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Prežívate náročné obdobie?

Máte pocit únavy a potrebu doplniť si energiu?

Trápi vás akútna alebo chronická bolesť?

Chcete podporiť svoju imunitu?

Poskytneme Vám riešenie ako môžete svoju situáciu zlepšiť.

Doplnenie iba jedného dôležitého vitamínu v našom tele dokáže
vyriešiť vašu situáciu a zlepšiť vám váš život a zdravie.

Vitamín C je jedným  z najlepšie preskúmaných vitamínov.  

Je  to  multifunkčný,   vitálne  dôležitý  mikronutrient.  Podieľa  sa  na  mnohých  procesoch,
prebiehajúcich  v ľudskom organizme a jeho deficit  môže pre pacienta predstavovať pri kriticky
nízkej hladine v sére život ohrozujúci stav.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že človek v porovnaní s inými živočíchmi stratil schopnosť jeho syntézy,
je odkázaný na jeho exogénny prísun, či už perorálny alebo parenterálny.  

Nikto  nespochybňuje  jeho  nezastupiteľnú  úlohu  v  nespočetnom  množstve   životne  dôležitých
procesov  v  jednotlivých  systémoch  organizmu  ako  antioxantu,  imunomudulátora,  koenzýmu
neosyntézy kolagénu, neurotransmiterov, v metabolizme, atď.
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KTO je pani MUDr. Tatiana Geistová a na čo sa špecializuje?

Pani doktorka Tatiana Geistová sa 30 rokov venuje akútnej a chronickej
bolesti.

Pani doktorku nájdete na:

 ambulancii bolesti v Rooseveltovej nemocnici, v Banskej Bystrici 
 v Centre infúznej a injekčnej terapie, v DL Clinic, v Banskej Bystrici

Liečbe vysokodávkovaným infúznym vitamínom C sa zaoberá 8 rokov.

Táto liečba NIE JE VHODNÁ:

✗ renálna insuficiencia/ renálne zlyhanie (ťažké ochorenie obličiek)

✗ oxalátová nefrolitiáza (obličkové kamene)

✗ hemochromatóza/ sideróza (hromadenie železa v tele)

✗ deti mladšie ako 12 rokov

✗ tehotné/ dojčiace ženy

✗ favismus (deficit glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy)  

Táto liečba JE VHODNÁ:

✔ preventívne, na doplnenie vitamínu C priamo do krvi a podpora imunity a obranyschopnosti

✔ pri akútnych a chronických infekciách

✔ pri neuropatických bolestiach

✔ pri bolestiach, úrazoch, operáciách

✔ pri zvýšenej fyzickej a psychickej záťaži

✔ pri depresiách a v stresových situáciách

✔ pri syndróme chronickej únavy

✔ pre onkologických pacientov, vždy po konzultácií s lekárkou
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Pred každým prvým podaním je nutná konzultácia s lekárkou.

Kontroverzné názory skôr vyvoláva otázka jeho účinkov v závislosti od hladiny v sére,  ergo,  jeho
účinky   v  závislosti  od  dávky,  ktorá  je  pacientom  podávaná.  Známa  limitácia  transportných
systémov tráviaceho traktu  viedla k podávaniu intravenóznemu.  

Dôvodom dlhotrvajúcej diskusie je podávanie vysokých dávok intravenózne pacientom s akútnymi 
i chronickými ochoreniami -  zápalovými, systémovými, degeneratívnymi či onkologickými . 

V roku  2012 som sa začala aktívne zaujímať o liečbu vysokodávkovaným vitamínom C.

Trvalo temer rok, kým som   po zhromaždení  materiálov a absolvovaní mnohých prednášok  

nadobudla presvedčenie, že táto liečba by mohla skutočne zlepšiť kvalitu života pacientov.

Najprv  som túto liečbu podstúpila ja osobne, neskôr som ju aplikovala  svojim príbuzným.

V tom čase ma už začali oslovovať pacienti, ktorí sa o tejto liečbe dočítali z rôznych zdrojov,

alebo sa o nej dozvedeli od príbuzných, žijúcich v zahraničí, hlavne v USA a Nemecku.

V úvode som sa ako algeziologička zamerala na pacientov, trpiacich ochoreniami, ktoré sprevádza
chronická, inak problémovo zvládnuteľná  bolesť. 

Najčastejšie sa jednalo o bolesť neuropatickú, ale aj o bolesť pohybového aparátu, sprevádzanú
depresiou a významným poklesom výkonnosti.   

Ďalšou  skupinou  boli  pacienti,  ktorí  mali  záujem  o  podanie  tejto  liečby  v  rámci  prevencie

infekčných ochorení  v jarnom  a  jesennom období a pacienti,  trpiaci únavovým syndrómom . 

Pozitívny efekt  podania vitamínu C intravenózne podľa doporučení s rešpektovaním
kontraindikácií samozrejme viedol k môjmu  optimistickému naladeniu. 

Overenie bezpečnosti vysokých dávok zase k zmenšeniu obáv z tejto terapie. 
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Následne  ma  oslovili  pacienti  s  onkologickým  ochorením,  ktorým  bola  ukončená  onkologická

liečba,  ale  aj  pacienti,  ktorí  mali   záujem  o  zlepšenie  kvality  života   aj  počas  prebiehajúcej

onkologickej terapie.  

Tí očakávali redukciu nežiaducich účinkov chemoterapie a rádioterapie.

Nakoľko v tejto  problematike  som nemala dostatok  skúseností,  bola  som nútená doštudovať  si
podrobnosti a názory lídrov, ako i odporúčané  dávkovacie schémy u tejto skupiny pacientov.

S každým ďalším spokojným pacientom stúpalo i moje presvedčenie o prospešnosti

a  bezpečnosti  tejto  liečby  a  samozrejme  aj  odvaha  k  podaniu  vysokých  dávok,

spočiatku predovšetkým pacientom na ich vlastnú žiadosť.

Mnohí z nich mali príbuzných zdravotníckych pracovníkov alebo sami mali  medicínske vzdelanie

a boli si vedomí, že v našich podmienkach je podanie takto vysokých dávok "off label".

Poslednou skupinou sú pacienti, ktorým bol podávaný vysokodávkovaný vitamín C 
v perioperačnom období  za účelom lepšieho  hojenia operačnej rany, rýchlejšieho  zotavenia
sa po operačnom výkone, zníženiu rizika per- a pooperačných komplikácií.   

Pri známych účinkoch vitamínu C boli tieto očakávania logické a naplnené. 

Samozrejme, že podaniu predchádzal vždy dôkladný pohovor s pacientom  s dôrazom na otázku,
aké očakávania má ten-ktorý pacient od tejto liečby. 

Klinické a laboratórne vyšetrenia boli realizované automaticky , rovnako aj priebežné kontrolné
vyšetrenia počas liečby.  

Počas ôsmich rokov sme aplikovali liečbu pacientom v rámci prevencie sezónne,

ale aj pred plánovanou nadštandardnou  záťažou,  ďalej ako súčasť komplexnej

analgetickej liečby, v perioperačnom období i  onkologickým pacientom 

po ukončení chemoterapie i počas nej.
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Snažili sme sa dávkovací režim nastaviť tak, aby pacient dostal vitamín C ideálne 24 hodín
pred podaním chemoterapie.

Existuje viacero dôkazov, že ani súčasné podávanie vitamínu C s chemoterapiou 

nie je kontraindikované. 

Vitamín C môže zvýšiť efekt viacerých cytostatík 
(zníženie efektu sa udáva len napr. pri etopozide či vinkristíne).

Niektorí pacienti pokračujú v udržiavacej liečbe aj po ukončení liečby onkologickej

alebo volia opakované podanie s odstupom pár týždňov či mesiacov.  

Vždy sme prísne rešpektovali kontraindikácie tejto liečby, ktorými sú závažné renálne zlyhanie a  
oxalátová urolitiáza. 

U pacientov s urolitiázou v  anamnéze sme vždy realizovali kontrolné urologické vyšetrenie a až po 
jej vylúčení  sme liečbu aplikovali.

 Túto liečbu sme neaplikovali  deťom do 15 rokov, ale nie je u nich

kontraindikovaná,  a nepodávali sme ju ani gravidným a kojacim ženám. 
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Funkcie vitamínu C v jednotlivých systémoch organizmu: obr. č. 1

Dávkovacia schéma liečby vysokodávkovaným vitamínom C sa odvíja od indikácie jej podania, ale 
rovnako aj od finančných možností pacienta, nakoľko nie je hradená zdravotnou poisťovňou.

Pacienti v deň aplikácie infúzie redukovali príjem potravín  s vysokým obsahom

vitamínu C, zvýšili perorálny príjem tekutín na minimálne 2l. 

V ostatné dni užívali vitamín C vo forme tbl., pričom prednostne sme doporučovali  

užívanie nižších dávok častejšie v priebehu dňa, napr.  štyrikrát denne 250 mg alebo 

retardovanú tbl.  formu,  jedenkrát  denne  1gr.  
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Od roku 2017 uprednostňujeme lipozomálnu formu, teda vitamín C 

vo fosfolipidovom filme - LDDS - liposome drug delivery system . 

Vďaka fosfolipidovému obalu lipozom prekonáva črevnú bariéru a  vo forme

chylomikier  je transportovaný lymfou do krvi cez bunky črevnej sliznice. 

Dostupnosť je 3,5 -krát vyššia a v plazme sa udrží až 12 hodín.  

Doporučujeme dávku 300 mg dvakrát denne.
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Prehľad diagnóz pacientov, ktorým bola podávaná infúzna terapia 
vysokodávkovaným vitamínom C:

• Prevencia   

• Perioperačne     

• Postherpetická neuralgia  

• Akútny herpes zoster  

• Polyneuropatia po CHT  

• Osteoartróza   

• Bronchitis acuta   

• Psoriatická artritída  

• Reumatoidná artritída 

• Únavový syndróm   

• Depresívny syndróm  

• Myeloma multiplex  

• Carcinoma pancreatis  

• Carcinoma mammae 

• Carcinoma uteri  

• Carcinoma prostatae 

• Ca coli     

• Ca hepatis   

• Tu mediastini   
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Dávkovanie

Na základe  mojich osobných skúseností považujem za preventívnu dávku 7,5 gr  1x týždenne
počas 4 týždňov, v riedení plus  100 ml fyziologického roztoku na každých 7,5 gr.

V čase už prebiehajúceho ochorenia považujem za minimálne nutnú dávku 15 gr dvakrát týždenne
v čase ochorenia a dávku 7,5 gr  jedenkrát  týždenne  minimálne týždeň, ideálne dva týždne v čase
rekonvalescencie.

V  perioperačnom období je  vhodné  podať  deň  pred  operačným výkonom 7,5  -15  gr,  v  deň
operácie  15  gr  a  nasledujúce   3  dni  7,5-15  gr.  V  prípade  závažnejšieho  operačného  výkonu
pokračovať  ešte dva až štyri týždne 7,5-15 gr dvakrát  týždenne.   

U  onkologických ochorení dávky postupne zvyšujem, od 15 gr  dvakrát  týždenne až do 30 gr
dvakrát týždenne po dobu minimálne 5-6 týždňov, s následnou udržiavacou dávkou 15 gr jedenkrát
až dvakrát mesačne.

Maximálna dávka, 

ktorú sme podali, bola 60 gr dvakrát týždenne, čo  u konkrétneho pacienta predstavovalo 1gr/kg
dvakrát  týždenne.   Jednalo  sa  o  pacienta  s  medicínskym  vzdelaním  a  rešpektovali  sme  jeho
požiadavku podania tejto dávky pri prognosticky nepriaznivom onkologickom ochorení. 

Aj  táto  vysoká  dávka bola  bez  vedľajších  účinkov,  pacientom dobre  tolerovaná,   s  následným
zlepšením kvality života. 

V budúcnosti by som zrejme volila k riedeniu miesto fyziologického roztoku pri vyšších dávkach -
nad 30 gr - roztok s nižším obsahom NaCl. 
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Najčastejšie otázky,  

ktoré pacientov zaujímali boli: 

➢ pitný režim počas liečby, ako v deň podania infúzie, tak i v ostatné dni. Doporučenie viď 
vyššie. 

➢ Okrem toho upozorňujeme, že v deň podania infúzie je vhodné vyhnúť sa potravinám 
s vysokým obsahom vitamínu C. 

➢ Liečbu neaplikujeme, ak pacient zvracia alebo má hnačku. 

➢ Najčastejšou otázkou nielen pacientov, ale aj kolegov je ovplyvnenie vnútorného 
prostredia pri podaní vysokej dávky. Roztok IV C je titráciou bikarbonátom sodným 
nastavený na neutrálne pH, účinná látka  je askorban sodný.

➢ Ďalej pacientov  zaujíma, aký konkrétny perorálny preparát vitamínu C doporučujeme 
užívať v   dni, keď  neaplikujeme  infúziu. Tu sa jednoznačne prikláňam k lipozomálnej 
forme.   

➢ Posledná otázka sa týkala konzervantov. Tento preparát ich neobsahuje.   

Záver

  
Počas ôsmich rokov som si overila bezpečnosť vysokých dávok intravenózne
podávaného vitamínu C u pacientov s  akútnymi i chronickými ochoreniami,  

u pacientov, podstupujúcich operačný výkon i u onkologických pacientov. 

Moje presvedčenie o zmysluplnosti tejto liečby ešte
umocnilo osobné stretnutie s medicínskym riaditeľom
Riordan Clinic, sídliacej vo  Wichite, najväčšom meste
amerického  Kansasu,  Ronaldom  Hunninghake, M.D.,
ktorý prezentoval svoje  skúsenosti na stretnutí v Prahe 
a Bratislave.
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Na tomto pracovisku  je  za bezpečnú dávku považovaná dávka 100 gr askorbanu intravenózne 
dvakrát  týždenne. 

Jeho názory sú dostupné každému, kto má záujem dozvedieť sa viac o tejto ešte stále kontroverzne 
vnímanej téme.

Verím, že už nie je ďaleko čas, kedy aj tí najväčší odporcovia tejto liečby budú
ochotní seriózne si preštudovať  podrobnosti a pod vplyvom medicínskych
argumentov zmenia svoj postoj k liečbe vysokodávkovaným  vitamínom C.

Budúcnosť ukáže, či sa prezentovaný duálny mechanizmus účinku askorbátu v megadávkach - teda 
cytotoxický efekt na nádorovú bunku -  potvrdí a či sa táto terapia stane súčasťou komplexnej 
liečby pacientov s onkologickým ochorením.

V našich podmienkach by bolo zatiaľ veľkým pokrokom, keby sme aspoň

pacientom, ktorí o ňu majú záujem a nie je u nich kontraindikovaná,  

túto liečbu neodopierali. 

Pani doktorke Tatiane Geistovej, ďakujeme za poskytnuté informácie ohľadom infúznej terapie 

vysokodávkovaným vitamínom C   a jej účinkoch.  

Veríme, že ste sa v našom článku aspoň z časti našli. Neváhajte navštíviť našu DL Clinic

alebo si dohodnite termín konzultácie na tel. čísle 0907 386 220.

Máme pre vás DARČEK v podobe BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE 

(v hodnote 18 eur)

Tešíme sa na VÁS :)

DL Clinic, s.r.o., 

Rudlovská cesta 83, Banská Bystrica

0907 386 220, dlclinicbb@gmail.com

www.dlclinic.sk
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