
Witamina C



Budowa i biosynteza witaminy C
Witamina C, a dokładnie kwas L-askorbinowy jest 
rozpuszczalnym w wodzie sześciowęglowy ketolaktonem. 
Jest pochodną sacharydów, przez co strukturą przypomina 
glukozę. W organizmach większości ssaków oraz roślinach 
tworzy się z D-glukozy  (u roślin również z D-galaktozy).
U człowieka, innych naczelnych i świnek morskich nie 
występuje enzym oksydazy L-gulonolaktonowej, przez co 
synteza kwasu L-askorbinowego jest niemożliwa. Sprawia 
to, że witamina C jest dla nich niezbędnym składnikiem 
enzogennym. Witamina C jest antyoksydantem 
pochodzenia naturalnego.

Wzór strukturalny kwasu 
L-askorbinowego



Wchłanianie i wydalanie 
Kwas askorbinowy wchłania się w dwunastnicy i jelicie cienkim. Z dawki 180 
mg/dobę u osób niepalących wchłania się 70–80%. We krwi witamina C wiąże się w 
25% z albuminą, a glutation oraz inne związki zawierające grupy tiolowe chronią ją 
przed utlenieniem. Największe ilości tej witaminy znajdują się w narządach o dużej 
aktywności metabolicznej: w nadnerczach, mózgu, wątrobie, trzustce, grasicy, 
siatkówce oka, śledzionie, żołądku i w płucach. 

Kwas askorbinowy wydalany jest wraz z moczem, nie jest toksyczny. Jego nadmiar 
może powodować dolegliwości układu pokarmowego takie jak nudności, jednak 
rzadko się to zdarza (przy ekstremalnie dużych dawkach). Nie zaleca się stosowania 
większych dawek niż 500 mg/dobę, ponieważ może przyczynić się to do powstania 
kamieni nerkowych (często te zjawisko występuje w Stanach Zjednoczonych).

Przyjmowanie doustne wyższych dawek prowadzi do zmniejszenia wchłaniania. Powyżej 
dawki 200 mg, proces absorpcji ulega obniżeniu by znacząco spaść przy dawce co 
najmniej 500 mg (przy dawce 1250 mg wchłanianie zmniejsza się do 33%). Organizm 
broni się przed maksymalnym wysyceniem tkanek, prowadzi to bowiem do ograniczonej 
zdolności absorpcyjnej jelit oraz do zwiększenia wydalania witaminy C przez nerki.



Nieświadome dawkowanie
W niektórych sytuacjach suplementacja witaminy C 
tylko z owoców i warzyw jest niewystarczająca. Zanim 
sięgniemy po lek, warto spojrzeć na jego receptę i 
stwierdzić, czy ilość substancji czynnej jest dla nas 
odpowiednia. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. W końcu 
ciągłe przyjmowanie megadawek kwasu askorbinowego 
przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych! 

Świadome przyjmowanie leków to bardzo ważna sprawa, nawet jeśli 
są dostępne bez recepty. Czytajmy recepty ;)!



Historia
Do odkrycia witaminy C przyczyniło się występowanie szkorbutu. Pierwsze 
zapiski o tej chorobie pochodzą z 1550 r. p. n e. z Egiptu. Gliniec doskwierał 
głównie średniowiecznym mieszkańcom Europy Północnej, ponieważ przez 
większą część roku nie było możliwości spożywania świeżych owoców i 
warzyw. Owa choroba doskwierała również marynarzom z czasów wielkich 
odkryć geograficznych, dopiero w XIX wieku angielska marynarka dostała 
zalecenie spożywania cytrusów. Pierwszy raz witamina C została 
wyizolowana w 1928 r. przez Alberta Szenta-Görgyia, za co otrzymał 
nagrodę Nobla. Pięć lat później Szent-Györgyia i W. N. Haworth ustanowili 
nową nazwę - kwas askorbinowy sugerującą działania przeciwszkorbutowe 
(szkorbut - z łac. scorbutus). 



Szkorbut - wynik niedoboru kwasu askorbinowego
Objawy: 

● obrzęki kończyn
● podatność na złamania
● ogólne osłabienie
● brak apetytu
● przerost dziąseł oraz chwianie lub 

wypadanie zębów



Tajemnica lewoskrętnej witaminy C
W internecie cały czas można spotkać się z ofertami sprzedaży 
lewoskrętnej witaminy C. Najsłynniejszą z nich była ta, 
produkowana przez naturoterapeutę J. Ziębę. Horrendalna 
suma jaką trzeba było za nią płacić, mogłyby wskazywać na jej 
niesamowite właściwości. Warto jednak wspomnieć, że 
lewoskrętna witamina C nie istnieje.

Kwas L-(+)-askorbinowy (prawoskrętny) to jedyny związek 
mający znaczenie biologiczne. Lewoskrętny kwas 
D-(-)-askorbinowy jest przeciwutleniaczem, używanym do 
konserwacji żywności; nie jest witaminą.



Funkcje kwasu askorbinowego w 
organizmie człowieka:



Biosynteza kolagenu 
Biosynteza kolagenu to jedna z najważniejszych funkcji biologicznych 
witaminy C w organizmie. Białko to występujące w skórze, zębach, 
kościach, tkance łącznej, chrząstce i rogówce oka. Rola, jaką pełni kwas 
askorbinowy w biosyntezie kolagenu, polega na jego uczestnictwie w 
hydroksylacji reszt proliny, lizyny do hydroksyproliny oraz 
hydroksylizyny. Dostarcza elektrony enzymom uczestniczącym w 
hydroksylacji, co skutkuje przekształceniem prokolagenu we właściwy 
kolagen.

kolagen - białko włókienkowe z grupy 
skleroprotein, główny składnik tkanki łącznej



Skóra
W skutek starzenia się traci swoją elastyczność i powstają 
zmarszczki. Witamina C może zapewnić znaczną ochronę 
przed tymi zmianami. Kwas L-askorbinowy, jak się wydaje, ma 
wpływ na biosyntezę elastyny. W badaniach przeprowadzonych 
w warunkach in vitro wykazano, że askorbinian może 
hamować syntezę elastyny przez fibroblasty. To może pomóc w 
redukcji nagromadzonej elastyny, charakterystycznej dla skóry 
starzejącej się pod wpływem promieni słonecznych. Witamina 
C bierze udział w tworzeniu bariery skórnej, a szczególnie 
kolagenu w warstwie skóry właściwej. Zwiększa też barierę 
lipidową i indukuje różnicowanie się keratynocytów, co 
oznacza, że kwas askorbinowy zwiększa warstwę rogową 
naskórka, a tym samym w większym stopniu zatrzymuje wodę.



Nowotwory - protekcja
Wiele badań epidemiologicznych dowodzi, że wysokie spożycie 
warzyw i owoców bogatych w witaminę C i wysokie stężenie 
witaminy C we krwi są odwrotnie skorelowane z ryzykiem 
zachorowania na raka. Stosowanie kwasu askorbinowego w 
leczeniu nowotworów zostało spopularyzowane przez Linusa 
Paulinga. W badaniach wykazano, że in vitro, kwas askorbinowy w 
wysokich stężeniach jest toksyczny dla komórek nowotworowych. 
Dzięki silnym zdolnościom antyoksydacyjnym witamina C 
„wymiata” wolne rodniki, zmniejszając ilość uszkodzeń na 
poziomie DNA, ale również uszkodzeń białek i lipidów, obniżając 
tym samym ryzyko rozwoju nowotworów, zwłaszcza żołądka i 
przełyku.



Neurologia 
Reaktywne formy tlenu wywołują uszkodzenia peroksydacyjne, które mogą prowadzić do wielu chorób, 
m.in.: choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, schizofrenii, stwardnienia rozsianego. Wykazano 
kluczowe współudział witaminy C w dojrzewaniu i funkcjonowaniu neuronów, działaniu 
neuroprzekaźników oraz zmniejszeniu stresu oksydacyjnego. Kwas askorbinowy jako antyoksydant 
odgrywa ważną rolę w zapobieganiu uszkodzeniom mózgu, wywołanym przez wolne rodniki. W 
porównaniu z innymi organami, witamina C jest obecna w mózgu w wysokich stężeniach. 



CZY WITAMINA C POMAGA W LECZENIU PRZEZIĘBIEŃ? 
Jak wykazały 32 profilaktyczne projekty badawcze suplementacja witaminą C dawką 
poniżej 200 mg/dobę przez okres 3 tygodni – 6 miesięcy nie miała wpływu na częstość 
występowania przeziębień w całej populacji, jednakże suplementacja witaminą C 
zredukowała o 40% częstość zachorowań na przeziębienia w populacji ludzi 
narażonych na stres psychiczny lub zimno. Natomiast lecznicze dawki witaminy C 
aplikowane przy pierwszych objawach przeziębienia (w większości projektów 
badawczych dawki sięgały 1000 mg/dzień) nie miały wpływu ani na czas trwania ani na 
złagodzenie przebiegu choroby z wyjątkiem jednego z projektów badawczych, w 
którym podano dawkę 8000 mg pierwszego dnia zachorowania. W 30 projektach 
badawczych sprawdzono efekt suplementacji witaminą C na czas trwania i natężenie 
objawów choroby. Suplementacja doprowadziła do skrócenia czasu trwania choroby u 
dzieci o 14%, a u dorosłych o 8%.



Witamina C w produktach:





https://docs.google.com/file/d/1cjpB2hPeYjwufiee6jNJ_BdHKf1v5qM4/preview


Bibliografia 
http://nordicwalking-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/03/349_4_76_2007.pdf?fbclid=IwAR2OYY83kPFNCYdUmlh0
HI-6j5q4zdNjyj4Z4lJJMEmN1wATzQ0WlciUnRA

http://nordicwalking-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/03/PomJLifeSci_61-04_419-4251.pdf?fbclid=IwAR308PkZsFz5
wj2qtP1v0BCG8rSNgOUiipACggmEXcoLmLbafmPlHHm4srs

https://www.woia.pl/dat/attach/921_witamina-c-rola-i-znaczenie---praca-specjalizacja-apteczna-agnieszka-kantorska.
pdf?fbclid=IwAR1EAmqPn7JAcj1aJM4Wx2CHsNUxYGe-ir8w1wLNpsTZjpRhZLwO3pi_tag

https://edraurban.pl/ssl/book-sample-file/kosmeceutyki-seria-dermatologia-kosmetyczna-ii-wydanie/pdf/k1.pdf?fbclid
=IwAR1op1t4BYJinwydTb5f291uvgnoEhCGH2IYhJhCYSmkdcniQ5KHygWbbcE

https://edraurban.pl/ssl/book-sample-file/kosmeceutyki-seria-dermatologia-kosmetyczna-ii-wydanie/pdf/k2.pdf?fbclid
=IwAR1op1t4BYJinwydTb5f291uvgnoEhCGH2IYhJhCYSmkdcniQ5KHygWbbcE

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_askorbinowy

http://nordicwalking-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/03/349_4_76_2007.pdf?fbclid=IwAR2OYY83kPFNCYdUmlh0HI-6j5q4zdNjyj4Z4lJJMEmN1wATzQ0WlciUnRA
http://nordicwalking-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/03/349_4_76_2007.pdf?fbclid=IwAR2OYY83kPFNCYdUmlh0HI-6j5q4zdNjyj4Z4lJJMEmN1wATzQ0WlciUnRA
http://nordicwalking-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/03/PomJLifeSci_61-04_419-4251.pdf?fbclid=IwAR308PkZsFz5wj2qtP1v0BCG8rSNgOUiipACggmEXcoLmLbafmPlHHm4srs
http://nordicwalking-warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/03/PomJLifeSci_61-04_419-4251.pdf?fbclid=IwAR308PkZsFz5wj2qtP1v0BCG8rSNgOUiipACggmEXcoLmLbafmPlHHm4srs
https://www.woia.pl/dat/attach/921_witamina-c-rola-i-znaczenie---praca-specjalizacja-apteczna-agnieszka-kantorska.pdf?fbclid=IwAR1EAmqPn7JAcj1aJM4Wx2CHsNUxYGe-ir8w1wLNpsTZjpRhZLwO3pi_tag
https://www.woia.pl/dat/attach/921_witamina-c-rola-i-znaczenie---praca-specjalizacja-apteczna-agnieszka-kantorska.pdf?fbclid=IwAR1EAmqPn7JAcj1aJM4Wx2CHsNUxYGe-ir8w1wLNpsTZjpRhZLwO3pi_tag
https://edraurban.pl/ssl/book-sample-file/kosmeceutyki-seria-dermatologia-kosmetyczna-ii-wydanie/pdf/k1.pdf?fbclid=IwAR1op1t4BYJinwydTb5f291uvgnoEhCGH2IYhJhCYSmkdcniQ5KHygWbbcE
https://edraurban.pl/ssl/book-sample-file/kosmeceutyki-seria-dermatologia-kosmetyczna-ii-wydanie/pdf/k1.pdf?fbclid=IwAR1op1t4BYJinwydTb5f291uvgnoEhCGH2IYhJhCYSmkdcniQ5KHygWbbcE
https://edraurban.pl/ssl/book-sample-file/kosmeceutyki-seria-dermatologia-kosmetyczna-ii-wydanie/pdf/k2.pdf?fbclid=IwAR1op1t4BYJinwydTb5f291uvgnoEhCGH2IYhJhCYSmkdcniQ5KHygWbbcE
https://edraurban.pl/ssl/book-sample-file/kosmeceutyki-seria-dermatologia-kosmetyczna-ii-wydanie/pdf/k2.pdf?fbclid=IwAR1op1t4BYJinwydTb5f291uvgnoEhCGH2IYhJhCYSmkdcniQ5KHygWbbcE


Zuzanna Szafrańska 2e

Dziękuję za uwagę.


