
WITAMINA C

Witamina C uczestniczy w produkcji interferonu – ważnego białka układu 
odpornościowego, stąd powszechne jest przekonanie, że jest ona doskonałym środkiem 
uodparniającym organizm przed infekcjami i przeziębieniem. Badania jednak jak zwykle nie są 
jednoznaczne i nie ma pewności co do jej działania. Ciekawe jednak jest, że w badaniu na 
maratończykach, którzy codziennie poddawani są ekstremalnym obciążeniom powodującym 
stres oksydacyjny, dawki witaminy C zmniejszyły częstość zachorowań o połowę.

Witamina C jest niezbędna do powstawania stabilnych włókien kolagenowych, a w 
organizmie ludzkim stanowią one aż jedną czwartą wszystkich białek! - kości, skóra, ścięgna, 
więzadła, chrząstki, ciało szkliste oka, naczynia krwionośne, ściany macicy –  wszystkie te tkanki i 
organy tworzone są przez włókna kolagenowe, których powstawanie zależne jest od witaminy C! 

Nie dziwi zatem historia żeglarzy, którzy nie mając podczas rejsu dostępu do owoców i 
warzyw zachorowali na szkorbut – słabe gojenie ran, miękkie, krwawiące dziąsła, uszkodzenie 
błon śluzowych, słabość – takie spustoszenia w organizmie ludzkim niesie ciężki niedobór 
witaminy C. Żeglarzy uratowały cytrusy... 

W krajach zachodu tak zaawansowane niedobory nie są spotykane, ale jeżeli szczotkując 
zęby zauważamy krwawienie, obserwujemy u siebie długie gojenie ran, odczuwamy bóle 
stawów, brak energii – możemy podejrzewać niedobór tej witaminy i rozważyć jej suplementację.

Prawidłowy poziom witaminy C w diecie jest bardzo ważny dla wegetarian. Witamina C jest
silnym przeciwutleniaczem, tzn. bardzo chętnie oddaje pierwiastkowi żelaza swój niesparowany 
elektron, który sprawia, że żelazo z produktów pochodzenia roślinnego staje się lepiej 
przyswajalne. 

Witamina C może także zmniejszać odpowiedź organizmu na stres. Kiedy organizm 
odpowiada na stresującą sytuację, przysadka zaczyna pobudzać nadnercza do syntezy i uwalniania 
kortyzolu do krwi. Nadnercza zawierają duże ilości witaminy C, które są uwalniane równolegle z 
kortyzolem. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób współpracuje ona z hormonami nadnerczy, 
jednak na tej podstawie przypuszcza się jej wpływ na stres.

Z natury swej antyoksydanty zwalczają wolne rodniki, a narządem, który jest szczególnie 
wrażliwy na ich szkodliwe działanie jest soczewka oka. Ochronne działanie witaminy C chroni 
soczewkę przed wolnymi rodnikami i sprawia, że nie ulega ona zmętnieniu – zmniejszając tym 
samym ryzyko wystąpienia zaćmy w podeszłym wieku.

Dawkowanie

Dla osoby zdrowej zapotrzebowanie na witaminę C wynosi ok. 60-75 mg. Dawka ta zwiększa się u 
palaczy, osób o zwiększonym wysiłku fizycznym czy narażonych na zanieczyszczenia czy wysoki 
poziom stresu - jeżeli chcemy wówczas stosować witaminę C w celu wzmocnienia odporności 
warto dziennie dostarczać co najmniej 200 mg witaminy. 
Niektórzy badacze uważają, że w celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym konieczna 
jest powyżej 400 mg dziennie. 
Należy pamiętać o tym, że spożywając niewielką ilość warzyw i owoców zasobnych w witaminę C, 
dostarczamy więcej witaminy niż zażywając duże ilości suplementów. 
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Nie ma sensu zażywanie witaminy C w ilości powyżej 500 mg, ponieważ już przy tej dawce i tak 
osiągamy 90% maksymalnego wysycenia nią w organizmie.
Przeciwwskazania

Witamina C w większych dawkach ze względu na swoją kwasowość może powodować wrzody. W 
żadnym wypadku nie powinna być brana jednocześnie z aspiryną (kwasem acetylosalicylowym). 
Kobieta ciężarna nie powinna brać dużych dawek (5,000 mg) witaminy C, ponieważ dziecko może 
się od nich uzależnić i w konsekwencji rozwinąć szkorbut w momencie pozbawienia suplementacji. 
Jeżeli masz naciągnięty mięsień lub siniaki, czasowo ogranicz spożywanie witaminy C do 9o mg 
dziennie. Większe jej ilości mogą łączyć się z żelazem i powodować większą szkodę niż pożytek. 
Osoby ze skłonnością do kamieni nerkowych nie powinny zażywać dużych dawek witaminy.
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