Liposomalna witamina C w formie proszku
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WYSOKA STABILNOŚĆ I BIODOSTĘPNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
SZERSZE MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE

CO TO JEST LIPOSOVIT-C™?
Liposovit-C™ to liposomalna witamina C dostępna w formie jednorodnego proszku, przeznaczona do wielokierunkowego wsparcia organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na kwas L-askorbinowy. W efekcie prac Działu Badań
& Rozwoju spółki BART, uzyskano liposomy złożone z pojedynczej dwuwarstwy cząsteczek fosfatydylocholiny (lecytyny),
stanowiącej zewnętrzną barierę pęcherzyka liposomalnego i zamykającej w fazie wodnej cząsteczki kwasu L-askorbinowego
(witamina C) (rycina 1). Liposomy te poddajemy procesowi suszenia, co w dużej mierze decyduje o szczególnych właściwościach produktu.

Dwuwarstwa fosfolipidowa
Cząsteczka fosfatydylocholiny
Faza wodna

Hydrofilowa głowa
Hydrofobowy ogon

Witamina C

Rycina 1. Schematyczne ujęcie jednowarstwowego pęcherzyka liposomalnego (ang. unilamellar vesicles, UV), Liposovit-C™

UNIKATOWOŚĆ TECHNOLOGII LIPOSOVIT-C™
Zastosowane przez nas nowatorskie rozwiązanie technologiczne, polegające m.in. na dehydratacji pozyskiwanych
liposomów:
• zwiększa stabilność przechowalniczą Liposovit-C™, eliminując przy tym konieczność utrzymywania temperatur
chłodniczych podczas transportu i magazynowania,
• eliminuje konieczność dodatku konserwantów, czyniąc produkt bezpiecznym dla osób borykających się z szeroko
rozumianymi nadwrażliwościami pokarmowymi,
• pozwala na całkowitą eliminację alkoholu i innych rozpuszczalników organicznych zarówno z procesu produkcji, jak
i z produktu finalnego,
• dostosowuje produkt do łatwego zamykania w kapsułkach oraz bezproblemowego stosowania w proszkowych mieszankach.
Jak wykazano w badaniach własnych, proces suszenia nie wpływa na jakość i wielkość uformowanych liposomów
(< 300 nm).

Alkohol
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Konserwanty

Alergeny

Opracowany przez nas Liposovit-C™:
• chroni witaminę C przed degradacją chemiczną i enzymatyczną w trakcie przechowywania oraz podczas
tranzytu przez przewód pokarmowy,
• zabezpiecza wrażliwy nabłonek wyściełający układ pokarmowy konsumenta przed podrażnieniem wy
nikającym z zażywania zwiększonych dawek witaminy C,
• pozwala na potwierdzone w badaniach własnych:
• uzyskanie znacznie wyższej zawartości witaminy C w krwioobiegu (85% więcej po 4h od przyjęcia, ponad
70% więcej po 10,5h), co równoważne jest z jej wyższą biodostępnością,
• wydłużenie – około 2,5-krotne – obecności witaminy C we krwi,
• podniesienie efektywności suplementacji witaminą C, tj. osiągnięcie równoważnego efektu terapeutycznego przy zastosowaniu niższych dawek substancji aktywnej,
• umożliwia powolne i równomierne uwalnianie witaminy C z pęcherzyka liposomalnego,
• jest w pełni bezpieczny, biodegradowalny i biokompatybilny.

SKŁAD I DANE TECHNICZNE
Niewątpliwą zaletą Liposovit-C™ jest jego prosty skład, obejmujący fosfatydylocholinę (lecytynę) słonecznikową,
kwas L-askorbinowy, glicerynę i maltodekstrynę (nośnik).
Produkt ma postać drobnego, sypkiego proszku o jednorodnej strukturze. Równomierny rozkład cząstek i jedno
litą barwę produktu potwierdzono w obserwacjach mikroskopowych.
Zalecane temperatury jego przechowywania mieszczą się w zakresie: 5-25°C.

PRZEZNACZENIE
Liposovit-C™ zalecany jest do stosowania przez populację ogólną w stanach zwiększonego zapotrzebowania
na witaminę C, odnotowywanego m.in.:
• w przebiegu przeziębienia i innych infekcji wirusowych,
• u osób wykonujących forsowne ćwiczenia fizyczne (ang. strenuous exercise),
• u seniorów, u których może dochodzić do upośledzenia absorpcji kwasu askorbinowego z jelita lub też za
burzenia jego reabsorpcji w nerkach,
• u osób czynnie palących papierosy oraz palaczy biernych,
• w alergiach pokarmowych,
• w stanie przedcukrzycowym, w cukrzycy typu 2 (T2DM), przy nadciśnieniu tętniczym i w otyłości,
tj. w schorzeniach stanowiących ryzyko chorób układu krążenia (CVD).
O zasadności suplementacji kwasu askorbinowego coraz częściej mówi się także w przypadku osób z poli
morfizmem genów kodujących m.in. transportery swoiste dla witaminy C (1,2).

ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Witamina C jest substancją bezpieczną i dobrze tolerowaną. Pomimo to, unikanie suplementacji kwasem
L-askorbinowym zaleca się osobom narażonym na ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej lub już borykających się
z tym schorzeniem. U osób z hemochromatozą, łączne zażywanie witaminy C i żelaza może zwiększać ryzyko
nadmiernej kumulacji żelaza w organizmie i wymaga ograniczenia jego podaży z dietą (1,3). Ze względu na ryzyko
wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej, zachowanie ostrożności zaleca się również w przypadku stosowania
wysokich dawek witaminy C u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) (4).

WIELOKIERUNKOWE DZIAŁANIE WITAMINY C – STAN WIEDZY
Witamina C (kwas askorbinowy, γ-lakton kwasu 2,3-dehydro-L-gulonowego) jest substancją o działaniu plejotropowym (5). Jej wielorakie korzyści zdrowotne są wypadkową udziału w kluczowych reakcjach wpływających
na funkcjonowanie układu odpornościowego, metabolizm człowieka oraz rozmaite reakcje enzymatyczne i nieenzymatyczne (3).
Witamina C pełni w metabolizmie człowieka trzy zasadnicze role: jest kofaktorem enzymów, czynnikiem
redukującym, będącym dawcą elektronów (3,6) oraz hydrofilnym przeciwutleniaczem (6,7).
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Jako kofaktor, kwas askorbinowy utrzymuje w stanie zredukowanym metale zawarte w wielu mono- i dioksygenazach
oraz uczestniczy w hydroksylacji reszt aminokwasowych proliny i lizyny, procesie istotnym z punktu widzenia biosyntezy
i dojrzewania kolagenu, głównego białka tkanki łącznej (3,8). Z tego chociażby względu, poprzez m.in. pozytywny wpływ
na równowagę kolagenu i elastyny w skórze właściwej, kwas askorbinowy przyczynia się do utrzymania zdrowej skóry
oraz zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu (9). Niedobory witaminy C wiąże się natomiast z upośledzonym procesem
gojenia, zmniejszeniem proliferacji fibroblastów i syntezy kolagenu, zaburzeniem angiogenezy czy zwiększeniem kruchości
naczyń krwionośnych (10).
Do innych istotnych reakcji/procesów wymagających obecności kwasu askorbinowego zaliczyć należy aktywację hormonów peptydowych, syntezę karnityny i norepinefryny (noradrenaliny), hormonu oraz neurotransmitera obwodowego
i centralnego systemu nerwowego (3,8). W tym miejscu warto nadmienić, że witamina C uważana jest również za ważny
czynnik neuroprotekcyjny (11).
Witaminę C często określa się mianem doskonałego przeciwutleniacza (7). Dzięki niskiemu potencjałowi oksydoredukcyjnemu, może ona bowiem redukować lub „zmiatać” (ang. scavenge) wiele wolnych rodników i reaktywnych form tlenu
(3,7), chroniąc organizm przed stresem oksydacyjnym (12) oraz jego konsekwencjami. Fakt ten ma ogromne znaczenie
w przypadku infekcji wirusami takimi jak chociażby SARS-CoV-2 (COVID-19), wirus grypy czy wirus RSV (respiratory
syncytial virus), które to prowadzą zwykle do zachwiania homeostazy peroksydacyjno-antyoksydacyjnej, a w konsekwencji
do oksydacyjnego uszkodzenia komórek i tkanek. Zwłaszcza w ciężkim przebiegu w/w infekcji, przyjmowanie wysokich
dawek witaminy C może skutecznie wspomagać konwencjonalną terapię przeciwwirusową, prowadząc m.in. do
redukcji stanu zapalnego oraz wzmocnienia funkcji obronnych organizmu (13). Analogicznie, korzystny wpływ suplementacji witaminy C odnotowuje się u osób, u których nasilenie stresu oksydacyjnego jest wynikiem długotrwałego
i intensywnego wysiłku fizycznego, m.in. treningów sportowych. Tu zwiększona podaż kwasu askorbinowego może
stanowić jedną z opcji sprzyjających regeneracji po ćwiczeniach i/lub intensywnym wysiłku fizycznym, szczególnie
w trakcie zawodów oraz u osób dopiero rozpoczynających uprawianie wybranej dyscypliny sportu (14).
Witamina C wykazuje również zdolność do regeneracji aktywnego alfa-tokoferolu z jego rodnika (3,7), wywierając w ten
sposób pośredni, hamujący wpływ na peroksydację lipidów (3). Substancja ta zapobiega też nieenzymatycznej glikozylacji białek, a wpływając na syntezę tlenku azotu (NO), przyczynia się do rozszerzenia tętnic. Właściwy poziom wita
miny C lub jej adekwatna suplementacja obniżały u diabetyków częstość występowania syndromu metabolicznego i dysfunkcji śródbłonka, obniżały stężenie cukru we krwi, poprawiały profil lipidowy oraz obniżały wartości markerów stanu
zapalnego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przeciwzapalne działanie witaminy C przejawia się w jej zdolności do
redukcji poziomu m.in. interleukiny 6 (IL-6) i czynnika martwicy nowotworu α (TNF-α) (12).
Istnieją dowody wskazujące na pozytywny wpływ witaminy C na funkcjonowanie płuc (15). Z kolei w jelicie cienkim
witamina C redukuje żelazo niehemowe i poprawia efektywność jego transportu przez nabłonek jelitowy (3), zwiększając
tym samym absorpcję tego mikroelementu (3,16).
Właściwa podaż witaminy C jest również istotna dla zachowania witalności i dobrostanu psychicznego. Wskazują na to
badania, w których osoby z eksperymentalnie indukowanym niedoborem witaminy C zgłaszały pojawienie się u nich odczuć
znużenia (17), zmęczenia (17,18) i/lub drażliwości (18). Zmiany osobowości związane z niedoborem kwasu askorbinowego
obejmowały wycofanie i depresję (17).
Organizm człowieka nie wytwarza witaminy C (3,5,8) i nie gromadzi jej rezerw (16). Z tego względu niezwykle istotna
jest stała podaż tej substancji z prawidłowo zbilansowaną dietą, obfitującą w owoce i warzywa. Nie zawsze jednak optymalna dawka witaminy C dostarczana z pożywieniem okazuje się być wystarczającą i wymaga dodatkowej suplementacji.
Zestawienie wniosków z wybranych przeglądów systematycznych i/lub meta-analiz badań klinicznych dokumentujących
korzystny wpływ suplementacji witaminy C na funkcjonowanie organizmu człowieka przedstawiono w tabeli 1.
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Infekcje
wirusowe
górnych dróg
oddechowych
(URTI)

Zdrowie kości

Wnioski

Pozycja
źródłowa

Suplementacja witaminy C wspomaga terapię lekami przeciwwirusowymi
stosowanymi w terapii przeziębienia.
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Zażywanie witaminy C przez dzieci pozwala na skrócenie czasu trwania URTI
o 1,6 dnia (dla porównania: przeciętny czas trwania infekcji w grupie placebo
wynosił 6 dni). Największą korzyść z suplementacji odnieść mogą dzieci w wieku
poniżej 6 lat, dzieci często zapadające na infekcje górnych dróg oddechowych
oraz dzieci intensywnie trenujące w okresie zimowym.
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Witamina C może łagodzić objawy zaostrzenia astmy, wywołanej przez infekcje
wirusowe górnych dróg oddechowych (przeziębienie).
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Stwierdzono istnienie pozytywnej zależności pomiędzy podażą witaminy C z dietą,
a obniżeniem ryzyka złamania biodra.
(Analiza zależności odpowiedzi na dawkę [ang. dose-response analysis] sugeruje
możliwość obniżenia ryzyka złamania biodra o kolejne 5% przy każdorazowym
zwiększaniu spożycia witaminy C o 50 mg / dzień).
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Stwierdzono istnienie znaczącej, odwrotnej korelacji pomiędzy wartościami
skurczowego (SBP) i rozkurczowego ciśnienia krwi (DBP), a stężeniem
Profilaktyka
witaminy C w surowicy krwi.
chorób sercowoDawki proponowane celem normalizacji ciśnienia krwi: 500–1000 mg/dzień (24).
‑naczyniowych
(CVD)
Suplementacja witaminą C znacząco redukowała poziom lipidów we krwi u osób
z dyslipidemią lub niskim, wyjściowym poziomem witaminy C w osoczu krwi.

Wspomaganie
i regeneracja
w sporcie /
Działanie
przeciwzapalne
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Witamina C redukowała o połowę powysiłkowe obniżenie natężonej objętości
wydechowej pierwszosekundowej (FEV1), co wskazuje na jej zdolność do
łagodzenia powysiłkowego skurczu oskrzeli (EIB).
Korzystny efekt obserwowano po zażyciu 0,5–2 g witaminy C przed rozpoczęciem
ćwiczeń.
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W porównaniu z placebo, suplementacja witaminy C redukuje stres oksydacyjny
(peroksydacja lipidów) i odpowiedź zapalną (IL-6) bezpośrednio po (peroksydacja
lipidów) oraz w odstępie pomiędzy 1 a 2 h (peroksydacja lipidów i IL-6) od
zakończenia tury intensywnych ćwiczeń (wielkość efektu: mała do umiarkowanej).
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DLACZEGO LIPOSOMALNA WITAMINA C?
Hydrofilna z natury witamina C odznacza się słabą zdolnością do przenikania przez dwuwarstwę lipidową
komórek nabłonka jelitowego (26), co ogranicza jej biodostępność. Kwas askorbinowy jest też substancją niestabilną, wrażliwą na temperaturę, światło (1,16) i podwyższone pH (1), niezwykle podatną na utlenianie (1,16).
Dostępne dane literaturowe wskazują, że skutecznym sposobem zwiększenia stabilności oraz biodostępności
witaminy C jest jej nanokapsułkowanie, zwłaszcza w nośnikach lipidowych. Do tego typu nośników – najpowszechniej stosowanych w farmacji, przemyśle spożywczym oraz rolnictwie – zalicza się liposomy (16).
Liposomy cechuje wysoka skuteczność zamykania substancji aktywnych. Stabilizują je one (27,28,29) chroniąc
przed degradacją spowodowaną m.in. obecnością tlenu, innych składników żywności (27), niewłaściwego pH,
światła czy enzymów trawiennych (29). W ten sposób zapobiegają one także włączeniu substancji aktywnej do
przemian metabolicznych przed jej dotarciem do tkanki docelowej (28). Jednocześnie zamknięcie substancji
aktywnych w pęcherzykach liposomalnych minimalizuje wywoływane przez nie efekty uboczne (30), takie jak
chociażby podrażnienie nabłonka, także jelitowego. W przypadku liposomalnej witaminy C przyjmowanej
w dziennych dawkach supraoptymalnych, przekraczających 1–2 g, może to także znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia u osób wrażliwych zaburzeń żołądkowo-jelitowych (zobacz pozycje: 3,31), w tym biegunki
osmotycznej (32).
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Tabela 1. Zestawienie wniosków z wybranych przeglądów systematycznych i/lub meta-analiz badań klinicznych
nad znaczeniem witaminy C dla zdrowia człowieka

Podobieństwo strukturalne pęcherzyków liposomalnych do błon biologicznych ułatwia jelitową absorpcję substancji czynnych, w ten sposób zwiększając ich biodostępność, a w konsekwencji skuteczność. W przypadku liposomów, dostarczanie
substancji aktywnych do komórek odbywa się w sposób kontrolowany, na drodze fuzji lub endocytozy (30).
Wyniki licznych badań eksperymentalnych, również z udziałem zwierząt i ludzi wskazują na przewagę liposomalnych form
witaminy C nad jej postacią konwencjonalną (27,33,34). Fakt ten potwierdzono także w badaniach własnych przeprowadzonych w BART Sp. z o.o. Sp. K. nad Liposovit-C™. Ich wyniki przedstawiono poniżej.

WYNIKI BADAŃ Z WYKORZYSTANIEM LIPOSOVIT-C™
W celu potwierdzenia zwiększonej biodostępności Liposovit-C™, wyznaczono jego profil farmakokinetyczny i porównano
z profilem nieliposomalnego odpowiednika witaminy C. Badanie polegało na podaniu tej samej dawki Liposovit-C™ oraz
konwencjonalnej witaminy C wyselekcjonowanej grupie osób, u których – w ściśle określonych odstępach czasu – oznaczano stężenie kwasu askorbinowego w surowicy krwi (technika HPLC i detekcja UV). Oznaczenia przeprowadzono w laboratorium zewnętrznym, a uzyskane profile farmakokinetyczne przedstawiono na wykresie 1.
Wyniki eksperymentu wskazują, że doustne podanie Liposovit-C™ pozwala na:
• podniesienie efektywności suplementacji witaminy C,
• uzyskanie znacznie wyższej zawartości witaminy C w krwioobiegu (85% więcej po 4h od doustnego przyjęcia, ponad 70%
więcej po 10,5 h),
• wydłużenie obecności witaminy C we krwi – około 2,5-krotne.

Profil farmakokinetyczny Liposovit-C™ oraz jej konwencjonalnego odpowiednika
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Wykres 1. Profil farmakokinetyczny Liposovit-CTM oraz jej nieliposomalnego odpowiednika
Na rycinie 2 uwidoczniono obrazy mikroskopowe Liposovit-C™ w zestawieniu z obrazami produktów konkurencji. Zdjęcia
wykonano za pomocą mikroskopu optycznego Leica DM2500LED, przy powiększeniach: 10 × i 50 ×. Liposovit-C™ na tle
konkurencyjnych produktów wyróżnia się jednorodnością barwy oraz rozmiaru cząstek. Dodatkowo, w odróżnieniu od
rozwiązań konkurencyjnych, Liposovit-C™ pozbawiony jest kryształów czystej witaminy C.
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Produkt konkurencji A

Produkt konkurencji B

10 ×

50 ×

Rycina 2. Zdjęcia mikroskopowe Liposovit-CTM oraz produktów konkurencji
Wielkość liposomów powstających podczas produkcji Liposovit-C™ badano przy użyciu analizatora wielkości
cząstek CILAS 1190, wykorzystującego technikę dyfrakcji laserowej. Badaniu poddano zarówno płynną (uzyskiwaną w trakcie procesu produkcyjnego), jak i finalną formę proszkową. Na rycinie 3 przedstawiono wyniki analiz.
A
Ultrasounds
Obscurat./residual
Diameter at 10%
Diameter at 50%
Diameter at 90%
Mean diameter
Fraunhofer
Density/Factor
Specific surface
Automatic dilution
Meas./Rins.

: 60
s
:9/0.45%/58.05%
: 0.04
µm
: 0.26
µm
: 2.65
µm
: 0.88
µm
----------------: No / No
: 60s/30s/1

B
Ultrasounds
Obscurat./residual
Diameter at 10%
Diameter at 50%
Diameter at 90%
Mean diameter
Fraunhofer
Density/Factor
Specific surface
Automatic dilution
Meas./Rins.

: 60
s
:10/0.45%/44.34%
: 0.04
µm
: 0.25
µm
: 2.66
µm
: 0.85
µm
----------------: No / No
: 60s/30s/1

Rycina 3. Wielkość liposomów dla płynnej (A) i proszkowej (B) formy liposomalnej witaminy C (D50)
W przypadku obu form, wielkość liposomów nie przekraczała 300 nm i wynosiła odpowiednio:
• 260 +/−10 nm dla płynnego wariantu witaminy C,
• 250 +/−10 nm dla wariantu finalnego, proszkowego (Liposovit-C™).
Tym samym potwierdzono fakt powstawania liposomów podczas procesu produkcyjnego oraz założenie, że
w trakcie przekształcania postaci pęcherzyków liposomalnych z płynnej na proszkową, ich rozmiar nie ulega
zmianie. Proces suszenia nie wpływa zatem negatywnie na jakość i wielkość uformowanych liposomów.
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