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Streszczenie

Obecnie można zaobserwować wzrost popularności stosowania witamin, co jest szczególnie istotne w definiowaniu diety pacjentów nowotworowych. Niektórym witaminom przypisuje się znaczenie terapeutyczne. Jednak,
aby terapia skojarzona przyczyniła się do poprawy odpowiedzi pacjenta na leczenie musi być rzetelnie opracowana.
Istnieją liczne pozytywne doniesienia dotyczące skuteczności np. działania witaminy C, zarówno w aspekcie komfortu życia pacjentów podczas leczenia chorób nowotworowych, jak i skuteczności zastosowanej terapii. Kombinacja
ta może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje, które zostały przedstawione w niniejszej pracy.
(Farm Współ 2018; 11: 245-253)
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Abstract

Nowadays, the popularity of vitamins can be observed, which is especially evident in cancer patients’ cases.
However, if a combined therapy is planned to improve patient’s response, further thorough studies must be carried
out. There are numerous reports on the positive influence of vitamin C, both in the context of patients’ comfort life
during the treatment and the effectiveness of cancer therapy. However, some adverse effects may also be observed.
Both, positive as well as negative consequences of vitamin C application are discussed in this paper. (Farm Współ
2018; 11: 245-253)
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Wstęp

cych leczenie. Ostatnie badania dostarczyły dowodów
wskazujących, że witaminy wpływają na lepszą reakcję
pacjenta na leczenie, mniejszy odsetek działań niepożądanych, a także niższy wskaźnik zaprzestania stosowania terapii w przypadkach, gdy konkretne witaminy
zostały odpowiednio dołączone do leczenia. W wielu
przypadkach można zaobserwować poprawę odpowiedzi na leczenie raka u pacjentów, co z kolei wpłynęło
na lepsze rokowanie, a także na polepszenie jakości
życia pacjentów. Nie ulega wątpliwości jednak, że
stosowane w onkologii witaminy muszą być właściwie
dobrane co do dawki i czasu podania [3]. Aspekty te
podlegają dalszym szczegółowym badaniom.

Jak wykazują liczne doniesienia naukowe, dieta
opierająca się na spożywaniu dużej ilości owoców i warzyw jest powiązana ze zmniejszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, raka oraz udaru
mózgu [1]. Według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) schorzenia te stanowią główną przyczynę
śmierci u osób dorosłych [2]. Wśród społeczeństwa
krajów rozwiniętych zażywanie suplementów diety
jest coraz bardziej popularne. Zjawisko to występuje
częściej u kobiet, a także u osób starszych i w grupach o lepszym statusie społeczno-ekonomicznym,
ale również u pacjentów z rozpoznaną ciężką chorobą zagrażającą życiu, taką jak nowotwór. Jest ono
wynikiem obserwowanej w ciągu ostatniej dekady
zwiększającej się świadomości pacjentów, ale również
łatwiejszej dostępności do preparatów uzupełniają-

Witamina C

Kwas askorbinowy (witamina C) jest rozpuszczalnym w wodzie składnikiem odżywczym niezbęd-
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