
Nowe badanie farmakokinetyki witaminy C 
i nowy protokół dawkowania w COVID-19 

 

 
 

© Owen Fonorow. Unexpected Early Response in Oral Bioavailability of Ascorbic Acid 
https://www.townsendletter.com/article/online-unexpected-oral-vitamin-c-response/  
 

 

Porównano farmakokinetykę kwasu askorbinowego podawanego doustnie z farmakokinetyką 

askorbinianu sodu podawanego dożylnie. 

 

Przyjęto, że 10 g kwasu askorbinowego = 11,3 g askorbinianu sodu. 

 

Prędkość podawania obydwu form witaminy C – 250 mg/min. 

 

Fig. 1. Infuzja dożylna 11,3 g askorbinianu sodu przez 40 min. – stężenia witaminy C we krwi 

mierzone glukometrem 

 

 

 

 

 

https://www.townsendletter.com/article/online-unexpected-oral-vitamin-c-response/


Fig. 2. Infuzja dożylna 11,3 g askorbinianu sodu przez 40 min. (Avg. IV) oraz podaż doustna 10 g 

kwasu askorbinowego przez 40 min. (Avg. Oral) 

 

Przez pierwsze 15 minut stężenia nie różnią się. 

 

Fig. 3. Infuzja dożylna 11,3 g askorbinianu sodu przez 40 min. (Avg. IV) oraz podaż doustna 10 g 

kwasu askorbinowego jednorazowo (A B C Oral) 

 



Bardzo szybkie wchłanianie kwasu askorbinowego z żołądka. 

 

Fig. 4. Jednorazowa podać doustna 11,3 g askorbinianu sodu (Avg. 10 SA) oraz 10 g kwasu 

askorbinowego jednorazowo (Avg. 10 AA) 

 

Askorbinian sodu wchłania się znacznie wolniej od kwasu askorbinowego z przewodu 

pokarmowego. 

 

Protokół dawkowania witaminy C w COVID-19 
Doris Loh https://www.youtube.com/watch?v=bV53h7MCu9I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bV53h7MCu9I


Początek infekcji COVID-19 

Doustnie 3 g kwasu askorbinowego jednorazowo, następnie 1-2 g co godzinę przez 8 godzin.  

Powtarzać ten cykl aż do ustąpienia objawów. 

Po ustąpieniu objawów – dawka podtrzymująca 8-12 g/d w dawkach podzielonych 1-2 g co 

godzinę. 

 

Zakładając, że człowiek śpi 8 godzin, dwa cykle to 2 x (3 + 7 x 2) = 34 g (cena ok. 0,85 zł). 

https://www.perfumeria-euforia.pl/sklep/suplementy/zdrowie-i-uroda/witaminy-i-

mineraly/targroch-witamina-c-kwas-l-askorbinowy-1kg  

 

 
 

Ciężka postać infekcji COVID-19 

Doustnie 3-5 g kwasu askorbinowego jednorazowo, następnie 2 g co 30 min.  

Jeżeli nie nastąpi poprawa po 3-4 h, powtarzać cykl przez 12 h. 

Jeżeli po 12 h nie nastąpi poprawa, zwiększyć dawkę wstępną do 10 g, następnie 3-5 g co 30 

min. 

 

https://www.perfumeria-euforia.pl/sklep/suplementy/zdrowie-i-uroda/witaminy-i-mineraly/targroch-witamina-c-kwas-l-askorbinowy-1kg
https://www.perfumeria-euforia.pl/sklep/suplementy/zdrowie-i-uroda/witaminy-i-mineraly/targroch-witamina-c-kwas-l-askorbinowy-1kg


 
 

U pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie, którzy nie mogą przyjmować kwasu askorbinowego 

do przewodu pokarmowego 

Dożylnie askorbinian sodu 0,5-1 g/h w infuzji ciągłej. 

 

 
 

Optymalne połączenie w leczeniu COVID-19: równoczesne podawanie kwasu askorbinowego 

doustnie i askorbinianu sodu dożylnie. 

 

Opracowanie: Tomasz Dangel 

7-04-2020 


