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Wprowadzenie  

• Około ~50% pacjentów onkologicznych nie 
informuje lekarzy o zażywanych 
suplementach  

• Miliony stron www, setki książek i artykułów 
promuje suplementy 

• Lekarze (w tym onkolodzy) wiedzą niewiele na 
ten temat  

• Pacjenci często zdani są na siebie podejmując 
decyzje związane z suplementami  
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Co to są suplementy diety- 

definicje 

 
 Suplementy diety (w tym zioła) to substancje 

uzupełniające dietę, zawierające witaminy, 

minerały, zioła czy aminokwasy (i/lub ich 

substraty), które zażywa się doustnie w postaci 

tabletek, kapsułek, proszków, żelów, czy płynów i 

które są odpowiednio oznakowane (jako 

suplementy).   

4 http://nccam.nih.gov/ 



Jaka często pacjenci onkologiczni próbują 

medycyny niekonwencjonalnej (UK) ? 

Metodologia:  Systematyczny przegląd badań  

        poprzecznych  

Próba:      25 badań, 6798 pacjentów   

   onkologicznych  

Wyniki:           Średnio 1/3 (30.5%) stosuje  

        MN (CAM)  

Posadzki i wsp. Integr Oncol;2012, 1:102 5 



Ranking 5 najbardziej popularnych  

1. ziołolecznictwo  

2. homeopatia  

3. aromaterapia 

4. refleksoterapia 

5. relaksacja  
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Posadzki i wsp. Integr Oncol;2012, 1:102 

** Suplementy były wykluczone z analiz!! 



DLACZEGO

? 
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Wielkie oczekiwania.. 

• Strach przed skutkami ubocznymi 

chemio i radioterapii  

• Poprawa funkcjonowania systemu 

immunologicznego  

• Prewencja  

• Poprawa jakości życia 

• Poczucie kontroli  
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Rodzaje diet/suplementów zalecanych w 

leczeniu raka 

• Antyoksydanty (C,E)  

• Ajurwedyjskie zioła  

• Chińskie zioła 

• Chrząstka rekina 

• Co-enzym Q10 

• DHEA 

• Dieta wysokobłonnikowa 

• Fitoestrogeny  

• Homeopatia 

 

 

• Hydroterapia 

• Karotenoidy 

• Mega-dozy witamin 

• Melatonina  

• Naturopatia 

• Terapia sokami 

• Terapia enzymami  

• Zielone algi 

• Ziołolecznictwo  
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Suplementy diety 
w onkologii… to 
złożona sprawa  

10 



1.Prewencja 
2.Leczenie 
3.Medycyna paliatywna  
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Suplementy diety w onkologii 

1. Prewencja 
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Kilka przykładów badań 
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Czy cebulowate (Allium) zapobiegają 

rakowi?  

Ernst. Phytomed 1997;4:79 

Metodologia: 

 

Próba: 

 

 

Wyniki: 

 
 

systematyczny przegląd literatury (SPL)  

 

20 badań (głównie) kliniczno-kontrolnych 

(case-control s.) 

 

19 z nich sugeruje prewencyjny wpływ 

roślin z tej rodziny na raka jelita grubego 
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Czy czosnek zapobiega rakowi?  

Metodologia: 

 

Wyniki: 

 

 

Konkluzje: 

SPL 

 

4 randomizowane badania kliniczne o 

zróżnicowanej jakości metodologicznej  

 

Wszystkie sugerują prewencyjny wpływ 

czosnku na nowotwory żołądka i jelita 

grubego  

Ernst E, Posadzki P. FACT. 2012;17(4):192-6.  



Czy zielona herbata zapobiega nowotworom?  

Boehm, et al. Cochrane Database 2009 

Metodologia: 

 

Wyniki: 

 

 

Konkluzje: 
 
 
 
 
 

Cochrane SPL 

 

51 badań głównie epidemiologicznych  

N ›1.6 miliona partycypujących  

 

Ryzyko raka przewodu pokarmowego, 

przełyku, płuc (u niepalących kobiet), 

prostaty, jajników oraz piersi może być 

zmniejszone dzięki regularnej konsumpcji 

zielonej herbaty. 
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Multiwitaminy i minerały w prewencji 

nowotworowej?  

Metoda:   SPL i MA 

Proba:   5 randomizowanych badań   

   klinicznych  

Wyniki:   Ryzyko zachorowania na raka nie 

   zmniejszyło sie po zażywaniu MVT  
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Ann Intern Med. 2006;145:372-385. 



Omega 3 NNKT? 

Metoda:   SPL i MA 

Proba:   10 randomizowanych badan  

   klinicznych i 7 cohortowych   

Wyniki:   Brak różnic miedzy grupami  

   zażywajacymi wysokie i niskie  

   dawki  

18 BMJ. 2006 Apr 1;332(7544):752-60. 



PC2-2012 Cancer v1 - 19 



Hierarchia dowodów naukowych (Oxford 

CEBM) 

Randomizowane  
kliniczne  

Badania kohort, kliniczno-
kontrolne 

In vivo, in vitro, opinie 
ekspertów 

SPL/MA  



Podsumowanie badań klinicznych (prewencja) 

 

Cebulowate    

Zielona herbata  

Fitoestrogeny  

Wegetarianizm  

Żeńszeń 
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Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  



Podsumowanie badań klinicznych (prewencja) 

 

Pluskwica błoniasta  

Kurkuma  

Likopeny  

Noni (Morinda citrifolia) 

Granat (Punica granatum) 
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Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  



Podsumowanie badań klinicznych (prewencja) 

 

Spirulina  

Dziurawiec (hypericum) 

Żagwica listkowata  

(Grifola frondosa) 

Wit. D  

Wapń  
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Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  



Podsumowanie badań klinicznych (prewencja) 

 

Beta karoten 

Witamina E 

Selen    
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Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  

Lancet. 2004 Oct 2-8;364(9441):1219-28.  



Mini podsumowanie: 
(prewencja) 

 
Niektóre suplementy/ 

zioła mają spory 
potencjał! 

25 



PC2-2012 Cancer v1 - 

Suplementy diety w onkologii 

2. Leczenie 
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Kilka przykładów badań 

PC2-2012 Cancer v1 - 27 



Czy jemioła (Viscum album) leczy raka? 

Ernst, et al. Int J Cancer 2003;107:262-267  

Metodologia: 

 

Wyniki: 

 

 

Konkluzje: 

SPL 
 
10 randomizowanych badań klinicznych 

(różnorodne preparaty) 
 
a. Większość badań była niskiej jakości;  
b. Im niższa jakość tym konkluzje były 

pozytywne  
c. Badania o wyższej jakości były negatywne 

(jakość życia, przeżycie i inne wskaźniki)  
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Amigdalina (vit.B17) jako alternatywa na 
raka?  

Milazzo, et al. Cochrane Database 2009. 

Metodologia: 

 

Wyniki: 

 

 

Konkluzje: 
 

SPL (Cochrane) 
 
Randomizowaych badań klinicznych (N=0) 
 
 
 
“Nie ma naukowych dowodów 
potwierdzających skuteczność B17 u 
pacjentów onkologicznych…” 
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Podsumowanie badań klinicznych (leczenie) 

 

Aloes (A.vera) 

Boswellia spp. 

Chińskie zioła 

Amigdalina (B17) 

Kurkuma 
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Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  



Podsumowanie badań klinicznych (leczenie) 

 

Essiac 

Jemioła 

Likopeny 

Traganek  

(Astragalus mongholicus) 
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Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  



Podsumowanie badań klinicznych (leczenie) 

 

 Jaskółcze ziele 

Melatonina  

Selen 

Chrząstka rekina  

Shiitake  

(Lentinula edodes) 
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Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  



Mini podsumowanie: 
(leczenie) 

 
Na razie dowody naukowe nie 
potwierdzają skuteczności 
suplementów i/lub ziół w 
leczeniu nowotworów. 
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Suplementy diety w onkologii 

3.Opieka paliatywna  
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Opieka paliatywna  

WHO 1990 

“…aktywna i całościowa 
opieka pacjentów, 
których choroba nie 
reaguje na leczenie” 



Tutaj głównie symptomy 
fizjologiczne: 
 
 BÓL  
 ZMĘCZENIE 
 ZAPARCIA 
 NUDNOŚCI  
 WYMIOTY  
 DUSZNOŚĆ 
  

Suplementy diety a opieka paliatywna  
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Kilka przykładów badań 

PC2-2012 Cancer v1 - 37 



Kurkuma w leczeniu poparzeń po radioterapii 

Metoda:   Randomizowane badanie   

   kliniczne z 2 ślepą próbą 

Wyniki:   Zmniejszona intensywność   

   poparzeń skórnych i bolesność  

   po zażywaniu 6 g kurkumy   

   dziennie przez okres radioterapii  

   w porównaniu z placebo 

 

PC2-2012 Cancer v1 - 38 

Radiation Research 2013;180:34-43 



Aloes w leczeniu poparzeń po radioterapii 

Metoda:   SPL 

 

Wyniki:   brak dowodów potwierdzających 

   skuteczność aloesu w leczeniu 

   poparzeń związanych z   

   radioterapią  (niska jakość i  

   wysoka  heterogeniczność  

   badań klinicznych) 

39 

Clin Oncol 2005; 17:478-484. 



Podsumowanie badań klinicznych (opieka 

palliatywna) 

 

 Aloes (A.vera) 

Delta-9-THC 

Koci pazur (Uncaria) 

Chińskie zioła 

Pluskwica błoniasta  

 

 
PC2-2012 Cancer v1 - 40 

Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  



Podsumowanie badań klinicznych (opieka 

palliatywna) 

 

 Kurkuma 

 Echinacea 

 Ostropest plamisty 

 (Silybum marianum) 

  

 Koniczyna 

 (Trifolium pratense) 
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Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  



Podsumowanie badań klinicznych (opieka 

palliatywna) 

 

Co-Q10 

L-karnityna 

Selen  

Witamina E  
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Terapia Ciężar dowodów Kierunek dowodów  



Mini podsumowanie: 
(opieka paliatywna) 

 
Niektóre suplementy mają 
spory potencjał- dalsze 
badania są niezbędne! 



Bezpieczeństwo 
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PC2-2012 Cancer v1 - 

Wielu pacjentów wierzy 
że suplementy są 

całkowicie bezpieczne 
 

(naturalne    bezpieczne) 

45 
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Zioła i inne suplementy zawierają 

farmakologicznie aktywne 

substancje..! 

• Toksyczność  

• Interakcje z lekami antynowotworowymi   

• Interakcje z innymi suplementami 

• Zanieczyszczenie metalami ciężkimi  

47 

(naturalne    bezpieczne) 



Posadzki i wsp. Clinical Medicine 2013, 

13,1: 7–12 

Metodologia:  Systematyczny przegląd SPL  

 

Wyniki:    50 SPL zlokalizowanych; 2049  

   pacjentów; 7 zmarło. 4 zioła  

   uznane za niebezpieczne  

 

Konkluzje:  Większość badanych ziół miała  

   stosunkowo niewielkie skutki  

   uboczne  

 48 



Przykłady skutków ubocznych  

1. Żeńszeń  

 

2. Zielona herbata 

 

3. Pluskwica błoniasta 

 

4. Dziurawiec  

 

 

1. ~ 674 (bóle głowy, 

żołądka, pieczenie) 

2. ~ 162 (ból, uszkodzenia 

wątroby) 

3. ~850 (zapalenie wątroby, 

niewydolność organów) 

4. ~34 (reakcje skórne, lęk 

zmęczenie) 
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Posadzki i wsp. Br J Clin Pharmacol. 2013, 75 

(3):603-18.  

 
Metodologia:  Systematyczny przegląd SPL  

 

Wyniki:   12 ziół wchodziło w interakcje z 

   lekami anty-nowotworowymi 

   powodując:  

  

 rabdomiolizę, kardiotoksyczność, bradykardię, 

reakcje zapalne, śmierć..  
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Zioła wchodzące w interakcje z lekami 

anty-nowotworowymi  

• Pluskwica błoniasta (Cimicifuga racemosa) 

• Dziurawiec (Hypericum perforatum)  

• Macierzanka tymianek (Thymus vulgaris) 

• Cynamon (Cinnamomum spp.) 

• Jeżówka purpurowa (Echinacea spp.) 
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c.d.  

• Boswellia (Boswellia serrata) 

• Jemioła (Viscum album) 

• Drapacz lekarski (Cnicus benedictus)  

• Żagwica listkowata (Grifola frondosa) 

• Lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum) 

•  Senes ostrolistny (Cassia senna) 

• Kurkuma (Curcuma longa)  
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Leki najczęściej wchodzące w 
interakcje z ziołami  



Mechanizm interakcji 



Posadzki i wsp. Maturitas. 2013;75(2):125-30. 

Metodologia:  SPL (tylko randomizowane badania  

   kliniczne z podwójnie ślepą próbą) 

 

Wyniki:   8 spełniło kryteria; 5 było negatywnych  

    2 pozytywne; 1 brak analiz między- 

   grupowych 

     

Konkluzje:   najwyższej jakości badania nie   

   potwierdzają skuteczności suplementów 

   w leczeniu nowotworu prostaty     

  

 

 

 

PC2-2012 Cancer v1 - 55 



 2 ++ badania kliniczne były sponsorowane 

przez producenta suplemetów i zawierały 

miksturę anytyoxydantów, izoflawonów, 

likopenów, witamin, minerałów, 

fitoestrogenów…  

 

  wymagają niezależnej replikacji.. 

 

 + zidentyfikowania aktywnego komponentu  
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PC2-2012 Cancer v1 - 57 



Rose, Posadzki i Ernst Med Leg J. 2012;80(Pt 

1):13-8.  

Metoda:  

 

 Interwencja/eksperyment badawczy- 3 

produkty dostępne na rynku (w tym 1 

‘antynowotworowy’) brak dowodów 

naukowych potwierdzających skuteczność. 

15 skarg do Brytyjskiego odpowiednika 

UOKK 
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 Wyniki/konkluzje:  Unijna dyrektywa 

2005/29/EC –nieskuteczna w ochronie 

konsumentów przed agresywnym 

marketingiem… Tj. producenci różnych 

suplementów mogą sprzedawać co chcą i  

jak chcą bez konieczności potwierdzenia 

skuteczności i bezpieczeństwa swoich 

produktów.  
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CIEKAWOSTKA.. 
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Milazzo, Ernst Supp Care Cancer 2006, 14: 885 

Metoda: 
 
Próba: 
 
Wyniki: 
 
 
 

SPL 
 
310 artykułów w gazetach (2002, 3, 4) 
 
•Wzrost o 81% 
•najczęściej wspominane to suplementy diety 
•Art. dotyczyły głównie lecznia raka  
•53% bez potwierdzających dowodów 
naukowych  

Ile uwagi poświęcają brytyjskie gazety 

medycynie komplementarnej w leczeniu 

raka?  
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KONKLUZJE 

•Wszystkie suplementy powinny być 
rygorystycznie testowane pod względem 
bezpieczeństwa i skuteczności  

•Pacjenci potrzebują wiarygodnego 
źródła informacji nt. suplementów oraz 
dialogu z lekarzami  

•Istnieje potrzeba kontynuowania badań, 
gdyż niektóre z suplementów mają spory 
potencjał  

 



PODZIĘKOWANIE 
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Prof. Edzard Ernst, MD, PhD, FMed Sci, FSB, FRCP, FRCP (Edin.)  



Uzyteczne strony  

http://www.cam-cancer.org/ 
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