
 
II./3.18. fejezet: Alternatív medicina az onkológiai
betegek kezelésében
Sréter Lídia

A fejezet célja, hogy a hallgató fogalmat alkosson azokról az
alapvető alternatív gyógymódokról, amelyeket a daganatos
betegek a mindennapos gyakorlatban igen nagy arányban
igénybe vesznek.
A fejezet elsajátítását követően a hallgató átfogó képet kap az
alternatív gyógymódok sokféleségéről, valamint e kezelések
lehetséges hasznos és káros hatásairól. Tudását
felhasználhatja arra, hogy helyes irányba terelje betegét, és
felvilágosítsa a követendő életmódról és az alternatív
lehetőségek jelentőségéről.

Bevezetés
Az utóbbi években a betegek mindegy 40%-a alternatív, a klasszikus
medicinában nem ismert gyógymódokat is használ – a gyógymódoktól
gyógyulást remél. A betegek egy része nem fogadja el azt a tényt, hogy
betegsége nem gyógyítható – ezért keres más lehetőséget. A betegek
másik része tájékozatlan, és nem kap életmódjára vonatkozó segítséget
a kezelőorvosától. Alapvetően ez a két ok vezetett az alternatív
medicina elterjedéséhez.

Kulcsszavak: táplálék-kiegészítők, hipnózis, meditáció, jóga, terápiás
masszázs, vitaminkezelés, ideális táplálkozás rákbetegek számára,
Gerson diéta, makrobiotikus diéta, Gonzalez diéta
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A.) Az alternatív kezelés gyakorisága
Az elmúlt években a daganatos betegek egyre gyakrabban fordulnak
alternatív és kiegészítő (komplementer) kezeléshez (nemzetközi
jelölése: CAM - complementary and alternative medicine). A
különböző felmérések szerint a daganatos betegek nagy hányada
használ alternatív módszereket.

Mi a különbség a
kiegészítő és az
alternatív kezelés között?

Egy 2010-ben megjelent metaanalysis 65.000 beteg szokásait vizsgálta
és megállapította, hogy a betegek 40%-a betegsége folyamán legalább
egyszer alternatív gyógyszerhez vagy gyógymódhoz folyamodik. E
kezelések deklarált célja a betegek életminőségének javítása, a
gyógyulás elősegítése és a rákos betegség, illetve a kezelés okozta
tünetek-mellékhatások mérséklése. Ezek a gyógyszerek-gyógymódok
jelenleg nem tartoznak a konvencionális medicina fegyvertárába. Egy
részüket kiegészítésképpen, a klasszikus daganatellenes kezelés mellett
használjuk - ezek az ún. kiegészítő vagy komplementer gyógyszerek,
illetve kezelések. Más kezeléseket/gyógyhatású készítményeket a
betegek, a természetgyógyászok, illetve a „feltalálók” a konvencionális
medicina helyett használják -ezeket nevezzük alteratív kezelésnek.

Kevés alternatív vagy kiegészítő kezelés hatásáról van tudományos
adatunk, a legtöbb ilyen kezelés hatásának felméréséhez prospektiv
vizsgálat elvégzésére lenne szükség, mivel a legtöbb alternatív terápia
biztonságosságáról, effektivitásáról és hatásmechanizmusáról
semmiféle adatunk nincs. Az Európai Unióban működik egy
CAM-CANCER nevű hálózat, amely számon tartja a komplementer és
az alternatív gyógymódokat. Gondozását a norvég University of
Tromsø látja el (National Research Center in Complementary and
Alternative Medicine - NAFKAM, amely az Európai Unió
Közegészségügyi Osztályának (Department of Community Medicine)
irányításával látja el feladatait.

B.) Az alternatív kezelések felosztása



1. ábra

A daganatos betegségekben használt különböző CAM eljárások a
földrajzi fekvéstől, nemtől, a diagnózistól függően igen változatosak.
Több tényező befolyásolja, hogy egy beteg igénybe vesz-e
alternatív/komplementer gyógyászati eljárásokat. Hajlamosít rá a
magasabb végzettség, a fehér bőrszín, a gyorsan romló egészségi
állapot és a női nem.

C.) A daganatos betegségekben használt leggyakoribb
gyógymódok

2. ábra

Sok beteg párhuzamosan többféle alternatív módszert is igénybe vesz.
Általában a betegek célja az, hogy „erősítsék az immunrendszerüket”,
megszabaduljanak a fájdalomtól vagy megszüntessék a betegség és a
kezelés okozta mellékhatásokat, illetve szövődményeket. Kuratív
kezelésben részesülő betegek ritkán vesznek igénybe alternatív
gyógymódot.

A teljeskörű alternatív daganatkezelések leírása messze meghaladja e
fejezet lehetőségeit. Az érdeklődő olvasó a CAM-CANCER honlapján
megtalálja a gyakran használt teljeskörű alternatív gyógymódokat.

D.) Kognitív alapú gyógymódok
Relaxáció, hipnózis, irányított szuggesztió, meditáció, biofeedback,
tai-chi és egyéb kognitív therápiák tartoznak ebbe a csoportba.

Csökkentik a psychés stresszt, megváltoztatják a psychés tüneteket,
percepciós változásokat eredményeznek és segíthetnek káros
szenvedélyektől megszabadulni, például a dohányzástól, megállíthatják



a kóros fogyást.

Hipnózis állapotában a beteg jobban befogadja a szuggesztiót: kiváló
eredményeket érnek el vele hányáscsillapítás, fájdalomkezelés, tenziós
fejfájás esetén.

Az ún. „irányított képzelőerő” és relaxáció a psychés státuszt és az
érzelmi hátteret kedvezően befolyásolja. Gyakorlott hipnotizőr speciális
szuggesztió segítségével a carcinoma okozta fájdalmat jól tudja
csillapítani.

A meditáció két fajtáját alkalmazzák: a transzcendens meditációt és a
mindfulness meditációt. Ezek csökkentik a szorongást és a
hangulatingadozást, csökkentik a depressziót, a dühöt és konfúziót. Az
un.”mindfulness based stressz redukció” (MBSR) – 7-8 hét alatt
megtanulható, de nem alkalmazható minden képzettségű szinten. Az
anticipátoros hányás leküzdésében hasznos lehet.

A jóga a légzés tudatosításával és meditációval történő befolyásolással
csökkenti a stresszt, az inszomniát, valamint a szorongást.

A terápiás masszázs alkalmas a szorongás csökkentésére,
fájdalomcsillapításra, hányinger kezelésére, megelőzésére.
Csontmetasztázis okozta thrombocytopenia és antikoaguláció esetén
nem alkalmazható.

Más kognitív vagy szellemi természetű gyógyító módszerek, mint
például a távolról történő gyógyítás, egyszeri érintéssel, Reikivel,
imádsággal, energiaátadással történő kezelések tudományos
szempontból nem értékelhetőek. Daganatos betegségekben egyetlen
randomizált tanulmány foglalkozott a gyógyítás e módjával és
eredménye nem bizonyította a módszer hatásosságát.

E.) Diéták, táplálék-kiegészítők

E./a. Vitaminok

Az antioxidáns A-, C- és E-vitamint igen sok daganatos beteg használja
abban a reményben, hogy a betegség ezek segítségével könnyebben
legyőzhető. Egyetlen tudományos tanulmány sem támasztja alá ezen
vitaminok hatékonyságát a daganatkezelésben.

Az A-vitamin elősegítheti a prosztata rák progresszióját és nagy
rizikójú populációban növeli a tüdőrák incidenciáját.

A C-vitamin orális alkalmazása nem bizonyult effektívnek daganatos
megbetegedésekben. Vénás adása növelheti a biohasznosulást, azonban
antikarcinogén hatásáról semmilyen tudományos igényű bizonyíték
sincs.

Az E-vitamin, mint gyökfogó, megakadályozhatja a gyomorban a
nitrosaminok képződését. Nagy tanulmányok készültek az E vitamin
hatásáról, de a rák előfordulás és az E-vitamin ellátottság között nem
sikerült összefüggést megállapítani. Igazolták, hogy látens prosztata rák
progresszióját lassíthatja és magas rizikójú betegcsoportban
csökkentheti a nyelőcső- és a gyomorrák kialakulásának kockázatát. A
nagy dózisú E-vitamin thrombocytopeniát okozhat.

E./b. Diéták



Számtalan diétát és táplálék-kiegészítőt ajánlanak fel a daganatos
betegek részére - fontos, hogy a beteggel kapcsolatban lévő orvos
rendelkezzen olyan ismeretekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy
meggyőző tanácsokkal lássa el a kétségbeesett, segítségre vágyó
betegét.

Jelenlegi tudásunk szerint a daganatok 30-40%-áért a táplálkozási
szokások felelősek. A kolorektális daganatokban az arány még
magasabb, akár 75%-os!

E./c. Az ideális táplálkozásra vonatkozó tudományosan
megalapozott javaslat

Az amerikai Cancer Research Institute ideális táplálkozásra vonatkozó
programját 2007-ben ismét közzétette ás ennek betartását minden
daganatos betegnek is ajánlja. Az ajánlás 8 pontban foglalja össze a
legfontosabb tudnivalókat (3. ábra).

3. ábra

Ezt a nyolc pontból álló javaslatot minden orvosnak kötelessége
ismerni és elmondani a betegeknek - különösen a daganatos betegeinek.
Ha a kezelőorvos semmilyen iránymutatást sem ad, akkor nem lehet
csodálkozni azon, hogy a betegek drága paramedicinális módszerekhez
folyamodnak. Megjegyzendő, hogy minden egészségre vágyó személy
számára érvényesek a fenti étrendi javaslatok.

E./d. Étvágytalanság, cachexia

A csökkent étvágyú daganatos betegek diétás szükségletét gyakori kis
volumenű étkezéssel kell biztosítani. Ha a beteg nem tud elegendő
táplálékot magához venni, akkor vagy házi készítésű shake-kel vagy a
kereskedelemben kapható tápanyagtartalmú tápszerrel kell a beteg
diétáját kiegészíteni. Ideális a növényi alapú teljes értékű táplálékból
készült sűrítmény lenne. A zöldségek és gyümölcsök levének
fogyasztása kiválóan alkalmas táplálék rágási és nyelési nehézségek
esetén - nagy előnyük, hogy igen jó a felszívódásuk.

Fontos, hogy a túlsúlyos betegeknél ne a daganat aktív kezelése alatt
rendeljünk el fogyókúrát. Ha betegünk betartja a fenti javaslatokat,
akkor testsúlya minden külön erőlködés nélkül is egyenletesen csökkeni
fog. A fenti szempontok általánosak, ideális esetben a betegek az aktív
onkológiai kezelés alatt individuális táplálkozási tanácsadásban
részesülnek.



d./1. Szója

A szójából készült különböző készítményeket 5000 év óta használják
Ázsiában. Genisteint tartalmaznak, amely antikarcinogénnek bizonyult
a preklinikai vizsgálatok során, azonban kontrollált klinikai vizsgálatok
nem igazolták ezt a hatást. Oestrogen-szerű hatása miatt sem emlő- sem
prosztata-rákban ajánlható - legalábbis erre nézve egyelőre nincsenek
megbízható adataink.

d./2. Magvak

Teljes magvak, illetőleg a teljes kiőrlésű gabona és a magas
rosttartalmú ételek antikarcinogén hatásúak, különösen a
gastrointestinális daganatok, főként a gyomor és a vastagbél tumor
ellen védenek. Hasonlóan protektív hatásuk van a hormondependens
emlő- és prosztatarák esetén - a daganatos megbetegedések
megelőzésében van fontos szerepük.

d./3. Gyümölcsök és zöldségek

A sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend védő hatását
tudományos igénnyel nem sikerült igazolni.

Daganatos betegeknek kiegyensúlyozott friss gyümölcsben és
zöldségben gazdag étrendet ajánlunk. Minden extrém diéta, az ún.
léböjtkúrák kifejezetten károsak és megrövidítik a túlélést. Jelenleg is
folynak nagy vizsgálatok, amelyek a gyümölcsök és a zöldségek
túlélésre gyakorolt hatását vizsgálják. Egy már lezárt tanulmány korai
stádiumú emlőrákos betegeknél 7,3 éven keresztül nyomon követte a
betegeket újabb daganatok előfordulása és a túlélés szempontjából és
nem tudta a gyümölcs és zöldségfogyasztás előnyös hatását bizonyítani.

E./e. Speciális diéták

e./1. Gerson diéta

A Gerson diéta - egy ún. metabolikus kezelés, amelynek elve az, hogy
méregtelenít, mert csak biotermesztésű növényi alapanyagokat használ.
Számos táplálék fogyasztását tiltja. A tényleges diéta abból áll, hogy a
beteg 13 pohár biogyümölcsből és zöldségből kipréselt nedvet fogyaszt
el naponta és ezt adalékanyagokkal, valamint kávébeöntésekkel egészíti
ki. A Gerson diéta hatásosságáról nem áll rendelkezésünkre prospektív,
kontrollált tudományos közlemény. Mellékhatásként hasi fájdalom,
hasmenés, hasi görcsök, infekciók, colitis és a szérum elektrolit szint
eltolódása jelentkezhet.

e./2. Makrobiotikus diéta

A makrobiotikus diéta igen nagy népszerűségnek örvend napjainkban.
Lényege az, hogy az étrend 20-30%-ban zöldséget, 50-60%-ban
gabonát, 5-10%-ban babot vagy egyéb hüvelyest tartalmaz.

Édesség, gyümölcs, tengeri állat, dió vagy magvak fogyasztása hetente
néhány alkalommal megengedett, míg hús, tojás és tejtermék hetente
maximum csak egyszer adható.



A makrobiotikus diéta komponenseit fogyasztva a rákos betegségek
kialakulásának kockázata csökken (megelőzésként!). Nincs kontrollált
tanulmány arról, hogy daganatos betegség kialakulása után előnyös-e a
fogyasztása.

Sovány, cachexiás betegeknél súlyos hiányállapotot okozhat. Bizonyos
gyógyszerek metabolizmusát a makrobiotikus diéta megváltoztathatja.
Fitoösztrogén tartalma magas - ER+ emlőrákos vagy endometrium
daganatos betegeknél nem tanácsos alkalmazni, mert a tumorsejtek
gyorsabb proliferációját okozhatja. Jól- vagy túltáplált betegek diétás
kezelésére alkalmas módszer lehet nem hormondependens tumor
fennállása esetén, természetesen gyakorlott onkológus bevonásával.

e./3. Gonzalez diéta

Komplikált étrendi előírás hasnyálmirigy daganatos betegek részére,
mely eredetileg Dr. William Donald Kelley-től származik.

Jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan prospektív klinikai tanulmány,
amely pancreas karcinómában a Gonzalez diéta előnyét bizonyítaná.

Mellékhatásként hasmenés, hasi görcsök, esetenként szérum elektrolit
eltolódás fordulhat elő az előírt kávébeöntések miatt. A fertőzések is
gyakoribbak a nyers húsból készült kivonatok alkalmazása
következtében.

F.) A testsúly jelentősége
Az emlőrákos betegeknél alacsony zsírtartalmú diéta mellett ritkábban
fordul elő a betegség kiújulása. Az ideális táplálkozás szabályainak
betartása megnöveli az emlőrákos betegek túlélését az esetlegesen
fennálló obesitás ellenére is. A súlycsökkentés és a rendszeres
testmozgás az esetleges társbetegségek előfordulását szintén csökkentik
(pl. Kardiovaszkuláris és mozgásszervi betegségek).

G.) Leggyakoribb interakciók a gyógynövények és az
onkológiában gyakran használt gyógyszerek között

A kontrollálatlan
gyógynövény használat
milyen veszélyeket
hordozz magában?

Sok gyógynövényt, illetve gyógynövénykeveréket használnak a
betegek - ennek a legnagyobb veszélye az, hogy megváltoztathatják az
egyéb alkalmazott gyógyszerek metabolizmusát. Nagyon óvatosan
használhatók olyan onkológus bevonásával, aki ismeri e szereket és az
alább feltüntetett interakciókat.

G./a. Közönséges orbáncfű

5-HT1 agonisták, alprozolam, aminolaevulinsav, amitriptyline,
szerotonin aktivitású analagetikumok, antidepresszív barbiturátok,
cyclosporin, digoxin, dextromethorphan, fenfluramine, fexofenadine,
irinotecan, monoamine oxidáz gátlók (MAOI), narcotikumok,
nefazodon, nonnucleoside reverse transzkriptáz gátlók (NNRTIs),
nortriptylin, orális fogamzásgátlók, paroxetin, phenobarbital,
phenprocoumon, phenytoin, fotoszenzitizáló vegyületek, proteáz
inhibitorok (PIs), reserpin, sertralin, simvastatin, tacrolimus,
theophyllin, warfarin



G./b. Gingko biloba

Antikoaguláns - antiaggregációs szerek (aszpirin, heparin,
indomethacin), buspyron, fluoxatin, inzulin, MAO inhibitorok,
epilepsziában használt, a görcskészség szintjét csökkentő gyógyszerek,
thiazidok, trazodon, warfarin, a P450 citokrómon metabolizálódó
gyógyszerek: CYP1A2 (acetamiphen, diazepam, estradiol,
ondansetron,stb.), CYP2D6 (amitriptylin, kodein, fenanyl, fluoxetin,
meperidin, methadon, ondansetron,stb.) vagy CYP3A4 kemoterápiás
gyógyszerek (etopozid, paclitaxel, vinblastin, vincristin, vindesin),
antimykotikus szerek (ketakonazol, itrakonazol), glukokortikoidok,
fentanyl, kálciumcsatorna blokkolók (diltiazem, niicardipin, verapamil)
stb.

G./c. Ázsiai ginzeng (panax ginseng)

Antikoaguláns-thrombocytagátló szerek (aszpirin, heparin,
indomethacin), antipszichotikus gyógyszerek, coffein, furosemid,
immunszuppresszív gyógyszerek (azathioprin, cyclosporin, tacrolimus,
prednisolon, stb.), inzulin, MAO inhibitorok, orális hypoglykaemizáló
szerek (glimepirid, glyburid), stimuláló szerek, warfarin, egyéb olyan
gyógyszerek, amelyek a P450 CYP2D6-on metabolizálódnak:
amitriptylin, kodein, fentanyl, fluoxetin, meperidin, methadon,
ondansetron, stb.

G./d. Fokhagyma (allium sativum)

Antikoaguláns-thrombocytagátló szerek (warfarin, aszpirin, heparin,
indomethacin), cyclosporine, NNRTI-k, saquinavir, (potenciálisan
egyéb proteáz inhibitorok is), orális kontraceptivumok, minden
foghagymát tartalmazó szer indukálja a cytochrome P450 (CYP) 3A4-t.
Az érintett gyógyszerek között kemoterápiás szerek (etopozid,
paclitaxel, vinblastin, vincristin, vindesin), antimykotikumok
(ketokonazol és itrakonazol), glukokortikoidok, fentanyl,
kálciumcstorna blokkolók (diltiazem, nicardipin, verapamil), stb.is
vannak!

G./e. Kava (részegítő bors, mámorbors, piper
methysticum)

Alkohol, alprazolam, központi idegrendszerre ható szerek,
hepatotoxikus gyógyszerek (azathioprim, methotrexat, tamoxifen),
levodopa, egyéb gyógyszerek, amelyeket a P450 enzymek
metabolizálak: CYP1A2, CYP2C9 (tamoxifen és warfarin), CYP2C19
(cyclophosphamid), CYP2D6 (kodein, ondansetron és paroxetin) és
CYP 3A4 (cyclosporin, stb.).

H.) Összefoglalás



Kevés alternatív vagy kiegészítő kezelés hatásáról van tudományos
adatunk, a legtöbb ilyen kezelés hatásának felméréséhez prospektív
vizsgálat elvégzésére lenne szükség, mivel a legtöbb alternatív terápia
biztonságosságáról, effektivitásáról és hatásmechanizmusáról
semmiféle adatunk nincs. Az Európai Unióban működik egy
CAM-CANCER nevű hálózat, amely számon tartja a komplementer és
az alternatív gyógymódokat. Minden onkológiával foglalkozó orvosnak
kötelessége alapszinten tisztában lennie e gyógymódokkal, hogy
megfelelő tanácsokkal láthassa el betegeit és meggyőzően érvelhessen a
klasszikus medicina gyógymódjai mellett.
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