stan niedoboru wita-
miny C prawdopodobnie pogłębia leczenie chirur-
giczne, radio- i chemioterapia. Stopień niedoboru 
witaminy C w przebiegu choroby nowotworo-
wej wydaje się być uzależniony od rozpoznania – 
typu oraz stadium nowotworu, co zobrazowano 
w tabeli 1 [16].

W związku z powyższym można zastanowić 
się nad tym, czy uzupełnienie niedoboru wita-
miny C u pacjentów onkologicznych może wywie-
rać korzystny efekt przeciwzapalny. Co ciekawe, 
w badaniu klinicznym (n = 45 pacjentów) z róż-
nymi typami nowotworów wykazano spadek 
poziomu markerów zapalnych CRP, IL-1α, IL-2, 
IL-8, TNF-α po podaniu witaminy C i.v. (7,5–50 g) 
u 75% badanych, co korelowało z obniżonym 
poziomem markerów nowotworowych PSA, 
CEA, CA27.29 i CA15-3. Nie oceniono natomiast 

Tabela 1. Poziom witaminy C u pacjentów onkologicznych w zależności od 
lokalizacji nowotworu i stadium zaawansowania [16].
Table 1. The concentration of vitamin C in cancer patients correlated to 
cancer site and stadium [16].

Lokalizacja nowotworu Liczba pacjentów Poziom witaminy C [μM]

Żołądek 30 26,0 ±0,5

Głowa i szyja 22 18,5 ±10,5

Różne, zaawansowane 193 5,5 ±1,0

Pierś stadium I 20 50,0 ±15,0

Pierś stadium II 30 40,0 ±10,0

Pierś stadium III 40 20,0 ±5,0

Pierś stadium IV 10 15,0 ±5,0

Szyjka macicy I 20 30,5 ±10,0

Szyjka macicy II 30 25,0 ±11,5

Szyjka macicy III 40 22,0 ±12,0

Szyjka macicy IV 10 18,5 ±6,5
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wpływu takiego postępowania na wskaźniki prze-
życia [17].

Potencjalny mechanizm działania 
przeciwnowotworowego witaminy C 
– przegląd danych przedklinicznych

Pierwotnie potencjalne przeciwnowotworowe 
działanie witaminy C tłumaczono jej wpływem na 
biosyntezę kolagenu (McCormick) oraz blokowa-
nie enzymu hialuronidazy (Cameron i Campbell). 
Hipotezy te stanowiły w latach 70. jedyną prze-
słankę do prowadzenia prób klinicznych w tym 
zakresie, jednakże jak dotąd nie znalazły one 
potwierdzenia w badaniach z udziałem pacjentów 
onkologicznych.

Późniejsze badania przedkliniczne in vitro 
z wykorzystaniem linii komórkowych raka pro-
staty, trzustki, jelita grubego, piersi, raka wątro-
bowokomórkowego oraz nerwiaka płodowego 
wykazały antyproliferacyjne działanie kwasu 
L-askorbinowego w stężeniach milimolowych 
0,1–100 mM [18–23]. Jak do tej pory nie uza-
sadniono jednak jednoznacznie na czym polega 
mechanizm odpowiedzialny za obserwowane 
efekty. Istnieje kilka hipotez w tym zakresie, które 
sugerują wpływ witaminy C na procesy redoks 

w komórce oraz na aktywność enzymów z grupy 
dioksygenaz (rycina 3) [4].

Zgodnie z teorią ingerencji w mechanizmy 
oksydoredukcyjne działanie antyproliferacyjne 
witaminy C może mieć związek z jej właściwo-
ściami utleniającymi. Uważa się, że witamina C 
w stężeniach milimolowych (farmakologicznych) 
ulega autooksydacji w mikrośrodowisku guza 
bądź też wchodzi w reakcje redoks z labilną formą 
metali przejściowych, takich jak żelazo i miedź, 
a reakcji tej towarzyszy wytwarzanie nadtlenku 
wodoru oraz rodnika hydroksylowego (rycina 1). 
Kumulacja witaminy C w komórkach nowotwo-
rowych wynika prawdopodobnie z nadekspresji 
białka GLUT, które jest dokomórkowym trans-
porterem utlenionej formy witaminy C, a także 
glukozy, która jest niezbędna do pokrycia zapo-
trzebowania metabolicznego komórki. Jednocze-
śnie w komórkach nowotworowych stwierdza się 
deficyt katalazy – enzymu rozkładającego nad-
tlenek wodoru do tlenu i wody. Deficyt katalazy 
jest jednym z mechanizmów, który umożliwia 
guzom szybki wzrost. Stężenie nadtlenku wodoru 
wewnątrz komórek raka utrzymujące się poni-
żej 1 mM jest bowiem czynnikiem sygnalizacyj-
nym, stymulującym proliferację i zwiększającym 
przeżywalność. Jednak stężenia H2O2 generowane 

Rycina 3.  
Potencjalne mechanizmy działania 
przeciwnowotworowego kwasu 
L-askorbinowego.
Figure 3.  
Potential mechanisms of anticancer 
activity of L-ascorbic acid. 
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przez farmakologiczne dawki witaminy C są 
o wiele większe. W konsekwencji reaktywny H2O2 
powoduje wybiórcze uszkodzenie komórek nowo-
tworowych, prawdopodobnie poprzez modyfi-
kację ich DNA, a także poprzez pozbawianie ich 
rezerw ATP, co w konsekwencji może prowadzić 
do zahamowania proliferacji i śmierci na drodze 
apoptozy lub nekrozy [1, 4, 23]. Efekt prooksyda-
cyjny kwasu L-askorbinowego może nasilać rów-
nież fakt, że wewnątrzkomórkowa reaktywacja 
witaminy C z jej formy utlenionej (DHA), czyli tej, 
która podlega transportowi zależnemu od GLUT, 
zmniejsza rezerwy endogennego GSH i NADPH. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że na liniach 
komórkowych raka piersi oraz chłoniaka Burkitta 
wyjaśniono, że ostateczny efekt pro- lub antyok-
sydacyjny askorbinianu jest uzależniony od jego 
aktualnego stężenia w osoczu, przy czym działa-
nie antyoksydacyjne dominuje w stężeniach fizjo-
logicznych (60–100 µM), podczas gdy w stężeniach 
farmakologicznych rzędu 0,3–20 mM ujawniają 
się opisane powyżej właściwości prooksydacyjne 
[23]. W badaniach na zwierzętach doświadczal-
nych – myszach z przeszczepionymi liniami komó-
rek niedrobnokomórkowego raka płuca i glejaka 
wielopostaciowego, prooksydacyjne, toksyczne 

działanie witaminy C podawanej dootrzewnowo 
w dawce 4 g/kg/dzień, związane było z produkcją 
H2O2 oraz reakcjami redoks zależnymi od metali 
przejściowych i było ono selektywne wobec komó-
rek nowotworowych [24]. Podobny efekt, wiążący 
się ze zmniejszonym wzrostem guzów pierwot-
nych i wtórnych, obserwowano w badaniach in 
vivo z wykorzystaniem modeli: raka trzustki [19], 
wątroby [25], prostaty [26] i jajnika [27, 28]. Na 
przykładzie komórek raka jajnika, bardziej szcze-
gółowa analiza ścieżek transdukcji sygnału wyka-
zała, że w środowisku prooksydacyjnych stężeń 
kwasu L-askorbinowego dochodziło do obniże-
nia wewnątrzkomórkowego stężenia ATP, akty-
wacji szlaku związanego z kinazą ATM (ang. ata-
xia telangiectasia mutated) i kinazą aktywowaną 
5’AMP (ang. 5’AMP-activated protein kinase, 
AMPK) oraz do zahamowania kinazy mTOR, 
(ang. mammalian target of rapamycin kinase), 
co powodowało śmierć komórek nowotworowych 
[29]. Na podstawie tych danych przedklinicznych 
sugerowano wykorzystanie witaminy C jako pro-
leku dla nadtlenku wodoru [23]. Realizacja tej kon-
cepcji wymagałaby jednak opracowania odpo-
wiedniej postaci farmaceutycznej, która zapewni 
dostarczenie leku w odpowiednim stężeniu do 

Rycina 4. Regulacja aktywności HIF-1 przez kwas L-askorbinowy. αKG – alfeketoglutaran, DHA – kwas dehydroaskorbinowy,  
HIF – czynnik indukowany hipoksją.
Figure 4. L-asocrbic acid-dependent regulation of HIF-1 activity. αKG - alpha-ketoglutaric acid, DHA – dehydroascorbic acid,  
HIF – hypoxia-inducible factor
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miejsca działania wewnątrz komórki nowotwo-
rowej. W świetle dostępnych danych literaturo-
wych obecnie takie badania nie są prowadzone. 
Ponadto, jak dotąd brak ostatecznych dowodów na 
to, że efekt prooksydacyjny witaminy C ujawnia się 
u ludzi z chorobą nowotworową.

Alternatywnym mechanizmem przeciwnowo-
tworowego działania witaminy C może być regu-
lacja aktywności hydroksylaz, które uczestniczą 
w procesach degradacji czynnika indukowanego 
hipoksją (HIF-1) (rycina 4). HIF-1 jest czynnikiem 
transkrypcyjnym, odpowiedzialnym za ekspre-
sję genów umożliwiających adaptację komórki do 
stanu hipoksji, między innymi regulujących funk-
cję układu naczyniowego, proliferację, żywotność 
komórek oraz aktywację enzymów cyklu gliko-
litycznego. Nadmiar HIF-1 w mikrośrodowisku 
guza przyczynia się do stymulacji angiogenezy 
oraz zwiększonej przeżywalności komórek nowo-
tworowych w warunkach stresu. Unieczynnie-
nie HIF-1 wymaga enzymatycznej hydroksylacji, 
a kofaktorami tej reakcji są żelazo i askorbinian. 
W wyniku hydroksylacji dochodzi do zależnej 
od ubikwityny proteasomowej degradacji HIF-1. 
W komórkach z niedoborem witaminy C działanie 
hydroksylazy jest osłabione, a aktywność trans-
krypcyjna HIF-1 wzmożona, co może się przy-
czyniać do progresji choroby nowotworowej. Stąd 
uzupełnienie puli askorbinianu drogą wlewu 
dożylnego może indukować działanie hydroksylaz 
powodujących degradację HIF-1 i w konsekwen-
cji działanie przeciwnowotworowe [4]. Dostępne 
są badania in vitro i badania na zwierzętach, 
które wstępnie potwierdzają tę hipotezę. Wyka-
zano między innymi odwrotnie proporcjonalną 
zależność pomiędzy stężeniem witaminy C a eks-
presją HIF-1 w guzach tarczycy, a także zależną 
od dawki zmniejszoną ekspresję HIF-1 i GLUT 
w komórkach raka tarczycy [30]. Również w mysim 
modelu raka płuca ekspozycja zwierząt na wysokie 
dawki witaminy C powodowała redukcję ekspre-
sji HIF-1, VEGF oraz zmniejszoną gęstość mikro-
naczyń w porównaniu z grupą kontrolną zwie-
rząt eksponowanych na niskie dawki witaminy C 
[31, 32]. Ponadto, retrospektywna analiza próbek 
tkanek ludzkich nowotworów endometrium, jelita 
grubego i tarczycy wykazała odwrotną zależność 
pomiędzy stężeniem witaminy C w tkance a obec-
nością markerów aktywacji HIF. Wyższe stężenie 
kwasu askorbinowego korelowało ponadto z dłuż-
szym wskaźnikiem przeżycia wolnego od choroby 
w raku jelita grubego [33].

Do tej samej rodziny enzymów co hydroksy-
lazy HIF-1 należą demetylazy histonów takich 
jak dioksygenazy TET (ang. ten-eleven translo-
cation dioxygenase). Wykazano eksperymen-
talnie, że witamina C odgrywa rolę kofaktora dla 

białek TET, które są odpowiedzialne za aktywną 
demetylację DNA i histonów poprzez hydroksy-
lację metylowanych reszt cytozyny. Białka TET1, 
TET2 i TET3 utleniają 5-metylocytozynę (5-mC) 
do 5-hydroksymetylocytozyny (5-hmC), która 
może być dalej utleniana do 5-formylocytozyny 
(5-fC) i 5-karboksycytozyny (5-caC). Następnie 
dochodzi do usunięcia 5-fC oraz 5-caC i zastąpie-
nia ich cytozyną, skutkiem czego jest demetylo-
wany DNA. Zatem witamina C, współuczestnicząc 
w aktywacji białek TET, bierze udział w repro-
gramowaniu i regulacji epigenomu (rycina 5). 
W stanie fizjologicznym mechanizmy epigene-
tyczne wykorzystywane są między innymi do 
wyciszania ekspresji genów uszkodzonych lub 
niepotrzebnych na przykład drogą metylacji DNA, 
co umożliwia powstanie stałych wzorców eks-
presji genów dla danej komórki [4]. Interesującą 
obserwacją jest jednocześnie fakt obniżonego 
poziomu 5-hmC w większości ludzkich nowo-
tworów, a to z kolei, jak wykazano w badaniach 
na liniach komórkowych raka piersi i raka ster-
cza, może mieć związek z progresją nowotworu 
[34]. Stąd hipoteza, że znaczny niedobór wita-
miny C u chorych na nowotwory może wpły-
wać na dynamikę procesów metylacji i deme-
tylacji DNA i dalej przedkładać się na ich niski 
poziom modyfikacji epigenetycznych. Co cie-
kawe, obecność kwasu L-askorbinowego w stę-
żeniach rzędu 100 µM w hodowlach komórek 
czerniaka powodowała przywrócenie w nich nor-
malnego poziomu 5-hmC oraz hamowanie migra-
cji i wzrostu komórek złośliwych [35]. W związku 
z powyższym przypuszcza się, że suplementa-
cja witaminy C, stanowiąca uzupełnienie tera-
pii przeciwnowotworowej, może doprowadzić 
do przywrócenia wyjściowego poziomu epigene-
tycznych modyfikacji DNA w komórkach nowo-
tworowych oraz do zahamowania kancerogenezy. 
Najwięcej danych eksperymentalnych oceniają-
cych prawdopodobieństwo takiego mechanizmu 
działania pochodzi z badań wykorzystujących 
model ostrej białaczki szpikowej (AML). Wyka-
zano bowiem, że u około 10% pacjentów z AML 
występuje mutacja w genie TET2 [34, 36]. W bada-
niu wykorzystującym mysi model białaczki podaż 
witaminy C powodowała wzrost 5-hmC u zwie-
rząt doświadczalnych typu knock-out z wyłączo-
nym genem TET2, ogólną hipometylację DNA oraz 
supresję choroby [37]. Z kolei w randomizowanym 
badaniu I fazy w grupie pacjentów z nowotwo-
rami układu krwiotwórczego, leczonych 5-aza-
cytydyną (n = 20), doustna suplementacja wita-
miny C w dawce 500 mg dziennie spowodowała 
wyrównanie istniejącego niedoboru tego związku 
w organizmie oraz wzrost stężenia 5-hmC/5-mC 
w grupie badanej w porównaniu z grupą placebo 



T E R A P I A  I  L E K I

229Tom 76 · nr 4 · 2020

[38] Jednakże również w przypadku tej hipo-
tezy. jak na razie, brak wystarczająco przekony-
wujących badań klinicznych potwierdzających 
jej słuszność.

Istnieją również pewne doniesienia wskazu-
jące, że podaż witaminy C może nasilać działa-
nie hydroksylaz odpowiedzialnych za stabi-
lizację czwartorzędowej struktury kolagenu 
w środowisku guza. Działanie to może przyczy-
niać się do wzmożenia produkcji zewnątrzkomór-
kowego kolagenu oraz do wzmocnienia struktury 
macierzy zewnątrzkomórkowej. W badaniu wyko-
rzystującym zwierzęcy model raka trzustki suple-
mentacja witaminy C powodowała zwiększenie 
stężenia kolagenu w środowisku guza, co kore-
lowało ze zmniejszoną inwazją nowotworu [39]. 
Podobnie, w mysim modelu czerniaka i raka piersi 
podaż witaminy C powodowała zwiększoną pro-
dukcję kolagenu wokół guza, zmniejszenie stęże-
nia cytokin prozapalnych (IL-6) raz zmniejszoną 
liczbę ognisk przerzutowych [40].

Witamina C w skojarzeniu  
z chemio- i radioterapią  
w badaniach przedklinicznych

Wiadomym jest, że kwas L-askorbinowy nie 
należy do substancji obojętnych farmakologicz-
nie. Z tego powodu istotnym z klinicznego punktu 
widzenia wydaje się podjęcie tematyki oddzia-
ływania tego związku na inne leki jednocześ-
nie stosowane w ramach standardowej che-
mio- i radioterapii. Jest to szczególnie ważne 
w kontekście dość dużej skali praktyk uzdrawia-
jących obejmujących dożylne podawanie wyso-
kich dawek witaminy C. Pamiętać należy bowiem 
o tym, że efekt interakcji kwasu L-askorbino-
wego z innymi, konwencjonalnie stosowanymi 
substancjami leczniczymi może być wielokie-
runkowy, zarówno pozytywny, jak i negatywny, 
co wykazano w badaniach przedklinicznych, 
których skrótowy przegląd przedstawiono  
w tabeli 2.

Rycina 5. Regulacja epigenomu przez kwas L-askorbinowy. 5C – cytozyna, 5-caC - 5-karboksycytozyna,  
5-fC - 5-formylocytozyna, 5-hmC - 5-hydroksymetylocytozyna, 5-mC - 5-metylocytozyna, DHA – kwas dehydroaskorbinowy,  
DNMT – DNA-metylotransferaza, TET - TET metylocytozyna dioksygenaza.
Figure 5. L-ascorbic acid-dpenedent regulation of epigenome. 5C – cytosine, 5-caC - 5-carboxycytosine, 5-fC - 5-formylcytosine, 
5-hmC - 5-hydroxymethylcytosine, 5-mC - 5-methylcytosine, DHA – dehydroascorbic acid, DNMT – DNA-mehtyltransferase,  
TET - ten-eleven translocation dioxygenase.
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W badaniach na modelach zwierzęcych wyka-
zano między innymi zmniejszoną kardiotoksycz-
ność adriamycyny przy jednoczesnym stosowa-
niu witaminy C, bez jednoczesnego wpływu na 
skuteczność przeciwnowotworową cytostatyku, 
co ostatecznie przełożyło się na wydłużenie prze-
życia zwierząt eksperymentalnych z wszczepio-
nymi komórkami białaczkowymi [47]. Ponadto, 
w badaniach na liniach komórkowych raka piersi, 
witamina C w stężeniach 0,1 mM i 1 mM nasi-
lała efekt cytotoksyczny doksorubicyny, pakli-
takselu i cisplatyny, jednak autorzy nie wskazali, 
na drodze jakiego mechanizmu powyższa reak-
cja miała miejsce [44]. Podobnie, w badaniu na 
liniach komórkowych raka prostaty, raka piersi 
i raka pęcherza moczowego nie obserwowano 
negatywnych interakcji farmakodynamicznych 
pomiędzy witaminą C a 5-fluorouracylem, etopo-
zydem, cisplatyną, doksorubicyną i paklitakselem 
w stężeniach farmakologicznych [25]. Synergizm 
działania kwasu askorbinowego i standardowej 
chemioterapii pierwszego rzutu na bazie karbo-
platyny i paklitakselu oraz zmniejszona toksycz-
ność leczenia systemowego widoczne były w bada-
niu wykorzystującym mysi model raka jajnika [28] 
oraz w niedrobnokomórkowym raku płuca [24]. 
Analogicznie, w badaniu na modelu mysim raka 
trzustki obserwowano nasilenie działania cytotok-
sycznego gemcytabiny (30 lub 60 mg/kg co 4 dni) 

w skojarzeniu z witaminą C (4 g/kg dziennie) [41], 
a w glejaku wielopostaciowym odnotowano zwięk-
szoną radiowrażliwość komórek nowotworowych 
poprzez nasilenie uszkodzenia DNA i zatrzymanie 
cyklu komórkowego w fazie G2/M pod wpływem 
farmakologicznych (5 mM) stężeń witaminy C [46]. 
Kwas L-askorbinowy uwrażliwiał również komórki 
glejaka wielopostaciowego na leczenie standar-
dowe temozolomidem i radioterapią [24] oraz nasi-
lał efekt terapii fotodynamicznej u myszy, którym 
wszczepiono komórki raka piersi [43]. Co więcej, 
w doświadczeniach przeprowadzonych na liniach 
komórkowych raka piersi stwierdzono, że skoja-
rzenie wysokich dawek witaminy C z erybuliną 
w liniach MDA-MB-231 i MCF7, tamoksyfenem lub 
fulwestrantem w liniach MCF-7 i z trastuzumabem 
w liniach SK-BR3 powodowało większe zahamo-
wanie żywotności komórek niż zastosowanie tych 
leków bez witaminy C [45]. Wreszcie, interesujące 
obserwacje dotyczą działania witaminy C w liniach 
komórkowych raka jelita grubego. Obserwowano 
między innymi nasiloną śmierć komórek nowo-
tworowych z mutacją KRAS i BRAF pod wpływem 
witaminy C, a także nasilenie działania irynote-
kanu i oksaliplatyny [49, 50].

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że 
nawet 99% związków, które wykazują efekt 
w badaniach in vitro, nie potwierdza swojej sku-
teczności i bezpieczeństwa w kolejnych fazach 

Tabela 2. Podsumowanie danych z badań przedklinicznych dotyczących skuteczności witaminy C w terapii onkologicznej.
Table 2. The summary of preclinical data on the efficiency of vitamin C in cancer therapy.

Rodzaj nowotworu Efekt Piśmiennictwo

Pozytywne działanie

Rak jajnika
In vitro – nasilenie cytotoksycznego efektu trójtlenku arsenu, in vivo – nasilenie działania paklitakselu 
i karboplatyny

27, 28

Rak trzustki
In vitro, in vivo – nasilenie cytotoksycznego efektu gemcytabiny, działanie prooksydacyjne,  
in vivo – nasilona produkcja H2O2, spowolnienie wzrostu guza i przedłużenie przeżycia zwierząt

19, 41, 42

Rak wątrobowokomórkowy
In vitro, in vivo – zahamowanie wzrostu guza po podaniu i.v., nasilona nekrotyczna śmierć komórek, 
działanie prooksydacyjne

25, 29

Rak prostaty In vivo – zahamowanie wzrostu guza pierwotnego i przerzutów 27

Rak piersi
In vivo – nasilenie efektu terapii fotodynamicznej, nasilenie działania doksorubicyny, paklitakselu 
i cisplatyny. Nasilenie działania erybuliny, trastuzumabu, tamoksifenu, fulwestrantu

43–45 

Niedrobnokomórkowy rak płuca In vivo – nasilenie działania karboplatyny. 24

Glejak wielopostaciowy
In vitro, in vivo – nasilenie radiowrażliwości komórek oraz wzmocnienie cytotoksyczności 
temozolomidu

24, 46

Białaczka Zmniejszona kardiotoksyczność adriamycyny. 47

Rak prostaty, piersi, pęcherza moczowego
In vitro – brak niekorzystnych interakcji farmakodynamicznych z 5-fluorouracylem, etopozydem, 
cisplatyną, doksorubicyną i paklitakselem, nasilenie ich działania cytotoksycznego

25

Rak piersi, potrójnie ujemny
In vitro – Indukcja działania metotreksatu, wzrost stężenia H2O2, aktywacja szlaków śmierci komórki 
zależnych od kaspazy-3 i p38

48

Rak jelita grubego, żołądka
In vivo – nasilona śmierć komórek nowotworowych z mutacją KRAS i BRAF
Nasilenie działania oksaliplatyny i irinotekanu in vitro na liniach CRS

49, 50

Negatywne działanie

Białaczka i chłoniak Osłabienie działania doksorubicyny, metotreksatu, cisplatyny, imatynibu 51

Szpiczak mnogi In vivo – osłabienie działania bortezomibu 52
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badań klinicznych, dlatego wyżej przedstawione 
dane nie mogą stanowić jedynego uzasadnienia 
dla zastosowania witaminy C w postaci wlewu 
dożylnego w terapii onkologicznej. Ponadto, nie 
wszystkie dostępne badania przedkliniczne wyka-
zały korzystny wpływ witaminy C na skuteczność 
leczenia standardowego. W komórkach białaczko-
wych i komórkach chłoniaka stwierdzono bowiem 
zmniejszoną cytotoksyczność doksorubicyny, win-
krystyny, metotreksatu, cisplatyny oraz imatynibu 
o 30–70% w obecności kwasu dehydroaskorbino-
wego [51]. W innym badaniu natomiast wykazano, 
że witamina C w stężeniach osiąganych po poda-
niu doustnym dawek farmakologicznych powo-
duje zahamowanie cytotoksyczności bortezomibu 
w stosunku do komórek szpiczaka mnogiego [52].

Przegląd badań klinicznych

W świetle obowiązujących światowych regu-
lacji dotyczących wprowadzania nowych terapii 
do codziennej praktyki klinicznej przedstawione 
w poprzednim rozdziale dane przedkliniczne, choć 
niekiedy obiecujące, mogą stanowić jedynie prze-
słankę do dalszych badań eksperymentalnych oraz 
do ewentualnego podjęcia prób klinicznych. Dziś 
już nie ulega żadnej wątpliwości, że to właśnie 
badania kliniczne są jedynym wiarygodnym źród-
łem informacji o skuteczności i bezpieczeństwie 
metod terapeutycznych. Niemniej jednak, mając na 
uwadze powszechność praktyk związanych z alter-
natywną terapią nowotworów, obejmującą dożylną 
podaż wysokich dawek witaminy C, zaskakująca 
jest znikoma wręcz liczba rzetelnych dowodów 
pochodzących z dobrze zaprojektowanych badań 
z udziałem ludzi. Dziwi fakt, że dostępne informa-
cje, którymi podpierają się współcześni zwolennicy 
i praktycy dożylnego stosowania kwasu L-askor-
binowego u pacjentów onkologicznych, pochodzi 
przede wszystkim z małych, nierandomizowa-
nych, niezaślepionych, niekontrolowanych badań 
I/II fazy, badań obserwacyjnych i opisów przypad-
ków oraz zaledwie pięciu niedużych randomizowa-
nych, kontrolowanych badań klinicznych. God-
nym uwagi jest również fakt, że uzyskane w toku 
tych badań wyniki są niejednoznaczne i nastrę-
czają trudności interpretacyjnych. Co więcej, hete-
rogenność dostępnych protokołów, pod wzglę-
dem formy dawkowania (i.v., p.o.), charakterystyki 
pacjentów, kryteriów włączenia i wyłączenia, typu 
nowotworu, terapii współistniejących czy punk-
tów końcowych uniemożliwia ich proste porów-
nanie. Innym, poważnym ograniczeniem więk-
szości zastosowanych protokołów badawczych jest 
przyjęty schemat dawkowania witaminy C jako 
terapii skojarzonej ze standardową chemiotera-
pią, często bez grupy kontrolnej, co uniemożliwia 

wyciągnięcie wniosków o ewentualnej skutecz-
ności i bezpieczeństwie kwasu L-askorbinowego 
u ludzi. Pomimo to, wydaje się jasne, że nie wszy-
scy pacjenci onkologiczni i w nie we wszystkich 
typach nowotworów (o ile w ogóle) mogą odnieść 
jakąkolwiek korzyść terapeutyczną związaną 
z podawaniem witaminy C [1, 53]. Nie można zatem 
tej metody traktować jako terapii uniwersalnej.

Z przeglądu literatury w zakresie stosowa-
nia witaminy C w formie doustnej dostępne są 
dwa randomizowane, kontrolowane grupą pla-
cebo, badania kliniczne z roku 1979 i 1985 [54, 
55], wskazujące na brak wpływu tego związku 
podawanego w dawce 2,5 g p.o. cztery razy dzien-
nie do momentu progresji choroby na jakość życia 
czy ogólne przeżycie zarówno w ogólnej popula-
cji pacjentów z zawansowanym nowotworem [54], 
jak i w wąskiej grupie pacjentów z nowotworem 
jelita grubego [55]. Podobnie w badaniu z 1995 r. 
u pacjentów z rakiem piersi (n = 30), doustna suple-
mentacja witaminy C (dawka 5 g dwa razy dzien-
nie przez 84 dni) w skojarzeniu z chemioterapią wg 
schematu CMF (cyklofosfamid, metotreksat, 5-flu-
orouracyl) nie spowodowała istotnych statystycz-
nie różnic w średnicy guza, choć zaobserwowano 
tendencję w kierunku korzystniejszych parame-
trów w grupie przyjmującej kwas L-askorbinowy 
z chemioterapią w porównaniu z grupą otrzymu-
jącą tylko chemioterapię [56]. Z kolei, w retrospek-
tywnym badaniu obserwacyjnym przeprowadzo-
nym przez badaczy ze Sztokholmu wykazano, że 
wysokie spożycie witaminy C przed rozpozna-
niem raka piersi zmniejsza śmiertelność z powodu 
późniejszej choroby (HR 0,75 (0,57–0,99)). Nie 
odnotowano natomiast takiej korelacji w okre-
sie już po postawieniu diagnozy [57]. Bardzo cie-
kawe wnioski pochodzą także z ostatniego bada-
nia obserwacyjnego przeprowadzonego w populacji 
1134 pacjentek z rakiem piersi leczonych cyklofos-
famidem, doksorubicyną i paklitakselem. Stwier-
dzono bowiem, że w podgrupie pacjentek przyj-
mujących antyoksydanty (w tym witaminę C, A, E, 
koenzym Q10) i chemioterapię istnieje zwięk-
szone ryzyko nawrotu choroby (HR, 1.41; 95% CI, 
0.98–2.04; p=0.06). Jednocześnie ryzyko to nie ist-
niało w podgrupie stosującej preparaty wielowi-
taminowe [58]. Bardzo ważnym aspektem farma-
kokinetycznym, wymagającym podkreślenia jest 
fakt, że po podaniu doustnym kwas L-askorbi-
nowy osiąga dużo niższe stężenia we krwi (około 
0,3 mM) niż po podaniu dożylnym (20 mM), co 
potwierdzono w badaniach na zdrowych ochot-
nikach i na pacjentach onkologicznych [1]. Dlatego 
zależność ta mogła w istotnym stopniu wpłynąć na 
negatywny wynik przedstawionych wyżej badań 
klinicznych. Należy zwrócić bowiem uwagę na to, 
że działanie przeciwnowotworowe witaminy C, 
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zgodnie z danymi pochodzącymi z prób przedkli-
nicznych, pojawia się w stężeniach, które są nie-
osiągalne po podaniu doustnym.

W kontekście dożylnego stosowania witaminy C 
wczesne próby kliniczne pochodzące z lat 70. 
XX w., prowadzone zgodnie z protokołem analizy 
serii przypadków przez badaczy skupionych wokół 
Linusa Paulinga, dotyczyły pacjentów z zaawan-
sowaną chorobą nowotworową (n = 50) [10,59] lub 
pacjentów w stanie terminalnym (n = 100) [11, 60], 
którym podawano kwas L-askorbinowy w dawce 
10 g lub więcej przez 10 dni drogą dożylną, doustną 
lub dożylną i doustną. Obserwowane rezultaty były 
bardzo heterogenne, gdyż odnotowywano przy-
padki zarówno braku odpowiedzi na leczenie, jak 
również odpowiedź częściową czy poprawę jako-
ści życia. W badaniu z 1974 r. [10] nie uwzględ-
niono grupy kontrolnej, co nawet zdaniem samych 
autorów uniemożliwiło prawidłową interpretację 
danych. Z kolei w badaniu z 1976 i 1978 r. [11, 60] 
historyczną grupę kontrolną stanowiła popula-
cja 1000 pacjentów z tego samego ośrodka, a śred-
nie przeżycie pacjentów otrzymujących wyso-
kie dawki witaminy C było wg autorów dłuższe 
w grupie badanej i wynosiło 300 vs 38 dni w gru-
pie kontrolnej. Niestety, badania te były w później-
szym czasie bardzo krytykowane. Zarzucano im 
między innymi nieobiektywny dobór chorych do 
grupy kontrolnej oraz brak zaślepienia, co znacz-
nie zmniejszyło ich wiarygodność [1].

Z nowszych danych, w randomizowanym 
badaniu z 2014 r. wśród pacjentek z rakiem jaj-
nika (n = 25) w stopniu 3. i 4. wykazano tenden-
cję w kierunku wydłużenia przeżycia w grupie 
otrzymującej karboplatynę, paklitaksel i wita-
minę C i.v. (wg protokołu wzrastających dawek 
z dawką maksymalną 100 g/infuzję) w porówna-
niu do grupy otrzymującej tylko chemioterapię 
(25,5 miesiąca vs 16,7 miesiąca), ale nie była to 
różnica istotna statystycznie. Postulowano także 
zmniejszoną toksyczność chemioterapii w grupie 
z witaminą C [28]. Podobnie, w retrospektywnym, 
wieloośrodkowym, otwartym badaniu kohorto-
wym z 2011 r. obserwowano poprawę jakości życia 
oraz złagodzenie działań niepożądanych stan-
dardowej radio- i chemioterapii (w tym reduk-
cję nudności, utraty apetytu, zmęczenia, depre-
sji, zaburzeń snu i zawrotów głowy) u pacjentów 
z rakiem piersi, którym jednocześnie podawano 
dożylnie witaminę C w dawce 7,5 g raz w tygo-
dniu przez minimum 4 tygodnie w porównaniu 
do grupy kontrolnej [61]. Jednakże obydwa bada-
nia nie były zaślepione, a w związku z tym obar-
czone ryzykiem subiektywności oceny. Ponadto 
w badaniu z 2014 r. [28] zmniejszenie toksyczno-
ści terapii dotyczyło tylko działań niepożądanych 
stopnia 1. i 2. (wg klasyfikacji CTCAE), natomiast 

nie obserwowano różnic pomiędzy grupami w czę-
stości działań niepożądanych w stopniu 3. i 4. (wg 
klasyfikacji CTCAE), a to one stanowią największy 
problem chemioterapii i prowadzą do zaprzesta-
nia lub zmiany leczenia. Z kolei w badaniu II fazy, 
w grupie pacjentów z nowotworami układu chłon-
nego (n = 17), leczenie skojarzone witaminą C i.v. 
(1000 mg dziennie przez 5 dni co dwa tygodnie) 
z trójtlenkiem arsenu okazało się nie wykazywać 
skuteczności terapeutycznej i z tego powodu bada-
nie zostało przedwcześnie zakończone po pierwszej 
analizie danych [62]. Podobne skojarzenie leków 
(trójtlenku arsenu i kwasu L-askorbinowego) oka-
zało się szkodliwe dla pacjentów z przerzutowym 
rakiem jelita grubego (dawka witaminy C 1000 mg 
i.v. na dobę przez 5 dni w ciągu 5 tygodni) oraz 
z czerniakiem (1000 mg i.v. na dobę w skojarze-
niu z temozolomidem), gdyż skutkowało ciężkimi 
działaniami niepożądanymi, progresją choroby 
i brakiem działania przeciwnowotworowego [63, 
64]. Natomiast w innym badaniu I fazy z 2013 r. 
stosowanie monoterapii na bazie witaminy C 
i.v. (wg protokołu wzrastających dawek z dawką 
początkową 30 g/m2 przez 4 kolejne dni w tygo-
dniu w ciągu 4 tygodni) u pacjentów z zaawan-
sowanym guzem litym spowodowało, że w 19% 
przypadków uzyskano stabilizację choroby a u 81% 
chorych doszło do progresji. Ponadto, żaden z zre-
krutowanych 16 pacjentów nie uzyskał obiektyw-
nej odpowiedzi na leczenie [65]. Tak samo w dwóch 
kolejnych badaniach fazy I w grupie pacjentów 
z zaawansowanym rakiem trzustki (n = 14 i n = 11) 
określono, że podawanie kwasu L-askorbinowego 
(wg protokołu wzrastających dawek: 50–100 g/
infuzję lub 15–125 g/infuzję) w skojarzeniu z che-
mioterapią na bazie gemcytabiny i erlotynibu, 
pomimo zadowalającej tolerancji, nie przyczy-
nia się do uzyskania ani częściowej, ani całkowitej 
odpowiedzi na leczenie [66, 67]. Z drugiej strony, 
dostępne są opisy przypadków, w których obser-
wowano wydłużone w stosunku do oczekiwanego 
przeżycie pacjentów z chorobą nowotworową, któ-
rym podawano dożylnie 15–65 g witaminy C raz 
lub dwa razy w tygodniu przez kilka miesięcy [68]. 
Oprócz tego istnieją pewne dowody kliniczne na 
to, że witamina C w postaci dożylnej wpływa na 
poprawę jakości życia i zmniejsza odczucie zmę-
czenia [69]. Dane te pochodzą jednak z małych 
badań, które wykazują błędy metodologiczne, 
takie jak brak grupy porównawczej przyjmują-
cej placebo, niezwalidowane protokoły pomiaru 
jakości życia oraz niejednolite grupy pacjentów, co 
znacznie obniża ich jakość.

Wreszcie, w 2015 r. ukazał się systema-
tyczny przegląd danych klinicznych, obejmują-
cych 61 artykułów z okresu od 1947 do 2014 r., 
dotyczących stosowania witaminy C w onkologii. 
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Na podstawie rzetelnej analizy zebranych danych 
autorzy jednoznacznie stwierdzili, że w świe-
tle dostępnych informacji klinicznych brak jest 
przekonywujących dowodów potwierdzających 
skuteczność przeciwnowotworową witaminy C 
zarówno w postaci doustnej, jak i dożylnej. Brak 
jest także silnych dowodów z badań porównaw-
czych wskazujących, że stosowanie witaminy C 
przyczynia się do poprawy jakości życia oraz funk-
cji życiowych pacjentów onkologicznych. Pozy-
tywne efekty, odnotowywane jedynie w mniej 
wiarygodnych, nierandomizowanych, niekontro-
lowanych, niezaślepionych badaniach oraz opisach 
przypadków, z uwagi na ograniczenia tego typu 
protokołów, nie wykluczają efektu placebo [53].

Tematyka możliwości zastosowania witaminy C 
w onkologii wciąż nie została jednak wyczerpana. 
Aktualnie toczą się badania II i III fazy oceniające 
skuteczność tego związku w kilku typach nowo-
tworów w tym w: raku trzustki (NCT03410030, II 
faza), glejaku wielopostaciowym (NCT02344355, 
II faza), niedrobnokomórkowym raku płuca 
(NCT02905591, II faza), raku jelita grubego z muta-
cją KRAS i BRAF (NCT03146962, II faza), raku gru-
czołu krokowego (NCT02516670, II faza), raku ner-
kowokomórkowym (NCT03334409, II faza), raku 
jelita grubego (w dawce 1,5 g/kg/dobę, D1-3, co 
2 tygodnie) w połączeniu z chemioterapią FOLFOX 
+ bewacyzumab (NCT02969681, III faza) oraz raku 
żołądka w dawce 20 g/dobę, D1-3, co 2 tygodnie 
(NCT03015675, III faza). Być może wyniki wymie-
nionych badań rzucą nowe światło na to kontro-
wersyjne od lat zagadnienie i pozwolą w sposób 
bardziej jednoznaczny i uzasadniony naukowo 
odpowiedzieć na pytanie, czy we współczesnej 
onkologii jest miejsce dla terapeutycznego zasto-
sowania witaminy C.

Bezpieczeństwo stosowania witaminy C 
u pacjentów onkologicznych

W tabeli 3 przedstawiono przegląd piśmiennic-
twa, dotyczącego bezpieczeństwa dożylnego sto-
sowania witaminy C u pacjentów onkologicznych. 

Choć dane te są skąpe, to jednak dostarczają pew-
nych informacji, które należy wziąć pod uwagę 
w kontakcie z chorym, który poddaje się takiej 
kuracji. Wiadomo, że jednoczesne stosowanie 
kwasu L-askorbinowego, gemcytabiny i erloty-
nibu w raku trzustki 4. stopnia jest dobrze tolero-
wane [66, 67]. Tak samo brak toksyczności lecze-
nia skojarzonego witaminą C i trójtlenkiem arsenu 
w szpiczaku mnogim [70,71]. Ponadto w raku jaj-
nika i w raku piersi witamina C mogła reduko-
wać toksyczność radio- i chemioterapii, jednak 
nie wiadomo, w jaki sposób wpływała na skutecz-
ność leczenia [28, 61]. Z kolei w przerzutowym 
raku jelita grubego oraz w czerniaku (w połącze-
niu z temozolomidem), skojarzenie witaminy C 
z trójtlenkiem arsenu skutkowało ciężkimi dzia-
łaniami niepożądanymi, progresją choroby i bra-
kiem działania przeciwnowotworowego [63, 64].

Bezpieczeństwo stosowania wysokich dawek 
witaminy C (1,5 g/kg masy ciała 2 lub 3 razy 
w tygodniu) u chorych leczonych cytostatykami 
oceniano także w przeprowadzonym w Montre-
alu dedykowanym badaniu I/II fazy. Witamina C 
w dawce 90 g i mniejszej podawana była we wle-
wie trwającym 90 minut, a w dawce powyżej 90 g 
we wlewie 120-minutowym. Badanie przeprowa-
dzono w niejednorodnej i nielicznej grupie cho-
rych (14 osób z rakiem płuca, jelita grubego, piersi 
i innymi). Stwierdzono, że wlewy witaminy C 
nie powodowały poważnych działań ubocznych. 
U trzech chorych w trakcie infuzji wystąpiły prze-
mijające objawy: nudności, wymioty i uczucie 
trzepotania w nadbrzuszu. Często obserwowaną 
reakcją na wlew było uczucie pragnienia. Autorzy 
pracy zwracali jednak uwagę na możliwość nie-
prawidłowych pomiarów glikemii za pomocą glu-
kometrów u pacjentów otrzymujących witaminę C 
dożylnie. W glukometrach, w których wykorzy-
stywane są metody enzymatyczne, wysokie stę-
żenie witaminy C w osoczu powoduje interferen-
cje, które zakłócają oznaczenia poziomu glukozy 
metodą oksydazową. Dlatego nie należy ozna-
czać glikemii w trakcie wlewu witaminy C i przez 
12 godzin po wlewie za pomocą glukometru. 

Tabela 3. Bezpieczeństwo stosowania witaminy C i.v. u pacjentów onkologicznych – przegląd piśmiennictwa.
Table 3. Safety of vitamin C i.v. in cancer paitents.

Rodzaj nowotworu Schemat terapii skojarzonej Wpływ na bezpieczeństwo Piśmiennictwo

Rak trzustki Gemcytabina, erlotynib, witamina C Dobra tolerancja, brak danych o skuteczności 66, 67

Szpiczak mnogi Trójtlenek arsenu, witamina C, deksametazon Dobra tolerancja, brak danych o skuteczności 70

Rak jelita grubego Witamina C, trójtlenek arsenu
Ciężkie działania niepożądane, progresja, brak efektu 
przeciwnowotworowego

63

Czerniak Witamina C, trójtlenek arsenu, temozolomid j.w. 64

Rak jajnika Witamina C, karboplatyna, paklitaksel Możliwe złagodzenie działań niepożądanych chemioterapii 28

Rak piersi Standardowa radio- i chemioterapia
Potencjalnie zmniejszenie toksyczności, brak danych 
o skuteczności

61
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Jeżeli konieczne jest oznaczenie poziomu glu-
kozy, należy zastosować metodę z heksokinazą 
[72]. Podobnie w badaniach sondażowych wśród 
praktyków medycyny komplementarnej i alter-
natywnej w Stanach Zjednoczonych wykazano, 
że działania niepożądane związane z samym wle-
wem wysokich dawek witaminy C są na ogół nie-
znaczne i obejmują przede wszystkim takie objawy 
jak: zmęczenie, senność, miejscowe podrażnienie 
żył, zapalenie żył, skurcze mięśni, hiperglikemię, 
bóle głowy, zmiany stanu psychicznego, nudno-
ści, wymioty, objawy grypopodobne, hemolizę 
oraz pojawienie się kamieni nerkowych. Nieza-
leżnie od tego, dostępne są także raporty opisu-
jące poważniejsze przypadki działań niepożąda-
nych spowodowanych przyjmowaniem wysokich 
dawek witaminy C w formie dożylnej, mianowi-
cie wystąpienia niewydolności nerek u pacjentów 
z istniejącymi już zaburzeniami czynności tego 
narządu [14] oraz ostrej nefropatii moczanowej 
wymagającej hemodializy [73]. Wiadomym jest, 
że kwas L-askorbinowy wydalany jest z organizmu 
drogą nerkową, również w postaci kwasu szcza-
wiowego i dlatego niewydolność nerek prowadzi 
z jednej strony do endogennej kumulacji kwasu 
L-askorbinowego, a z drugiej może być przyczyną 
odkładania się szczawianów w kanalikach nerko-
wych, prowadząc do utworzenia kamieni. Zjawi-
sko to dotyczy głównie mężczyzn, w mniejszym 
stopniu kobiet [74].

Oprócz tego witamina C, będąc związkiem che-
micznym o charakterze kwasowym, powoduje 
zmianę odczynu moczu, skutkującą zwiększonym 
ryzykiem interakcji farmakokinetycznych na eta-
pie wydalania z innymi jednocześnie stosowanymi 
lekami. Jest to związane ze zmniejszeniem joniza-
cji leków o charakterze słabych kwasów (takich jak 
kwas acetylosalicylowy, sulfonamidy, fenylobuta-
zon, kwas barbiturowy) w kwasowym środowisku 
moczu, co w konsekwencji wzmaga ich resorpcję, 
hamuje wydalanie i przedłuża czas działania, pro-
wadząc niekiedy do toksyczności [75]. Ponadto, 
zakwaszenie moczu może spowodować skrócenie 
czasu działania leków o charakterze słabych zasad, 
takich jak: morfina, oksykodon, kodeina, imipra-
mina, a także antybiotyki – amikacyna, gentamy-
cyna, linezolid, klindamycyna, klolistyna i klary-
tromycyna. W niektórych przypadkach konieczne 
może okazać się dostosowanie schematu dawko-
wania leków wchodzących w tego typu interak-
cje z witaminą C.

Ponadto, z uwagi na wpływ witaminy C na 
zwiększenie wchłaniania żelaza, jej stosowanie 
powinno być przeciwwskazane u osób z hemo-
chromatozą, talasemią i niedokrwistością syndero-
blastyczną, gdyż może to spowodować zaostrzenie 
objawów chorobowych [76]. Wreszcie, dożylnych 

wlewów witaminy C nie powinni otrzymywać 
pacjenci z dziedzicznym niedoborem dehydroge-
nazy glukozo-6-fosforanowej (fawizmem), gdyż 
kwas L-askorbinowy jako czynnik oksydoreduk-
cyjny indukuje u nich hemolizę i może doprowa-
dzić do szybkiego obniżenia wartości hemoglobiny, 
dając nawet objawy wstrząsu [77].

Podsumowanie

Badania ostatnich lat w zakresie oceny sku-
teczności i bezpieczeństwa kwasu L-askorbino-
wego w terapii onkologicznej pozwalają stwier-
dzić, że choć pewien efekt przeciwnowotworowy 
tego związku jest możliwy, na co wskazują głów-
nie badania przedkliniczne, to jednak współcze-
sna medycyna wciąż nie dysponuje wiarygodnymi 
danymi klinicznymi odnośnie: (1) typów nowo-
tworów, które mogłyby być wrażliwe na taką tera-
pię, (2) grup pacjentów, które mogłyby odnieść 
korzyść terapeutyczną z takiego postępowania, (3) 
dawek, dróg podania i postaci farmaceutycznych, 
zapewniających optymalny efekt przeciwnowo-
tworowy, (4) mechanizmu działania przeciwno-
wotworowego u ludzi, (5) wpływu na jednocześnie 
stosowane inne terapie w tym terapie przeciwno-
wotworowe, (6) wpływu na jakość życia pacjentów 
onkologicznych. Jak dotąd dostępne badania kli-
niczne nie potwierdzają pozytywnych doniesień 
z badań eksperymentalnych. Należy więc infor-
mować pacjentów, że nie ma dowodów uzasad-
niających przeciwnowotworową skuteczność wle-
wów witaminy C i że w pewnych grupach chorych 
(niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforano-
wej, zaburzenia funkcji nerek, hemochromatoza) 
wlewy witaminy C mogą powodować poważne 
działania niepożądane. Wydaje się jednak, że ist-
nieją wystarczające przesłanki, by kontynuować 
badania nad rolą witaminy C w leczeniu nowo-
tworów.
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