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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν τα Πράσινα Αντικαρκινικά
Φάρμακα. Βασικός στόχος μας ήταν να μελετηθεί η διεθνής και η ελληνική
βιβλιογραφία, σχετικά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους
θεραπείας του καρκίνου, που αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Οι μέθοδοι που μελετήθηκαν ήταν αρχικά οι
συμβατικές, όπου αναλύθηκε η σύσταση των αντικαρκινικών φαρμάκων, που
χρησιμοποιούνται ευρέως για την θεραπεία της νόσου. Επισημάνθηκε η τοξικότητα
και οι καταστρεπτικές συνέπειες τους, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το
περιβάλλον. Κατόπιν μελετήθηκε η λύση που δίνει η Πράσινη Χημεία, προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι με περιορισμένη την χρήση χημικών ουσιών ή χημικές
ουσίες, που δεν είναι τοξικές για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά αντιθέτως
ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στους
πιθανούς κινδύνους και στην πιθανή αδυναμία των μηχανισμών επιδιόρθωσης των
βλαβών της κυτταρικής αλυσίδας. Στην επιτυχία αυτών των μεθόδων, καθοριστικό
ρόλο παίζουν παράγοντες, όπως είναι ο τρόπος ζωής και ο τρόπος διατροφής, οι
οποίοι εξετάζονται για την θετική τους επίδραση τόσο στην πρόληψη, όσο και στην
θεραπεία του καρκίνου.
Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στην Πράσινη Χημεία,
στους στόχους της και τις Βασικές Αρχές της, με βάση τις οποίες θα πρέπει να
παρασκευάζονται τα Πράσινα Αντικαρκινικά Φάρμακα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή του καρκίνου, η οποία
κατ’ αρχάς περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή της νόσου. Στην συνέχεια
εξετάζονται τα πιθανά αίτια της, που μπορεί να οφείλονται σε ατομικούς ή και σε
εξωτερικούς παράγοντες και οι επιπτώσεις της, που από ότι αποδεικνύουν οι
στατιστικές μελέτες είναι καταστροφικές. Τέλος, αναφέρεται μια από τις
ταξινομήσεις των τύπων καρκίνου.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται όλοι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
στην θεραπεία της νόσου, με σύντομο και συνοπτικό τρόπο. Και επειδή αυτές οι
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μέθοδοι συνήθως συνδέονται με φάρμακα, γίνεται και μια σύντομη αναφορά στις
προκλινικές δοκιμασίες, στις φάσεις των κλινικών δοκιμών και στα πρωτόκολλα που
τις διέπουν.
Σκοπός του τετάρτου κεφαλαίου είναι να αναλυθούν οι πιο βασικές
αντικαρκινικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα αντικαρκινικά φάρμακα. Δίνεται
μεγάλη έμφαση στις δομές τους, στον τρόπο που γίνεται η σύνθεσή τους, καθώς και
στα μειονεκτήματά τους, στα οποία περιλαμβάνονται η τοξικότητα ως προς τον
άνθρωπο και ως προς το περιβάλλον, το υψηλό κόστος, η ρύπανση και η καταστροφή
του περιβάλλοντος. Οι ουσίες που εξετάζονται είναι, τα Αλκαλοειδή της Βίνκα, η
Ταξόλη, η Ποδοφυλλοτοξίνη, η Καμπτοθεκίνη, η Ιματινίβη και η Σισ-πλατίνη.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, με αφορμή την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας
στον τομέα της Ιατρικής, της Βιολογίας και ειδικότερα της Γενετικής, αναφέρονται
πιο εξελιγμένες μέθοδοι, με σκοπό την θεραπεία του καρκίνου. Μέθοδοι οι οποίες
ακόμα εξελίσσονται και βρίσκονται στο επίκεντρο των επιστημονικών ερευνών,
αλλά υπόσχονται πολλά οφέλη στο μέλλον σχετικά με την θεραπεία της νόσου.
Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση των εναλλακτικών ή
συμπληρωματικών μεθόδων αντιμετώπισης του καρκίνου, που αγκαλιάζεται στις
μέρες μας από όλο και περισσότερους ασθενείς. Παρουσιάζεται ο ρόλος που
διαδραματίζουν αυτές οι μέθοδοι, όσον αφορά στην πρόληψη και στην θεραπεία της
νόσου, με σκοπό να ελαττωθούν οι δόσεις της χημειοθεραπείας και έτσι να μην
επιβαρύνεται ο οργανισμός του ασθενούς, αλλά και το περιβάλλον. Μεταξύ των
μεθόδων που εξετάζονται είναι η οζονοθεραπεία, η υπερθερμία, καθώς και ουσίες
όπως η βιταμίνη C, το σελήνιο, αλλά ακόμα βότανα και φυτά της φύσης, που
έρευνες δείχνουν ότι πιθανόν να έχουν αντικαρκινικές και κατά της ογκογένεσης
ιδιότητες. Επίσης δίνεται έμφαση και εξετάζεται ο καθοριστικός ρόλος που παίζουν,
η σωστή διατροφή, ο τρόπος ζωής και το άγχος (stress).
Επειδή τα ζητήματα και τα ερωτήματα που εγείρονται σε ένα τόσο σοβαρό
θέμα είναι λεπτά, στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναφορά στις βασικές
αρχές της Βιοηθικής, που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ του γιατρού, ο
οποίος είναι και ο ειδικός για να συστήσει μια θεραπευτική αγωγή και στον ασθενή ο
οποίος έχει κάθε δικαίωμα να ενημερώνεται και να αποφασίζει για την ζωή του.
Ακολουθούν

τα

βασικά

συμπεράσματα

της

παρούσας

έρευνας,

η

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε, συμβατική και ηλεκτρονική, καθώς και
παράρτημα, στο οποίο αναφέρονται ερευνητικά κέντρα και κλινικές εναλλακτικής
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θεραπείας παγκοσμίως, παρουσιάζονται εικόνες των φυτών, που αποτελούν την
πρώτη ύλη για την παρασκευή αντικαρκινικών φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται
στις συμβατικές αντικαρκινικές μεθόδους,

παρουσιάζονται εικόνες βοτάνων και

φυτών με αντικαρκινικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν στις εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας και τέλος φαρμακευτικά
σκευάσματα των αντικαρκινικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για
την θεραπεία του καρκίνου. Στο παράρτημα παραθέτουμε και την παρουσίαση
PowerPoint της έρευνάς μας.
Η εργασία μας μπορεί να αναζητηθεί στην βιβλιοθήκη του τμήματος Χημείας
του ΑΠΘ αλλά και στην ιστοσελίδα www.greenchemistry.gr.
Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κωνσταντίνα
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Εισαγωγή
Στην

παρούσα εργασία με τίτλο «Πράσινα Αντικαρκινικά Φάρμακα»

επιχειρείται επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, με στόχο την
μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην
θεραπεία του καρκίνου. Ο καρκίνος θεωρείται μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου
παγκοσμίως. Για αυτόν τον λόγο, οι αναπτυγμένες χώρες επενδύουν τεράστια ποσά
στην έρευνα κατά του καρκίνου, με σκοπό την εύρεση θεραπειών και την εξέλιξη
των ήδη υπαρχουσών.
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα
αντικαρκινικά φάρμακα. Αρχικά γίνεται περιγραφή της νόσου έτσι ώστε να γίνει
αντιληπτό το πρόβλημα και οι πιθανές αιτίες του, καθώς και

το αναμενόμενο

θεραπευτικό αποτέλεσμα από την χρήση αυτών των ουσιών. Ακολουθεί λεπτομερής
περιγραφή των ουσιών που χρησιμοποιούνται στην αντικαρκινική θεραπεία, και
δίνεται έμφαση στα μειονεκτήματα τους. Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται το
υψηλό κόστος, η τοξικότητα για τον ασθενή, η καταστροφή και η ρύπανση του
περιβάλλοντος.
Στις εναλλακτικές ή συμπληρωματικές μεθόδους αντιμετώπισης του
καρκίνου, στρέφονται όλο και περισσότεροι ασθενείς που στοχεύουν στον
περιορισμό της χρήσης χημικών ουσιών ή στην άμβλυνση των παρενεργειών από τις
χημικές ουσίες. Οι εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του καρκίνου λειτουργούν
σαν ένα θεραπευτικό όπλο, που βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού
συστήματος, σε συνδυασμό με έναν σωστό και ποιοτικό τρόπο ζωής, ο οποίος θα
περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, άσκηση και αποφυγή των καταστάσεων που
προκαλούν άγχος (stress). Χρειάζονται όμως πολλές ακόμα έρευνες και μελέτες
πάνω σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να επαληθευθεί και να επιβεβαιωθεί η δράση
αυτών των μεθόδων, καθώς και οι τυχόν παρενέργειές.
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1.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Πράσινη Χημεία είναι μία καινούργια προσέγγιση στην έρευνα και στην

ανάπτυξη τόσο σε ερευνητικά εργαστήρια όσο και στη χημική βιομηχανία. Η Πράσινη
Χημεία υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς όπως η παραδοσιακή χημεία, αλλά δίνει μεγαλύτερη
έμφαση στις μεθόδους και τις εφαρμογές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην παραγωγή
λιγότερο τοξικών προϊόντων και επικίνδυνων στο περιβάλλον. Απώτερος στόχος της
Πράσινης Χημείας είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική
αφύπνιση της δεκαετίας του 1960 και οι σημερινές ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των νέων χημικών προϊόντων, έδωσαν ώθηση στους χημικούς επιστήμονες να
προτείνουν ριζοσπαστικές πρακτικές και αναζήτηση νέων μεθοδολογιών.
Η Πράσινη Χημεία είναι μια νέα προσέγγιση που προσφέρει εναλλακτικές
προοπτικές και μεθοδολογίες, ώστε τα χημικά προϊόντα και οι διεργασίες στη χημική
βιομηχανία να ενέχουν λιγότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η
Πράσινη Χημεία περιλαμβάνει ηπιότερες χημικές συνθετικές μεθόδους, εναλλακτικές
πηγές πρώτων υλών, νέες συνθετικές πορείες, πρόληψη της ρύπανσης, σχεδιασμό
προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον, προστασία της υγείας των εργαζομένων, και
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Πράσινης Χημεία είναι ένα σύνολο αρχών οι οποίες
με την εφαρμογή τους μειώνουν τη χρήση ή και την παραγωγή επικίνδυνων χημικών
ουσιών, τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά τη χρήση των χημικών προϊόντων.

1.2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Η Πράσινη Χημεία (Green Chemistry) ήταν μια αφηρημένη έννοια επί δεκαετίες
τόσο για τις πρακτικές και προτεραιότητες των χημικών στην χρήση και παραγωγή
χημικών ουσιών, όσο και στην τεχνολογία χημικών προϊόντων. Αναφέρεται σε χημικούς
ερευνητές, εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων και χημικούς παραγωγής στις χημικές
βιομηχανίες. Βασικός στόχος της ήταν να περιορισθεί η περιβαλλοντική ρύπανση, να
προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων και να εφαρμοσθούν οι αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης.
Η αλματώδης ανάπτυξη των χημικών τεχνολογιών και των νέων προϊόντων και
παρασκευασμάτων τις τελευταίες δεκαετίες δημιούργησε την εντύπωση ότι τα
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προβλήματα (πρώτες, ύλες, ρύπανση περιβάλλοντος, ανακύκλωση, υγιεινή εργαζομένων,
κ.λπ.) θα έβρισκαν τη λύση τους μέσα από τους κανόνες της αγοράς, δηλαδή μέσα από τη
ζήτηση και προσφορά και τις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες.
Τις τελευταίες δεκαετίες όμως παρασκευάζονται χιλιάδες νέες χημικές ουσίες και
προϊόντα για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και εκατομμύρια τόνοι χημικών ουσιών και
χημικών προϊόντων για διάφορες εφαρμογές (υπολογίζονται σε 600-700 εκατομμύρια
τόνους ετησίως) με πολύ μικρό έλεγχο επικινδυνότητας. Τα χημικά προϊόντα μπορεί να
έχουν οικιακή ή βιομηχανική χρήση και καλύπτουν μεγάλο φάσμα τεχνολογικών
προϊόντων (καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πολυμερή, φάρμακα, καλλυντικά,
απορρυπαντικά, πρώτες ύλες ηλεκτρονικών συσκευών, αυτοκινήτων αεροπλάνων, κ.λπ.).
Τις ίδιες αυτές δεκαετίες η περιβαλλοντική ρύπανση από τις χημικές ουσίες και
παρασκευάσματα, αλλά και διάφορα χημικά απόβλητα αυξήθηκαν ανησυχητικά και σε
πολλές περιπτώσεις με καταστροφικές συνέπειες για την βιοποικιλότητα και τα ευαίσθητα
οικοσυστήματα.
Αν και τα οφέλη στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο από τα επιτεύγματα της
Χημείας ήταν εντυπωσιακά και συνέτειναν στην καλύτερη ποιότητα ζωής του πληθυσμού
των ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, η αλόγιστη ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών
είχε πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Σύντομα οι επιστήμονες κατανόησαν ότι οι
πλουτοπαραγωγικές πηγές μειώνονται δραστικά, τα εδάφη για την παραγωγή τροφίμων
εξαντλούνται (ερημοποίηση), οι μεγαλουπόλεις και η αλόγιστη χρήση καυσίμων
δημιουργούν επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Παράλληλα, οι κανόνες αειφόρου ανάπτυξης υπέστησαν σοβαρή υποβάθμιση με
σημαντικές συνέπειες για τις νέες γενεές και τον πλούτο των οικοσυστημάτων με τα οποία
έχει εμπλουτισθεί ο πλανήτης μας.
Στα χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε
διάφορους τομείς της Χημείας. Μετά το 1975, ορισμένοι χημικοί άρχισαν να
ενδιαφέρονται για την κατάσταση που επικρατούσε στις πρακτικές των χημικών. Οι
κλασικές μέθοδοι παρήγαγαν τοξικά απόβλητα, χρησιμοποιούσαν τοξικούς διαλύτες,
κατανάλωναν πολύ ενέργεια, δεν ήταν ανακυκλώσιμα υλικά και συνέτειναν στη μείωση
των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Κατά τη γνώμη τους χρειάζονται ριζοσπαστικές αλλαγές
για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και τη μείωση της περιβαλλοντικής
ρύπανσης. Πολλοί επιστήμονες πίστευαν ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να
αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή των αρχών της Πράσινης ή/και Βιώσιμης Χημείας
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(Green and Sustainable Chemistry), μιας νέας προσέγγισης που καλύπτει όλους τους
τομείς της επιστήμης της Χημείας.

1.3 ΣΤΟΧΟΙ & ΔΩΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βασικοί στόχοι της Πράσινης Χημείας, είναι η μείωση των επικίνδυνων χημικών
ουσιών που σχετίζονται με χημικές πρακτικές και χημικά προϊόντα. Αν και υπάρχουν
αρκετές αρνητικές επιπτώσεις από την αλόγιστη βιομηχανική ανάπτυξη, δεν πρέπει να
αγνοούμε ότι οι κοινωνίες του 20ου και του 21ου αιώνα, μέσω της Χημείας και της
Χημικής Τεχνολογίας, έχουν πετύχει σημαντικούς στόχους βελτίωσης της ζωής του
ανθρώπου. Η Χημεία έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική και τεχνολογική
πρόοδο και σε πολλές περιπτώσεις στην προστασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Αλλά οι σημερινές συνθήκες δεν πρέπει να
μας εφησυχάζουν. Οφείλουμε να γίνουν περισσότερα και πρέπει να γίνουν στα πρώτα
στάδια και μέσα από την πορεία παρασκευής τους, και όχι μετά τη σχεδίαση και χρήση
των χημικών προϊόντων. Δηλαδή, πρόληψη και όχι θεραπεία των επιβλαβών συνεπειών.
Οι επιστήμονες που προωθούν την Πράσινη Χημεία, θεωρούν ότι η μεθοδολογική
προσέγγιση της αειφορίας δεν πρέπει να γίνει με την αποκατάσταση και έλεγχο της
ρύπανσης, αλλά κυρίως με την πρόληψη στη βάση της τεχνολογίας και στις πρακτικές που
ακολουθούνται. Για τον λόγο αυτό καθιέρωσαν τις Δώδεκα (12) Βασικές Αρχές της
Πράσινης Χημείας. Οι αρχές αυτές είναι γενικές και σε αυτές θα μπορούσαν να
προστεθούν και άλλες πιο εξειδικευμένες ανάλογα με την πρόοδο της επιστήμης.
1. Πρόληψη (Prevention): 'Όλες οι χημικές πρακτικές που ακολουθούνται σήμερα
παράγουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα. Η Πράσινη Χημεία θεωρεί ότι άμεση
προτεραιότητα έχει το να προλαμβάνουμε την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων, σε
αντίθεση με το να κατεργαζόμαστε ή να καθαρίζουμε τα απόβλητα, αφού σχηματιστούν με
τις διάφορες χημικές πρακτικές.
2. Αποδοτικότερη Χρήση των Συνθετικών Μεθόδων (Οικονομία Ατόμων), (Maximize
synthetic methods, Atom Econοmy): Οι μέθοδοι χημικής σύνθεσης πρέπει να
σχεδιάζονται, έτσι ώστε όλα τα άτομα των αντιδρώντων ή όσον το δυνατόν περισσότερα
να συμμετέχουν στο τελικό προϊόν, ώστε να μην σχηματίζονται υπολείμματα που πρέπει
να προστεθούν στα απόβλητα.
3. Λιγότερο επικίνδυνες χημικές συνθέσεις (Less hazardous chemical synthesis): Σε όσες
συνθέσεις είναι εφικτό, ο σχεδιασμός των συνθετικών μεθόδων πρέπει να γίνεται με τρόπο
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τέτοιο ώστε να χρησιμοποιούνται και να παράγονται χημικές ουσίες που έχουν ελάχιστη ή
καθόλου τοξικότητα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
4. Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων (Designing safer chemicals): Τα
χημικά προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά για τον
σκοπό που σχεδιάστηκαν και για πρακτικές εφαρμογές. Απαιτείται ελαχιστοποίηση της
τοξικότητάς τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
5. Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά μέσα (Safer solvents and auxiliary substances):
Η χρήση διαλυτών να αποφεύγεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες τεχνικές ή όπου
χρησιμοποιούνται να είναι αβλαβείς. Επίσης, οι βοηθητικές χημικές ουσίες και τα υλικά
που χρησιμοποιούνται να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερα για τους εργαζομένους και
το περιβάλλον.
6. Σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα (Design for energy efficiency): Οι
χημικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στις διάφορες τεχνικές τον παράγοντα
εξοικονόμησης ενέργειας. Απαιτείται μείωση της απαιτούμενης ενέργειας στις διάφορες
χημικές διεργασίες και όπου είναι δυνατόν οι συνθέσεις να γίνονται σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος και στην ατμοσφαιρική πίεση.
7. Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών (Use of renewable feedstocks): Οι πρώτες ύλες που
χρησιμοποιούνται στις χημικές διεργασίες πρέπει να είναι μη τοξικές και κυρίως
ανανεώσιμες για να επικρατεί η μείωση της χρήσης των μη ανανεώσιμων
πλουτοπαραγωγικών πηγών (μέταλλα, καύσιμα, πρώτες ύλες, κ.λπ.).
8. Μείωση ενδιάμεσων παραγώγων (Reduce intermediate derivatives): Οι χημικοί πρέπει
να επιδιώκουν μείωση της άσκοπης παραγωγοποίησης (όπως προστατευτικές ομάδες,
προστασία-αποπροστασία,

προσωρινές

τροποποιήσεις

φυσικών

και/ή

χημικών

διεργασιών). Οι πρακτικές αυτές πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφεύγονται, διότι τα
στάδια αυτά απαιτούν επιπλέον αντιδραστήρια και δημιουργούν απόβλητα.
9. Κατάλυση. Χρήση καταλυτικών αντιδραστηρίων (Catalysis, catalytic reagents): Οι
χημικοί πρέπει να επιδιώκουν τη χρήση καταλυτικών αντιδραστηρίων, κατά το δυνατόν
εκλεκτικά, γιατί υπερτερούν των αντιδραστηρίων που επιβάλλει η στοιχειομετρία της
αντίδρασης.
10. Σχεδιασμός προϊόντων που αποικοδομούνται εύκολα (Design products which
degrade easily): Τα προϊόντα που παράγονται κατά τις χημικές διεργασίες πρέπει να
αποικοδομούνται (να διασπώνται) στο περιβάλλον προς μη τοξικά προϊόντα. Σε αντίθεση
με τα σημερινά προϊόντα που διατηρούνται ανέπαφα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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11. Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο για την πρόληψη της ρύπανσης (Real-time analysis
for pollution prevention): Οι αναλυτικές μεθοδολογίες χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη
στην κατεύθυνση της παρακολούθησης μιας διεργασίας σε πραγματικό χρόνο, που θα
επιτρέπουν τον έγκαιρο έλεγχο των διεργασιών πριν από τον σχηματισμό επικίνδυνων
ουσιών.
12. Πρακτικές ασφαλέστερης χημείας για την πρόληψη ατυχημάτων (Inherently safer
chemistry for accident prevention) Οι χρησιμοποιούμενες και παραγόμενες ουσίες και οι
τεχνικές σε μια χημική διεργασία πρέπει να επιλέγονται, έτσι ώστε να υπάρχει ελάχιστη
πιθανότητα χημικών ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών, των εκρήξεων
και της ανάφλεξης.
Οι βασικές αυτές αρχές της Πράσινης Χημείας μπορούν να διευρυνθούν ή και να
βελτιωθούν με την εξέλιξη της χημικής τεχνολογίας. Η αλματώδης ανάπτυξη
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, νέες ανανεώσιμες πρώτες ύλες, καταλυτικές διεργασίες
που διευκολύνουν χημικές συνθέσεις και η πρόοδος στην ανακύκλωση ή εξουδετέρωση
τοξικών και επικίνδυνων χημικών ουσιών, έχουν κάνει τους σκοπούς της Πράσινης
Χημείας πιο εφαρμόσιμους και οικονομικούς για τη χημική βιομηχανία. [1,2]
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2.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Παρόλο που οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν πρώτοι τον όρο καρκίνος για τη
συγκεκριμένη νόσο, φαίνεται ο καρκίνος να εντοπίζεται σε ακόμη παλαιότερες περιόδους.
Έχουν βρεθεί στοιχεία για ένα τύπο καρκίνου των οστών, το οστεοσάρκωμα, σε οστά
κεφαλής και αυχένα σε μούμιες στην Αρχαία Αίγυπτο. Έχει ακόμη βρεθεί και περιγραφή
της συγκεκριμένης νόσου σε πάπυρο ο οποίος υπολογίζεται να γράφτηκε το 1600 π.χ. Στον
πάπυρο αναφέρονται οκτώ περιπτώσεις όγκων ή ελκών στο στήθος οι οποίοι
αντιμετωπίζονταν με καυτηριασμό, το λεγόμενο «τρυπάνι της φωτιάς». Στον πάπυρο
αναφέρονταν ότι η νόσος δεν είχε θεραπεία. Για τους αρχαίους Αιγυπτίους ο καρκίνος
ήταν η τιμωρία από τους Θεούς για ασεβείς και αμαρτωλές πράξεις. Τα κείμενα του
Ιπποκράτη όμως είναι αυτά που για πρώτη φορά ονομάζουν αυτή τη νόσο καρκίνο. Η
αιτιολογία της βασίστηκε στη θεώρηση του Ιπποκράτη το 460-370 π.χ. για τους τέσσερις
χυμούς (αίμα, φλέγμα, κίτρινη και μαύρη χολή).
Σε φυσιολογικές συνθήκες οι χυμοί αυτοί βρίσκονται σε ισορροπία, όταν όμως
συσσωρεύεται υπερβολική ποσότητα μαύρης χολής σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος,
δημιουργείται ο καρκίνος. Αυτή η θεωρία υποστηρίχθηκε για πολλούς αιώνες μέχρι
περίπου του 1300 μ.Χ. Η θεωρία των χυμών έφτασε στη Ρωμαϊκή εποχή, όπου την
υιοθέτησε και τη διέδωσε ο διάσημος γιατρός Γαληνός. Η μακρόχρονη διατήρηση της
οφείλεται στην αυστηρή απαγόρευση μελέτης του ανθρώπινου σώματος, που είχε
επιβληθεί το συγκεκριμένο διάστημα για θρησκευτικούς λόγους. Για όλα αυτά τα χρόνια
και για πολλά αργότερα η νόσος θεωρείται ανίατη ασθένεια ακόμη και αν υποβάλλονταν ο
ασθενής σε κάποιου είδους χειρουργική επέμβαση, αφαίρεσης του όγκου.
Κατά τον 15ο αιώνα, άρχισαν να χρησιμοποιούνται πιο επιστημονικές μέθοδοι στη
μελέτη των ασθενειών. Το 1628 άρχισε να χρησιμοποιείται η μέθοδος της αυτοψίας όπου
αποκάλυψε πολλά στοιχεία για το ανθρώπινο σώμα και την κυκλοφορία του αίματος μέσα
από την καρδιά και τα υπόλοιπα όργανα. Το 1761 ο Morgagni χρησιμοποίησε πρώτος τη
νεκροψία για να συνδέσει παθολογικά ευρήματα με την αρρώστια που έπασχε ο ασθενής.
Αυτή η μέθοδος έθεσε τα θεμέλια για την επιστημονική μελέτη του καρκίνου και την
8

ανάπτυξη της επιστήμης της ογκολογίας. Την ίδια περίπου περίοδο ο Σκωτσέζος John
Hunter (1728-1793) πρότεινε ότι κάποιοι τύποι καρκίνου μπορούν να αφαιρεθούν
χειρουργικά, αυτοί που δεν έχουν «εισβάλει» σε κάποιο ιστό. Αλλά μόνο έναν αιώνα
αργότερα αναπτύχθηκε η μέθοδος της αναισθησίας που επέτρεπε την ανάπτυξη των
μεθόδων χειρουργικής επέμβασης. Εκείνη την περίοδο επικρατούσε η θεωρία της λέμφου
(υγρό που κυκλοφορεί στο σώμα μέσω του λεμφικού συστήματος) για την αιτιολογία του
καρκίνου, η οποία υποστήριζε ότι η δημιουργία του καρκίνου είναι αποτέλεσμα της
αλλαγής της πυκνότητας και σύστασης της λέμφου.
Τον 19ο αιώνα γεννήθηκε και η επιστημονική ογκολογία, μέσα από τη
συστηματική πλέον χρήση του μικροσκοπίου και την ανάδυση της επιστήμης της
κυτταρικής παθολογίας από τον Rudolf Virchow. Αυτή η μέθοδος επέτρεψε τη μελέτη
ανθρώπινων ιστών που αφαιρέθηκαν από χειρουργική επέμβαση, και έτσι δίνονταν η
δυνατότητα για σαφή διάγνωση. Έτσι άρχισε να υποστηρίζεται ότι ο καρκίνος αποτελείται
από κύτταρα, αλλά όχι φυσιολογικά κύτταρα. Ο Virchow παρόλ’ αυτά υποστήριξε ότι όλα
τα κύτταρα ακόμη και τα καρκινικά προέρχονται από άλλα κύτταρα και αντιπρότεινε τη
θεωρία της χρόνιας ενόχλησης, αλλά και της μεταφοράς του καρκίνου ως υγρού μέσα στο
σώμα.
Διάφορες θεωρίες αναπτύχθηκαν παράλληλα με την ανάπτυξη της ιατρικής
επιστήμης κατά την διάρκεια των αιώνων. Κατά μια θεωρία του 17ου με 18ου αιώνα, ο
καρκίνος θεωρείτο ότι είναι μεταδοτική νόσος. Νόσος μάλιστα, η οποία προκαλείται από
παράσιτα στο σώμα, όπως κάποιο σκουλήκι που είναι υπεύθυνο για τον καρκίνο του
στομάχου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην απομάκρυνση του πρώτου αντικαρκινικού
νοσοκομείου από το κέντρο του Παρισιού το 1779, ώστε να μην μολυνθεί ο υγιής
πληθυσμός.
Από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα, πίστευαν, ότι ο καρκίνος
προκαλείται από κάποιο τραύμα. Πολλοί επιστήμονες πίστευαν ότι ο καρκίνος
προκαλείται από την επιδείνωση κάποιου τραύματος. Η θεωρία αυτή εγκαταλείφθηκε
σύντομα, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες πρόκλησης καρκίνου σε πειραματόζωα
μέσω τραυματισμού τους.
Το 1911 ο Peyton Rous στο Ινστιτούτο Rockefeller της Νέας Υόρκης, για πρώτη
φορά περιέγραψε το σάρκωμα στα κοτόπουλα. Αργότερα έγινε γνωστός ο ιός με την
ονομασία, σάρκωμα του Rous. Για αυτή του την εργασία πήρε το βραβείο Νόμπελ το
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1968. Το 1915 σε πανεπιστήμιο του Τόκιο, απομονώθηκε εργαστηριακά για πρώτη φορά ο
καρκίνος, σε πειραματόζωα και συγκεκριμένα στο δέρμα των ποντικών.
Αργότερα και σχετικά πρόσφατα, η κλωνική θεωρία υποστηρίξε ότι αρχικά
συμβαίνει μια μετάλλαξη σε ένα και μοναδικό κύτταρο, το οποίο πολλαπλασιάζεται και
δίνει ένα «κλώνο» πανομοιότυπων κυττάρων, τα οποία σχηματίζουν την καρκινική μάζα.
Είναι μια θεωρία που υποστηρίζεται από ένα μεγάλο μέρος επιστημόνων που ασχολούνται
με την έρευνα του καρκίνου.
Όλους αυτούς τους αιώνες η πεποίθηση και η εμπειρία ότι ο καρκίνος είναι μία
ανίατη ασθένεια ακολουθούσε τις διάφορες θεωρίες και αυτό ήταν, όχι αδικαιολόγητα
βέβαια, που ενίσχυσε τόσο πολύ το φαινόμενο της «καρκινοφοβίας» που επικρατεί στον
κοινό νου. Πλέον η επιστήμη έχει απομυθοποιήσει πολλές από αυτές τις αντιλήψεις και
έχει κατορθώσει να διαμορφώσει μία πιο σαφή εικόνα τόσο για τη φύση της νόσου όσο
και για τα αίτιά της. [3]

2.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ
Ο καρκίνος αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας παγκοσμίως και τα
κρούσματα του, όλο και αυξάνονται. Στις αναπτυγμένες χώρες θεωρείται η δεύτερη αιτία
θανάτου, μετά από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Παγκοσμίως έξι εκατομμύρια άνθρωποι
πεθαίνουν τον χρόνο από καρκίνο. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέθαναν το 1996
925.146 ασθενείς. Σύμφωνα με στοιχεία έχει υπολογιστεί, ότι περίπου ένας στους τέσσερις
πολίτες μιας ανεπτυγμένης χώρας, θα νοσήσει από καρκίνο κατά την διάρκεια της ζωής
του. Ακόμα 400 νέα περιστατικά προκύπτουν ανά 100.000 ανθρώπους ετησίως. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, η θεραπεία θα προκαλέσει μόνο την υποχώρηση της νόσου και
η θνησιμότητα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Ο ανθρώπινος πόνος είναι η βασικότερη και
χειρότερη συνέπεια της νόσου, που συνοδεύεται από ένα τεράστιο οικονομικό κόστος που
απαιτείται για την θεραπεία της. Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι κάθε προσπάθεια που γίνεται
προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή στην θεραπεία της νόσου και στην ανακούφιση από
τον πόνο να είναι υψίστης σημασίας.
Ο καρκίνος προκαλείται από διαταραχές των γονιδίων, που φυσιολογικά ελέγχουν
την διαίρεση και τον θάνατο των κυττάρων. Ο τρόπος με τον οποίο ένα κύτταρο
μετασχηματίζεται σε καρκινικό, δεν έχει απόλυτα διευκρινιστεί. Πολλές φορές το κύτταρο
έχει τη γενετική προδιάθεση και αρκεί η έκθεση σε επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως
είναι διάφορες χημικές ουσίες οι ακτινοβολίες, για τη μετατροπή του σε καρκινικό.
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Υπάρχουν, ακόμη, σπάνιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες φαίνεται ότι πολλά κύτταρα,
κάτω από την ισχυρή πίεση ενός επιβαρυντικού παράγοντα, χάνουν τον έλεγχο της
αύξησης τους, με αποτέλεσμα να προκαλούν την ταυτόχρονη γένεση πολλών
διαφορετικών όγκων.
Διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες και παράγοντες του τρόπου ζωής μπορεί να
προκαλέσουν διαταραχές των φυσιολογικών γονιδίων και μετατροπή τους σε γονίδια που
επιτρέπουν την ανάπτυξη του καρκίνου. Πολλές γονιδιακές διαταραχές, που οδηγούν στην
εμφάνιση καρκίνου, είναι αποτέλεσμα του καπνίσματος, του λανθασμένου διαιτολογίου,
της έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου ή της έκθεσης σε καρκινογόνους
παράγοντες στους χώρους εργασίας και στο περιβάλλον.
Ορισμένες γονιδιακές διαταραχές έχουν κληρονομηθεί από τους γονείς. Ωστόσο, η
παρουσία μίας κληρονομικής γονιδιακής διαταραχής δεν σημαίνει πάντα την εμφάνιση
καρκίνου, αν και συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Η έρευνα
συνεχίζεται σχετικά με τους παράγοντες, που αυξάνουν ή μειώνουν τις πιθανότητες
εμφάνισης καρκίνου. Επίσης, ορισμένες ιογενείς λοιμώξεις (ιός ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV, ιός ηπατίτιδας Β - HΒV, ιός ηπατίτιδας C - HCV, ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
- HIV, κ.α.) αυξάνουν τον κίνδυνο μερικών μορφών της νόσου.
Η επιστήμη, όμως, έχει καταλήξει σήμερα σε μια σειρά από παράγοντες που, όπως
αποδείχθηκε, έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν την έναρξη της διαδικασίας
καρκινογένεσης στον άνθρωπο. Αυτοί είναι οι ατομικοί και οι εξωτερικοί παράγοντες.


Ατομικοί παράγοντες, είναι οι ατομικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής του
σύγχρονου ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα το κάπνισμα, η υπερβολική
κατανάλωση οινοπνεύματος, η κακή διατροφή κ.α.



Εξωτερικοί παράγοντες είναι αυτοί που δεν εξαρτώνται από τη θέληση και τις
συνήθειες του ατόμου. Όπως για παράδειγμα η γενετική προδιάθεση ή
κληρονομικότητα, η ηλικία, οι χημικές ουσίες, η υπεριώδης ακτινοβολία, η
ιονίζουσα ακτινοβολία ή ακτίνες Χ, η περιβαλλοντική ρύπανση, το βεβαρημένο
εργασιακό περιβάλλον κ.α.

Συμπερασματικά και γενικά, ο κίνδυνος να αναπτύξει κάποιος άνθρωπος καρκίνο,
ορίζεται από την απάντηση στις ερωτήσεις:


Ποιός είναι;

γενετική σύνθεση, στοιχεία κληρονομικότητας.



Πού ζει;

περιβαλλοντικοί παράγοντες, καρκινογόνες ουσίες.



Πώς ζει;

προσωπικός τρόπος ζωής, καθημερινές συνήθειες.
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Ο καρκίνος είναι κυρίως αποτέλεσμα της έκθεσης του ατόμου σε καρκινογόνους
παράγοντες. Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου παγκοσμίως με βάση τα πιο πρόσφατα
δεδομένα, είναι η χρήση καπνού που είναι υπεύθυνη συνολικά για το 20% των θανάτων
από καρκίνο, ενώ για τις χώρες με υψηλό εισόδημα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 30%.
Στη συνέχεια ακολουθούν η κατανάλωση αλκοόλ και η υποκατανάλωση φρούτων και
λαχανικών με περίπου 5% επί του συνόλου των θανάτων από καρκίνο.

Ο καρκίνος είναι δυνατό να προσβάλλει κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το φύλο,
την εθνικότητα ή την ηλικία του. Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν
με τη νόσο ενώ κάποιοι έχουν θεραπευτεί οριστικά από αυτήν. Όσο νωρίτερα ανιχνεύεται
ο καρκίνος και ξεκινάει η θεραπεία του, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για την
επιτυχή αντιμετώπιση του. [4]

2.2.1 Χημική Καρκινογένεση
Η έρευνα για τον καρκίνο έχει αποκαλύψει στους ερευνητές πολλά εντυπωσιακά
συμπεράσματα. Έτσι έχει βρεθεί ότι η ανάπτυξη της ασθένειας αρχίζει από μια γενετική
μετάλλαξη ενός κυττάρου μέσα σε έναν ιστό. Έχουμε λοιπόν την χημική καρκινογένεση, η
οποία χωρίζεται σε δύο κύρια στάδια.
Πρώτα έχουμε το στάδιο της ενάρξεως (initiation) της καρκινογένεσης. Το στάδιο
αυτό χαρακτηρίζεται από τον μετασχηματισμό ενός φυσιολογικού κυττάρου, σε ένα
νεοπλασματικό κύτταρο, μέσα από μια σειρά γενετικών βλαβών. Οι γενετικές αυτές
βλάβες περιλαμβάνουν μια σειρά αλλοιώσεων του DNA, οι οποίες συμβαίνουν κατά την
διάρκεια του

αναδιπλασιασμού

του

και

είναι

μη αναγνωρισμένες

από τους

επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του DNA, έχουν δηλαδή τον χαρακτήρα μεταλλάξεων.
Περιλαμβάνουν συνήθως μεταθέσεις, απώλειες και αντικαταστάσεις σε κάποια
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νουκλοετίδια του DNA, ή μπορεί να έχουν την μορφή ευρύτερων ανακατατάξεων
ολόκληρων τμημάτων του μορίου του DNA. Αποτέλεσμα των μεταλλάξεων αυτών είναι η
δημιουργία μετασχηματισμένων κυττάρων που μέσω ενεργοποίησης ογκογονιδίων,
απενεργοποίησης ογκοκατασταλτικών γονιδίων

και πολλαπλών αντιγραφών οδηγούν

στον σχηματισμό νεοπλασματικών κυττάρων.
Κατά το δεύτερο στάδιο της ογκογένεσης, το οποίο ονομάζεται και στάδιο
προαγωγής (promotion) της καρκινογένεσης, έχουμε κινητοποίηση των διαδικασιών
πολλαπλασιασμού των νεοπλασματικών κυττάρων και μείωση της απόπτωσης τους, με
αποτέλεσμα την δημιουργία κλώνων νεοπλασματικών κυττάρων που οδηγούν τελικά στον
σχηματισμό όγκων.

2.2.2 Μηχανισμοί Χημικής Καρκινογένεσης
Στην προ Watson και Crick εποχή, πριν γίνει γνωστό ότι τα καρκινογόνα
συνδέονται με το DNA, θεωρούσαν ότι η καρκινογένεση σχετιζότανε με την
αλληλεπίδραση των χημικών ουσιών με τις πρωτεΐνες των ιστών. Αργότερα, βάση
αποτελεσμάτων και μελετών σε συγκεκριμένα χημικά καρκινογόνα, έγινε γνωστή η
σύνθεση των ηλεκτρονιόφιλων μορφών των χημικών ουσιών μέσω ομοιοπολικών δεσμών
του κυττάρου[5]. Ωστόσο από τα γνωστά καρκινογόνα, λίγα ανήκουν στην κατηγορία
αυτών που αντιδρούν άμεσα με το DNA, δηλαδή στην κατηγορία των «άμεσων
καρκινογόνων».
Στην πλειοψηφία τους τα χημικά καρκινογόνα δεν αντιδρούν άμεσα με τα
συστατικά του κυττάρου, αλλά απαιτείται ενζυματική μετατροπή τους σε μια μορφή
χημικά ικανή να αντιδράσει με το DNA του κυττάρου [5]. Το 1948 ο J.A.Miller και οι
συνεργάτες του, πρώτοι περιέγραψαν τον οξειδωτικό μεταβολισμό ενός καρκινογόνου και
την μετατροπή του σε ενεργό μορφή [6], ενώ μόλις το 1960 που ανακαλύφθηκε το
κυτόχρωμα p450 φάνηκε ότι μονοοξυγενάσες του σχετίζονται με τον μεταβολισμό των
χημικών καρκινογόνων. Σήμερα είναι γνωστά 57 γονίδια που κωδικοποιούν τα CYPs
(Cytochrome – p450 – dependent monoojynases) ένζυμα [7]. Οι μορφές του CYP που
είναι πιο γνωστές στην ενεργοποίηση των χημικών καρκινογόνων ανήκουν στις
οικογένειες 1-3.[8]
Μετά τον μεταβολισμό (όπου αυτός είναι αναγκαίος), ενός καρκινογόνου και την
μετατροπή του σε μια μορφή χημικά ικανή να αντιδράσει με το DNA, δημιουργείται ένα
σύμπλοκο DNA – καρκινογόνου (Εικόνα 1). Ακολουθεί μια προσπάθεια επιδιόρθωσης της
χημικής αλλοίωσης του DNA από ειδικούς ενζυματικούς μηχανισμούς του κυττάρου, με
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στόχο τον επανασχηματισμό της φυσιολογικής αλυσίδας του DNA. Οι επιδιορθωτικοί
μηχανισμοί του DNA, αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα φαινόμενα που σχετίζονται με
την καρκινογένεση, αφού έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί ότι η απουσία ή η μειωμένη
δραστικότητά τους, οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία στις καρκινογόνες επιδράσεις [9]. Οι
περισσότεροι μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA φαίνεται ότι δρουν με απομάκρυνση της
λαθεμένης βάσης και αντικατάστασής της από την σωστή (excision repair) [10].
Έκθεση σε χημικά καρκινογόνα

Αποβολή

Μεταβολισμός

Γονίδια
Κυτταρικός κύκλος
Επιδιόρθωση DNA
Διαφοροποίηση
απόπτωση
Μη γενοτοξικοί μηχανισμοί
Φλεγμονή
Ανοσοκαταστολή
Ενεργοποίηση οξειδωτικών
συστημάτων
Ενεργοποίηση υποδοχέων

Γενοτοξικοί μηχανισμοί
Σύμπλοκα DNA
Χρωμοσωμικά ρήγματα,
απώλειες

Ενεργοποίηση σήματος μεταβίβασης

Γενετική βλάβη

Αντίσταση στην απόπτωση
Απώλεια ελέγχου πολλ/σμού
Αύξηση της μεταλλαξιογόνου δράσης
Γενετική αστάθεια

Καρκίνος

Εικόνα 1: Διαδικασία πρόκλησης καρκίνου.
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Σε περίπτωση μη έγκαιρης επέμβασης των επιδιορθωτικών μηχανισμών και
αφαίρεση της βλάβης από το DNA, ο αναδιπλασιασμός του τελευταίου, μπορεί να
οδηγήσει σε αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στις νεοσυντιθέμενες αλυσίδες
DNA, κάτι που σημαίνει νέες γενετικές πληροφορίες για το κύτταρο και ενδεχόμενη
εξέλιξη σε νεοπλασματική κατάσταση. Εκτός όμως από τα γενοτοξικά καρκινογόνα που
άμεσα ή έμμεσα ( μετά από τον μεταβολισμό τους σε ενεργείς μορφές) αντιδρούν με το
DNA, σχηματίζουν σύμπλοκα DNA – καρκινογόνων, χρωμοσωμικά ρήγματα και απώλειες
που οδηγούν σε γενετικές βλάβες και τελικά σε ανάπτυξη καρκίνου, υπάρχουν και μη
γενοτοξικοί μηχανισμοί καρκινογένεσης [11].
Σε αυτήν την περίπτωση ο τρόπος δράσης τους είναι αρκετά πολύπλοκος και
πολλές φορές αμφιλεγόμενος. Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των ενζύμων του
μεταβολισμού, την ενεργοποίηση του οξειδωτικού stress [12], την μεταβολή των
ενδοκυτταρικών επικοινωνιών, την καταστολή των μηχανισμών της απόπτωσης και την
ενεργοποίηση της αναπαραγωγής αυξητικών παραγόντων μέσω κυτταροτοξικών
επιδράσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλά μη γενοτοξικά καρκινογόνα συχνά επηρεάζουν
πολλές από τις παραπάνω οδούς δράσης.
Η παραπάνω μετάλλαξη λοιπόν που περιγράφηκε, επιτρέπει στο κύτταρο να
πολλαπλασιαστεί σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό και να διαμορφώσει τελικά μια ομάδα
γρήγορα αναπαραγόμενων κυττάρων με μια όχι κανονική εμφάνιση (υπερπλασία). Σπάνια
από αυτά τα κύτταρα θα μεταλλαχθούν πάλι και θα παραγάγουν ανώμαλους εμφανισιακά
απογόνους (δυσπλασία). Οι περαιτέρω μεταλλάξεις των κυττάρων αυτών θα οδηγήσουν
τελικά σε σχηματισμού ενός όγκου, που μπορεί να παραμείνει εντοπισμένος στην θέση
προέλευσής του ή να εισβάλει σε γειτονικούς ιστούς (κακοήθης όγκος) και να καθιερώσει
νέους όγκους (μεταστάσεις). Τα κύτταρα του καρκίνου έχουν μερικές μοναδικές ιδιότητες
που τα βοηθούν να ανταγωνιστούν τα φυσιολογικά κύτταρα:
1. Υπό τους κατάλληλους όρους τα κύτταρα καρκίνου είναι σε θέση να διαιρούνται
σχεδόν απείρως, ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα έχουν μια περιορισμένη διάρκεια ζωής. Για
παράδειγμα τα ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα που καλλιεργούνται in vitro μπορούν να
υποδιαιρούνται το λιγότερο από 50 φορές( ο αποκαλούμενος αριθμός Hayflick).
2. Τα φυσιολογικά κύτταρα εμμένουν το ένα στο άλλο και στην εξωκυτταρική
μήτρα, το αδιάλυτο πρωτεϊνικό πλέγμα, γεμίζει το διάστημα μεταξύ των κυττάρων. Τα
καρκινικά κύτταρα αποτυγχάνουν να εμμείνουν και επιπλέον έχουν την δυνατότητα να
μεταναστεύουν από την περιοχή από την οποία αρχίζουν. Έτσι εισβάλλουν στους
γειτονικούς ιστούς και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, διαμορφώνουν μάζες σε
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απόμακρα σημεία του σώματος. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως μετάσταση, όπως για
παράδειγμα τα κύτταρα μελανώματος που μεταναστεύουν στον πνεύμονα, τα καρκινικά
κύτταρα του εντέρου στο συκώτι και του προστάτη στα οστά. Παρά του ότι ένα μικρό
ποσοστό των καρκινικών κυττάρων μεταναστεύουν, όγκοι αποτελούμενοι από τέτοια
κύτταρα γίνονται όλο και πιο επιθετικοί κατά την διάρκεια του χρόνου.
Ποιοι είναι οι παράγοντες όμως που οδηγούν στην έναρξη και την διάδοση της
νόσου; Η απάντηση είναι ότι πιθανότατα ευθύνονται τόσο εξωτερικοί παράγοντες, όπως
χημικά, ακτινοβολίες, ιοί, όσο και εσωτερικοί όπως ορμόνες, ανοσολογικές καταστάσεις,
κληρονομικά γονίδια, αλλά μπορεί να είναι και συνδυασμός τους. Ο καρκίνος προκύπτει
ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως το κάπνισμα ή η διατροφή, κάτω
από ένα γενετικό υπόβαθρο. Στους ορμονικά εξαρτώμενους καρκίνους, όπως του στήθους
και του προστάτη φαίνεται να επηρεάζονται πιο πολύ από κληρονομικούς παράγοντες και
όχι τόσο από τον τρόπο ζωής. Δύο κατηγορίες γονιδίων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
και αυτά είναι τα πρωτογενή ογκογενετικά (proto-ogogenes) που οδηγούν στην αύξηση
και τα κατασταλτικά γονίδια (tumor suppressor) όγκων που την σταματούν. Κανονικά η
συντονισμένη δράση των παραπάνω κατηγοριών γονιδίων, έχει ως αποτέλεσμα την
παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης αύξησης των καρκινικών κυττάρων. Αν συμβεί κάποια
βλάβη τότε τα κατασταλτικά γονίδια δεν μπορούν να εμποδίσουν την αύξηση των πρώτο
ογκογενετικών και αποτυγχάνουν να εμποδίσουν τον μηχανισμό διαίρεσης τους. Και πάλι
υπό κανονικές συνθήκες, όταν δε υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των κυττάρων, αυτά
οδηγούνται σε κυτταρικό θάνατο, απόπτωση ή προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο. Ο
κυτταρικός θάνατος μπορεί όμως και να προκύψει από τη μείωση των τελομερών, των
τμημάτων DNA δηλαδή στο τέλος των χρωμοσωμάτων. Στα καρκινικά κύτταρα εξαιτίας
της δυνατότητας που έχουν να διατηρούν τα τελομερή τους, εξαιτίας του ενζύμου
τελομεράσης, δεν οδηγούνται σε απόπτωση σε αντίθεση με τα φυσιολογικά κύτταρα.
Οι περιβαλλοντικές αιτίες μπορούν να επιδράσουν και στην δημιουργία
καρκινικών κυττάρων αλλά και στην αλλοίωση των γονιδίων, όπως και στον μη
φυσιολογικό πολλαπλασιασμό κυττάρων. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι επιδρούν οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες στον καρκίνο, αλλά ακόμα οι επιστήμονες δεν έχουν
ανακαλύψει την επίδρασή τους σε βιολογικό επίπεδο. Μερικοί παράγοντες είναι, ο καπνός,
ο αμίαντος, τα βιομηχανικά απόβλητα και τα φυτοφάρμακα από τις χημικές ουσίες, το
κορεσμένο λίπος, η κρεατοφαγία, η παχυσαρκία από διατροφή, η ακτινοβολία ιονισμού,
παθογόνα (όπως για παράδειγμα ιός ηπατίτιδας Β ή C ). Το σίγουρο είναι ότι για να έχουν
επίδραση αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει κάποιος να εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
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σε αυτούς. Ερευνητές, όπως ο δόκτωρ Χάμερ ισχυρίζονται ότι ο καρκίνος μπορεί να
προκύψει, αλλά ακόμα και να επιδεινωθεί ύστερα από κατάσταση φυσιολογικής πίεσης –
άγχους (stress) [13].

2.3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ταξινομηθεί ο καρκίνος. Εξαρτάται από τον τύπο
του ιστού από τον οποίον προκύπτει. Ένα άλλο είδος ταξινόμησης είναι ως προς το
πρόσφατο εκτιμώμενο ποσοστό επιβίωσης του προσβληθέντα ασθενή σε πενταετή βάση.
Ως προς αυτήν την ταξινόμηση έχουμε τα εξής είδη καρκίνου:
1. Καρκίνοι με λιγότερο από 20% ποσοστό επιβίωσης σε πενταετή βάση σε όλα τα
στάδια.


Καρκίνος του πνεύμονα ο οποίος σχετίζεται με έκθεση σε τοξίνες του
περιβάλλοντος, όπως καπνός τσιγάρου και χημικά σε ποσοστό πάνω από
17%. Αποτελεί μια από τις λιγότερο ιάσιμες μορφές καρκίνου.



Καρκίνος του παγκρέατος ο οποίος συνδέεται με την γήρανση, το
κάπνισμα, τις διατροφικές συνήθειες, την κατανάλωση λιπαρών, την φυλή
και διάφορες παγκρεατικές ασθένειες. Η διάγνωση συνήθως καθυστερεί και
γίνεται μετά από μετάσταση.

2. Καρκίνοι με ποσοστό επιβίωσης από 40% ως 60% σε όλα τα στάδια.


Non-Hodgkin λέμφωμα που συνδέεται με την δυσλειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος, περιλαμβάνοντας διάφορες ασθένειες.



Καρκίνος των νεφρών που συνδέεται με το γένος (πχ άρρεν), το κάπνισμα
και την παχυσαρκία.



Καρκίνος των ωοθηκών που συνδέεται με την γήρανση και την
κληρονομικότητα.

3. Καρκίνοι με ποσοστό επιβίωσης σε πενταετή βάση από 60% ως 80% σε όλα τα
στάδια.


Γυναικολογικός ο οποίος συνδέεται με την ορμονοθεραπεία, την φυλή, την
σεξουαλική δραστηριότητα και το ιστορικό εγκυμοσύνης. Μπορεί να
προβλεφτεί αποτελεσματικά από το ΠΑΠ – ΤΕΣΤ (τεστ Παπανικολάου).



Λευχαιμία η οποία διακρίνεται σε οξεία λεμφοκυτταρική και είναι συνήθης
στα παιδιά, οξεία μυελογενή και χρόνια λεμφοκυτταρική. Ο συγκεκριμένος
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τύπος καρκίνου συνδέεται με γενετικές ανωμαλίες, ιογενείς προσβολές και
έκθεση σε περιβαλλοντικές τοξίνες ή ακτινοβολία.


Καρκίνος του εντέρου που σχετίζεται με την κληρονομικότητα, την
παχυσαρκία, τους πολύποδες και τις παθήσεις του γαστρεντερικού
συστήματος. Το πιο κρίσιμο σημείο είναι η παρεμπόδιση του να κάνει
μετάσταση στο συκώτι.



Καρκίνος της ουροδόχου κύστης που συνδέεται με το γένος το κάπνισμα
και τις τοξίνες του περιβάλλοντος.

4. Καρκίνοι με ποσοστό επιβίωσης σε πενταετή βάση μεγαλύτερο από 80% σε όλα τα
στάδια:


Καρκίνος του προστάτη ο οποίος σχετίζεται με την γήρανση, την
παχυσαρκία και το γένος.



Καρκίνος του μαστού ο οποίος συνδέεται με την γήρανση την
κληρονομικότητα, ιδιαίτερα την μετάλλαξη γονιδίων, την σεξουαλική
δραστηριότητα, την παχυσαρκία και το ιστορικό εγκυμοσύνης. Τα ποσοστά
εμφάνισης είναι αρκετά υψηλά πάνω από 24%. Η ανίχνευση της ασθένειας
μπορεί να γίνει σε αρχικά στάδια μέσω της αυτοεξέτασης και της
μαστογραφίας. Ακόμα πιθανόν να σχετίζεται η ασθένεια με τις υψηλές
τιμές του καρκινικού δείκτη CA13-5 στο αίμα.



Καρκίνος του δέρματος ο οποίος σχετίζεται με την παρατεταμένη έκθεση
στον ήλιο και την φυλή.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι διάφορες μορφές καρκίνου αυξάνονται συνεχώς. Αλλά
αυτή η αύξηση οφείλεται και στην αύξηση του πληθυσμού και όχι στην πιθανότητα
αύξησης της νόσου. Ο καρκίνος του μαστού είναι η κυρίαρχη μορφή καρκίνου και
ακολουθείται από τον καρκίνο του προστάτη, του εντέρου, του πνεύμονα και των
ωοθηκών. Από την στιγμή που ο καρκίνος δημιουργείται από την λανθασμένη αντιγραφή
του DNA, δεν είναι παράξενο που η αύξηση των περιπτώσεων σχετίζεται με αύξηση της
ηλικίας (γήρανση). Μερικά είδη ορμονοεξαρτόμενων καρκίνων σχετίζονται με την
περίοδο της εμμηνόπαυσης, όπου και τα ποσοστά των περιπτώσεων αυξάνονται ραγδαία.
Οι χρόνοι επιβίωσης εξαρτώνται από το στάδιο στο οποίο θα γίνει η διάγνωση και
μειώνονται δραστικά όταν αυτή γίνει σε προχωρημένο στάδιο [13].
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2.4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.4.1 Παγκόσμια στατιστικά στοιχεία
Για το 2007 σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου στην ετήσια
έκθεση που παρουσίασε, ανακοίνωσε ότι κάθε μέρα πέθαιναν από καρκίνο σε όλο τον
κόσμο 20.000 άνθρωποι δηλ. 7,6 εκατομμύρια περίπου θάνατοι. Επίσης, κατά το ίδιο έτος,
τουλάχιστον 12,3 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου έχουν διαγνωστεί. Η πλειονότητα
των νέων κρουσμάτων 6,7 εκατ.. και 4,7 εκατ. των θανάτων έχουν σημειωθεί στις
αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ 5,4 εκατ. κρούσματα και 2,9 εκατ. θάνατοι έχουν σημειωθεί
στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των θανάτων από
καρκίνο αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια το 2020 και οι νέες περιπτώσεις της
νόσου να αυξηθούν στα 16 εκατομμύρια!
Το 15% όλων των καρκίνων συνδέονται με τη ρύπανση σύμφωνα με την έκθεση
Global Cancer Facts & Figures για το 2007. Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης, ότι στις
ανεπτυγμένες χώρες, οι τρεις πιο κοινοί τύποι καρκίνου στους άντρες είναι του προστάτη,
των πνευμόνων και του παχέος εντέρου, ενώ στις γυναίκες του μαστού, του παχέος
εντέρου και του πνεύμονα. Στις αναπτυσσόμενες χώρες όμως, οι πιο κοινές μορφές
καρκίνου είναι των πνευμόνων, του στομάχου, του ήπατος για τους άνδρες και του
μαστού, του τράχηλου της μήτρας, του στόμαχου για τις γυναίκες.
Η έκθεση περιέχει επίσης ένα τμήμα αφιερωμένο στα προϊόντα καπνού, η οποία
εκτιμάται ότι προκάλεσε το θάνατο πέντε εκατομμυρίων ατόμων το 2000. Σχεδόν το 1/3
από αυτούς πέθαναν από καρκίνο και περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι στη διάρκεια
του 20ου

αιώνα ως σύνολο. Προβλέψεις δείχνουν ότι περισσότερο από ένα

δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πεθάνουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του καπνού κατά την
διάρκεια του 21ου αιώνα!
Ο καρκίνος είναι από τις πρώτες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και το 70% αυτών
συμβαίνουν στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Σύμφωνα μα τα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο καρκίνος ευθύνεται για το 13% των θανάτων στο
σύνολο των 58 εκατομμυρίων το 2005. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όπως και
στην Ελλάδα, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά
νοσήματα.
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Οι πιο γνωστές αιτίες θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως είναι:


Ο καρκίνος του πνεύμονα με 1,3 εκατ. θανάτους το χρόνο.



Ο καρκίνος του στομάχου με σχεδόν 1 εκατ. θανάτους το χρόνο.



Ο καρκίνος του ήπατος με 662.000 θανάτους το χρόνο.



Ο καρκίνος του παχέος εντέρου με 665.000 θανάτους το χρόνο.



Ο καρκίνος του μαστού με 502.000 θανάτους το χρόνο.

Όσον αφορά στους άνδρες οι πιο συχνές αιτίες θανάτου, με βάση τον αριθμό των θανάτων
παγκοσμίως είναι:


ο καρκίνος του πνεύμονα,



του στομάχου,



του ήπατος,



του παχέος εντέρου,



του οισοφάγου,



του προστάτη.

Οι πιο συχνές αιτίες θανάτου στις γυναίκες είναι:


ο καρκίνος του μαστού,



του πνεύμονα,



του στομάχου,



του παχέος εντέρου,



της μήτρας.

Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό επιβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά για όλα τα είδη
καρκίνου εκτός από τους καρκίνους του πνεύμονα, του παγκρέατος και του ήπατος. Παρ’
όλα αυτά το ποσοστό επιβίωσης διαφέρει σημαντικά, όχι μόνο από χώρα σε χώρα και από
πόλη σε πόλη, αλλά και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μέσα στην ίδια πόλη.[14]

2.4.2 Στατιστικά στοιχεία σε Ευρώπη και Ελλάδα
Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι γύρω στα 3,2 εκατ νέες περιπτώσεις καρκίνου
διαγνώστηκαν το 2006, δηλαδή 300.000 περισσότερες από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του
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2004, εκ των οποίων το 53% είναι άνδρες και 47% γυναίκες (Ferlay et al, 2007).


Ο καρκίνος του μαστού με 429.900 περιπτώσεις (13.5%).



Ο καρκίνος του παχέος εντέρου με 412.900 περιπτώσεις (12.9%).



Ο καρκίνος του πνεύμονα με 386.300 περιπτώσεις (12.1%).

Από στοιχεία της ίδιας μελέτης φαίνεται ότι ο αριθμός των θανάτων έφτασε τα 1,7
εκατ. (56% άνδρες και 44% γυναίκες) το 2006.Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πρώτη
αιτία θανάτου από καρκίνο με 334.800 θανάτους, κατέχοντας το 1/5 των συνολικών
θανάτων, ενώ υπολογίζεται ότι αριθμός των νέων περιπτώσεων θα διπλασιαστεί, ιδιαίτερα
στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη μέχρι το 2020, κυρίως εξαιτίας της χρήσης του
καπνού.


Ο καρκίνος του πνεύμονα με 334.800 θανάτους.



Ο καρκίνος του παχέος εντέρου με 207.400 θανάτους.



Ο καρκίνος του μαστού με 131.900 θανάτους.



Ο καρκίνος του στομάχου με 118.200 θανάτους

Όσο αφορά στην Ελλάδα, μια από της πηγές πληροφόρησης για την κατάσταση που
επικρατεί

στην

χώρα

μας

είναι τα

στοιχεία

της

Εθνικής

Στατιστικής

Υπηρεσίας. Βλέποντας λοιπόν κάποιος τα σχετικά στοιχεία ανακαλύπτει, αυτό που ισχύει
στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ότι ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου
μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. H αυξητική τάση στους θανάτους από καρκίνο τόσο
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες την 20ετία από το 1980 έως και το 2006, είναι
φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, εάν λάβουμε υπόψη μας, ότι οι δείκτες
θνησιμότητα από καρκίνο ακολουθούν πτωτικές τάσεις στις περισσότερες οικονομικά
αναπτυγμένες χώρες από τα μέσα του 1980 (Levi at al, 2002).
Η προτυπωμένη θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα στην Ελλάδα, είναι
μικρότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανερχόταν, το 2004, σε 161,9
θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 182,43 στην Ε.Ε. Ωστόσο, ο ρυθμός με τον οποίο
μειώνεται η θνησιμότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγαλύτερος απ’ ότι
στον ελληνικό χώρο, όπου η θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα παραμένει στα ίδια
περίπου επίπεδα τα τελευταία 20 χρόνια, με μικρές διακυμάνσεις (161,14 το 1985 και
161,9 ανά 100.000, το 2004). [14]
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2.4.3 Πράσινη Χημεία και πρόληψη του καρκίνου
Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, η αιτία για να νοσήσει κάποιος από
καρκίνο, δεν οφείλεται μόνο σε γενετικούς παράγοντες, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο
παίζουν και παράγοντες περιβαλλοντικοί και ατομικοί, εννοώντας το πού ζει, όπως και
ποιος είναι ο τρόπος ζωής του .
Στην Αμερική, αλλά και σε όλο τον κόσμο, γίνονται συνεχής μελέτες για τον ρόλο
των περιβαλλοντικών

παραγόντων

στην

πρόκληση

του

καρκίνου.

Για όσους

αναρωτιούνται γιατί η Αμερική έχει ακόμη να κερδίσει τον πόλεμο κατά του καρκίνου, η
απάντηση περιορίζεται στην παρακάτω φράση «Η πραγματική επιβάρυνση που
προκαλείται από το περιβάλλον στις διάφορες μορφές

καρκίνου έχει κατάφωρα

υποτιμηθεί»'. Αν αγνοηθεί η αιτία, πώς μπορεί να προληφθεί ο καρκίνος και πραγματικά
να κερδηθεί ο πόλεμος με αυτόν;
Η αλματώδης ανάπτυξη των χημικών τεχνολογιών και των νέων προϊόντων και
παρασκευασμάτων τις τελευταίες δεκαετίες, δημιούργησε την εντύπωση ότι τα
προβλήματα (πρώτες, ύλες, ρύπανση περιβάλλοντος, ανακύκλωση, υγιεινή εργαζομένων,
κ.λπ.) θα έβρισκαν τη λύση τους μέσα από τους κανόνες της αγοράς, δηλαδή μέσα από τη
ζήτηση και προσφορά και τις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες.
Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, παρασκευάζονται χιλιάδες νέες χημικές ουσίες και
προϊόντα για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και εκατομμύρια τόνοι χημικών ουσιών και
χημικών προϊόντων για διάφορες εφαρμογές (υπολογίζονται σε 600-700 εκατομμύρια
τόνους ετησίως), με πολύ μικρό έλεγχο επικινδυνότητας. Τα χημικά προϊόντα μπορεί να
έχουν οικιακή ή βιομηχανική χρήση και καλύπτουν μεγάλο φάσμα τεχνολογικών
προϊόντων (καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πολυμερή, φάρμακα, καλλυντικά,
απορρυπαντικά, πρώτες ύλες ηλεκτρονικών συσκευών, αυτοκινήτων αεροπλάνων, κ.λπ.).
Τις ίδιες αυτές δεκαετίες η περιβαλλοντική ρύπανση από τις χημικές ουσίες και
παρασκευάσματα, αλλά και διάφορα χημικά απόβλητα αυξήθηκαν ανησυχητικά και σε
πολλές περιπτώσεις με καταστροφικές συνέπειες για την βιοποικιλότητα και τα ευαίσθητα
οικοσυστήματα.
Αν και τα οφέλη στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο από τα επιτεύγματα της
Χημείας ήταν εντυπωσιακά και συνέτειναν στην καλύτερη ποιότητα ζωής του πληθυσμού
των ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, η αλόγιστη χρήση των χημικών κατά τις
τελευταίες δεκαετίες, είχε πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Σύντομα οι επιστήμονες
κατανόησαν ότι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές μειώνονται δραστικά, τα εδάφη για την
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παραγωγή τροφίμων εξαντλούνται (ερημοποίηση), οι μεγαλουπόλεις και η αλόγιστη
χρήση καυσίμων δημιουργούν επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση και το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, η δε χρήση των των αγροχημικών επέφερε πολλά δεινά. Η βιώσιμη
ανάπτυξη υποβαθμίστηκε σημαντικά με πολλές συνέπειες για τις νέες γενιές και την
ποικιλία των οικοσυστημάτων με τα οποία έχει προικισθεί ο πλανλήτης μας.
Στα χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στους
διάφορους τομείς της Χημείας. Πρόσφατα όμως ορισμένοι χημικοί άρχισαν να
ενδιαφέρονται για την κατάσταση που επικρατούσε στις πρακτικές των χημικών. Οι
κλασικές μέθοδοι παρήγαγαν τοξικά απόβλητα, χρησιμοποιούσαν τοξικούς διαλύτες,
κατανάλωναν πολύ ενέργεια, δεν ήταν ανακυκλώσιμα τα υλικά που χρησιμοποιούσαν και
συνέτειναν στη μείωση των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την
έκθεση των ανθρώπων σε καρκινογόνες ουσίες και θα πρέπει να γίνουν
προσπάθειες ώστε να σταματήσει αυτό.

ισχυρές

Κατά τη γνώμη των ειδικών χρειάζονται

ριζοσπαστικές αλλαγές, για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και τη μείωση της
περιβαλλοντικής ρύπανσης. Πολλές φορές όμως οι προσπάθειες αυτές είναι ανεπιτυχείς
και αναποτελεσματικές για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα είναι η ανεπαρκής
χρηματοδότηση, η ανυπαρξία σχετικών νόμων και η επιρροή που ασκούν οι βιομηχανίες.
Σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο που πρέπει να διανυθεί

προς όφελος της

ανθρωπότητας, η Πράσινη χημεία είναι το μονοπάτι που θα μπορέσει να μας οδηγήσει
προς τα εμπρός σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον μεσω πολλών καινοτόμων ενεργειών.
Οι παγκόσμιες αγορές θα πρέπει να κατακλυστούν από ασφαλή υλικά. Η Πράσινη
χημεία έχει την δυνατότητα να παρέχει τέτοιου είδους υλικά. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες
όπως η Γερμανία, Ινδία και η Κίνα οι οποίες έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις στον
συγκεκριμένο τομέα της χημείας. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό, είναι ότι τα ευρέως
διαδεδομένα προς χρήση υλικά, αλλά και φάρμακα υπονομεύουν την υγεία μας, τόσο με
τις χημικές ουσίες από τις οποίες παρασκευάζονται, όσο και με την ρύπανση

που

προκαλούν στο περιβάλλον κατά την διάρκεια της παρασκευής τους.
Οι επιστήμονες που υπηρετούν την Πράσινη Χημεία είναι εφοδιασμένοι με την
γνώση που χρειάζεται ώστε να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τους πιθανούς
κινδύνους στην παρασκευή μιας χημικής ουσίας. Αν κάθε φορά στο στάδιο σχεδιασμού
χημικών προϊόντων γινόταν αυτό το βήμα, τότε θα μειωνόντουσαν δραματικά οι
πιθανότητες, πρώτον της τοξικότητας τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και
της ρύπανσης-καταστροφής του περιβάλλοντος.
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Η Πράσινη Χημεία έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα για να αναπτύξει ένα
πλήρες σύνολο εργαλείων, δηλαδή χημικές μεθόδους που μπορούν να αντικαταστήσουν
τις πιο κλασικές προσεγγίσεις. Αλλά η πορεία είναι σαφής, "προσανατολισμός στην
πρόληψη'' και σχεδιασμός στρατηγικών που μπορεί να βοηθήσουν προς αυτήν την
κατεύθυνση, έτσι ώστε οποιοδήποτε νέο προϊόν, πρώτα να μελετάται καλά πριν και μετά
την εισαγωγή του στο περιβάλλον.
Η Πράσινη Χημεία θέτει ως βασικό στόχο, την πρόληψη της ρύπανσης. Με τον
τρόπο αυτό εξοικονομεί υλικά και ενέργεια για την χημική βιομηχανία και παράγει
λιγότερα και ασφαλέστερα χημικά προϊόντα, με χαμηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Η Χημική Βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Η.Π.Α. έχει υιοθετήσει
αρκετές μεθοδολογίες της Πράσινης Χημείας τα τελευταία χρόνια. Επίσης, έχει εντάξει
στην έρευνα και ανάπτυξη (research & development) την προώθηση «πράσινων»
προϊόντων, «πράσινους» διαλύτες, όπως το υπερκρίσιμο CO2, που αντικαθιστά τους
πτητικούς οργανικούς και «πράσινες» καταλυτικές διεργασίες, που περιορίζουν τα
απόβλητα και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Η χημική βιομηχανία τις τελευταίες
δεκαετίες, έχει γίνει εξαιρετικά προσεκτική στα θέματα περιβαλλοντικής ρύπανσης και
έχει επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, που δεν εκπέμπουν ρύπους και προστατεύουν την
υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών.
Η Πράσινη Χημεία, ως μέρος της επιστήμης για την προστασία του περιβάλλοντος
και της υγείας του ανθρώπου, εμπεριέχει τον όρο της «επικινδυνότητας» (hazardous)
χημικών ουσιών, προϊόντων και τεχνολογίας. Στην ουσία η Πράσινη Χημεία πηγαίνει στην
«καρδιά» της αποτελεσματικής μείωσης του κινδύνου και στην πρόληψη της ρύπανσης.
Ο κίνδυνος (risk) είναι ακρογωνιαίος όρος για τα χημικά προϊόντα και τις χημικές
διεργασίες και είναι αποτέλεσμα της επικινδυνότητας και του βαθμού έκθεσης (ή δόσης
κατά την τοξικολογία)

Κίνδυνος =Επικινδυνότητα Χ Έκθεση (Risk = Hazard X Exposure)

Αυτοί είναι κλασικοί όροι τοξικολογίας. 'Όταν μια χημική ουσία παρουσιάζει
τοξικότητα (ή άλλη επιβλαβή επίδραση, όπως καρκινογόνο δράση, εκρηκτική,
διαβρωτική, καυστική, κ.λπ.), τότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την ποσοτική
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έκθεση ή δόση και τον τρόπο πρόσληψης (εάν έχει παραληφθεί με την τροφή ή έχει γίνει
εισπνοή της).
Το γινόμενο των δύο αυτών ποσοτικών παραγόντων μας επιτρέπει να μετρήσουμε
ή να υπολογίσουμε τον κίνδυνο. Η Πράσινη Χημεία προσεγγίζει με ριζοσπαστικό τρόπο,
τη μείωση του κινδύνου, το κόστος της πρόληψης και την πιθανή αποτυχία των τεχνικών
και ελέγχων να αποτρέψουν την έκθεση. Η Πράσινη Χημεία ενδιαφέρεται και καλύπτει
ένα μεγάλο φάσμα επικινδυνοτήτων. Κυρίως βέβαια χημικών ουσιών και χημικών
διεργασιών, αλλά και ρύπανση περιβάλλοντος, είτε αφορά τοπικές μορφές ρύπανσης, είτε
παγκόσμιες (όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου).
Με αυτή την προσέγγιση επιδιώκεται, οι άνθρωποι να είναι πιο υγιείς, γιατί τα
υλικά στα σπίτια τους, τα τρόφιμα που τρώνε, το νερό που πίνουν, ο αέρας που αναπνέουν,
θα είναι πιο ασφαλή εξαιτίας του σωστού και μελετημένου σχεδιασμού των χημικών
ουσιών, αλλά και διότι η χημική βιομηχανία θα νοιάζεται για την χημική ασφάλεια. [2,15]
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3. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
3.1 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
3.1.1 Συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης του καρκίνου
Στις συμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης του καρκίνου, ανήκουν η χειρουργική
επέμβαση, η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία. Στην περίπτωση της χειρουργικής
επέμβασης εφαρμόζεται η αφαίρεση του όγκου. Αποτελεί την πιο παλιά και ευρέως
διαδεδομένη μέθοδο στην θεραπεία του καρκίνου. Τα μειονεκτήματα της είναι αρκετά,
αλλά ως σημαντικότερο θεωρείται η συνήθως πιθανή και αναπόφευκτη ζημιά των υγιών
ιστών ή οργάνων. Επίσης είναι αδύνατο να αφαιρεθούν μεταστατικά κύτταρα ή μη ορατές
καρκινικές περιοχές από τους χειρουργούς. Επιπλέον μπορεί να προκληθεί περαιτέρω
αύξηση του πολλαπλασιασμού των μικρών όγκων.
Η ακτινοβολία (ακτίνες Χ ή ακτίνες-γ) καρκινικών όγκων, προκαλεί τον θάνατο
τους διατηρώντας όμως την ανατομική δομή τους γύρω από το όγκο. Πλεονέκτημα της
είναι ότι καταστρέφει τους καρκινικούς όγκους που δεν είναι ορατοί, αλλά όπως και η
χειρουργική μέθοδος δεν μπορεί να καταστρέψει τα μεταστατικά κύτταρα. Η θεραπεία με
ακτινοβολία παρουσιάζει αρκετές παρενέργειες, όπως είναι η νευροτοξικότητα στα παιδιά,
αλλά παρόλα αυτά οι ασθενείς συνέρχονται πιο γρήγορα από ότι μετά από ένα
χειρουργείο. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται, είναι η εξασθένηση του
ανοσοποιητικού συστήματος και η αντικατάσταση των καταστραμμένων ιστών από
συγγενείς ιστούς.
Στην περίπτωση της χημειοθεραπείας χορηγούνται αντικαρκινικά φάρμακα στον
ασθενή, τα οποία κατανέμονται σε όλο το σώμα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος του
ασθενή. Αυτή η μέθοδος αποσκοπεί στην καταστροφή όλων των καρκινικών εστιών, αλλά
και στην εξόντωση όλων των μεταστατικών κυττάρων. Δρουν ως επί το πλείστον σε
κύτταρα τα οποία διαιρούνται γρήγορα, όπως είναι τα κύτταρα στον μυελό των οστών, στο
πεπτικό σύστημα και στους θύλακες των τριχών. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να έχει
μεγάλη επιτυχία σε όλους τους τύπους καρκίνου. Και μάλιστα η πλειονότητα των
σημαντικότερων καρκίνων δεν μπορεί να θεραπευτεί μόνο με την χημειοθεραπεία. Αυτή η
θεραπεία παρουσιάζει πολλές παρενέργειες μερικές από τις οποίες είναι η ναυτία, η
αναιμία, η ανοσοανεπάρκεια, η διάρροια, ο εμετός και η τριχόπτωση. Επιπροσθέτως, τα
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καρκινικά κύτταρα μετά από χρόνια έκθεσή τους στην χημειοθεραπεία, μπορεί να
αναπτύξουν αντοχή [13,16].
Τα φάρμακα που δίνονται στην συμπληρωματική θεραπεία δεν επιτίθενται άμεσα
στον όγκο αλλά θεραπεύουν τις παρενέργειες και τα προβλήματα ανοχής, τα οποία
σχετίζονται με την χημειοθεραπεία. Έτσι φάρμακα όπως η ονδανσετρόνη και η
γρανισετρόνη χρησιμοποιούνται ως αντιεμετικά με σκοπό ο ασθενής να μπορεί να αντέξει
στις υψηλότερες δόσεις χημειοθεραπείας. Άλλες ουσίες όπως η ερυθροποιητίνη άλφα,
στοχεύουν στις ανωμαλίες των ερυθρών αιμοσφαιρίων που προκαλούνται από την
χημειοθεραπεία με σκοπό να τα επαναφέρουν στην κανονική τους λειτουργία. Στην
αντικαρκινική έρευνα, η χημειοθεραπεία είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο και
συνεχώς παρασκευάζονται και ελέγχονται νέα φάρμακα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και
φυτικοί μεταβολίτες καθώς και τροποποιητές του ενδοκρινικού συστήματος (οι οποίοι
βρίσκουν εφαρμογή σε ορμονοεξαρτόμενους καρκίνους όπως μαστού, προστάτη). Τα
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην χημειοθεραπεία ταξινομούνται παρακάτω:


Αντιμεταβολίτες: λειτουργούν ως ανενεργά ανάλογα απαραίτητων μεταβολιτών
στο κύτταρο παρεμποδίζοντας φυσιολογικές λειτουργίες του όγκου.



Αγκυλιωτικοί παράγοντες: συνδέονται χημικά με το DNA με την βοήθεια των
αλκυλοομάδων τους αλλοιώνοντας την γονιδιακή δομή και λειτουργία ή με
πρωτεΐνες αναστέλλοντας την ενζυμική τους δράση.



Αναστολείς της τοποϊσομεράσης: αναστέλλουν την αντιγραφή του DNA σε ταχέως
διαιρούμενα κύτταρα όπως είναι τα καρκινικά.



Φυτικά Αλκαλοειδή: αναστέλλουν επίσης την κυτταρική διαίρεση των καρκινικών
κυττάρων εμποδίζοντας τον αποπολυμερισμό των μικροσωληναρίων διαδικασία
απαραίτητη για τον αποχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά την μίτωση. Τα
καινούρια φυτικά αλκαλοειδή παρουσιάζουν και άλλους μηχανισμούς δράσης.



Αντιβιοτικά: παράγονται από ποικίλες ομάδες μικροοργανισμών ή συντίθενται
εργαστηριακά και εμποδίζουν την αντιγραφή του DNA και την πρωτεϊνοσύνθεση.



Ανθρακυκλίνες: είναι μια υποομάδα αντιβιοτικών που έχει συσχετιστεί με
σημαντικές παρενέργειες στην καρδιά και στον μυελό τω οστών.



Ένζυμα: ειδικά το πρωτεολυτικά και τα ινωδολυτικά καθώς και οι αναστολείς της
τυροσινάσης όπως το Gleevec ένα κυτταροτοξικό φάρμακο που χρησιμοποιείται
για την θεραπεία της χρόνιας μυελοειδούς λευχαιμίας.



Ορμόνες: είναι ουσίες που αλληλεπιδρούν με άλλους χημειοθεραπευτικούς
παράγοντες για τη ρύθμιση του ενδοκρινικού συστήματος. Είναι ιδιαίτερα
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χρήσιμες για την καταπολέμηση των καρκινωμάτων του μαστού του προστάτη και
του ενδομητρίου.


Ανοσοτροποποιητικά:

αναστέλλουν

τον

πολλαπλασιασμό

του

όγκου

ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή.


Άλλες ουσίες που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες.
Η επιτυχία της χημειοθεραπείας, εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου. Έχει

θεραπευτική δράση σε σπάνιους καρκίνους όπως ο λέμφωμα Burkitt, ο όγκος του Wills, τα
τερατώματα και η λεμφοστατική λευχαιμία. Λιγότερο ικανοποιητικά είναι τα
αποτελέσματα στην μυελοστατική λευχαιμία, το πολλαπλό μυέλωμα τον καρκίνο των
ωοθηκών του προστάτη του τραχήλου της μήτρας και του βλαστού. Η αναμενόμενη
δραστικότητα είναι ελάχιστη στον βρογχοπνευμονικό καρκίνο, τον καρκίνο του στομάχου,
τον ορθοπρωκτικό, τον παγκρεατικό, τον νεφρικό, τον εγκεφαλικό και τον δερματικό
καρκίνο καθώς και στα οστικά σαρκώματα.
Η φαρμακευτική αγωγή για τον καρκίνο, ποικίλει ανάλογα με την περιοχή και τον
τύπο του καρκίνου. Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα έχουν περισσότερες
πιθανότητες, να αντιμετωπιστούν με φάρμακα σε ποσοστό 99% στην πρώτη γραμμή. Σε
αντίθεση με τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, που μόνο ένα ποσοστό 42%
λαμβάνει φάρμακα ως θεραπεία της πρώτης γραμμής. Άρα αυτοί έχουν μικρότερη
πιθανότητα να αντιμετωπιστούν με φάρμακα.
Σε περιπτώσεις όπου ο καρκίνος εκδηλώνεται ως συμπαγής όγκος, τότε η καλύτερη
λύση είναι η χειρουργική επέμβαση, όπου γίνεται αφαίρεση της καρκινικής μάζας και έτσι
ελαττώνεται η δυνατότητα της αύξησής της, αλλά και της μετάστασης σε άλλους ιστούς
του σώματος. Από την στιγμή που ένας όγκος έχει αφαιρεθεί ολοσχερώς, τότε δεν έχουν
εντοπιστεί θετικά αποτελέσματα από την χρήση και της χημειοθεραπείας, αφού ούτε ο
όγκος υπάρχει, άρα ούτε μπορεί και να μεταναστεύσει σε άλλα μέρη του σώματος.
Συνήθως οι όγκοι I και ΙΙ σταδίου, που έχουν μέγεθος μπάλας του γκολφ και μπορούν να
αφαιρεθούν ολοκληρωτικά από την στιγμή που είναι εμφανείς σπάνια θεραπεύονται με
φάρμακα. Στα επόμενα στάδια III και IV οι όγκοι ή έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος όπου είναι
δύσκολη η αφαίρεσή τους ή έχουν διασπαρεί τόσο στο σώμα, όπου είναι αδύνατη η
αφαίρεσή τους. Τότε η λύση είναι η χορήγηση φαρμάκων προκειμένου, είτε να μειωθεί το
μέγεθος του όγκου πριν την χειρουργική επέμβαση είτε να καταστραφούν εναπομείναντα
καρκινικά κύτταρα. Οπότε η φαρμακευτική αγωγή δίνεται σε ασθενείς που οι όγκοι τους
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ή που οι όγκοι τους έχουν υποτροπιάσει μετά την
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αρχική θεραπευτική αγωγή και έχουν κάνει μεταστάσεις σε άλλες περιοχές του σώματος
[13].
Το γερμανικό περιοδικό Der Spigel, δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας
που υπογράμμιζε τα αδιέξοδα της συμβατικής ιατρικής στον τομέα της θεραπείας του
καρκίνου. Η τάση είναι να χορηγούνται ολοένα και πιο πολύπλοκα και δαπανηρά
κυτταροτοξικά σκευάσματα χημειοθεραπείας, στους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο
των πνευμόνων, του μαστού, των εντέρων ή του προστάτη, χωρίς όμως να μειώνεται το
ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών. Η θνησιμότητα των ασθενών στους οποίους γίνεται
χημειοθεραπεία, ανέρχεται στο 95%, ενώ ο τζίρος από τις χημειοθεραπείες υπολογίζεται
γύρω στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως παραδέχονται επίσημα πολλοί ογκολόγοι,
σχετικά με τα μεταστατικά καρκινώματα στους πνεύμονες, τα έντερα και τον μαστό, δεν
έχει γίνει καμία πρόοδος τα τελευταία 25 χρόνια. Αντίθετα, αυτό που προόδευσε πολύ
είναι η φαρμακευτική και κυριολεκτικά βιομηχανική έρευνα για νέες χημειοθεραπείες.
Εμφανίζονται συνεχώς νέα «θαυματουργά» σκευάσματα, που υπόσχονται παράταση της
ζωής των καρκινοπαθών με μετάσταση. Για την κλασική ιατρική, η χημειοθεραπεία είναι
η έσχατη θεραπεία για μεταστατικούς όγκους, που δεν διαλύονται με ακτινοβολία ή με
χειρουργικά μέσα.
Μετά από έρευνες ιατρικών ιστορικών πάνω στη χημειοθεραπεία, διαπιστώθηκε
ότι για τους περισσότερους καρκίνους των οργάνων, δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι η
χημειοθεραπευτική αγωγή μπορεί να επιμηκύνει ή να καλυτερεύσει την ποιότητα ζωής
ενός ασθενούς. Η επίδραση που έχει η χημειοθεραπεία στον οργανισμό όμως παρόλα αυτά
είναι ολέθρια. Οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν από τις παρενέργειες και την τοξικότητα
των φαρμάκων της μεθόδου. Στις αναπτυγμένες χώρες, ένας στους τρεις θανάτους
οφείλεται σε καρκίνο. Ένα παράδειγμα της τάσης της «κλασσικής» ιατρικής για την
αντιμετώπιση του καρκίνου, στην κλινική Mayo-Clinic του Ρότσεστερ των ΗΠΑ, την πιο
φημισμένη στον κόσμο για τον καρκίνο του μαστού, γίνονται συνεχώς έρευνες, σε θέματα
ανταπόκρισης των ασθενών στην χημειοθεραπευτική μέθοδο.

3.1.2 Προηγμένες αντικαρκινικές θεραπείες
 Ανοσοθεραπεία
Οι λοιμώδεις παράγοντες που εισέρχονται στο σώμα αντιμετωπίζονται από το
ανοσοποιητικό σύστημα. Φέρουν διακριτά μόρια που καλούνται αντιγόνα τα οποία
αποτελούν στόχο των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων όπως είναι τα μακροφάγα που
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περιφέρονται στο σώμα και κατατέμνουν τα αντιγόνα σε αντιγονικά πεπτίδια. Αυτά στην
συνέχεια συνενώνονται με τα μόρια του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (Major
Histocombatibility Complex – MHC) τα οποία παρουσιάζονται στην επιφάνεια του
κυττάρου. Τα μακροφάγα που φέρουν ειδικούς συνδυασμούς MHC πεπτιδίων
ενεργοποιούν τα Τ-λεμφοκύτταρα για να πολλαπλασιαστούν και να εκκρίνουν τις
λεμφοκίνες. Οι λεμφοκίνες ενεργοποιούν τα Β-λεμφοκύτταρα τα οποία μπορούν να
αναγνωρίσουν τα ελεύθερα αντιγόνα με μοριο-ειδικό μηχανισμό. Τα ενεργοποιημένα Βκύτταρα πολλαπλασιάζονται και εκκρίνουν αντισώματα τα οποία συνδέονται με τα
αντιγόνα και τα εξουδετερώνουν με μια ποικιλία μηχανισμών.
Τα λεμφοκύτταρα παράγονται στα πρωτεύοντα όργανα του λεμφικού συστήματος
δηλαδή τον θύμο τα Τ-κύτταρα και τον μυελό των οστών τα Β-κύτταρα. Στην συνέχεια
τροποποιούνται στα δευτερεύοντα όργανα του λεμφικού συστήματος όπως είναι οι
λεμφαδένες ο σπλήνας και οι αμυγδαλές και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος.
Υπό κανονικές συνθήκες τα καρκινικά κύτταρα θα αποτελούσαν στόχο του
ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή. Αλλά για να ξεχωρίσει τα καρκινικά κύτταρα η
ανοσοθεραπεία θα πρέπει να μπορεί να τα ξεχωρίσει από τα φυσιολογικά. Τα τελευταία
χρόνια με την βοήθεια των μονοκλωνικών αντισωμάτων έχουν ανακαλυφθεί ποικίλα
αντιγόνα που βρίσκονται στα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα. Πολλά από αυτά σχετίζονται
με παθολογικές πρωτεΐνες που προκύπτουν από γενετικές μεταλλάξεις οι οποίες
μετατρέπουν τα φυσιολογικά κύτταρα σε καρκινικά. Τα καρκινικά κύτταρα αποφεύγουν
την καταστροφή τους από τα λεμφοκύτταρα ακόμα και αν φέρουν διακριτά αντιγόνα λόγω
της απουσίας συνεργικών μορίων όπως είναι το Β7 ή με την βοήθεια ανοσοκατασταλτικών
μηχανισμών. Ο τελικός στόχος στην έρευνα για την ανοσοθεραπεία είναι η παραγωγή ενός
εμβολίου το οποίο πιθανόν θα περιλαμβάνει ακέραια καρκινικά κύτταρα καρκινικά
πεπτίδια ή μόρια DNA άλλες πρωτεΐνες ή ιστούς. Η ιδέα του εμβολίου είναι αρκετά παλιά.
Το 1892 στο νοσοκομείο Memorial της Ν.Υόρκης ο William B. Colley θεράπευε ασθενείς
με καρκίνο χορηγώντας τους νεκρά βακτήρια με σκοπό να προκαλέσει ογκοκατασταλτική
ανοσοαπάντηση.
Η ανοσολογική θεραπεία του καρκίνου διακρίνεται στις κατηγορίες :


Μη ειδική που περιλαμβάνει την γενική ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού
συστήματος και την παραγωγή κυτοκινών όπως είναι οι ιντερφερόνες (παράγοντας
νέκρωσης όγκων (Tumor Necrosis Factor- TNF)) και οι ιντερλευκίνες (IL2-IL12)
και GM-CSF.
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Παθητική που περιλαμβάνει την χορήγηση «εξανθρωπισμένων» μονοκλωνικών
αντισωμάτων από ποντίκια τα οποία φέρουν έναν τοξικό παράγοντα όπως κάποιο
ραδιενεργό ισότοπο ή χημειοθεραπευτικό φάρμακο.



Ενεργητική όπου τα εμβόλια φτιάχνονται με πρότυπο τα ανθρώπινα αντικαρκινικά
αντισώματα.



Με αυτόλογα κύτταρα περιλαμβάνει λεμφοκύτταρα από τον ίδιο τον ασθενή. Έχει
αναφερθεί ότι επιμηκύνει το προσδόκιμο επιβίωσης σε ασθενείς με καρκίνο και
λευχαιμία που ελάμβαναν συμβατική θεραπεία. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί για την
αντιμετώπιση μελανωμάτων, καρκίνου του μαστού και του πνεύμονα, όπως επίσης
και για διάφορους τύπους καρκίνου του δέρματος.

 Η αναστολή της αγγειογένεσης
Είναι μια ελπιδοφόρα και νέα στρατηγική αντιμετώπισης των όγκων η οποία
επικεντρώνεται στην αναστολή της δημιουργίας νέων αιμοφόρων αγγείων μέσα στους
καρκινικούς όγκους. Η μέθοδος στηρίζεται πάνω σε παρατηρήσεις που έγιναν και
οδήγησαν στην έννοια της «αγγειογενετικής μετατροπής». Αυτή είναι μια σύνθετη
διαδικασία με την οποία η καρκινική μάζα επεκτείνεται και ξεπερνά το ρυθμό της
εσωτερικής της απόπτωσής και αναπτύσσει αιμοφόρα αγγεία δημιουργώντας αγγειακό
φαινότυπο. Φάρμακα που στοχεύουν στην αναστολή του σχηματισμού των αιμοφόρων
αγγείων βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο ή σε στάδιο κλινικών δοκιμών. Ένα βασικό
πρόβλημα στον σχεδιασμό των αγγειογενετικών φαρμάκων είναι η ετερογένεια των
αγγείων που αναπτύσσονται πάνω στην καρκινική μάζα. Αναστολείς καρκινογένεσης είναι
οι ενδογενείς αγγειοστατίνη, τροπονίνη-Ι, και η ενδοστατίνη αλλά και οι συνθετικοί TNP470, διάφοροι πρωτεολυτικοί αναστολείς και οι ανταγωνιστές μεταβιβαστών.
 Χρήση ιστοειδικών κυτταροτοξικών παραγόντων όπως για παράδειγμα είναι η
ιντερλευκίνη.

3.1.3 Εναλλακτικές αντικαρκινικές μέθοδοι
Αυτές περιλαμβάνουν ποικίλες και συνήθως αμφιλεγόμενες και μη αποδεδειγμένες
πλήρως μεθόδους, για την θεραπεία του καρκίνου, αποφεύγοντας τις παρενέργειες και την
τοξικότητα των συμβατικών μεθόδων. Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι η εναλλακτική
θεραπεία του καρκίνου, κατακτά όλο και μεγαλύτερο έδαφος σε βάρος των συμβατικών
μεθόδων, καθώς πολλοί ασθενείς με καρκίνο επιλέγουν αυτήν την κατεύθυνση. Έχει
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παρατηρηθεί στροφή ενός μεγάλου ποσοστού ασθενών, στην εναλλακτική ιατρική και όχι
στην κλασική.[13]

3.2 ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Η δημιουργία νέων φαρμάκων είναι μια διαδικασία ακριβή και ριψοκίνδυνη. Κατά
μέσο όρο ένα νέο φάρμακο χρειάζεται 15 χρόνια, από την στιγμή που θα ανακαλυφθεί
μέχρι να φτάσει στην αγορά και κοστίζει περίπου 802 εκατομμύρια δολάρια. Έχουν
καταβληθεί πολλές και αρκετά σημαντικές προσπάθειες από δημόσιους οργανισμούς και
ιδιωτικές εταιρείες ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ανακάλυψης και δημιουργίας
φαρμάκων επενδύοντας πολλά χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό με σκοπό τα ελπιδοφόρα
αποτελέσματα από τα αρχικά στάδια των in vitro διαδικασιών ελέγχου. Το Εθνικό
Ινστιτούτο Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών ( NCI) έχει εφαρμόσει στρατηγικές για
την ανακάλυψη και δημιουργία νέων φυσικών παραγόντων κατά του καρκίνου. Κατά τα
τελευταία 40 χρόνια το Ινστιτούτο έχει ασχοληθεί με την προκλινική αλλά και με την
κλινική αξιολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των παραγόντων κατά του καρκίνου.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα πάνω από 400.000 ουσίες φυσικές αλλά και συνθετικές
έχουν ελεγχθεί για την αντικαρκινική τους δράση. [17]
Τα φυτικά υλικά που βρίσκονται υπό διερεύνηση για την δραστικότητα και την
αποτελεσματικότητά τους, αποτελούνται συνήθως από σύνθετα μίγματα διαφόρων
συστατικών με διαφορετική διαλυτότητα σε υγρά καλλιεργητικά μέσα. Επιπλέον μπορεί
να περιέχουν και αδρανή πρόσθετα. Αυτές τους ο ιδιότητες καθιστούν αναγκαία την
αναζήτηση των κατάλληλων συνθηκών δοκιμασίας. Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί
διάφορα πρότυπα συστήματα είτε υψηλής πολυπλοκότητας (ζώα) είτε χαμηλής μοριακής
οργάνωσης (υποκυτταρικά κλάσματα) για την αξιολόγηση του μηχανισμού δράσης των
φυτοφαρμακευτικών ουσιών. Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη
στροφή προς τα απομονωμένα κυτταρικά συστήματα κυρίως κύτταρα σε καλλιέργειες και
κυτταρικές σειρές. Συγκεκριμένα ο συνδυασμός in vitro συστημάτων αξιολόγησης μπορεί
όχι μόνο να ενισχύσει την δυνατότητα ανίχνευσης αλλά και να οδηγήσει σε καλύτερα
συμπεράσματα για τους πιθανούς μηχανισμούς δράσης και τις θεραπευτικές επιδράσεις.
Οι προκλινικές δοκιμασίες συνήθως περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της
κυτταροτοξικότητας ενός υποψήφιου αντικαρκινικού παράγοντα in vitro, δηλαδή σε
κύτταρα καλλιεργημένα σε συγκεκριμένο θρεπτικό υλικό υπό ελεγχόμενες συνθήκες.
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Κάποιες νεοπλασματικές ζωικές κυτταρικές σειρές έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα
για αυτό τον σκοπό. Σε άλλες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ζωικά συστήματα, που
φέρουν συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Για παράδειγμα τα υλικά που χρησιμοποιούνται
στο πρόγραμμα ανακάλυψης φαρμάκων του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των
Ηνωμένων Πολιτειών (NCI) από το 1960 ως το 1982 δοκιμάζονταν πρώτα
χρησιμοποιώντας τα μοντέλα λευχαιμικών ποντικών L1210 και P-388. Τα περισσότερα
φάρμακα που ανακαλύφθηκαν την εποχή εκείνη και είναι όλα διαθέσιμα για την θεραπεία
του καρκίνου, είναι κυρίως αποτελεσματικά σε ταχέως αναπτυσσόμενους όγκους, όπως
λευχαιμίες και λεμφώματα, αλλά με ορισμένες εξαιρέσεις

όπως η πακλιτεξάλη

παρουσιάζουν ελάχιστη δραστικότητα, ενάντια σε βραδέως αναπτυσσόμενους στερεούς
όγκους των ενηλίκων, όπως καρκίνο του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, του προστάτη του
παγκρέατος και του εγκεφάλου.
Μια περισσότερο αποτελεσματική

και προσανατολισμένη προς την νόσο

διαδικασία, θα έπρεπε να περιλαμβάνει ειδικά νοσοειδικά (ειδικά για κάθε τύπο όγκου)
μοντέλα, τα οποία θα έδιναν την δυνατότητα ανίχνευσης τόσο ευρέως φάσματος, όσο και
νοσοειδικής δραστικότητας. Η χρήση πολλαπλών in vivo ζωικών μοντέλων, δεν είναι
ιδιαίτερα εύχρηστη για έλεγχο τέτοιου είδους, με δεδομένο το εύρος των απαιτήσεων και
την πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού ελέγχων και ειδική αντιπροσώπευση κάθε τύπου
όγκου. Η διαθεσιμότητα όμως μεγάλης ποικιλίας ανθρώπινων καρκινικών κυτταρικών
σειρών που αντιπροσώπευαν πολλές διαφορετικές μορφές ανθρώπινων κυτταρικών τύπων,
έδωσε την ευκαιρία για την ανάπτυξη νοσοκατευθυνόμενων προγραμμάτων in vitro
πρώϊμης επιλογής από 1985 έως και το 1990.
Η τρέχουσα διαδικασία ελέγχου που έχει δημιουργηθεί από τον NCI περιλαμβάνει
60 κυτταρικές σειρές που προέρχονται από εννιά καρκινικούς τύπους και είναι
οργανωμένοι σε υποομάδες, αντιπροσωπεύοντας όλους τους τύπους καρκίνου. Η
διαδικασία ελέγχου για τον καθορισμό της κυτταρικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας είναι
μια διαδικασία σήμανσης πρωτεϊνών, που χρησιμοποιεί σουλφοροδαμίνη Β. Από κάθε
επιτυχή διαδικασία μιας ένωσης προκύπτουν 60 καμπύλες δόσης απόκρισης που
δημοσιεύονται στην έκθεση ελέγχου δεδομένων του NCI ως μια σειρά συνθέσεων που
περιλαμβάνουν τις ογκοειδικές υποομάδες, καθώς και μια σύνθεση που περιλαμβάνει το
σύνολο της ομάδας. Τα δεδομένα των κυτταρικών σειρών που δεν πληρούν τα κριτήρια
του ελέγχου ποιότητας, απορρίπτονται και δεν ακολουθούν περαιτέρω ανάλυση και
διαγράφονται από την έκθεση ελέγχου.
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Η in vitro χρήση ανθρώπινων καρκινικών κυτταρικών σειρών, έχει χρησιμοποιηθεί
ευρέως για την ταξινόμηση των συστατικών ανάλογα με την χημική τους δομή ή τον
μηχανισμό

δράσης.

Οι

κλινικές

δοκιμές

είναι

έρευνες

που

αξιολογούν

την

αποτελεσματικότητα των νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Υπάρχουν διάφορες
κατηγορίες αντικαρκινικών κλινικών δοκιμών. Αυτές περιλαμβάνουν :


Δοκιμές πρόληψης σχεδιασμένες να εμποδίσουν την ανάπτυξη καρκίνου σε
άτομα που προηγουμένως ήταν υγιή.



Δοκιμές πρόληψης με σκοπό να εμποδίσουν την υποτροπή του καρκίνου σε
άτομα που ήταν προηγουμένως καρκινοπαθείς.



Δοκιμές για πρώιμη ανίχνευση για την διάγνωση του καρκίνου σε πρώιμα
στάδια.



Δοκιμές ποιότητας ζωής για την ανακούφιση και βελτίωση της ποιότητας
ζωής των καρκινοπαθών.



Έρευνες για την

ανεύρεση τρόπων να τροποποιηθούν πρότυπα

συμπεριφοράς που προκαλούν καρκίνο όπως το κάπνισμα.
Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας που αφορά τη δοκιμασία ενός νέου φαρμάκου
πραγματοποιείται με μια αυστηρά καθορισμένη αλληλουχία βημάτων (NCI,2001). Αυτό
επιτρέπει στους ερευνητές να θέτουν και να απαντούν σε ερωτήματα με τρόπο που να
επεκτείνει τις πληροφορίες σε σχέση με το φάρμακο και την επίδρασή του στους
ανθρώπους. Με βάση τα συμπεράσματα εργαστηριακών πειραμάτων ή προηγούμενων
δοκιμών οι ερευνητές σχηματίζουν υποθέσεις ή ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.
Στην συνέχεια σχεδιάζουν προσεκτικά μια κλινική δοκιμή. ώστε να ερευνήσουν την
υπόθεση και να απαντήσουν στο ερευνητικό ερώτημα. Συνήθως τα διάφορα είδη δοκιμών.
διαχωρίζονται σε φάσεις που η μία ακολουθεί την άλλη με αυστηρό τρόπο και με
συγκεκριμένη ακολουθία. Οι φάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:


Δοκιμές φάσης Ι
Οι πρώτες αυτές δοκιμές γίνονται σε ανθρώπους και αξιολογούν πώς πρέπει να
χορηγείται το νέο φάρμακο, δηλαδή ενδοφλεβίως, από το στόμα ή με ενέσιμη
μορφή, πόσο συχνά και με τι δοσολογία. Μια δοκιμή σε αυτό το στάδιο συνήθως
περιλαμβάνει μικρό αριθμό ασθενών καθώς και 20 με 80 φυσιολογικούς δηλαδή
υγιείς εθελοντές. Οι δοκιμές αφορούν την ασφάλεια του φαρμάκου καθώς και το
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εύρος της ασφαλούς δοσολογίας. Οι έρευνες καθορίζουν επίσης και το πώς ένα
φάρμακο απορροφάται. Κατανέμεται. μεταβολίζεται και εκκρίνεται καθώς και την
διάρκεια της δράσης του. Συνήθως διαρκεί ένα χρόνο.


Δοκιμές Φάσης ΙΙ
Σε αυτή την φάση περιέχονται προκαταρκτικές πληροφορίες για την δραστικότητα
του νέου φαρμάκου και συμπληρωματικές για την ασφάλεια και το όφελος. Κάθε
δοκιμή αυτής της φάσης. συνήθως επικεντρώνεται σε ένα είδος καρκίνου. Γίνονται
έρευνες με περίπου 100 με 300 εθελοντές ασθενείς και εκτιμάται η
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Διαρκούν περίπου δύο χρόνια.



Δοκιμές Φάσης ΙΙΙ
Οι δοκιμές σε αυτή την φάση συγκρίνουν ένα νέο φάρμακο ελπιδοφόρο μια
διαδικασία ή ένα συνδυασμό φαρμάκων με το πρότυπο που ήδη υπάρχει. Εδώ
περιλαμβάνεται μια μεγάλη γκάμα εθελοντών από ιδιωτικά ιατρεία κλινικές και
αντικαρκινικά κέντρα σε όλη την χώρα. Διαρκεί περίπου τρία χρόνια και
περιλαμβάνει 1000 με 3000 εθελοντές. Αυτοί παρακολουθούνται στενά από τους
θεράποντες ιατρούς με σκοπό. να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα και ο
εντοπισμός ανεπιθύμητων ενεργειών.



Δοκιμές Φάσης ΙV
Σε αυτή την φάση αναφερόμαστε στην συνεχή αξιολόγηση του φαρμάκου μετά
την έγκριση του από τον FDA (φαρμακοεπαγρύπνηση). Σε αυτή την περίπτωση το
φάρμακο ήδη έχει διοχετευτεί στην αγορά και έχει δοθεί προς ευρεία κατανάλωση.
Οι κλινικές δοκιμές συνήθως ακολουθούν αυστηρές επιστημονικές κατευθυντήριες

γραμμές. Με βάση αυτές καθορίζονται πολλά ζητήματα, όπως ο σχεδιασμός της έρευνας,
ποιος μπορεί να συμμετάσχει και τι είδους πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στους
ανθρώπους για να συμμετέχουν σε μια κλινική δοκιμή. Κάθε δοκιμή έχει έναν διευθύνοντα
ερευνητή, ο οποίος είναι γιατρός και έχει τον πλήρη έλεγχο. Ο ερευνητής ετοιμάζει ένα
σχέδιο δράσης, το οποίο ονομάζεται πρωτόκολλο. Αυτό το σχέδιο εξηγεί όλες τις
λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα κάνει, πώς και γιατί. Μερικά στοιχεία που καθορίζονται
είναι και τα εξής :
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Πόσοι εθελοντές θα συμμετέχουν



Ποιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν



Ποια φάρμακα που είναι υπό έρευνα θα πρέπει να πάρουν οι συμμετέχοντες



Ποιες ιατρικές δοκιμασίες θα πραγματοποιούνται και πόσο συχνά



Τι πληροφορίες θα συλλεχθούν [13].
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4.ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑ
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5. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑ
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι μάλλον κοινή γνώση, ότι το φυτικό βασίλειο, που περιλαμβάνει
περίπου 250.000 είδη χερσαίων φυτικών ειδών, είναι μια τεράστια, εξαιρετικά
ποικιλόμορφη πηγή χημικών ουσιών, που έχουν βιοδραστικές ιδιότητες, πρόκειται δηλαδή
για φαρμακευτικές ενώσεις. Οι «Βιολογικά δραστικές φυτικές χημικές ουσίες» μπορεί και
αναμένεται να διαδραματίσουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην εμπορική ανάπτυξη
των νέων φαρμάκων. Γραπτές αναφορές αναφορικά με τα φαρμακευτικά φυτά
χρονολογούνται πριν από 5.000 χρόνια στην εποχή των Σουμέριων, και αρχαιολογικά
στοιχεία δείχνουν, πως ακόμα νωρίτερα γινόταν χρήση των φαρμάκων φυτικής
προέλευσης. Πράγματι, και παρά την τρέχουσα ενασχόληση με την συνθετική χημεία, ως
ένα όχημα για την ανακάλυψη και παρασκευή φαρμάκων, το δυναμικό των φυτών στη
θεραπεία της νόσου και στην πρόληψη εξακολουθεί να είναι τεράστιο.
Ο μεγαλύτερος πρόσφατος αντίκτυπος των φαρμάκων φυτικής προέλευσης κατά
πάσα πιθανότητα, γίνεται αισθητός στην ευαίσθητη περιοχή των όγκων, όπου ενώσεις,
όπως η ταξόλη, βινβλαστίνη, βινκριστίνη, και καμπτοθεκίνη, έχουν βελτιώσει δραματικά
την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας εναντίον ορισμένων από τις πλέον
θανατηφόρες μορφές καρκίνων. Μέχρι στιγμής, μόνο 15 είδη (που ανήκουν σε δέκα γένη
και εννέα οικογένειες), έχουν χρησιμοποιηθεί στη χημειοθεραπεία του καρκίνου σε
κλινικό

επίπεδο.

Στην

podophyllum,Taxus

και

πραγματικότητα,
Βίνκα)

μπορούν

ακόμη
να

λιγότερα
θεωρηθούν

γένη
ως

(Campotheca,
πηγές

των

εμπορευματοποιημένων, κατά του όγκου φαρμάκων. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει
κοινός παρονομαστής στη χημική φύση των βιοενεργών συστατικών, κύρια των γενών και
ειδών που περιγράφονται πιο κάτω: για παράδειγμα, τα Αλκαλοειδή της Vinca είναι
εξίσου σημαντικά με τη ταξόλη από το φυτό Taxus. [18]

4.2

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΗΣ ΒΙΝΚΑ

4.2.1 Γενικά στοιχεία , Χημική δομή
Τα αλκαλοειδή της βίνκα (vinca alkaloids), είναι μεταξύ των πρώτων
κυτταροτοξικών

φαρμάκων,

που

αποκαλύφθηκαν

και

χρησιμοποιήθηκαν

στην
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αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νόσων. Τα αλκαλοειδή της βίνκα λαμβάνονται από τα
φύλλα του φυτού Catharanthus roseus, το οποίο ευδοκιμεί στο νησί της Μαδαγασκάρης ή
παράγονται ημισυνθετικά. Το φυτό αυτό, με παλαιότερη ονομασία Vinca rosea, ήταν
γνωστό για τις υποτιθέμενες υπογλυκαιμικές του ιδιότητες και για την χρήση του στην
ασθένεια του διαβήτη και στην θεραπεία της υψηλής πίεσης. Ανακαλύφθηκαν από δύο
Καναδούς επιστήμονες τον Robert Noble και τον Charles Beer. Ωστόσο η φαρμακολογική
έρευνα αποκάλυψε το 1959, ότι κάποια από τα συστατικά του εμφανίζουν έντονη
κυτταροτοξική δράση. Από όλα τα αλκαλοειδή της βίνκα που υπάρχουν στη φύση, μόνον
η βινκριστίνη (vincristine) και η βινβλαστίνη (vinblastine) χρησιμοποιούνται στην κλινική
πράξη. Επίσης, δύο ημισυνθετικά παράγωγα της βινβλαστίνης, η βινδεσίνη (vindesine) και
η βινορελμπίνη (vinorelbine) έχουν ευρεία κλινική εφαρμογή.
Τα αλκαλοειδή της βίνκα, είναι μεγάλα διμερή ασύμμετρα μόρια, που
αποτελούνται από δύο τμήματα, με πολλαπλούς δακτυλίους: ένα πυρήνα ινδόλης
(καθαρανθίνη) και ένα πυρήνα διυδροϊνδόλης (βινδολίνη). Παρόλο που η βινκριστίνη και
η βινβλαστίνη διαφέρουν μόνο σε μια ομάδα στον πυρήνα της βινδολίνης (η βινκριστίνη
έχει φορμυλική, ενώ η βινβλαστίνη μεθυλική ομάδα), το αντινεοπλασματικό φάσμα και οι
παρενέργειές τους εμφανίζουν εντυπωσιακές διαφορές. Η βινδεσίνη (διακετυλβινβλαστίνη) είναι ημισυνθετικό παράγωγο, αλλά και φυσιολογικός μεταβολίτης της
βινβλαστίνης, διαφέρει δε από αυτήν, σε δύο ομάδες στον πυρήνα της βινδολίνης. Η
βινορελμπίνη (5΄-υδρο-βινβλαστίνη) είναι ημισυνθετικό παράγωγο της βινβλαστίνης, με
δομική τροποποίηση του πυρήνα της καθαρανθίνης [19,20].
O χημικός τύπος καθώς και το μόριο για κάθε μια από τις παραπάνω ενώσεις
παρουσιάζονται παρακάτω (Εικόνα 2) :

Βινσκριτίνη

Μ.Τ:C46H56N4O10

Βινβλαστίνη

Μ.Τ:C46H58N4O9

Βινδεσίνη

Μ.Τ:C43H55N5O7.

Βινορελμπίνη

Μ.Τ:C45H54N4O8
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Βινσκριτίνη

Βινβλαστίνη

Βινδεσίνη

Βινορελμπίνη
Εικόνα 2: Η δομή των Αλκαλοειδών της Βίνκα.

4.2.2 Μηχανισμός δράσης
Τα αλκαλοειδή της βίνκα είναι ειδικοί του κυτταρικού κύκλου αντινεοπλασματικοί
παράγοντες και η κυτταροτοξική τους δράση οφείλεται στην προκαλούμενη από αυτά
διαταραχή της οργάνωσης και της λειτουργίας των μικροσωληναρίων. Ως γνωστόν, τα
μικροσωληνάρια

αποτελούν

αναπόσπαστο

μέρος

του

κυτταροσκελετού

και

διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο σε πολλές ζωτικές λειτουργίες των κυττάρων, όπως στη
διαίρεση, στη χημειοταξία, στην πρόσφυση, στην ενδοκυτταρική διακίνηση και
αποθήκευση ουσιών, στην μεταφορά μηνυμάτων από υποδοχείς της κυτταρικής
μεμβράνης στο εσωτερικό των κυττάρων κλπ.
Τα

μικροσωληνάρια

αποτελούνται

από

πολυμερισμένα

ετεροδιμερή

δύο

παρόμοιων πολυπεπτιδίων, της τουμπουλίνης α (tubulin α) και της τουμπουλίνης β
(tubulin β). Οι τουμπουλίνες περιέχουν περίπου 450 αμινοξέα και έχουν μοριακό βάρος
55.000 kDa. Τα μόρια της τουμπουλίνης α συνδέονται εν σειρά με τα μόρια της
τουμπουλίνης β και σχηματίζουν τα πρωτοϊνίδια. Η ένωση συνολικά 13 πρωτοϊνιδίων
οδηγεί στο σχηματισμό του μικροσωληναρίου.
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Τα αλκαλοειδή της βίνκα αναστέλλουν τον πολυμερισμό των διμερών των
τουμπουλινών και τον σχηματισμό των πρωτοϊνιδίων και των μικροσωληναρίων και
επάγουν τον αποπολυμερισμό των μικροσωληναρίων. Τα αλκαλοειδή της βίνκα
συνδέονται άμεσα με τις τουμπουλίνες α και β σε δύο τουλάχιστον θέσεις, που είναι
διαφορετικές από τις θέσεις σύνδεσης της κολχικίνης, των ταξανών και της
τριφωσφορικής γουανοσίνης. Η μια θέση σύνδεσης χαρακτηρίζεται από υψηλή συγγένεια
προς τα αλκαλοειδή της βίνκα και βρίσκεται στα άκρα των μικροσωληναρίων, ενώ η άλλη
παρουσιάζει χαμηλή συγγένεια προς αυτά και βρίσκεται στις πλάγιες περιοχές τους. Η
αναστολή του σχηματισμού της μιτωτικής ατράκτου από τα αλκαλοειδή της βίνκα
συνεπάγεται τη διακοπή της μίτωσης στη μετάφαση, την αναστολή του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού και την επαγωγή της απόπτωσης.
Εκτός από την δράση τους στα μικροσωληνάρια, τα αλκαλοειδή της βίνκα
παρουσιάζουν και άλλες βιολογικές δράσεις, άγνωστης προς το παρόν κλινικής σημασίας,
που περιλαμβάνουν (α) την αύξηση του ρυθμού σύνθεσης του cAMP, (β) την τροποποίηση
της εξαρτώμενης από την καλμοδουλίνη μεταφοράς ιόντων ασβεστίου, (γ) τη μείωση του
σχηματισμού t-RNA και DNA-πολυμεράσης, (δ) την αναστολή της εισόδου γλουταμικού
οξέος στα κύτταρα, και (ε) τη μείωση της σύνθεσης συγκεκριμένων πρωτεϊνών και
λιπιδίων.

4.2.3 Μηχανισμός αντίστασης
Για την in vitro ταχεία ανάπτυξη αντίστασης στα αλκαλοειδή της βίνκα ευθύνονται
δύο κυρίως μηχανισμοί. Ο πρώτος αφορά στη γνωστή ως αντίσταση σε πολλαπλά
φάρμακα (multidrug resistance, MDR), ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει την αντίσταση που
προέρχεται από τη δομική ή λειτουργική τροποποίηση των τουμπουλινών. Η MDR
οφείλεται στην υπερέκφραση του mdr-1 γονιδίου που κωδικοποιεί για μια διαμεμβρανική
πρωτεΐνη 1.280 αμινοξέων, την Ρ-γλυκοπρωτεΐνη ή Ρ170, με μοριακό βάρος 170 kDa. Η
Ρ170, που φυσιολογικά εκφράζεται στο επιθήλιο των νεφρικών σωληναρίων, στο
βλεννογόνο του εντέρου, στο ήπαρ, στο πάγκρεας, στο μυελό των επινεφριδίων και σε
άλλους ιστούς, δρα δε ως αντλία εξόδου ποικίλων ουσιών και φαρμάκων από τα κύτταρα.
Η λειτουργία της Ρ170 απαιτεί την παρουσία ενέργειας, που φυσιολογικά προσφέρεται
από την ΑΤΡ. Η παρουσία της Ρ170 οδηγεί σε μείωση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης
των αλκαλοειδών της βίνκα και κατά συνέπεια, σε κυτταρική αντοχή. Τα νεοπλασματικά
κύτταρα με υπερέκφραση της Ρ‐γλυκοπρωτεΐνης, είναι ανθεκτικά όχι μόνο στα
αλκαλοειδή της βίνκα, αλλά και σε πολλούς άλλους αντινεοπλασματικούς παράγοντες,
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που περιλαμβάνουν τις ανθρακυκλίνες, τη μιτοξαντρόνη,την ετοποσίδη, την ακτινομυσίνη
D, τη μιτομυκίνη C, τις ταξάνες κλπ. Το 1994 αποκαλύφθηκε μια άλλη διαμεμβρανική
πρωτεΐνη, η σχετιζόμενη με την πλειοτροπική φαρμακευτική αντίσταση πρωτεΐνη 1
(multidrug resistance associated protein 1, MRP1), με μοριακό βάρος 190 kDa, που έχει
15% ομολογία με την Ρ170. Το γονίδιο για την MRP1 εδράζεται στο χρωμόσωμα 16p13.1
ενώ αυτό για την Ρ‐170 στο χρωμόσωμα 7q21.1. Η υπερέκφραση της MRP1, συνεπεία
ενίσχυσης

του

γονιδίου

της,

οδηγεί

σε

ελαττωμένη

συγκέντρωση

των

αντινεο‐πλασματικών φαρμάκων στο εσωτερικό των κυττάρων και σε τροποποίηση της
ενδοκυττάριας κατανομής τους. Παρόμοια με την Ρ170, η MRP1 προσφέρει αντίσταση
προς αρκετούς αντινεοπλασματικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και τα αλκαλοειδή
της βίνκα.Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της MDR αποτελεί η δυνατότητα υπέρβασής της με
διάφορους φαρμακολογικούς παράγοντες. Σε in vitro μελέτες η MDR αναστέλλεται με την
εφαρμογή σχετικά υψηλών συγκεντρώσεων βεραπαμίλης, κινιδίνης, διλτιαζέμης,
αμιοδαρόνης, κινιδίνης, κυκλοσπορίνης Α και τριφλουπεραζίνης. Η χρησιμοποίηση αυτών
των παραγόντων στην κλινική πράξη,σε δόσεις επαρκείς για την αναστολή της
φαρμακευτικής

αντίστασης,

είναι

προβληματική

εξαιτίας

των

σοβαρών

τους

παρενεργειών. Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση μονοκλωνικών
αντισωμάτων έναντι της Ρ-γλυκοπρωτεΐνης μειώνει τα επίπεδά της, σήμερα δε εξετάζονται
σε κλινικές μελέτες.
Ο δεύτερος μηχανισμός αντίστασης στα αλκαλοειδή της βίνκα, σχετίζεται με
δομικές ή λειτουργικές μεταβολές των α και β τουμπουλινών, που μπορεί να προέρχονται
είτε από μεταλλάξεις των γονιδίων τους, είτε από μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις
τους. Οι διαταραχές αυτές των τουμπουλινών έχουν ως συνέπεια τη μείωση της συνδεσής
τους με τα αλκαλοειδή της βίνκα, ενώ παράλληλα αυξάνουν την αντίσταση των
μικροσωληναρίων στην αποσυναρμολόγηση. Εκτός από τους επίκτητους μηχανισμούς
αντίστασης υπάρχουν και εγγενείς παράγοντες, που προσδιορίζουν την ευαισθησία και την
αντίσταση των διαφόρων ιστών στα αλκαλοειδή της βίνκα. Αυτοί περιλαμβάνουν την
κατανομή των ισότυπων των τουμπουλινών στους διάφορους ιστούς, την ενδοκυτταρική
συγκέντρωση των αλκαλοειδών της βίνκα, το χρόνο παραμονής τους στο κύτταρο και την
παρουσία ουσιών που τροποποιούν την αλληλεπίδρασή τους, με τις τουμπουλίνες. Οι
παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν τις ευρείες διακυμάνσεις της συγκέντρωσης των
αλκαλοειδών της βίνκα, στους διάφορους ιστούς, καθώς και τις διαφορετικές
φαρμακολογικές και τοξικές τους επιδράσεις.
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4.2.4 Φαρμακολογία & φαρμακοκινητική
Από τα αλκαλοειδή της βίνκα, μόνον η βνορελμπίνη χορηγείται από το στόμα και
παρεντερικά, ενώ οι τρεις άλλοι παράγοντες χορηγούνται μόνο παρεντερικά. Υψηλές
συγκεντρώσεις των αλκαλοειδών της βίνκα στο πλάσμα επιτυγχάνονται αμέσως μετά την
ταχεία ενδοφλέβια έγχυσή τους, γρήγορα όμως μειώνονται εξαιτίας της σύνδεσής τους με
τις τουμπουλίνες στους διάφορους ιστούς. Η απομάκρυνση από το πλάσμα είναι
τριφασική, με μεγάλο τελικό χρόνο ημίσειας ζωής. Ο όγκος κατανομής των αλκαλοειδών
της βίνκα, είναι μεγάλος και ο ρυθμός κάθαρσης υψηλός. Η βινκριστίνη έχει το
μεγαλύτερο τελικό χρόνο ημίσειας ζωής και το μικρότερο ρυθμό κάθαρσης, η βινβλαστίνη
έχει το μικρότερο τελικό χρόνο ημίσειας ζωής και το μεγαλύτερο ρυθμό κάθαρσης, ενώ η
βινδεσίνη και η βινορελμπίνη παρουσιάζουν ενδιάμεσες τιμές. Ο μεγάλος τελικός χρόνος
ημίσειας ζωής και ο μικρός ρυθμός κάθαρσης της βινκριστίνης είναι ενδεχόμενο να
ευθύνονται για τη σημαντική νευροτοξική της δράση. Τα αλκαλοειδή της βίνκα
μεταβολίζονται στο ήπαρ, από τον ισότυπο CYP3A του κυτοχρώματος P-450 και
απεκκρίνονται κυρίως από τη χολή. Από τα ούρα απεκκρίνεται μόνο ένα μικρό ποσοστό
του φαρμάκου. Κατά συνέπεια, η δόση τους θα πρέπει να μειώνεται δραστικά σε
περίπτωση ηπατικής ανεπάρκειας, και συγκεκριμένα να μειώνεται κατά 50% όταν η τιμή
της χολερυθρίνης είναι 1,5-3mg% και κατά 75% όταν η τιμή της χολερυθρίνης είναι άνω
των 3mg%. Τροποποίηση της δοσολογίας δεν απαιτείται σε περίπτωση νεφρικής
ανεπάρκειας. Η φαρμακολογία και η φαρμακοκινητική των αλκαλοειδών της βίνκα
διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο, εξαιτίας των διαφορών στα επίπεδα των
ιστικών πρωτεϊνών και στο ρυθμό του ηπατικού μεταβολισμού και της χολικής κάθαρσης.

4.2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Σε in vitro μελέτες τα αλκαλοειδή της βίνκα αναστέλλουν την είσοδο των
επιποδοφυλλοτοξινών στα νεοπλασματικά κύτταρα και μειώνουν την κυτταροτοξική τους
δράση, η κλινική όμως σημασία αυτής της αλληλεπίδρασης δεν είναι γνωστή. Σε in vitro
επίσης μελέτες, η παρουσία βινκριστίνης και βινβλαστίνης, συνεπάγεται αύξηση της
ενδοκυττάριας συγκέντρωσης της μεθοτρεξάτης. Ωστόσο, η ταυτόχρονη θεραπεία με
αλκαλοειδή της βίνκα και μεθοτρεξάτη δεν φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα στην
κλινική πράξη, αφού η ελάχιστη συγκέντρωση των αλκαλοειδών που απαιτείται γι αυτήν
τη δράση, διατηρείται για βραχύ μόνο χρονικό διάστημα μετά την ενδοφλέβια χορήγησή
τους. Η L-ασπαραγινάση μειώνει την ηπατική κάθαρση των αλκαλοειδών της βίνκα και
αυξάνει την τοξικότητά τους και, επομένως, αντενδείκνυται η ταυτόχρονη χορήγησή τους.
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Τα αλκαλοειδή της βίνκα θα πρέπει να χορηγούνται 12 έως 24 ώρες πριν τη χορήγηση της
L-ασπαριγινάσης. Ο συνδυασμός της μιτομυκίνης C με τα αλκαλοειδή της βίνκα, μπορεί
να προκαλέσει δύσπνοια και βρογχόσπασμο. Η ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων που
αναστέλλουν

τον

ισότυπο

CYP3A

του

κυτοχρώματος

Ρ-450

(ερυθρομυκίνη,

κλαριθρομυκίνη, κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, φλουκοναζόλη, διλτιαζέμη, βεραπαμίλη,
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, κορτικοστεροειδή, ομεπραζόλη, ταμοξιφαίνη, αμιοδαρόνη)
οδηγεί σε μείωση του ηπατικού μεταβολισμού και αύξηση της τοξικότητας των
αλκαλοειδών της βίνκα. Τα αλκαλοειδή της βίνκα μειώνουν τη συγκέντρωση της
φαινυτοΐνης στο πλάσμα και μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων.
Μειωμένα επίπεδα φαινυτοΐνης έχουν παρατηρηθεί μέχρι και 10 ημέρες μετά τη χορήγηση
βινκριστίνης και βιμπλαστίνης [19,20].

4.2.6 Νευροτοξικότητα
Αν και δομικά παρόμοια, τα αλκαλοειδή της βίνκα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ
τους όσον αφορά τις παρενέργειες. Η βινκριστίνη είναι το μοναδικό κυτταροτοξικό
φάρμακο, που η δοσοπεριοριστική του τοξικότητα είναι η περιφερική νευροπάθεια. Η
δοσοπεριοριστική

τοξικότητα

των

άλλων

αλκαλοειδών

της

βίνκα,

είναι

η

μυελοκαταστολή. Ο πρώτος αντινεοπλασματικός παράγοντας που αναγνωρίστηκε ως
νευροτοξικός, ήταν η βινκριστίνη. Οι νευρολογικές διαταραχές αφορούν το περιφερικό, το
κεντρικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο της
νευροτοξικότητας, είναι η εκφύλιση των νευραξόνων και η ελάττωση της ικανότητάς τους,
για μεταβίβαση των ερεθισμάτων. Αρχικά εμφανίζονται συμμετρική διαταραχή της
αισθητικότητας και παραισθησίες στα περιφερικά τμήματα των άνω και κάτω άκρων που,
εφόσον συνεχιστεί η θεραπεία, επεκτείνονται στα κεντρικότερα τμήματα των άκρων. Σε
μερικές περιπτώσεις οι παραισθησίες συνοδεύονται από καυστικό άλγος. Τις διαταραχές
της αισθητικότητας ακολουθούν αδυναμία των άκρων, νευριτικός πόνος, μείωση ή
απώλεια των εν τω βάθει τενόντιων αντανακλαστικών, αταξία και κινητικές διαταραχές,
όπως πτώση του άκρου ποδός και του καρπού, πάρεση και παράλυση. Η προσβολή των
κρανιακών νεύρων, είναι ασυνήθης και εκδηλώνεται με βράγχος φωνής (βραχνάδα),
οφθαλμοπληγία, πάρεση του προσωπικού νεύρου, καθώς και με άλγος στο φάρυγγα, την
παρωτίδα και τις γνάθους.
Η συγκέντρωση της βινκριστίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι μικρή και
κατά συνέπεια, οι τοξικές εκδηλώσεις από αυτό είναι σπάνιες. Από το κεντρικό νευρικό
σύστημα είναι πιθανό να εμφανιστούν ανησυχία, σύγχυση, κατάθλιψη, αϋπνία, οπτικές
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διαταραχές, παραισθήσεις, σπασμοί, κώμα και απρόσφορη έκκριση της αντιδιουρητικής
ορμόνης. Η προσβολή του αυτόνομου νευρικού συστήματος είναι σπάνια και
παρατηρείται συνήθως μετά από χορήγηση υψηλών δόσεων ή σε ασθενείς με ηπατική
δυσλειτουργία. Η τοξικότητα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα εκδηλώνεται με
δυσκοιλιότητα, κοιλιακές κράμπες, παραλυτικό ειλεό, διαταραχές της στύσης και της
εκσπερμάτισης, επίσχεση των ούρων και ορθοστατική υπόταση. Η επίπτωση και η
βαρύτητα της νευροτοξικότητας, σχετίζεται άμεσα με την ιδιαίτερη κάθε φορά δόση της
βινκριστίνης, καθώς και με τη διάρκεια της θεραπείας και τη συνολική δόση του
φαρμάκου.
Η συνήθης πρακτική στους ενήλικες είναι ο περιορισμός της ανώτερης κάθε φορά
δόσης στα 2mg, αφού η χορήγηση υψηλότερων δόσεων, συνδυάζεται με βαριά
νευροτοξικότητα. Οι πλείστοι ασθενείς θα εμφανίσουν νευρολογικές διαταραχές μετά από
μια συνολική δόση ίση ή μεγαλύτερη από 25mg. Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία ή με
προϋπάρχουσα νευροπάθεια (διαβητική, αλκοολική ή οικογενή – νόσος των Charot
Marie‐Tooth), μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή νευροτοξικότητα με μικρότερη συνολική
δόση βινκριστίνης. Η ταυτόχρονη χορήγηση νευροτοξικών παραγόντων, όπως για
παράδειγμα
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κίνδυνο
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σοβαρής

νευροτοξικότητας. Οι ενήλικες είναι περισσότερο ευαίσθητοι, σε σχέση με τα παιδιά, και
μπορεί να παρουσιάσουν νευροτοξικότητα πρώιμα, μετά από τις πρώτες δόσεις της
βινκριστίνης, αν και συνήθως γίνεται κλινικά έκδηλη μετά από συνολική δόση 15 -20mg.
Γενικά, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ευαισθησία από άτομο σε άτομο.
Η νευροτοξικότητα είναι συνήθως αναστρέψιμη, αν και κάποια συμπτώματα,
μπορεί να επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή της θεραπείας ή
ακόμη και δια βίου. Η πρόληψη της νευροτοξικότητας δεν είναι σήμερα εφικτή. Σε μια
μελέτη διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση γλουταμικού οξέος από το στόμα μειώνει κάπως την
περιφερική νευροπάθεια από τη βινκριστίνη, με άγνωστο ακόμη μηχανισμό. Η
προφυλακτική χορήγηση των βιταμινών Β1, Β6 και Β12, όπως και του φυλλικού οξέος
είναι αναποτελεσματική. Στην κλινική πράξη, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται
στενά και να τροποποιείται η θεραπεία σε περίπτωση εμφάνισης νευροτοξικότητας.
Γενικά, η αντιμετώπιση της ήπιας νευροτοξικότητας περιλαμβάνει τη μείωση της δόσης ή
την αραίωση των μεσοδιαστημάτων χορήγησης της βινκριστίνης, ενώ σε περίπτωση
εκδήλωσης σοβαρής νευροτοξικότητας απαιτείται μόνιμη διακοπή της θεραπείας.
Η νευροτοξικότητα των άλλων αλκαλοειδών της βίνκα είναι πιο σπάνια και
λιγότερο σοβαρή σε σχέση με αυτήν της βινκριστίνης. Η νευροτοξικότητα εξαρτάται από
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την ιδιαίτερη κάθε φορά δόση του φαρμάκου όπως και από τη συνολική του δόση, ενώ οι
κλινικές εκδηλώσεις είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρθηκαν για τη βινκριστίνη. Οι
παράγοντες αυτοί φαίνεται να προκαλούν συνηθέστερα βλάβη του αυτόνομου νευρικού
συστήματος, που εκδηλώνεται με δυσκοιλιότητα και, σε σοβαρότερες καταστάσεις, με
παραλυτικό ειλεό. Η βινορελμπίνη παρουσιάζει την μικρότερη από όλα τα αλκαλοειδή
συγγένεια με τα μικροσωληνάρια των νευραξόνων και εμφανίζει τη μικρότερη επίπτωση
σοβαρής νευροπάθειας [19, 20, 21].

4.2.7 Άλλες παρενέργειες
Η κύρια δοσοπεριοριστική τοξικότητα της βινβλαστίνης, της βινδεσίνης και της
βινορελμπίνης είναι η ουδετεροπενία. Λιγότερο συχνά παρουσιάζονται αναιμία και
θρομβοπενία. Η μυελοκαταστολή εκδηλώνεται στην αρχή της δεύτερης εβδομάδας, μετά
τη θεραπεία και διαρκεί συνήθως 5-10 ημέρες. Η βινκριστίνη, στις κλινικά χορηγούμενες
δόσεις, δεν εμφανίζει μυελοτοξική δράση. Τα αλκαλοειδή της βίνκα δεν προκαλούν
αθροιστική

μυελοτοξικότητα.
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συχνή
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βινβλαστίνης, εμφανίζεται σπανιότερα με τη βινορελμπίνη και τη βινδεσίνη και ακόμη πιο
σπάνια με τη βινκριστίνη. Μεμονωμένες περιπτώσεις παγκρεατίτιδας, έχουν αναφερθεί
μετά από χορήγηση βινορελμπίνης.
Η ενδοφλέβια χορήγηση των αλκαλοειδών της βίνκα, μπορεί να προκαλέσει
φλεβίτιδα και σκλήρυνση της φλέβας, ιδιαίτερα όταν αυτή δεν ξεπλένεται με φυσιολογικό
ορό μετά το πέρας της έγχυσης του φαρμάκου. Η εξαγγείωση των αλκαλοειδών της βίνκα,
συνεπάγεται σοβαρή ιστική καταστροφή, γι’ αυτό και η χορήγησή τους, απαιτεί
κατάλληλη φλέβα, η λειτουργία της οποίας θα πρέπει απαραιτήτως να ελέγχεται πριν την
έγχυση του φαρμάκου. Σε περίπτωση εξαγγείωσης διακόπτεται άμεσα η έγχυση και
επιχειρείται αναρρόφηση του φαρμάκου που έχει διαφύγει στους γειτονικούς ιστούς.
Μια ιδιαίτερη παρενέργεια όλων των αλκαλοειδών της βίνκα είναι το σύνδρομο
της απρόσφορης έκκρισης της αντιδιουρητικής ορμόνης που εκδηλώνεται λίγες ώρες μετά
τη χορήγησή τους και διαρκεί για 2-3 ημέρες. Οι ασθενείς παρουσιάζουν αύξηση του
σωματικού βάρους, ανορεξία, ναυτία, εμέτους, μυϊκή αδυναμία, ταχυκαρδία και δύσπνοια,
σε σοβαρότερες δε περιπτώσεις κεφαλαλγία, διαταραχές της συμπεριφοράς, απώλεια της
προσοχής, σύγχυση, υπνηλία, σπασμούς και κώμα. Τα οιδήματα χαρακτηριστικά
απουσιάζουν. Η κλινική εικόνα επιβαρύνεται σε περίπτωση παρεντερικής χορήγησης
υγρών. Ο εργαστηριακός έλεγχος αποκαλύπτει υπονατριαιμία και μείωση της ωσμωτικής
πίεσης του πλάσματος. Η ωσμωτική πίεση των ούρων είναι μεγαλύτερη από εκείνη του
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πλάσματος και η συγκέντρωση του νατρίου στα ούρα είναι σχετικά υψηλή παρά την
υπονατριαιμία. Η αντιμετώπιση του συνδρόμου, περιλαμβάνει βασικά τη στέρηση των
υγρών και τη χορήγηση φουροσεμίδης. Σε βαριά συμπτωματική υπονατριαιμία χορηγείται
με προσοχή, υπέρτονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 5%. Σπάνιες παρενέργειες των
αλκαλοειδών της βίνκα, είναι η αλωπεκία, η οξεία καρδιακή ισχαιμία, το θωρακικό άλγος,
χωρίς

ενδείξεις ισχαιμίας, ο πυρετός, το

φαινόμενο Raynaud,

το σύνδρομο

παλαμών‐πελμάτων, η πνευμονίτιδα, η ηπατική βλάβη (αύξηση τρανσαμινασών και
χολερυθρίνης), το άλγος στην περιοχή του όγκου, η δερματίτιδα, τα εξανθήματα και η
φωτοευαισθησία.[19,20]

4.2.8 Βινκριστίνη
Μετά από ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση 1,4mg/m2, η μέγιστη συγκέντρωση στο
αίμα ανέρχεται σε 0,4μmol. Συνδέεται με τις πρωτεϊνες του ορού σε ποσοστό 48‐75%. Η
βινκριστίνη διέρχεται ελάχιστα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Η κάθαρση από το πλάσμα
είναι βραδεία και ο τελικός χρόνος ημίσειας ζωής ποικίλει από 23‐85 ώρες. Μεταβολίζεται
στο ήπαρ και απεκκρίνεται κυρίως με τη χολή. Ποσοστό μόλις 12% της ραδιοσημασμένης
βινκριστίνης απεκκρίνεται στα ούρα εντός 72 ωρών (το ήμισυ περίπου αφορά μεταβολίτες
της

βινκριστίνης).

Η

βινκριστίνη

χρησιμοποιείται,

σε

συνδυασμό

με

άλλους

αντινεοπλασματικούς παράγοντες, στη θεραπεία της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας,
της νόσου του Hodgkin, των λεμφωμάτων non‐Hodgkin’s, των σαρκωμάτων των μαλακών
μορίων, του σαρκώματος Ewing και του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Επίσης
χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας. Σε
εβδομαδιαία σχήματα, η δόση της βινκριστίνης είναι 0,050 ‐ 0,065 mg/Kg/εβδομάδα στα
παιδιά και 1,4mg/m2/εβδομάδα στους ενήλικες. Η συνολική κάθε φορά δόση δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 2mg. Σε πολλαπλούν μυέλωμα, χορηγείται σε συνεχή ενδοφλέβια
έγχυση 96 ωρών, σε δόση 0,2mg/m2/ημερησίως (μαζί με αδριαμυκίνη και δεξαμεθαζόνη
σχήμα VAD)[19,20].

4.2.9

Βινβλαστίνη
Μετά από ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση της συνήθους δόσης των 6mg/m2, η

μέγιστη συγκέντρωση στον ορό ανέρχεται σε 0,4μmoL. Ο τελικός χρόνος ημίσειας ζωής
είναι 20‐24 ώρες. Η βινβλαστίνη μεταβολίζεται από το κυτόχρωμα P‐450 CYP3A και ένας
από τους δραστικούς της μεταβολίτες είναι η 4‐deacetylvinblastine (δηλαδή η βινδεσίνη).
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Όπως και η βινκριστίνη, απεκκρίνεται κυρίως με τη χολή, και η δόση της θα πρέπει να
μειώνεται σε ηπατική ανεπάρκεια. Η βινβλαστίνη χορηγείται συνήθως σε δόση 6 mg/m 2,
ενώ σε καρκίνο του μαστού χορηγείται και σε δόση 1,5‐2mg/m2 σε συνεχή ενδοφλέβια
έγχυση, για 5 ημέρες σε συνδυασμό με τη μιτομυκίνη C. Σε διάφορους συνδυασμούς
χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της νόσου του Hodgkin’s, των λεμφωμάτων non Hodgkin’s, του σαρκώματος Kaposi, του χοριοκαρκινώματος, της ιστιοκυττάρωσης Χ και
του καρκίνου των όρχεων, του νεφρού, της ουροδόχου κύστης και του μαστού. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά ανάλογα με την αιματική ανεκτικότητα τους.[19, 20 ,22]

4.2.10 Βινδεσίνη
Η μέγιστη συγκέντρωση στον ορό, μετά από την ταχεία ενδοφλέβια έγχυση
3mg/m2 βινδεσίνης, ανέρχεται σε 0,1‐1,0μmol, ενώ ο τελικός χρόνος ημίσειας ζωής είναι
20‐24 ώρες. Συνήθως, η βινδεσίνη χορηγείται ταχέως ενδοφλεβίως σε δόση 4mg/m 2 στα
παιδιά και 3mg/m2 στους ενήλικες, κάθε εβδομάδα. Ωστόσο έχουν χρησιμοποιηθεί και
άλλα σχήματα, όπως 1,3mg/m2 ημερησίως για 5 ημέρες σε κύκλο των 21 ημερών ή
συνεχής ενδοφλέβια έγχυση.
Η βινδεσίνη χρησιμοποιείται κυρίως στη θεραπεία του μη‐μικροκυτταρικού
καρκίνου του πνεύμονα (σε συνδυασμό με πλατίνα ή μιτομυσίνη), αν και τα τελευταία
χρόνια έχει εν πολλοίς αντικατασταθεί από τη βινορελμπίνη. Δραστικότητα παρουσιάζει
επίσης σε οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, σε συμπαγείς όγκους των παιδιών, σε
κακόηθες μελάνωμα και σε καρκίνο του νεφρού, του οισοφάγου, του τραχήλου της μήτρας
και του μαστού. [19, 20]

4.2.11 Βινορελμπίνη
Η βινορελμπίνη είναι το μοναδικό αλκαλοειδές της βίνκα, που χορηγείται τόσο από
το στόμα, όσο και παρεντερικά. Ο τελικός χρόνος ημίσειας ζωής της βινορελμπίνης είναι
18‐49 ώρες. Η βινορελμπίνη δεσμεύεται στις πρωτεϊνες του ορού και στα αιμοπετάλια.
Είναι το πλέον λιπόφιλο από τα αλκαλοειδή της βίνκα και, κατά συνέπεια, εμφανίζει
υψηλή συγκέντρωση στους διάφορους ιστούς, όχι όμως στο κεντρικό νευρικό σύστημα,
αφού δεν διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Όπως και με τα άλλα αλκαλοειδή της
βίνκα, ο μεταβολισμός της επιτελείται στο ήπαρ, μέσω του ισοενζύμου CYP3A του P‐450.
Απεκκρίνεται κυρίως με τη χολή, ενώ από τους νεφρούς απομακρύνεται το 16‐25%. Η
βινορελμπίνη χορηγείται ενδοφλέβια σε δόση 25‐30mg/m2 κάθε εβδομάδα. Η
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βιοδιαθεσιμότητα της από του στόματος χορηγούμενης βινορελμπίνης είναι 43%. Η από
του στόματος δοσολογία της βινορελμπίνης είναι 60‐80mg/m2 κάθε εβδομάδα. Οι μέγιστες
συγκεντρώσεις του φαρμάκου στον ορό εμφανίζονται 12 ώρες μετά την χορήγηση από το
στόμα. Η βινoρελμπίνη συνιστά βασικό φάρμακο στην αντιμετώπιση του μη
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα τόσο σε ασθενείς με πρώιμη νόσο, σε
συνδυασμό με την πλατίνα, όσο και σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένη ή με αστατική
νόσο είτε σαν μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες. Επίσης, είναι
ιδιαίτερα δραστική σε καρκίνο του μαστού, όπου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
άλλους κυτταροτοξικούς παράγοντες ή με μονοκλωνικά αντισώματα (Herceptin).
Επιπρόσθετα, η βινορελμπίνη, έχει αξιόλογη δράση στη νόσο του Hodgkin, στα
λεμφώματα μη Hodgkin και στον καρκίνο της ωοθήκης, του τραχήλου της μήτρας και του
προστάτη[21, 20].

4.3

ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΗ

Μ.Τ.: C20H16N2O4

Mr=348.352

4.3.1 Γενικά
Φυτικής

προέλευσης

αλκαλοειδές,

με

κλινική

χρήση

ως

αντικαρκινικό.

Ανακαλύφθηκε το 1966, από τους Wall και Wani, μετά από συστηματικό έλεγχο φυσικών
προϊόντων για αντικαρκινική δράση. Απομονώθηκε από εκχυλίσματα του φλοιού και των
σπόρων του Camptotheca acuminata, ενός φυλλοβόλου δέντρου, που φύεται στη Κίνα και
το Θιβέτ (Xi Shu ή δέντρο της χαράς). Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου,
από την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική.
Έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη αντικαρκινική δράση στα πλαίσια προκαταρκτικών
κλινικών δοκιμών, σε όγκους στο παχύ έντερο.Η μικρή διαλυτότητα της καμπτοθεκίνης
στο νερό και οι σοβαρές παρενέργειες της, αποτέλεσαν την αφορμή για την σύνθεση
πολυάριθμων παραγώγων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα υδατοδιαλυτά παράγωγα
τοποτεκάνη (Hycamtin) και ιρινοτεκάνη (Camptosar) ,που εγκρίθηκαν το 1996 από τη
FDA και διατίθενται στην αγορά (ΗΠΑ) από τις εταιρείες Pharmacia και Glaxo Smithkline
αντίστοιχα.
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4.3.2

Χημική δομή

Από χημικής απόψεως πρόκειται για ένα ομοεπίπεδο σύστημα πέντε δακτυλίων, που
περιλαμβάνει μία ρίζα κινολίνης (δακτύλιοι Α και Β), έναν πυρολικό δακτύλιο (δακτύλιος
C), έναν πυριδονικό δακτύλιο (δακτύλιος D) και έναν α-υδροξυ λακτονικό δακτύλιο
(δακτύλιος Ε) που περιέχει έναν χειρόμορφο άνθρακα με διαμόρφωση S στη θέση 20 (C20). Η R-διαμόρφωση του C-20 είναι ανενεργή.Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίπεδη δομή
του μορίου, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την αναστολή της
τοποϊσομεράσης Ι.

Εικόνα 3: Μόριο Καμπτοθεκίνης

4.3.3 Φυσικοχημικές ιδιότητες
Ο λακτονικός δακτύλιος (Ε) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην υδρόλυση.Η αναστολή
της δράσης της τοποϊσομεράσης Ι, γίνεται όταν ο δακτύλιος είναι κλειστός, αφού η
ανοικτή δομή είναι ανενεργή. Η κλειστή δομή ευνοείται σε όξινο περιβάλλον, όπως είναι
το περιβάλλον των καρκινικών κυττάρων. Μεταφέρεται στο εσωτερικό των κυττάρων με
παθητική διάχυση, ενώ η λιπόφιλη μορφή του λακτονικού δακτυλίου (κλειστή δομή),
ενισχύει τη συσσώρευση της καμπτοθεκίνης στο εσωτερικό των κυττάρων. Ο λιπόφιλος
χαρακτήρας της λακτόνης περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την υδρόλυση της, δημιουργώντας
ένα είδος στεγανοποίησης έναντι των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αντίθετα η καρβοξυλική
δομή (ανοιχτή δομή), εξαιτίας της αντίδρασης της με την λευκωματίνη (αλβουμίνη,
υδατοδιαλυτή πρωτείνη του ανθρώπινου ορού), παρουσιάζει μικρή δραστικότητα.

4.3.4

Μηχανισμός δράσης
Η καμπτοθεκίνη σχηματίζει ένα τριμερές ομοιοπολικό σύμπλοκο με την

τοποϊσομεράση Ι και το DNA. Έτσι προκύπτει σταθεροποίηση προκαλώντας βλάβες στο
DNA και απόπτωση. Οι συνδέσεις του μορίου της καμπτοθεκίνης, του ενζύμου και του
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DNA γίνονται με δεσμούς υδρογόνου. Ο δακτύλιος Ε (λακτονικός), αλληλεπιδρά από
τρεις διαφορετικές θέσεις με το ένζυμο:
α) μέσω της υδροξυλικής ομάδας του C-20 με το ασπαρτικό οξύ 533 (Αsp 533) του
ενζύμου
β) μέσω του καρβονυλίου του C-21 και του οξυγόνου του δακτυλίου με τις αμινομάδες της
αργινίνης 364 (Arg 364).
Ο δακτύλιος D σχηματίζει δεσμό υδρογόνου με την αμινομάδα μιας κυτοσίνης του DNA
μέσω του καρβονυλίου του C-17.

Εικόνα 4: Δεσμοί Υδρογόνου Καμπτοθεκίνης-Τοποϊσομεράσης Ι-DNA.

4.3.5

Σχέση δομής , δραστικότητας
Μελέτες έχουν δείξει ότι η υποκατάσταση στις θέσεις 7,9,10 και 11 έχουν θετική

επίδραση στη δράση της καμπτοθεκίνης και στις φυσικές ιδιότητές της, ενώ
υποκατάσταση στις θέσεις 12 και 14 οδηγεί σε ανενεργά παράγωγα.
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που έχουν σχέση με την αντικαρκινική δράση της
καμπτοθεκίνης περιλαμβάνουν:
1) Αλκυλική υποκατάσταση στη θέση 7 που φαίνεται ότι αυξάνει την κυτταροτοξικότητα,
καθώς και αύξηση της ανθρακικής αλυσίδας στην ίδια θέση που αυξάνει το λιποφιλικό
χαρακτήρα και άρα αυξάνει τη δραστικότητα του μορίου και την σταθερότητα στο
ανθρώπινο πλάσμα.
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2) Αντικαταστάσεις στους δακτυλίους C και D που έχουν ουσιαστικό ρόλο στην
αντικαρκινική δράση της καμπτοθεκίνης.
3) Εισαγωγή μεθυλενομάδας μεταξύ του C-20 και C-21. Έτσι σχηματίζεται επταμελής
δακτύλιος και το μόριο ονομάζεται ομοκαμπτοθεκίνη (hCPT). H τροποποίηση αυτή
ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ του υδροξυλίου του λακτονικού δακτυλίου και της
τοποϊσομεράσης Ι, με αποτέλεσμα την καλύτερη σταθεροποίηση του σχηματιζόμενου
συμπλόκου.

Εικόνα 5: Μόριο Ομοκαμπτοθεκίνης

4.3.6

Τοποτεκάνη
Ημισυνθετικό υδατοδιαλυτό παράγωγο της καμπτοθεκίνης. Αναστέλει τη δράση της

τοποϊσομεράσης Ι, η οποία δημιουργεί αναστρέψιμα ρήγματα της απλής έλικας του DNA.
Τα ρήγματα αυτά επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας ανασύνθεσης του DNA. Η
τοποτεκάνη αναστέλει αυτή τη διαδικασία, λόγω της σύνδεσής της με το σύμπλοκο DNAτοποϊσομεράση Ι, με αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο. Είναι φάρμακο ειδικό της φάσης
S του κυτταρικού κύκλου. Ενδείκνυται κυρίως για τη θεραπεία του καρκίνου των
ωοθηκών και του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Μεταξύ των παρενεργειών
που προκαλεί είναι η αναιμία, η αλωπεκεία, ο πυρετός,η δύσπνοια,ναυτία,κοιλιακοί πόνοι
κ.α.

4.3.7

Ιρινοτεκάνη
Ημισυνθετικό υδατοδιαλυτό παράγωγο της καμπτοθεκίνης. Έχει ανάλογη δράση με

την τοποτεκάνη αλλά δρά μέσω του δραστικού της μεταβολίτη SN-38 (είναι επομένως
προφάρμακο). Μεταβολίζεται κυρίως από το ήπαρ και ενδείκνυται για τον καρκίνο του
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πνεύμονα,του παγκρέατος και για τον κολοορθικό καρκίνο. Προκαλεί παρόμοιες
παρενέργειες με την τοποτεκάνη.

4.3.8.

Μέθοδος παραλαβής καμπτοθεκίνης μέσω εκχύλισης με

υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα.
Η απομόνωση της καμπτοθεκίνης έγινε για πρώτη φορά από τους Wall και Wani,
αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για την εποχή εκείνη (1966). Η προτεινόμενη μέθοδος
είναι αρκετά πολύπλοκη, χρονοβόρα, ακριβή και χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες
διαλυτών (επτάνιο,χλωροφόρμιο,αιθανόλη) έχοντας χαμηλή απόδοση.
Εδώ θα περιγράψουμε μια μέθοδο που αναπτύχθηκε από τους Lopez-Avila και
Benedicto Janet. Πρόκειται για μια βελτιωμένη τεχνική παραλαβής καμπτοθεκίνης από
φυτικό υλικό, που προέρχεται από το δέντρο Camptotheca Acuminata και τις
κυτταροκαλλιέργειές του. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πράσινη μέθοδος, αφού
χρησιμοποιείται CO2 σε υπερκρίσιμη κατάσταση και ένας μόνο διαλύτης (μεθανόλη ή
νερό).

4.3.9 Περιγραφή της μεθόδου
Το φυτικό υλικό που πρόκειται εκχυλιστεί, μπορεί να περιέχει φύλλα, φλοιό, ρίζες,
σπόρους (νωπά ή αποξηραμένα,αλεσμένα ή μορφοποιημένα σε κόκους). Με το υλικό
αυτό, τροφοδοτείται ένα δοχείο υψηλής πίεσης (σύστημα εκχύλισης υπερκρίσιμου
ρευστού) και εισάγεται CO2 υπό πίεση τουλάχιστον 200 atm (προτείνεται 400 atm) και
θερμοκρασία τουλάχιστον 400C (προτείνεται 50-600C). Κάτω από αυτές τις συνθήκες το
CO2 βρίσκεται σε κατάσταση υπερκρίσιμου ρευστού.
Το πρώτο εκχύλισμα (αρχικό προϊόν), απομακρύνεται. Ο διαχωρισμός του αρχικού
αυτού προϊόντος, διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα. Στο υπόστρωμα που απομένει, εντός του
δοχείου προστίθεται, υπό πίεση τουλάχιστον 350atm, διαλύτης (προτείνεται μεθανόλη
20% ή νερό). Η εκχύλιση συνεχίζεται ( για 5 ώρες), μέχρι το προϊόν να μην περιέχει
καμπτοθεκίνη.Στη συνέχεια το σύστημα αποσυμπιέζεται, απομακρύνεται το CO2 και τα
φυτικά υπολείμματα. Συλλέγεται το κλάσμα που περιέχει το διαλύτη με την καμπτοθεκίνη.
Ακολουθεί η εξάτμιση του διαλύτη.

4.3.10 Πλεονεκτήματα της μεθόδου
1. Αντικατάσταση οργανικών διαλυτών από υπερκρίσιμο CO2.
54

2. To CO2 παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, αφού δεν είναι τοξικό, δεν
αναφλέγεται, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, έχει χαμηλό κόστος παρασκευής,
είναι αβλαβές για την ανθρώπινη υγεία, είναι ανανεώσιμη πρώτη ύλη, ενώ
ταυτόχρονα διευκολύνει τον διαχωρισμό και την εκλεκτικότητα.
3. Οι αποδόσεις της μεθόδου ξεκινούν από 50% και φθάνουν εως και 85%.
4. Η διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί.

4.3.11 Δυο…. λόγια για τα υπερκρίσιμα ρευστά
Τα υπερκρίσιμα ρευστά σχηματίζονται αν υποβάλλουμε μικρά μόρια, όπως το
διοξείδιο του άνθρακα,στην κατάλληλη θερμοκρασία και πίεση, ώστε να επιτευχθεί το
κρίσιμο σημείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μόρια να αποκτούν το χαρακτήρα ρευστού,
το οποίο θα χαρακτηρίζαμε ως μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ υγρού και αερίου.
Συμπεριφέρονται ως εξαιρετικοί διαλύτες, με διαλυτική ισχύ που εξαρτάται από την πίεση,
κάτι που δεν ισχύει για τους υγρούς διαλύτες. Συγχρόνως λόγω του εξαιρετικά μικρού
ιξώδους τους, χαρακτηρίζονται από μεγάλη ικανότητα διάχυσης. Η ιδιότητα αυτή αυξάνει
τη διεισδυτικότητα τους στους πόρους των εκχυλιζόμενων στερεών, επιταχύνοντας
σημαντικά τη διαδικασία της εκχύλισης. Το κρίσιμο σημείο του CO2 είναι 31,10C και
72,9atm. [23, 24, 25, 26]

4.4

ΤΑΞΟΛΗ (ΠΑΚΛΙΤΕΞΑΛΗ)

4.4.1 Φυσικοχημικές ιδιότητες
Μ.Τ. : C47H51O14

Mr=853,906 Σ.Τ.=214,50C

Εμφάνιση: Λευκή σκόνη (βελονοειδείς κρύσταλλοι μεθανόλης)
Διαλυτότητα: Αδιάλυτη στο νερό, διαλυτή στη μεθανόλη, την αιθανόλη, σε χλωριωμένους
διαλύτες και διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO).

4.4.2

Ιστορικό ανακάλυψης
Το 1962 ο βοτανολόγος Arthur Barclay, συγκέντρωσε 200 δείγματα φυτών σε μια

μεγάλη περιοδεία του. Μεταξύ αυτών υπήρχαν και δείγματα φλοιού του κορμού ενός
ήμερου ελάτου, του Ελάτου του Ειρηνικού (Pasific yew tree), με τη συστηματική
ονομασία Taxus brevifolia (Τάξος ο μικρόφυλλος), από ένα δάσος στην περιοχή της πόλης
Packwood της Πολιτείας Washington.
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Το Μαϊο του 1964 πραγματοποιήθηκε η μελέτη της αντικαρκινικής δράσης του
δείγματος, σε κυτταρικές καλλιέργειες και βρέθηκε ότι το εκχύλισμα από το φλοιό του
Taxus παρουσίαζε ισχυρή αντικαρκινική δράση.
Αργότερα νέα πειράματα επιβεβαίωσαν την παρουσία μιας άγνωστης μέχρι τότε
ουσίας,που ονομάστηκε ταξόλη, με ισχυρή αντικαρκινική δράση στο εκχύλισμα. Τα
αποτελέσματα ανακοινώθηκαν το 1967 (Απρίλιος) σε συνέδριο της American Chemical
Soseity (Miami Beach). To Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ (ΝCI) αποφάσισε τη
διεύρυνση της έρευνας για την ταξόλη. Έτσι το 1969 ελήφθησαν 28Kg μη καθαρού
εκχυλίσματος από 1200Kg φλοιού, από τα οποία απομονώθηκαν( μετά από επίπονες
διαδικασίες) 10g καθαρής ταξόλης.
Το 1971 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of American Chemical Sosiety
(JACS), ο προσδιορισμός της δομής της, μέχρι τότε άγνωστης ένωσης και το 1977,
παρασκευάστηκαν 600g από 3,5 τόνους φλοιού του ελάτου. Το 1978 έρευνες έδειξαν ότι η
ταξόλη παρουσίαζε αντικαρκινική δράση σε ποντίκια με λευχαιμία.

4.4.3

Κλινικές έρευνες, Εμπορική εκμετάλλευση
Το 1982 το NCI υπέβαλε αίτηση για κλινικές μελέτες σε ανθρώπους.Η πρώτη φάση

ξεκίνησε το 1984 και αργότερα αποφασίστηκε η έναρξη της δεύτερης φάσης.
Οι έρευνες απαιτούσαν όμως μεγάλες ποσότητες φλοιού. Το γεγονός προκάλεσε
διαμαρτυρίες των δασικών υπηρεσιών, των πολιτικών και των κατοίκων των περιοχών,
καθώς και των οικολογικών οργανώσεων. Έτσι το θέμα της ταξόλης έγινε πολιτικό και
περιβαλλοντικό.
Τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης (Μαϊος 1988), έδειξαν ικανοποιητική δράση
σε περιπτώσεις μελανωμάτων και περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών.
Λόγου του τεράστιου κόστους, οι υπεύθυνοι του NCI πρότειναν συνεργασία με
κάποια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. Τελικά το 1992 η εταιρεία Bristiol-Myers Squibb
(BMS) έρχεται σε συμφωνία με τον NCI, υποβάλλει αίτηση για νέο αντικαρκινικό
φάρμακο και το FDA της δίνει την απαραίτητη έγκριση για τη συνέχιση των κλινικών
μελετών. Η εταιρεία αποκτά αποκλειστικά δικαιώματα 5 ετών. Το 1993 η BMS αρχίζει τη
διάθεση της ταξόλης στην αγορά, ενώ στην ετήσια αναφορά της, το 2000,ανακοινώνει
πωλήσεις 1592 εκατ.δολλαρίων, με μέσες ημερήσιες πωλήσεις 4,3 εκ.δολάρια.
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4.4.4

Μηχανισμός δράσης
Η ταξόλη έγινε ευρύτερα γνωστή μέσω των ερευνητικών αποτελεσμάτων της

ερευνήτριας Susan Horwitz (Albert Einstein College of Medicine). Αποδείχθηκε ότι η
ταξόλη, δρα με ένα άγνωστο μέχρι τότε μηχανισμό: προκαλούσε ένα είδος ισχυρής
σταθεροποίησης των κυτταρικών μικροσωληνίσκων (hyperstabilization of microtubules).
Οι μικροσωληνίσκοι είναι μικροί κύλινδροι με κενό εσωτερικό κοίλωμα (διαμέτρου
25nm), μήκους από 0,2-25μm, που αποτελούνται από ετεροδιμερή των πρωτεινών α- και
β- τουμπουλίνης. Αποτελούν μια από τις κύριες δομές του κυτταροσκελετού και
διαδραματίζουν σημαντικό οργανωτικό και λειτουργικό ρόλο σε όλα τα ευκαρυωτικά
κύτταρα. Η ταξόλη είχε την ασυνήθιστη ικανότητα να προκαλεί πολυμερισμό των
τουμπουλινών, χωρίς να απαιτείται η δράση της τριφωσφορικής γουανοσίνης (GTP), που
λαμβάνει μέρος στο φυσιολογικό μηχανισμό του πολυμερισμού.
Η υπερσταθεροποίηση των μικροσωληνίσκων οφείλεται στη δεύσμευση της
ταξόλης από τη β-τουμπουλίνη. Αυτή η σταθεροποίηση των μικροσωληνίσκων καθιστά
αδύνατο το «κόψιμό» τους κατά τη μίτωση και ειδικά κατά τη φάση διαχωρισμού των
χρωμοσωμάτων (μπλοκάσρισμα στα στάδια μετάφασης και ανάφασης). Έτσι το κύτταρο
δεν μπορεί να διαιρεθεί και πεθαίνει.
Επιπρόσθετα η ταξόλη δρα σαν «μοριακή σκούπα», δεσμεύοντας την ελεύθερη βτουμπουλίνη, με αποτέλεσμα να μειώνει την παροχή μονομερών και διμερών
τουμπουλίνης στο κύτταρο, ανακόπτοντας την ανανέωση των μικροσωληνίσκων.
Νεότερες έρευνες έδειξαν ότι η ταξόλη επάγει την απόπτωση δηλαδή τον
προγραμματισμένο (φυσιολογικό) θάνατο στα καρκινικά κύτταρα.

4.4.5 Ημισυνθετική παρασκευή ταξόλης
Η περιεκτικότητα σε ταξόλη του φλοιού του ελάτου, είναι πολύ μικρή (0,01-0,03%).
Αυτό σημαίνει ότι για 1Kg ταξόλης απαιτούνται 10 τόνοι φλοιού που λαμβάνονται από
περίπου 3000 δέντρα. Υπολογίσθηκε ότι κάθε χρόνο έπρεπε να κόβονται 360000 δέντρα.
Το δέντρο αναπτύσσεται πολύ αργά, είναι σπάνιο, βρίσκεται σε απόκρημνες περιοχές, δεν
σχηματίζει μεγάλες συστάδες και δεν είναι εύκολη η δημιουργία φυτειών του. Όλοι οι
παραπάνω λόγοι οδήγησαν στην συνθετική και ημισυνθετική παρασκευή του φαρμάκου.
Ο Αμερικάνος χημικός Robert Holton με την ομάδα του, παρουσίασε μια εύχρηστη
ημισυνθετική μέθοδο της ταξόλης. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποίησε τη φυσική ουσία 10δεακέτυλομπακτίνη (10-DAB), η οποία βρίσκεται σε αρκετή ποσότητα στο Ευρωπαϊκό
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έλατο Taxus baccata. Η 10-DAB περιέχει το συνθετικά «δύσκολο» τμήμα της δομικής
πολυπλοκότητας της ταξόλης (9 ασύμμετρα άτομα C από τα 11 της ταξόλης).
Τα βελονοειδή φύλλα και τα κλαδιά του ελάτου περιείχαν αρκετή ποσότητα (0,1%
σε ξηρά βάση) της 10-DAB. Το έλατο δεν χρειαζόταν να κοπεί και άρα η 10-DAB, ήταν
ανανεώσιμη πηγή και δεν υπήρχε βλάβη στο οικοσύστημα.
Ο C-13 του συγκροτήματος των δακτυλίων συνδέεται με τη λεγόμενη «ουρά» του
μορίου (Ν-βενζόυλο-2R΄,3S΄-3-φαίνυλο-ισοσερίνη), που παρασκευάζεται χωριστά από μία
β-λακτάμη (λακτάμη Ojima). Η λακτάμη στη συνέχεια, συνδέεται με την 10-DAB, αφού
προηγουμένως προστατευθούν ορισμένες ομάδες της. Η σειρά των αντιδράσεων, χωρίς τη
σύνθεση της β-λακτάμης,είναι η ακόλουθη:

Εικόνα 6: Ημισυνθετική παραγωγή Ταξόλης από 10-DAB.

4.4.6 Ολικές συνθέσεις ταξόλης
Η ολική σύνθεση της ταξόλης, δηλαδή μιας σύνθεσης με χρήση μικρομοριακών και
εμπορικά διαθέσιμων χημικών ουσιών, ήταν περισσότερο ένα είδος «επιστημονικής
πρόκλησης» και ένα πεδίο δοκιμών, βελτίωσης των τεχνικών οργανικής σύνθεσης και
εισαγωγής νέων. Βέβαια αποτέλεσε και πεδίο ανταγωνισμού των μεγαλύτερων οργανικών
χημικών της εποχής μας. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ολική σύνθεση της ταξόλης, δεν
είχε μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον, αλλά αποτελεί οδηγό για την παρασκευή
τροποποιημένων μορφών ταξόλης, που συλλογικά αναφέρονται ως ταξοειδή.
Κατά τη δεκαετία του ‘90 , περίπου 30 ερευνητικές ομάδες ασχολήθηκαν με την
ολική σύνθεση της ταξόλης. Πρόκειται πλέον για μνημειώδεις και αριστουργηματικές
οργανικές συνθέσεις.
Εδώ θα γίνει παρουσίαση των ολικών συνθέσεων των καθηγητών Holton και
Νικολάου.
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Σύνθεση κατά Holton (Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Φλόριντα)
Το 1994 η ομάδα του Holton, χρησιμοποίησε μια γραμμική (linear) συνθετική οδό,
δηλαδή σταδιακές αλλαγές και προσθήκες σε ένα αρχικό μόριο. Πρώτη ύλη είναι η φυσική
ουσία (-) βορνεόλη ,η οποία σε 13 χημικά στάδια, μετατρέπεται σε ακόρεστη κετόνη(1).
Στην κετόνη εισάγεται μια εποξειδική ομάδα και έτσι προκύπτει το οξείδιο του βπατσουλενίου(2), το οποίο με σκελετική αντιμετάθεση δίνει την τριτοταγή αλκοόλη (3), η
οποία με νέα εποξείδωση και θραυσματοποίηση δίνει μια ένωση (4), που πλέον περιέχει το
χαρακτηριστικό σόστημα των δακτυλίων Α και Β της ταξόλης. Ακολουθεί η εισαγωγή του
δακτυλίου C με τη μεθοδολογία σχηματισμού δακτυλίου Robinson-Stock.

Εικόνα 7: Συνθετική πορεία των τριών δακτυλίων της ταξόλης (κατά Holton).

Σύνθεση Κ.Νικολάου (Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια,San Diego)
Τo 1994, η ομάδα Νικολάου χρησιμοποίησε μια συγκλίνουσα (convergent)
συνθετική οδό. Οι δακτύλιοι Α και C παρασκευάστηκαν χωριστά και μετά συνδέθηκαν
μεταξύ τους, μέσω μιας αντίδρασης Shapiro (μετατροπή κετόνης ή αλδεύδης σε αλκένιο,
μέσω ενδιάμεσου σχηματισμού υδραζόνης). Ακολούθησε μια σύζευξη McMurray
(σύζευξη δύο καρβονιλικών ενώσεων προς σχηματισμό αλκενίου,γνωστή και ως
πινακολινική σύζευξη) για να «κλείσει» ο οκταμελής δακτύκιος Β. Μετά έγινε η εισαγωγή
του οξετανικού δακτυλίου D και της «ουράς» (λακτάση Ojima) του άνθρακα 13.

Eικόνα 8: Ένα μέρος της σύνθεσης της ταξόλης (κατά Νικολάου).
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Εικόνα 9: Συνοπτική παρουσίαση των ολικών συνθέσεων ταξόλης από τις ομάδες HoltonΝικολάου-Danishefsky από άποψη πρώτων υλών: Τα διάφορα χρώματα υποδεικνύουν τα
τμήματα του μορίου της ταξόλης, που προέρχονται από διαφορετικές «πρώτες ύλες».

4.4.7 Η παραγωγή ταξόλης από ζύμωση φυτικών κυττάρων
(από την BMS)
Με την επιτυχημένη ανάπτυξη και εμπορική αναπαραγωγή της ημισυνθετικής
ταξόλης, η καταστροφή των δασών του Ειρηνικού σταμάτησε.
Ωστόσο, αυτή η επιτυχημένη μετάβαση από μία, κατά βάση, μη-ανανεώσιμη πηγή (την
εξαγωγή φλοιού από τον ίταμο του Ειρηνικού), σε μια ανανεώσιμη (συγκομιδή των
φύλλων και των κλαδιών από τα Ευρωπαϊκά δένδρα για την απόκτηση μπακατίνης,
ακολουθούμενη από την συνθετική μετατροπή της σε ταξόλη), εξακολουθούσε να
παρουσιάζει σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η χρήση δεκατριών διαφορετικών
διαλυτών, εκ των οποίων μερικοί ήταν επικίνδυνοι, και δεκατριών διαφορετικών
οργανικών αντιδραστηρίων , πολλά από τα οποία ήταν τοξικά , τα απόβλητα από την όλη
διαδικασία και η ενέργεια, αποτέλεσαν εντατικά επεξεργαζόμενα κομμάτια που οδήγησαν
την φαρμακευτική εταιρία να ακολουθήσει μια βιώσιμη λύση για την παραγωγή του
φαρμάκου. Η εφαρμογή της υδατικής ζύμωσης των φυτικών κυττάρων (PCF) αποτέλεσε
την λύση.
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία που παραχωρήθηκε από την Phyton Biotech GmbH,
επιστήμονες της εταιρίας, ανέπτυξαν μια διεργασία κυτταρικής ζύμωσης χρησιμοποιώντας
καλλιεργημένα κύτταρα που πάρθηκαν από βελόνες του κινέζικου ίταμου, Taxus chinensis.
Σε αυτή την διαδικασία, περίπου1 γραμμάριο κυττάρων που περιλαμβάνει το
περιεχόμενο ενός κατεψυγμένου φιαλιδίου της τράπεζας κυττάρων παραγωγής,
καλλιεργείται σε πλάκα που περιέχει στερεό υπόστρωμα τύπου άγαρ με σκοπό την
δημιουργία κάλλων (κάλλος ονομάζεται η μάζα από αδιαφοροποίητα κύτταρα που
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συνήθως συντηρούνται σε στερεό υπόστρωμα κατά τον ίδιο τρόπο που καλλιεργούνται τα
βακτήρια), οι οποίοι στην συνέχεια μεταφέρονται σε υγρό μέσο ανάπτυξης. Ο σπόρος που
οικοδομείται στο προαναφερθέν στάδιο, ακολουθεί την φάση της ανάπτυξης (ζύμωση Ι) ,
περίοδο κατά την οποία η μάζα των κυττάρων ανοικοδομείται και στην οποία, το νωπό
θρεπτικό μέσο αντικαθίσταται εβδομαδιαία. Στη συνέχεια ακολουθεί μια φάση παραγωγής
(ζύμωση ΙΙ), στην οποία τα κύτταρα τρέφονται με ειδικό μέσο παραγωγής, ενώ η ταξόλη
παράγεται ως δευτερογενής μεταβολίτης. Το υπόλοιπο μείγμα από την καλλιέργεια,
εξάγεται για την ανάκτηση ακατέργαστης ταξόλης, και το εκχύλισμα εν συνεχεία,
καθαρίζεται περαιτέρω με χρωματογραφία και ανακρυστάλλωση για να αποδώσει την
ενεργή φαρμακευτική ένωση.
Με βάση την επιτυχία της διεργασίας και την εφαρμογή της σε εμπορική κλίμακα, η
εταιρία έλαβε την απόφαση να διακόψει την παραγωγή της ημισυνθετικής ταξόλης και να
επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ζύμωση των φυτικών κυττάρων.
Συμπερασματικά, η εν λόγω φαρμακευτική εταιρία ήταν η πρώτη και η μόνη που
χρησιμοποίησε την τεχνολογία της ζύμωσης για την παραγωγή πακλιτεξάλης.
Σε σύγκριση με την ημισυνθετική μέθοδο,η βιοτεχνολογική μέθοδος είναι πολύ
καλύτερη διότι δεν χρησιμοποιεί τοξικές χημικές ουσίες και διαλύτες, ενώ καταναλώνει
ελάχιστη ενέργεια. Πρόκειται για μια μέθοδο «πράσινης χημείας» και αποδίδει τα ίδια
προϊόντα με λιγότερα προβλήματα από περιβαλλοντική άποψη. Η BMS βραβεύτηκε το
2004 με το βραβείο Πράσινης Χημείας στις ΗΠΑ και είναι η μόνη πλέον μέθοδος που
χρησιμοποιείται σήμερα για την παραγωγή ταξόλης.
Το 1993 ανακαλύφθηκε ότι η ταξόλη παράγεται στο έλατο από μύκητες που ζουν
στο φλοιό του ελάτου, αλλά βρέθηκε ότι και άλλοι ενδοφυτικοί μύκητες μπορούν να
παράγουν ταξόλη.

61

Εικόνα 10: Διαδικασία της ζύμωσης φυτικών κυττάρων και της εξαγωγής
ταξόλης.

4.4.8

Κλινικές εφαρμογές-χορήγηση

Η ταξόλη έχει εγκριθεί ως αντικαρκινικό φάρμακο για τους καρκίνους των ωοθηκών,
του μαστού και των πνευμόνων. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του
σαρκώματος Kaposi.
Χορηγείται ενδοφλεβίως. Μειονέκτημα είναι η χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, αλλά
και στους περισσότερους φαρμακευτικούς αποδεκτούς διαλύτες.
Στο εμπόριο διατίθενται σε φιαλίδια ως διάλυμα σε μίγμα (1/1) αιθανόλης και μιας
υγρής μη ιοντικής επιφανειακώς ενεργού ουσίας, την Cremophor L (προιόν BASF). Το
Cremophor L δρα ως γαλακτοματοποιητής και είναι ικανοποιητικά ανεκτός από τον
οργανισμό. Πριν από την ενδοφλέβια χορήγηση, το διάλυμα αραιώνεται με φυσιολογικό
ορό (δ/μα NaCl 0,9%) ή δ/μα γλυκόζης 5%,οπότε δημιουργείται ένα εναιώρημα ταξόλης.
Ένα σκεύασμα με την εμπορική ονομασία Abraxane είναι μίγμα ταξόληςαλβουμίνης και διατίθεται σε μορφή σκόνης. Υπόκειται σε ανασύσταση με νερό και δίνει
ενέσιμο εναιώρημα, λίγο πριν από τη χορήγηση σε ασθενείς.
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Το κόστος της καθαρής ουσίας (99,5%) είναι 235 δολάρια στις ΗΠΑ για ποσότητα 1g
(Αύγουστος 2009).

Φαρμακοκινητικά δεδομένα

4.4.9

Βιοδιαθεσιμότητα (από το στόμα): 6,5%
Δέσμευση πρωτείνης: 89-98%
Μεταβολισμός: ηπατικός
Ημιζωή: 5,8 ώρες
Απέκκριση: κόπρανα,ούρα.

4.4.10

Παρενέργειες

Ως δραστικότατο αντικαρκινικό φάρμακο, προκαλεί σοβαρές και δυσάρεστες
παρενέργειες παροδικού χαρακτήρα. Σε αυτές περιλαμβάνονται:πλήρης απώλεια
τριχοφυίας, αναιμία, αιμορραγίες,πόνοι στους μύες και στις αρθρώσεις, διάρροια, εμετοί,
βραδυκαρδία, υπόταση αλλά και υπέρταση. Λόγω των σοβαρών παρενεργειών δεν
επιτρέπεται η χρήση της ταξόλης σε περιπτώσεις παιδικών καρκίνων. [27, 28]

Εικόνα 11:
Αρίθμηση των ατόμων άνθρακα της ταξόλης και η στερεοχημεία των 11
ασύμετρων ανθράκων του μορίου της. Το κεντρικό τμήμα του μορίου είναι ένα ταξάνιο, δηλαδή
ένα σύστημα δύο εξαμελών δακτυλίων (Α,C) σχεδόν κάθετα τοποθετημένων σε ένα οκταμελή
δακτύλιο (Β). Επιπλέον ένας ακόμη δακτύλιος D (οξετάνιο) είναι προσκολλημένος στο
δακτύλιο C

4.5

ΠΟΔΟΦΥΛΛΟΤΟΞΙΝΗ

Μ.Τ.: C22H22O8
Mr=414,41
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4.5.1 Γενικά
Η ποδοφυλλοτοξίνη είναι ένα φυσικό προϊόν που προέρχεται από το Podophyllum
hexandrum της οικογένειας Berberidaceae. Oι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες πηγές της
ποδοφυλλοτοξίνης είναι λίγες. Σήμερα λαμβάνεται από ξηρά ριζώματα και ρίζες του
Ρ.hexandrum, Ινδικό ποδόφυλλο,που ευδοκιμεί στην ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαϊων, και
Ρ.peltatum, μικρή πόα, η οποία ευδοκιμεί στα δάση της Ανατολικής ΗΠΑ και τον Καναδά.
Πηγή της ποδοφυλλοτοξίνης είναι η ρητίνη των ριζωμάτων του δέντρου
Podophyllum. Hμισυνθετικά παράγωγα της ποδοφυλλοτοξίνης χρησιμοποιούνται σε
κλινικές εφαρμογές, ως κυτταροτοξικά για την αντιμετώπιση διάφορων μορφών καρκίνου.

4.5.2 Ιστορική αναδρομή
Τα παράγωγα της ρητίνης της ποδοφυλλοτοξίνης χρησιμοποιούνται πάνω από 250
χρόνια. Οι Ινδιάνοι της Αμερικής πίστευαν ότι είναι αποτελεσματικό αντίδοτο για την
αντιμετώπιση

δαγκώματος

από

φίδι

.Επίσης

χρησιμοποιούνταν

ως

δηλητήριο,

αντιπαρασιτικό και αντιμυκητιακό.
Η πρώτη αναφορά στην ιατρική βιβλιογραφία γίνεται από τον Catesby to 1731 στο βιβλίο
φυσικής ιστορίας «Carolina,Florida and Bahama Islands». Στις αρχές του 19ου αιώνα
χρησιμοποιείται ως καθαρτικό. Από το 1942 ανφέρεται ότι αλκοολικό εκχύλισμα της
εφαρμόζοταν σε διάφορες δερματικές παθήσεις (κρεατοελιές,κονδυλώματα) με καλά
αποτέλεσματα.
Σήμερα, χρησιμοποιείται ως πρώτης γραμμής φάρμακο, κατά των κονδυλωμάτων
οξείας μορφής, για καρκίνους των πνευμόνων και των όρχεων, για νευροβλαστώματα κ.α.
Επίσης πετυχημένα αντικαρκινικά φάρμακα, όπως ο ετεποσίδης και ο τενιποσίδης,
προέρχονται από τη φυσική ποδοφυλλοτοξίνη. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι μίγμα
φυσικής και ημισυνθετικής γλυκοσιδάσης που προέρχεται από το Ρ.hexandrum
χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας.

4.5.3 Μηχανισμός δράσης
Υψηλής καθαρότητας ποδοφυλλοτοξίνη και παρασκευάσματά της περιέχουν
γλυκοσιδάσες, που αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό λεμφοκυττάρων και την σύνθεση
της ανοσοσφαιρίνης.
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Η ποδοφυλλοτοξίνη έχει την ιδιότητα να συνδέεται με τη διμερισμένη τουμπουλίνη
και να εμποδίζει τον πολυμερισμό της. Αυτό έχει ως συνέπεια να σταματά η δημιουργία
μικρωσωληνίσκων και να εμποδίζεται με αυτόν τον τρόπο η δημιουργία της μιτωτικής
ατράκτου. Έτσι ο κυτταρικός κύκλος σταματά στο στάδιο της μετάφασης.

4.5.4 Δομή, δράση και χρήση του ετεποσίδη
Ο

ετεποσίδης,

είναι

ένα

πολύ

γνωστό

ημισυνθετικό

παράγωγο

της

ποδοφυλλοτοξίνης. Προκύπτει με εισαγωγή σακχάρου στη θέση 7 του μορίου της
ποδοφυλλοτοξίνης και απομεθυλίωση στη θέση 4΄. Μετά από αυτές τις αλλαγές το μόριο
χάνει την ικανότητα σύνδεσης με την τουμπουλίνη, αλλά αναστέλλει την τοποϊσομεράση
ΙΙ.
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μυελογενούς λευχαιμίας, ασθένειας Hodgkins,
καρκίνου των ωοθηκών σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα και λιγότερο
συχνά για την αντιμετώπιση όγκων στον εγκέφαλο και νευροβλαστωμάτων.
Χορηγείται από το στόμα, σε μορφή υγρής κάψουλας, ενώ διατίθεται και σε
ενέσιμη μορφή.
Ιn vitro μελέτες για την παραγωγή ποδοφυλλοτοξίνης.
Η ολική σύνθεση της ποδοφυλλοτοξίνης και των παραγώγων της, από εμπορικής
άποψης, αποτελεί μη συμφέρουσα λύση στο άμεσο μέλλον.Επίσης λόγω του γεγονότος ότι
η απομόνωση της από τα φυτά σε μεγάλες ποσότητες είναι μια δύσκολη, επίπονη και
δαπανηρή διαδικασία, η επιτυχημένη ανάπτυξη αντικαρκινικών φαρμάκων έχει
επικεντρωθεί στην in vitro (καλλιέργειες κυττάρων) παραγωγή, ως μια πολύ
αποτελεσματική εναλλακτική λύση.
Έχει

αναφερθεί

(Kadkade,1981-1982)

παραγωγή

ποδοφυλλοτοξίνης

από

κυτταρικές καλλιέργειες του P.peltatum. Οι καλλιέργειες κυττάρων από Ρ.hexandrum
αποδείχτηκαν πολύ δύσκολη διαδικασία. Το 1989 ο Van Uden ανέφερε την έναρξη
κυτταρικών καλλιεργειών από τις ρίζες του Ρ.hexandrum και την παραγωγή
ποδοφυλλοτοξίνης από μη διαφοροποιημένες κυτταρικές καλλιέργειες και κυτταρικά
εναιωρήματα.
Ο Van Uden δοκίμασε εκατοντάδες ορμονικούς συνδυασμούς και συγκεντρώσεις
πολλών ουσιών και κατέληξε στον εξής συνδυασμό ως ανφορά το θρεπτικό υλικό:
βιταμίνη Β5 με 2% γάλα καρύδας, 4% σουκρόζη και 4mg/L ναφθάλινοοξικό οξύ.
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Κυτταρικά εναιωρήματα δημιουργήθηκαν με τη μεταφορά κυττάρων στο ίδιο μέσο
και με ανακίνηση στα 150prm. Έτσι προέκυψαν ομογενοποιημένα εναιωρήματα.
Το χρώμα

των πετυχημένων καλλιεργειών ήταν σκούρο καφέ και περιείχαν

σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα ποδοφυλλοτοξίνης σε σχέση με τις ανοιχτόχρωμες
καλλιέργειες. Η υψηλότερη συγκέντρωση ποδοφυλλοτοξίνης που μετρήθηκε ήταν 0,3%
βάση ξηρού. Στα εναιωρήματα, οι ψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν την 15η
ημέρα, όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος ανάπτυξης των κυττάρων.
Σε έρευνες του Woerdenbag(1990) σε κυτταρικές καλλιέργειες του Ρ.hexandrum
διαπιστώθηκε, ότι η κονιφεριλική αλκόολη, σε συνδυασμό με τη β-κυκλοδεξτρίνη,
ενίσχυσε την παραγωγή της ποδοφυλλοτοξίνης, φθάνοντας την στη μέγιστη τιμή 0,012%.
Η βιοτεχνολογική παραγωγή ποδοφυλλοτοξίνης, χρησιμοποιώντας in vitro
τεχνικές, μπορεί να αποδειχθεί ένας εναλλακτικός, αποτελεσματικός, οικονομικός και
κυρίως φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος παραγωγής νέων φαρμάκων.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Οξυτενή κονδυλώματα
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Κύηση
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Τοπικός ερεθισμός
ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Το ανώτατο όριο εφαρμογής του φαρμάκου είναι 50 επιθέσεις.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Τοπική εφαρμογή 3 μέρες/εβδομάδα
ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Σε διαλύματα και σε ορισμένες πυκνότητες (σε
αλκοόλη 12,5%, έλαιο 20-25%, βάμμα βενζόης 5-15%) ή σε αλοιφή (σε λανολίνη και
βαζελίνη 20-25%).
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: WARTEC/Gambriel Health: cr.ext. us 0,15% tub x 5g
sol.ext. us 0,5% fl x 3ml. [29]
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Εικόνα 12: Μόριο Ποδοφυλλοτοξίνης

4.6 ΙΜΑΤΙΝΙΒΗ (Glivec ή GleevecTM)
4.6.1 Φυσικοχημικές ιδιότητες
Μ.Τ.: C29H31N7O (ως ελεύθερη βάση) Μr=493,6
M.T.: C30H35N7O4S (ως μεθανοσουλφωνικό άλας)
Εμφάνιση:Λευκή ως υποκίτρινη ή ελαφρώς καφετιά κρυσταλλική ουσία.
Το άλας διαλύεται σε υδατικά ρυθμιστικά διαλύματα με ρΗ<5,5,ενώ είναι ελάχιστα
διαλυτό σε ρΗ ουδέτερο ή αλκαλικό.

4.6.2 Γενικά
Η

ιματινίβη,

αποτελεί

παρασκευάστηκε με τη λεγόμενη

τυπικό

παράδειγμα

φαρμακευτικής

ουσίας

που

μέθοδο rational drug design (λογικός σχεδιασμός

φαρμάκου). Η μέθοδος βασίζεται στη γνώση της χημείας και της βιοχημείας μιας
ασθένειας, στη γνώση των «ενοχοποιούμενων βιομορίων» και στο πώς αυτά μπορούν να
δεσμευτούν και να αδρανοποιηθούν από τη φαρμακευτική ουσία, ώστε να επέλθει
θεραπεία.
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4.6.3 Ιστορικά στοιχεία
Η ανακάλυψη της ιματινίβης δεν ήταν τυχαία, αλλά υπήρξε αποτέλεσμα
συστηματικής έρευνας στον τομέα αναστολέων της τυροσινικής κινάσης και
πραγματοποιήθηκε από τον Brian Druker (Oregon Cancer Institute’s Leukemia
Centre,Oregon Health and Science Univercity,Portland,Oregon). Αναπτύχθηκε ως
φάρμακο από την Novartis Pharmaceuticals, μετά από κλινικές μελέτες, το 1988 για
διάφορες μορφές χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (chronic myeloid leukemia,CML), σε
παιδιά και ενήλικες.
Η υψηλή θεραπευτική της ικανότητα, την έφερε στην επικαιρότητα το 2001, όταν
εγκρίθηκε η χρήση της από την FDA (Federal Drug Administration) των ΗΠΑ. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η έγκριση αυτή πραγματοποιήθηκε μόλις μέσα σε 3 χρόνια, γεγονός που
αποτελεί ρεκόρ, για τις μέχρι τότε πρακτικές της FDA. Από τότε εμφανίζονται στην
ιατρική βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα αρκετών κλινικών ερευνών, που δείχνουν την
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.
Τον Ιούνιο του 2006, η ιματινίβη απασχόλησε την επικαιρότητα λόγω της
δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων μακροχρόνιας έρευνας, που έδειξαν ότι ασθενείς με
χρόνια μυελογενή λευχαιμία, επιβίωσαν κατά 90% και με πολύ καλή ποιότητα ζωής, πέντε
χρόνια μετά τη λήψη του φαρμάκου, ενώ συνήθως πέθαιναν σε 4 χρόνια.
Η εμπορική ονομασία του φαρμακευτικού σκευάσματος ιματινίβης στη Ευρώπη,
είναι Glivec και στις ΗΠΑ Gleevec. To σκεύασμα αυτό είναι ευρύτερα γνωστό ως το
«χάπι της λευχαιμίας». [27]

4.6.4 Σύνθεση μορίου
Η σύνθεση του μορίου αναπτύχθηκε από την Novartis Pharmacueticals, μετά από
έλεγχο πλήθους ενώσεων που αφορούσαν τον εντοπισμό του αρχικού μορίου. Εντοπίστηκε
τελικά η πυριμιδίνη Α με τροποποίηση της οποίας προέκυψε το μόριο της ιματινίβης.

Εικόνα 13: Αρχικό μόριο από το οποίο με τη μέθοδο του λογικού σχεδιασμού
φαρμάκων (rational drug design) σχηματίστηκε η ιματινίβη.

68

4.6.5 Έρευνες
Ο μηχανισμός δράσης της ιματινίβης έχει μελετηθεί και έχουν διερευνηθεί οι
τρόποι με τους οποίους καταπολεμά τη λευχαιμία. Συγκεκριμένα, η ιματινίβη δεσμεύει ένα
μη φυσιολογικό ένζυμο, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της λευχαιμίας. Έτσι
παρεμβαίνει στη μεταγωγή μηνυμάτων και αναστέλλει τη δράση ορισμένων ενζύμων, τα
οποία αποτελούν την αιτία έναρξης και επέκτασης της νόσου. Από την άποψη αυτή
αποτελεί σημαντική πρόοδο στη θεραπεία διάφορων τύπων καρκίνου.
Η χρόνια μυελογενής λευχαιμία, είναι μία νόσος κατά την οποία ο μυελός των
οστών παράγει υπερβολικό αριθμό ανώριμων λευκών αιμοσφαιρίων. Στα πρώτα στάδια, η
νόσος δεν γίνεται αντιληπτή. Ωστόσο στο τέλος, αρχίζει συσσώρευση εκατομμυρίων
«άχρηστων» λευκών αιμοσφαιρίων, σε βάρος της παραγωγής χρήσιμων λευκών
αιμοσφαιρίων, όπως επίσης και σε βάρος της παραγωγής αιμοπεταλίων, που είναι
απαραίτητα στον μηχανισμό πήξης του αίματος. Αποτέλεσμα είναι

αναιμία, εύκολη

προσβολή του ασθενούς από λοιμώξεις, ανεξέλεγκτες αιμορραγίες και άλλες επιπλοκές
που οδηγούν στον θάνατο.
Ερευνητές στη Φιλαδέλφεια το 1960, διαπίστωσαν ότι το χρωμόσωμα 22 ήταν
αφύσικα μικρό σε ασθενείς που έπασχαν από χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Το ανώμαλο
αυτό χρωμόσωμα ονομάστηκε Φιλαδέλφεια (Philadelphia chromosome) και βρίσκεται στο
95% των πασχόντων από την ασθένεια. Αργότερα, διαπιστώθηκε ότι αυτό οφείλεται στο
ότι τμήμα του γενετικού υλικού του χρωμοσώματος 22 έχει «ανταλλαχθεί» με τμήμα του
χρωμοσώματος 9. Το γονίδιο Αbl (Ableson leukemia virus) του χρωμοσώματος 9 κινείται
και συνενώνεται με το γονίδιο Bcr (breakpoint cluster region) του χρωμοσώματος 22. Το
αποτέλεσμα αυτής της διαμετάθεσης (translocation), είναι η δημιουργία ενός υβριδικού
γονιδίου Bcr-Abl, το οποίο παράγει αντίστοιχα την «ανώμαλη» πρωτείνη Bcr-Abl, η
δράση της οποίας είναι το αίτιο της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. [27]

4.6.6 Μηχανισμός δράσης
Το φυσιολογικό γονίδιο Abl, παράγει πρωτείνες που είναι απαραίτητες για τη
διαίρεση του κυττάρου, μέσω φωσφορυλίωσης της τυροσίνης. Η ιδιότητα αυτή
μεταβιβάζεται και στην πρωτείνη Bcr-Abl, η οποία έτσι διαθέτει δραστική περιοχή με
ιδιότητες τυροσινικής κινάσης, ενζύμου, που εισάγει τη φωσφορική ομάδα σε μόρια
«στόχους». Ωστόσο, σε αντίθεση με την ελεγχόμενη φωσφορυλιωτική δράση της
πρωτείνης, που παράγεται από το φυσιολογικό γονίδιο Abl, η πρωτείνη που παράγεται από
το υβριδικό γονίδιο Bcr-Abl, παρουσιάζει ανεξέλεγκτη φωσφορυλιωτική δράση. Η
69

μεταγραφή της Bcr-Abl, ενεργοποιεί με φωσφορυλίωση μια αλληλουχία πρωτεΪνών,
επιταχύνοντας τη διαίρεση του κυττάρου. Επιπλέον η Bcr-Abl παρεμποδίζει την
επιδιόρθωση του DNA, προκαλώντας μια γενικευμένη γονιδιακή αστάθεια και την
ανάπτυξη επιπρόσθετων γονιδιακών ανωμαλιών.
Η ιματινίβη, δρα ως αναστολέας των τυροσινικών κινασών. Η ιματινίβη
δεσμεύεται

στη

θέση

της

Bcr-Abl,

όπου

κανονικά

δεσμεύεται

το

ΑΤΡ

(αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ). Χάνοντας την ικανότητα της δέσμευσης ΑΤΡ, η Bcr-Abl,
χάνει την ικανότητα φωσφορυλίωσης άλλων πρωτεινών και έτσι παύει η παραγωγή
«χημικών σημάτων», τα οποία διεγείρουν τη διαδικασία διαίρεσης των κυττάρων, με
αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων.
Το μόριο της ιματινίβης, σχηματίζει έξι δεσμούς υδρογόνου με το γονίδιο Abl και
έτσι επέρχεται σταθεροποίηση του συμπλόκου ιματινίβης-Bcr-Abl.

Εικόνα 14: Δεσμοί Υδρογόνου που αναπτύσσει το μόριο της ιμανιτίβης,
σχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό σταθερό σύμπλοκο.

Τα αμινοξέα που συμμετέχουν στις αλληλεπιδράσεις είναι: η Μεθειονίνη-318,
Θρεονίνη-315, Ασπαρτικό οξύ-381 μέσω των αμινικών ομάδων τους και Γλουταμινικό
οξύ-285, Ισολευκίνη -360 και 361 μέσω των καρβοξυλομάδων τους.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι η ιματινίβη παρεμποδίζει την πρωτείνη Abl και των μη
καρκινικών κυττάρων,αλλά υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα κύτταρα διαθέτουν πλεόνασμα
τυροσινικών κινασών και επομένως δεν βλάπτεται η κανονική λειτουργία τους. [27]
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4.6.7 Βελτιωμένες μορφές και προοπτικές για τη θεραπεία και άλλων
τύπων καρκίνου
Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της ιματινίβης σε ασθενείς με χρόνια μυελογενή
λευχαιμία, είναι σημαντικά. Αλλά η λύση του προβλήματος φαίνεται ότι δεν είναι απλή.
Εντοπίστηκαν μορφές λευχαιμίας, στις οποίες τα καρκινικά κύτταρα, ανέπτυξαν
ανθεκτικότητα στην ιματινίβη, μέσω επικράτησης εκείνων των κλώνων που έφεραν
μεταλλάξεις

στην

πρωτείνη

Abl.

Οι

μεταλλάξεις

αυτές,

παρεμποδίζουν

την

αποτελεσματική σύνδεση του φαρμάκου, επομένως και τη δράση του. Έτσι
δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων φαρμάκων και νέων
στρατηγικών θεραπείας. Τυπικά παραδείγματα νέων ουσιών, οι οποίες δεσμεύουν
αποτελεσματικότερα την Bcr-Abl, είναι οι ουσίες dasatinib (BMS) και nilotinib (AMN), οι
οποίες δομικά διαθέτουν τμήμα της δομής της ιματινίβης.
Η ιματινίβη, έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση και άλλων τύπων
καρκίνου,οι οποίες προκαλούνται επίσης από πρωτείνες του τύπου Bcr-Abl. Μια τέτοια
ασθένεια, είναι ένας τύπος όγκου του γαστρεντερικού. Τρεις διαφορετικές κλινικές
μελέτες, έδειξαν ότι ασθενείς που έλαβαν ιματινίβη, εμφάνισαν σύντομα βελτίωση. Ήδη
έχουν ξεκινήσει κλινικές μελέτες για σπάνια είδη καρκίνου του εγκεφάλου, τον
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του προστάτη.
Αποδείχθηκε ότι το φάρμακο Glivec μπορεί να δράσει συνεργικά και με άλλα
αντικαρκινικά φάρμακα, όπως η ταξόλη για την αντιμετώπιση του καρκίνου του
προστάτη, με αρκετά θετικά κλινικά αποτελέσματα. Πάντως πρόβλημα αποτελεί το
μεγάλο κόστος των φαρμάκων αυτών,που στην περίπτωση του Glivec εκτιμάται στα 22002350 ευρώ/μήνα. [27]

4.6.8

Φαρμακοκινητικά δεδομένα

Βιοδιαθεσιμότητα: 98%
Δέσμευση από πρωτείνη: 95%
Μεταβολισμός: Μέσω ήπατος
Ημιζωή: 18 ώρες
Απέκκριση: 68% από τα κόπρανα, 13% μέσω των νεφρών.
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4.6.9

Παρενέργειες
Οι παρενέργειες είναι σχετικά ήπιες. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν :πόνοι και

κράμπες στα κάτω άκρα, οιδήματα, διάρροια, πονοκέφαλοι, ναυτία, εξανθήματα. Επίσης
παρουσιάστηκε σοβαρή κατακράτηση υγρών στο 2% των περιπτώσεων.

Εικόνα 15: Ιματινίβη (Glivec ή Gleevec TM)
4-[(4-μεθυλοπιπεραζινυλο-1)μεθυλο]-N-[4-μεθυλο-3-[(4-πυριδινυλο-3πυριμιδινυλο-2) αμινο]-φαινυλο]-βενζαμίδιο
(μεθανοσουλφονικό
άλας)

4.7 ΣΙΣ-ΠΛΑΤΙΝΗ (cis-διάμμινοδιχλωρολευκόχρυσος (ΙΙ))
4.7.1 Φυσικοχημικές ιδιότητες
Μ.Τ.: Cl2H6N2Pt
Mr :300,06
ΕΜΦΑΝΙΣΗ: κίτρινη σκόνη ή πορτοκαλοκίτρινοι κρύσταλλοι
Πυκνότητα : 3,7g/cm3
Σ.Τ. : 2700C
Διαλυτότητα στο νερό : 1-2mg/ml σε θερμοκρασία δωματίου, 8-10mg/ml στους 600C.
Μέτρια διαλυτό σε διμεθυλοφορμαμίδιο.
Σε υδατικά διαλύματα αποκτά σταδιακά την trans μορφή.
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4.7.2 Γενικά
Το

σύμπλοκο

είναι

ευρύτερα

γνωστό

ως

σισπλατίνη

(cisplatin)

και

παρασκευάστηκε για πρώτη φορά από τον Μ.Peyrone (είναι γνωστό ως άλας του Peyrone)
το 1845. Η μελέτη της δομής του έδειξε ότι υπάρχει σε δόμες δομές cis και trans.(Alfred
Werner,1893).
Παρ’όλες τις παρενέργειες θεωρείται επαναστατικό φάρμακο στη χημειοθεραπεία
επιθετικών τύπων καρκίνου (μεταστατικών).
Το 1978 η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (US FDA) την ενέκρινε
ως αντικαρκινικό φάρμακο.Διατίθεται με διάφορες εμπορικές ονομασίες όπως Platinol και
Platamine.Στην Ελλάδα η σισπλατίνη εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΟΦ)(Αρ.Πρωτοκ. 55258/6-9-2006).[27]

4.7.3 Ιστορικό ανακάλυψης
Η αναγνώριση της κυτταροστατικής δράσης της σισπλατίνης,αποτελεί τυπικό
παράδειγμα τυχαίας ανακάλυψης.Προέκυψε κατά τη διάρκεια ερευνητικής εργασίας που
είχε τελείως διαφορετικό σκοπό.
Το 1961 στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν (ΗΠΑ),ο βιοχημικός Βarnett Rosenberg
και οι συνεργάτες του πειραματίζονταν πάνω στην επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου στην
ανάπτυξη βακτηριδίων.Παρατήρησαν ότι όταν ηλεκτρόδια λευκόχρυσου βυθίζονταν στην
κυτταροκαλλιέργεια των βακτηρίων,τότε η κυτταρική διαίρεση του Escherichia coli
σταματούσε με ταυτόχρονη παραγωγή νηματίων που είχαν μήκος μέχρι και 300 φορές
μεγαλύτερο από τα κανονικά βακτήρια.Το γεγονός οφειλόταν στη διακοπή της κυτταρικής
διαίρεσης και όχι σε διέγερση κάποιας αυξητικής διεργασίας.Όταν τα πειράματα
επναλήφθηκαν με οργανισμούς κατά Gram,η κυτταρική διαίρεση σταματούσε μόνο στους
θετικούς

οργανισμούς

κατά

Gram.

Παρόμοια

δράση

παρουσίαζαν

ορισμένες

κυτταροστατικές χημικές ουσίες.

4.7.4 Έρευνες
Όταν παρασκευάστηκαν οι καθαρές cis και trans μορφές του συμπλόκου
διαπιστώθηκε ότι μόνο η cis μορφή παρουσίαζε κυτταροστατική δράση.Με βάση αυτή την
παρατήρηση,το 1968 ο Rosenberg άρχισε πειράματα στο εργαστήριο με υποτοξικές δόσεις
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του cis-συμπλόκου και με σαρκώματα που εμφυτεύθηκαν σε ποντίκια.Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι η σισπλατίνη ήταν εξαιρετικά κυτταροτοξική ουσία για τα κακοήθη κύτταρα.
Κατά τα επόμενα χρόνια μελετήθηκε η θεραπευτική δραστικότητα της σισπλατίνης και
αποδείχθηκε

ιδιαίτερα

όρχεων,ωοθηκών,τραχήλου

αποτελεσματική
της

σε

μήτρας,ουροδόχου

μεταστατικά
κύστης

και

νεοπλάσματα

εγκεφάλου.Επίσης

αποδείχθηκε αποτελεσματική στον μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων και στον
καρκίνο του προστάτη σε συνδυασμό με άλλα κυτταροστατικά φάρμακα.

4.7.5 Μηχανισμός αντικαρκινικής δράσης
Η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στο μηχανισμό με τον οποίο εισάγεται στο
ζωντανό οργανισμό,διαχέεται στα διάφορα όργανα δρώντας σε συγκεκριμένες θέσεις της
δομής των νουκλεΪνικών οξέων (DNA,RNA),προκαλώντας έτσι την αναστολή της
ανάπτυξης των κακοήθων κυττάρων.
Συνήθως το ενέσιμο υλικό(το οποίο περιέχει ισοτονικό διάλυμα NaCl) εισάγεται
στην κοιλιακή χώρα.Έτσι η σισπλατίνη εισάγεται στο αίμα,όπου παραμένει αναλλοίωτη
λόγω της σχετικά υψηλής συγκέντρωσης ιόντων Cl- (100mM).Ως ηλεκτρικά ουδέτερη
εισέρχεται στο κύτταρο είτε με παθητική διάχυση (passive difusion) μέσω της κυτταρικής
μεμβράνης(δηλ.λόγω διαφοράς συγκέντρωσης),είτε με ενεργητική πρόσληψη ή διαπέραση
(active uptake) δηλ. μεταφορά μετά από σύνδεση με ένα μόριο μεταφορέα,συνήθως μια
πρωτεϊνη.
Μέσα στο κύτταρο,λόγω της χαμηλότερης συγκέντρωσης των Cl- (3-20mM) και
της υψηλότερης συγκέντρωσης του νερού στο κυτταρόπλασμα,το μόριο υπόκεινται δύο
υδρολύσεις,κατά τις οποίες τα άτομα χλωρίου αντικαθίστανται από δύο μόρια Η2Ο
σύμφωνα με τις αντιδράσεις:

Pt(NH3)2Cl2 + H2O → [Pt(NH3)2Cl H2O]+ + Cl[Pt(NH3)2Cl H2O]++ H2O →[Pt(NH3)2(H2O)2]2+ + Cl-

Φορτισμένη πλέον θετικά (+2),προσεγγίζει διάφορους στόχους,όπως τα βιομόρια
DNA,RNA

ένζυμα

που

περιέχουν

θείο

(μεταλλοθειονίνη

ή

γλουταθειόνη).Οι

αλληλεπιδράσεις με τα τελευταία αποτελούν μέρος της άμυνας του κυτταρικού
υποστρώματος στην κυτταροτοξικότητα της σισπλατίνης και σε κάποιο βαθμό
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αντίστασης του οργανισμού κατά του φαρμάκου.
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Η αλληλεπίδραση της σισ-πλατίνης με το RNA,δεν σχετίζεται άμεσα με την
κυτταροστατικής της δράσης. Η αλληλεπίδραση της σισ-πλατίνης με το DNA έχει ως
αποτέλεσμα το σχηματισμό διάφορων ενώσεων προσθήκης. Άμεσο αποτέλεσμα της
δημιουργίας αυτών των ενώσεων προσθήκης είναι η αποδιοργάνωση στην περιοχή
τους,της κανονικής στίβαξης των βάσεων,γεγονός που προκαλεί μια τοπική στρέβλωση
(kink), στη δομή του μορίου DNA. Η παραμόρφωση αυτή φαίνεται ότι καθιστά το μόριο
του DNA μη λειτουργικό, γεγονός που οδηγεί στο θάνατο του κυττάρου.[27]

4.7.6 Σύνθεση
Η σύνθεσή του είναι σχετικά απλή και βασίζεται στην ελεγχόμενη αναγωγή του
εξαχλωροσυμπλόκου άλατος του Pt(IV) με υδροχλωρική υδραζίνη,προς το αντίστοιχο
τετραχλωροσύμπλοκο άλας του Pt(II),το οποίο στη συνέχεια αντιδρά με μίγμα ΝΗ3/ΝΗ4Cl
δίνοντας το ζητούμενο σύμπλοκο.Οι σχετικές αντιδράσεις έχουν ως εξής [27] :

2Κ2[PtCl6] +N2H4.2HCl → 2K2[PtCl4] +N2 + 6HCl
K2[PtCl4] + 2NH3 (NH4Cl)→ cis [Pt(NH3)2Cl2] +2KCl.

4.7.7 Παρενέργειες
Νεφροτοξικότητα,περιφερικήνεφροπάθεια,απώλειαακοής,αλωπεκία,εμετός,ναυτία
και οστεομυελική αναστολή (καταστολή της ανάπτυξης του μυελού των οστών).Για τους
λόγους αυτούς χορηγείται ταυτόχρονα με πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και μαζί με
μανιτόλη,που επιτείνει τη διέλευση υγρών από τα νεφρά,βοηθώντας στην απαλλαγή του
οργανισμού από αυτό το τοξικό φάρμακο.[27]

Εικόνα 16: cis-διαμμινοδιχλωρολευκόχρυσος(ΙΙ) (Σισ -πλατίνη)
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5.ΓΕΝΕΤΙΚΗ,ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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5. ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο 21ος αιώνας θεωρείται ο αιώνας της Γενετικής και της Βιοϊατρικής γενικότερα.
Στις μέρες μας η Γενετική εξελίσσεται με τα βλέμματα του κόσμου στραμμένα πάνω της.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχει συμπεριληφθεί στα προγράμματα σπουδών των
περισσότερων χωρών ως ανεξάρτητη επιστήμη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Γενετική του Ανθρώπου, οι πληροφορίες και
η έρευνα που αφορούν στην κατανόηση της γενετικής βάσης των ανθρώπινων νοσημάτων,
ώστε να γίνει δυνατή η ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης και πιθανών θεραπειών, στο άμεσο
μέλλον.
Τα γενετικά νοσήματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ανθρώπινων
νοσημάτων. Εκτός από τα 4000 μονογονιδιακά νοσήματα που έχουν αναγνωριστεί, πολλές
ασθένειες έχουν σημαντική γενετική συνιστώσα (ορισμένες μορφές καρκίνου, ο
σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδιαγγειακές νόσοι, σχιζοφρένεια κ.α.)
Η αναγνώριση του ρόλου των γενετικών παραγόντων στην παθογένεια των
ασθενειών, έχει ωθήσει στην κλινική γενετική, καθιστώντας την έναν από τους ταχύτερα
εξελισσόμενους κλάδους της σύγχρονης ιατρικής. Η αποκάλυψη ότι πολλά νοσήματα
οφείλονται σε γενετικά αίτια και η ταυτοποίηση γενετικών περιοχών δηλαδή περιοχών στο
DNA,οι μεταλλάξεις των οποίων αποτελούν την αιτία συγκεκριμένων ασθενειών, έχουν
βρει άμεση εφαρμογή στην καλύτερη κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων και στη
βελτίωση της διάγνωσης και διαχείρισης των ασθενειών.
Οι νέες αυτές εξελίξεις βρίσκουν εφαρμογή και στο τομέα της πρόληψης, εκεί
ακριβώς που πρέπει να εστιαστεί η σύγχρονη ιατρική. Τα προγράμματα γενετικού ελέγχου
για την ανεύρεση ατόμων, που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν συγκεκριμένες
ασθένειες, η βελτιωμένη γενετική διάγνωση, η γενετική καθοδήγηση και συμβουλευτική,
η προγεννητική και προεμφυτευτική διάγνωση, είναι μερικές από τις σύγχρονες εφαρμογές
της νέας γενετικής γνώσης στην ιατρική πρακτική.
Ο καθορισμός των γενετικών παραγόντων που προδιαθέτουν σε ασθένεια και η
ανεύρεση των ατόμων με γενετική προδιάθεση αποτελούν το αντικείμενο των κλάδων της
Γενετικής του ανθρώπου και της Ιατρικής Γενετικής. Ο εντοπισμός εκείνων των
παραγόντων που καθορίζουν την ευπάθεια σε κάποια ασθένεια δίνει την ευκαιρία για
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πρόληψη των κλινικών εκδηλώσεων, ελέγχοντας το περιβάλλον των ατόμων που
βρίσκονται σε γενετικό κίνδυνο. Π.χ. ο καρκίνος έχει αναδειχθεί ως μια από τις κύριες
αιτίες θανάτου στον ανεπτυγμένο κόσμο εξαιτίας της κακής διατροφής, του καπνίσματος,
των μεταλλαξιογόνων παραγόντων που επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία.
Τα σημερινά δεδομένα παρέχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία για το ρόλο της
γενετικής στην αιτιολογία των νοσημάτων. Ο κλάδος της γενετικής του καρκίνου στον
άνθρωπο έχει δείξει ότι τα ανθρώπινα κύτταρα φέρουν δύο ξεχωριστές ομάδες γονιδίων,
τα αποκαλούμενα «ογκογονίδια» και τα «ογκοκατασταλτικά» γονίδια, τα οποία
φυσιολογικά συμμετέχουν στον έλεγχο της κυτταρικής αύξησης. Κάποιες μεταλλάξεις
αυτών των γονιδίων μπορούν να οδηγήσουν σε μία ανεξέλεγκτη αύξηση και
πολλαπλασιασμό των κυττάρων, που αναγνωρίζουμε ως καρκίνο. Η ανακάλυψη των
γονιδίων αυτών έχει αναδείξει μια απροσδόκητη σύνδεση ανάμεσα στον καρκίνο και την
γενετική.
Πολλές μορφές καρκίνου, σχετίζονται με τις αναδιατάξεις και βλάβες στα
χρωμοσώματα, που έχουν σημαντική διαγνωστική και προγνωστική σημασία. Η
κλωνοποίηση αυτών των περιοχών των βλαβών και αλλοιώσεων συνέβαλλε στην
ανακάλυψη νέων γονιδίων και στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών του
φυσιολογικού και μη φυσιολογικού ελέγχου της αύξησης. Επιπλέον έχουν ταυτοποιηθεί
ορισμένα ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια των οποίων οι μεταλλάξεις μπορεί
να αφορούν σε ανωμαλίες κατά τη γέννηση και όχι τόσο για την εμφάνιση καρκίνου.
Με τον τρόπο αυτό οι ιατρικές έρευνες συμβάλλουν συνεχώς στην κατανόηση
πολλών μηχανισμών της γενετικής. Η ιατρική γενετική ασχολείται με την ανθρώπινη
ασθένεια στο πιο βασικό επίπεδο, εκείνο του ίδιου του γονιδίου. Έτσι είναι επόμενο ότι η
πρόοδος στη γενετική θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κλινική ιατρική και το μέγεθος
αυτών των επιπτώσεων ολοένα θα μεγαλώνει.Ο περαιτέρω χαρακτηρισμός των
προδιαθεσικών γονιδίων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά και η ανακάλυψη νέων και η
κατανόηση της σχέσης μεταξύ αυτών των γονιδίων και του περιβάλλοντος, θα οδηγήσουν
στη ρεαλιστική αποτύπωση των μηχανισμών της γενετικής προδιάθεσης για τις μορφές
του καρκίνου και για τις υπόλοιπες ασθένειες με μικρότερη ή μεγαλύτερη γενετική
συνιστώσα.
Η αύξηση των γνώσεων μας για τη βιολογία του καρκίνου έχει οδηγήσει σε
αξιοσημείωτη πρόοδο στην πρόληψη του καρκίνου, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Οι
επιστήμονες έχουν μάθει περισσότερα για τον καρκίνο κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες
από ότι είχαν μάθει σε όλους τους αιώνες που προηγήθηκαν. Η έρευνα για τον καρκίνο
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αυτή τη στιγμή προχωρά σε τόσα πολλά μέτωπα μερικά από τα οποία παρατίθενται
κατωτέρω:
Περισσότερες στοχευμένες θεραπείες: Καθώς, όλο και περισσότερα είναι αυτά
που έμαθαν οι επιστήμονες για τη μοριακή βιολογία του καρκίνου έτσι οι ερευνητές θα
έχουν περισσότερους στόχους για τα νέα φάρμακα τους. Μαζί με περισσότερα
μονοκλωνικά αντισωμάτων και μικρούς αναστολείς σηματοδοσίας, οι ερευνητές
αναπτύσσουν

νέες

κατηγορίες

μορίων,

όπως

ολιγοδεοξυνουκλεοτίδια

(oligodeoxynucleotides) αντιαγγελιαφόρους και μικρά RNA παρεμβολής (SiRNA).
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μια νέα κατηγορία στοχευμένων θεραπειών που
ονομάζονται αναστολείς PARP. (PARP είναι συντομογραφία για την πολυ (ADP-ριβόζη)
ενζύμων πολυμεράσης). Τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν PARP

για να

επιδιορθώσουν βλάβες του DNA, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκλήθηκαν
από τη θεραπεία του καρκίνου. Πρόσφατες μελέτες στον καρκίνο του μαστού έχουν δείξει
ότι το αυτού του είδους η στοχευμένη θεραπεία PARP μπορεί να κάνει τα καρκινικά
κύτταρα πιο ευαίσθητα σε αυτήν και να προωθήσει το θάνατο τους.
Νανοτεχνολογία: Είναι μια νέα τεχνολογία για την παραγωγή υλικών που
αποτελούνται από

εξαιρετικά μικρά σωματίδια και οδηγεί σε πολύ ελπιδοφόρες

απεικονιστικές εξετάσεις, που μπορεί να δείξουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τοποθεσία
των όγκων. Είναι, επίσης μια μέθοδος, η οποία υποβοηθά την ανάπτυξη νέων τρόπων για
την παράδοση των φαρμάκων πιο συγκεκριμένα και αποτελεσματικά στα καρκινικά
κύτταρα.
Ρομποτική χειρουργική: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε χειραγώγηση των
χειρουργικών εργαλείων εξ αποστάσεως, με βραχίονες του ρομπότ και άλλες συσκευές
που ελέγχονται από τον χειρουργό. Ρομποτικά συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για
διάφορους τύπους της χειρουργικής του καρκίνου. Καθώς όμως η μηχανική και την
τεχνολογία των υπολογιστών βελτιώνονται συνεχώς, μερικοί ερευνητές αναμένουν ότι τα
μελλοντικά συστήματα θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν την αφαίρεση των όγκων
πληρέστερα και με λιγότερο χειρουργικό τραύμα.
RNA κατατομή έκφρασης και πρωτεϊνωματική: Η RNA κατατομή έκφρασης
επιτρέπει στους επιστήμονες να καθορίσουν σχετικά ποσά εκατοντάδων ή ακόμα και
χιλιάδων μορίων RNA στην μονάδα του χρόνου. Γνωρίζοντας τι πρωτεΐνες ή RNA μόρια
είναι παρόντα στα κύτταρα μπορεί οι επιστήμονες να καταλάβουν πολλά για την
συμπεριφορά του κυττάρου. Στην περίπτωση του καρκίνου, μπορεί να βοηθήσει στη
διάκριση πιο επιθετικής μορφής καρκίνου ή λιγότερο επιθετικής και μπορεί συχνά να
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βοηθήσει στην πρόβλεψη για το ποια φάρμακα ενδέχεται να αντιμετωπισουν το όγκο
καλύτερα.
Οι μέθοδοι πρωτεομικής (επιστήμης που ασχολείται με την μεγάλης κλίμακας
μελέτη των πρωτεϊνών, ιδιαίτερα των δομών και των λειτουργιών τους), επίσης έχουν
δοκιμαστεί για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου. Για τους περισσότερους
τύπους καρκίνου, η μέτρηση μιας πρωτεΐνης στο αίμα, δεν είναι πολύ καλή μέθοδος στην
έγκαιρη διάγνωση των καρκίνων. Αλλά οι ερευνητές είναι αισιόδοξοι, ότι η σύγκριση των
σχετικών ποσών πολλών πρωτεϊνών, μπορεί να είναι πιο χρήσιμη και γνωρίζοντας ότι
ορισμένες πρωτεΐνες είναι ασυνήθιστα πλούσιες και άλλες είναι λιγότερο άφθονες,
μπορούν να παρέχουν ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες για την θεραπεία του καρκίνου
και τα αποτελέσματά της. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό κομμάτι στον χώρο της έρευνας
και τα πρώτα αποτελέσματα στον καρκίνο του πνεύμονα και μελέτες για τον καρκίνο του
παχέος έχουν ελπιδοφόρα μηνύματα.[3]
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6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όταν γίνεται η διάγνωση του καρκίνου, πολλοί άνθρωποι ψάχνουν πέρα από τις

καθιερωμένες ιατρικές πρακτικές, για να βοηθηθούν στη μάχη ενάντια στον καρκίνο ή για
να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες. Αν και κάποιες μη παραδοσιακές θεραπείες, μπορεί
να είναι χρήσιμες, άλλες μπορεί να είναι επιβλαβείς, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιηθούν στη
θέση αποδεδειγμένων θεραπειών. Οι συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες για τον
καρκίνο, χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με τις καθιερωμένες ιατρικές πρακτικές.
Η συμβατική θεραπεία είναι επιβλαβής. Έρευνες αποδεικνύουν ότι αρκετοί ασθενείς
μειώνουν την συμβατική θεραπεία και η απάντησή τους στο ερώτημα, αν μπορούν να
περιγράψουν τους λόγους που τους οδηγούν σε αυτήν την μείωση, οι ασθενείς
περιέγραψαν με πολλούς τρόπους ότι η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία είναι
επιβλαβής, συμπεριλαμβανομένων της βλάβης που προκαλούν στα φυσιολογικά κύτταρα,
της αποδυνάμωσης του ανοσοποιητικού συστήματος και της παρεμπόδισης της
ανάκτησης. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι ασθενείς πιστεύουν ότι η συμβατική θεραπεία θα
αποβεί μοιραία γι 'αυτούς. Αρκετοί ασθενείς πιστεύουν ότι η συμβατική θεραπεία, δεν
είναι δυνατόν να κάνει τη διαφορά στην έκβαση της νόσου, είτε λόγω των περιορισμών
που συνδέονται με αυτήν ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νόσου τους. Συχνά,
οι συμμετέχοντες αναφέρουν την πεποίθησή τους, ότι η συμβατική θεραπεία δεν
προσφέρει καμία εγγύηση για πλήρη ίαση.
Αντιθέτως,

μια κοινή άποψη που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες ήταν ότι η

εναλλακτική ή συμπληρωματική θεραπεία, έχει διαφορετικές μεθόδους και σκοπούς. Οι
συμμετέχοντες επεσήμαναν, ότι αυτές οι μέθοδοι λειτουργούν με τους ιδίους πόρους του
σώματος, με φυσικό τρόπο, για την προώθηση της θεραπείας, ενώ η συμβατική θεραπεία
είναι κοντόφθαλμη και επιτίθεται μόνο στο σύμπτωμα, χωρίς να αντιμετωπίζονται οι
υποκείμενες ανισορροπίες. Οι εναλλακτικές μέθοδοι είναι αποτελεσματικές και αυτό
δήλωσαν οι συμμετέχοντες και απέδειξαν ότι η κατάστασή τους βελτιώθηκε μετά από την
χρήση τέτοιων θεραπειών.[30] Αυτές οι θεραπείες δε θα γιατρέψουν τον καρκίνο, αλλά
μπορεί να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, μειώνοντας το άγχος και τις παρενέργειες της
82

θεραπείας και βελτιώνοντας γενικά τη φυσική κατάσταση αυτού που πάσχει. Επιπλέον,
επειδή οι περισσότερες συμπληρωματικές ή εναλλακτικές μέθοδοι, γίνονται από αυτούς,
μπορεί να παρέχουν μια αίσθηση ελέγχου της κατάστασης. Ένας στους δύο πάσχοντες
από καρκίνο στρέφεται στις συμπληρωματικές (εναλλακτικές) θεραπείες, για να
αντιμετωπίσει καλύτερα τη νόσο, αναφέρει η επιθεώρηση «Cancer». Η σχετική μελέτη
βασίστηκε σε 4.139 πάσχοντες από καρκίνο, από τους οποίους οι ερευνητές πήραν
συνέντευξη 10 έως 24 μήνες, μετά τη διάγνωση της ασθενείας τους.
Οι συμπληρωματικές θεραπείες χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τις γυναίκες (59%
έναντι 43% των ανδρών), ιδίως από όσες έπασχαν από καρκίνο του μαστού ή των
ωοθηκών, καθώς και από τους νεώτερους, πιο μορφωμένους και πιο εύπορους ασθενείς.
Στη χώρα μας, η χρήση των συμπληρωματικών θεραπειών κερδίζει ολοένα και
περισσότερους γιατρούς και ασθενείς. Είναι χαρακτηριστικό πως στο διοικητικό
συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) , για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν το
2005) εξελέγει και ένας ομοιοπαθητικός γιατρός. Στον ΙΣΑ έχει δημιουργηθεί ειδική
επιτροπή για την Ομοιοπαθητική, ενώ όλο και περισσότεροι γιατροί, υποστηρίζουν τη
θεσμοθέτηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής από την Πολιτεία.
Μερικά άτομα εξερευνούν συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, σε μία
προσπάθεια να αντικαταστήσουν τη συμβατική θεραπεία. Όμως η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα αυτών των εναλλακτικών θεραπειών, συχνά δεν έχει ελεγχθεί ή
κάποιες μπορεί να είναι ακόμα και ζημιογόνες. Το Εθνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο των
Ηνωμένων Πολιτειών έχει ιδρύσει ένα τμήμα αφιερωμένο στην έρευνα της
αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών θεραπειών. Μερικές δημοφιλείς εναλλακτικές
θεραπείες περιλαμβάνουν μεγάλες δόσεις βιταμίνης C, laetrile βιταμίνη Β-17 και θεραπεία
με όζον. Τα φυσικά συμπληρώματα, που πολλοί πιστεύουν ότι είναι εντελώς φυσικά, δεν
ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι τροφές και τα φάρμακα και μπορεί να περιέχουν
μολυσματικές ουσίες. [31, 32, 33, 14 ]

6.2

ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ C)

6.2.1 Φυσικοχημικές ιδιότητες
Εμφάνιση:Κρυσταλλική λευκή ουσία, άοσμη με όξινη γεύση, σταθερή σε άνυδρη μορφή
που μαυρίζει σταδιακά όταν εκτεθεί στο φως.
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Ευδιάλυτη στο νερό (33g/100ml) , στην αιθανόλη(2g/100ml), στη γλυκερίνη(1g/100ml),
μη διαλυτή στους κοινούς μη πολικούς διαλύτες.
Μ.Τ.:C6H8O6

Mr=176

Σ.Τ.=190-1920C

Πυκνότητα=1,65g/ml

[34]

Εικόνα 17: Το μόριο του ασκορβικού οξέος (Αναγωγική μορφή)

Εικόνα 18: Το μόριο του Δεϋδροασκορβικού οξέος (C6H6O6)
(Οξειδωτική μορφή).

6.2.2 Γενικά
Η βιταμίνη C ανήκει στις υδατοδιαλυτές βιταμίνες και αποτελεί το πιο γνωστό και
ευρύτερα χρησιμοποιούμενο διατροφικό συμπλήρωμα. Ο ανθρώπινος οργανισμός
προσλαμβάνει τη βιταμίνη C μέσω της καθημερινής διατροφής, αφού δεν μπορεί να τη
συνθέσει. Είναι αναγκαία για τις διάφορες μεταβολικές λειτουργίες όπως η σύνθεση του
κολλαγόνου, η διατήρηση της σταθερότητας των αιμοφόρων αγγείων, το μεταβολισμό
των αμινοξέων και την απελευθέρωση διαφόρων ορμονών στα επινεφρίδια.[25]
Το ασκορβικό οξύ συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια μεγάλο επιστημονικό
ενδιαφέρον στο πεδίο των θρομβοεμβολικών νόσων και του καρκίνου.
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6.2.3 Ιστορικά στοιχεία

Εικόνα 19: Αlbert Szent Gyorgyi (Nόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 1937).
Η βιταμίνη C απομονώθηκε από τα επινεφρίδια το 1928 από τον Ούγγρο βιοχημικό
Αlbert Szent Gyorgyi (Nόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 1937).
Η ιστορία της βιταμίνης C είναι συνδεδεμένη με μία από τις πιο παλιές διαταραχές
της υγείας του ανθρώπου, το σκορβούτο. Eξάλλου η ονομασία ασκορβικό οξύ προέρχεται
από την έκφραση αντισκορβουτική βιταμίνη, δηλαδή βιταμίνη που θεραπεύει και
προλαβαίνει το σκορβούτο. Η έλλειψή της προκαλεί πρήξιμο στα ούλα, χαλάρωμα στα
δόντια, αιμορραγίες, αργή επούλωση τραυμάτων, αναιμία κ.α.[25]
Μόλις το 1753 αναγνωρίστηκε ότι το σκορβούτο σχετίζεται με τη δίαιτα, όταν ο
Σκωτσέζος χειρούργος του Ναυτικού James Lind απέδειξε ότι το σκορβούτο μπορούσε να
θεραπευτεί και να προληφθεί με τη λήψη χυμών πορτοκαλιού, λεμονιού ή κίτρου.

6.2.4 Η σύνθεση της βιταμίνης C
Η βιταμίνη C βιοσυντίθεται από γλυκόζη στα φυτά μέσω του κύκλου του Dγλυκουρονικού-L-γουλονικού οξέος.Πρόκειται για μία ακολουθία αντιδράσεων ,που
καταλύονται από ένζυμα,που μετατρέπουν τη γλυκόζη σε ασκορβικό οξύ.
Τα ασπόνδυλα,τα ψάρια και μερικά είδη θηλαστικών(ανάμεσά τους και ο
άνθρωπος),λόγω της απουσίας του ενζύμου που καταλύει το τελευταίο στάδιο της
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βιοσύνθεσης,δεν είναι σε θέση να συνθέσουν τη βιταμίνη.Για το λόγο αυτό πρέπει να
λαμβάνεται μέσω της διατροφής.

6.2.5 Διατροφικές πηγές
Η βιταμίνη C είναι ευρέως διανεμημένη στη φύση με τη μορφή του ασκορβικού
οξέος και του διύδρο-ασκορβικού οξέος. Τα φρούτα και τα κηπευτικά, αποτελούν τις πιο
πλούσιες πηγές. Σημαντική ποσότητα βρίσκεται επίσης και στα όργανα των ζώων
(συκώτι,νεφρά), ενώ τα δημητριακά και το κρέας είναι φτωχά στη βιταμίνη. Τα
εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα όπως ακτινίδια και φράουλες, είναι από τις βασικότερες
πηγές, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός, ότι τρώγονται ωμά και δεν έχουν απώλειες που
οφείλονται στο μαγείρεμα. Σημαντική είναι επίσης και η περιεκτικότητα ορισμένων
κηπευτικών, όπως το λάχανο και οι πιπεριές, αν και μεγάλες ποσότητες χάνονται κατά το
βράσιμο.
Το ασκορβικό οξύ ( βιταμίνη C ) περιέχεται σε μεγάλες περιεκτικότητες στα
εσπεριδοειδή. Με το να οξειδώνεται το ίδιο τόσο εύκολα, επιβραδύνει την αντίδραση
μεταξύ των χημικών των τροφίμων και του ατμοσφαιρικού οξυγόνου δηλαδή επιβραδύνει
την οξείδωσή τους. Η αντιοξειδωτική του δράση είναι εμφανής από την προστασία
αμαύρωσης που παρέχει στις πρόσφατα κομμένες επιφάνειες των φρούτων και λαχανικών.

6.2.6 Έρευνες για την αντικαρκινική δράση της βιταμίνης C
Η ιδέα ότι η βιταμίνη C θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά του καρκίνου,
διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του ’70 από τον αμερικανό ερευνητή Linus
Pauling (1901-1994), κάτοχο βραβείου Νόμπελ της Χημείας το 1954 και βραβείου
Νόμπελ της Ειρήνης το 1962, για την εκστρατεία του ενάντια στις δοκιμές πυρηνικών
όπλων (είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που κατέχει δύο αμοίραστα βραβεία
Νόμπελ δηλαδή Νόμπελ που έχουν απονεμηθεί μόνο σ’αυτόν.). Ωστόσο η ιδέα αυτή
προκάλεσε τότε πολλές διχογνωμίες, ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν, δεν απέδειξαν την
ορθότητά της, με τη διαφορά ότι εκείνες οι έρευνες δεν χρησιμοποίησαν ενέσιμη μορφή
της βιταμίνης, αλλά σκευάσματα που χορηγούνταν από το στόμα.
Νέες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου
Υγείας των ΗΠΑ, με χρήση ένεσης βιταμίνης C, ώστε να είναι δυνατές μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις της δραστικής ουσίας, έδειξαν ότι σε ποντίκια που είχαν εμφυτευθεί
καρκινικά κύτταρα και στη συνέχεια χορηγήθηκε υψηλή δόση βιταμίνης C σε ενέσιμη
μορφή, εμφάνισαν τη μισή περίπου ανάπτυξη καρκινικών όγκων σε σχέση με εκείνα στα
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οποία δεν είχε χορηγηθεί η βιταμίνη. Να σημειωθεί ότι τα καρκινικά κύτταρα
εμφυτεύθηκαν στις ωοθήκες, στο πάγκρεας και στον εγκέφαλο. Επίσης προέκυψε ότι δεν
επηρέαζονται τα γύρω υγιή κύτταρα, γεγονός εξαιρετικά ελπιδοφόρο.
Τα καλά νέα είχαν ως αποτέλεσμα να ενταθούν στις μέρες μας οι εργαστηριακές
έρευνες και οι κλινικές δοκιμές σε καρκινοπαθείς ασθενείς, έτσι ώστε η νέα προσέγγιση
χορήγησης της βιταμίνης C να προσφέρει αύξηση των ποσοστών επιβίωσης και ίασης.[36]

6.2.7 Μηχανισμός αντικαρκινικής δράσης βιταμίνης C
H βιταμίνη C συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές λειτουργίες. Ως αναφορά την
αντικαρκινική της δράση, υπάρχουν δεδομένα που συνδέονται με την καταπολέμηση των
ελευθέρων ριζών, ειδικά στις περιοχές που το μεγαλύτερο μέρος τους περιέχει νερό, όπως
στο εσωτερικό των κυττάρων.
Όντας ένας ήπιος αναγωγικός παράγοντας, οξειδώνεται εύκολα προς διυδροασκορβικό οξύ, δημιουργώντας έτσι ένα οξειδοαναγωγικό σύστημα που καθιστά τη
βιταμίνη C έναν ενεργό καταστολέα (quencher) ελευθέρων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες είναι
καταστροφικά, υψηλής δραστικότητας, μόρια, που πιστεύεται ότι αποτελούν τη βάση
πολλών

σοβαρών

ασθενειών,

συμπεριλαμβανομένου

του

καρκίνου

και

των

καρδιοπαθειών. Πρόκειται γενικά για άτομα ή χημικές ενώσεις, που έχουν την ικανότητα
ανεξάρτητης (ελεύθερης) ύπαρξης και μπορεί να περιέχουν ένα ή περισσότερα ασύζευκτα
ηλεκτρόνια. Είναι ασταθείς και ιδιαίτερα δραστικές ενώσεις. Έτσι είναι γενικά επιζημίες
σε μοριακό επίπεδο, λόγω της αλληλεπίδρασης τους με τα νουκλεϊνικά οξέα, τις πρωτεϊνες
και τα λιπίδια, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το ασκορβικό
οξύ τερματίζει αυτές τις αντιδράσεις των ελευθέρων ριζών.[34, 37]
Ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε πολύ υψηλές δόσεις βιταμίνης C, η αντιοξειδωτική
δράση της βιταμίνης αντικαθίσταται από μία προοξειδωτική δράση. Με αυτόν τον τρόπο
οι υψηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης προάγουν τη γένεση εντός των καρκινικών κυττάρων
υπεροξειδίου του υδρογόνου ,το οποίο σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, θα
μπορούσε να τα σκοτώσει καταστέλλοντας έτσι τον καρκίνο.[35]
Για να επιτυγχάνονται ψηλές συγκεντρώσεις ασκορβικού οξέος στο αίμα, πρέπει να
χορηγούνται ενδοφλεβίως μεγάλες δόσεις βιταμίνης. Ο λόγος είναι, διότι υπάρχει ένας
φυσιολογικός μηχανισμός που ελέγχει την ποσότητα βιταμίνης C που μπορεί να εισέλθει
στον οργανισμό, όταν η βιταμίνη λαμβάνεται από το στόμα, είτε από τη διατροφή, είτε ως
φαρμακευτικό σκεύασμα.
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6.2.8 Φαρμακοκινητικά δεδομένα
Απορρόφηση: Λαμβάνει χώρα στο στομάχι, όπου μέρος του ασκορβικού οξέος
μετατρέπεται σε διϋδροασκορβικό οξύ. Ένα μεγάλο μέρος του ασκορβικού οξέος και
ιδιαίτερα

το

δεϋδροασκορβικό

οξύ,

εισέρχεται

σε

ορισμένα

κύτταρα

κυρίως

ερυρθοκύτταρα και λευκοκύτταρα με παθητική διάχυση. Για την είσοδο στα επινεφρίδια,
στα αιμοπετάλια και στον αμφιβληστροειδή χρησιμοποιείται ενεργός μηχανισμός
μεταφοράς. Η βιταμίνη C βρίσκεται στους περισσότερους ιστούς, αλλά ιδιαίτερα μεγάλες
συγκεντρώσεις παρατηρούνται στον αμφιβληστροειδή, στην υπόφυση,στα επινεφρίδια και
στο θύμο αδένα. Η απορρόφηση εμποδίζεται από την ασπιρίνη, η οποία δρα πιθανόν στον
μεταφορέα. Ο χρόνος ημιζωής είναι 16 ώρες.[35,38]
Μεταφορά και αποθήκευση: Μεταφέρεται στο πλάσμα από την αλμπουμίνα,
κυρίως στην αναγωγική της μορφή (ασκορβικό οξύ). Το πέρασμα στους ιστούς
πραγματοποιείται κυρίως από το διυδρο-ασκορβικό οξύ, που διαπερνά ευκολότερα την
κυτταρική μεμβράνη. Στο εσωτερικό του κυττάρου το διυδρο-ασκορβικό οξύ ανάγεται σε
ασκορβικό που συγκεντρώνεται κυρίως στο κυτταρόπλασμα, όπου και δρα ως
αντιοξειδωτικό. Επειδή είναι υδατοδιαλυτή βιταμίνη δεν αποθηκεύεται στον οργανισμό
και κατά συνέπεια αυτή που χορηγείται επιπλέον απεκκρίνεται.
Απέκκριση: Κυρίως από τα ούρα, με εξαίρεση την περίπτωση διάρροιας. Η
αποβολή μέσω κοπράνων είναι αμελητέα.[35]

6.2.9 Δοσολογία
Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 60mg τη μέρα. Για τους καπνιστές
συνιστώνται 30mg παραπάνω. Αυτή η δόση αποτελεί την ελάχιστη ποσότητα για να μην
υπάρξει ανεπάρκεια της βιταμίνης.
Μια καλή δοσολογία για όλους είναι 500mg-1000mg τη μέρα, μιας και είναι ένα
από τα πιο ακίνδυνα συμπληρώματα που μπορεί κανείς να λάβει, καθώς όση βιταμίνη δεν
χρειάζεται, αποβάλλεται με τα ούρα χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλήμα. Υπάρχουν
ωστόσο θεραπευτικά σχήματα κατά του καρκίνου όπου χορηγούνται ως και 150 gr σε
ενέσιμη μορφή.

6.2.10 Παρενέργειες
Ακόμη και σε μεγάλες δόσεις σπάνια προκαλούνται παρενέργειες. Στη βιβλιογραφία
αναφέρονται μερικές παρενέργειες μεταξύ των οποίων οι πιο ανησυχητικές είναι:
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α) αυξημένη εντερική απορρόφηση του μη συνδεδεμένου με την αίμη σιδήρου (που
μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση σιδήρου)
β) η αναταγωνιστική εμπόδιση της νεφρικής επαναρρόφησης του ουρικού οξέος(που
χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα μεταφοράς με το ασκορβικό οξύ)
γ) η προ-οξειδωτική δράση.[35]
Το πιο συχνό σύμπτωμα σε μεγάλες ποσότητες είναι η διάρροια. Άλλα, πολύ σπάνια,
συμπτώματα είναι η ναυτία, οι κοιλιακές κράμπες, ο πονοκέφαλος, η κόπωση και η
αϋπνία. Μπορεί να επηρεάσει ιατρικά τεστ ή να προκαλέσει εκτεταμένη διουρητικότητα
και ανάπτυξη πέτρας στα νεφρά.

6.2.11 Linus Pauling

“Do not let either the medical
authorities or the politicians mislead
you. Find out what the facts are and
make your own decisions about how
to live a happy life and how to work
for a better world”

Εικόνα 20: Pauling Linus(1901-1994).
Ο Pauling αφιέρωσε τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του στην ιδέα ότι η
βιταμίνη C, καταναλισκόμενη σε μεγάλες ποσότητες, προστατεύει από το κρυολόγημα,
τον καρκίνο και τις καρδιακές προσβολές. Θεωρούσε ότι η βιταμίνη C διέφερε από τις
άλλες, διότι σχεδόν όλα τα θηλαστικά μπορούν και τη συνθέσουν, εκτός από τον άνθρωπο,
το χιμπατζή, το γορίλα και μερικά άλλα είδη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνθέσει τη
βιταμίνη C, γιατί από τα τέσσερα ένζυμα που διεκπεραιώνουν αυτή τη διαδικασία,
διαθέτει τα τρία. Το τέταρτο μάλλον χάθηκε από κάποια μετάλλαξη στο DNA, πριν
εκατομμύρια χρόνια, όταν η τροφή περιείχε μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C και ο
μηχανισμός της σύνθεσής της πιθανόν να ήταν περιττός.
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Ο Pauling κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι ο άνθρωπος χρειάζεται πολύ περισσότερη
βιταμίνη C από τα 100 mg που συνιστώνται σήμερα. Ο χιμπατζής που ζυγίζει 55 κιλά,
λαμβάνει από τη τροφή του 800-1.600 mg βιταμίνη C την ημέρα ενώ ο γορίλας που ζυγίζει
200 κιλά παίρνει 3.000-6.000 mg. Τα τρωκτικά του εργαστηρίου που έχουν βάρος 325
γραμμάρια συνθέτουν 20-70 mg. Η μέση παραγωγή βιταμίνης C στα ζώα όταν αναχθούν
στο βάρος των 70 κιλών που κατά μέσο όρο ζυγίζει ο άνθρωπος είναι 5.000 mg κι όταν
αρρωσταίνουν πολύ μεγαλύτερη. Αυτού του είδους η ανάλυση οδήγησε τον Pauling να
πει, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται 2.300 mg την ημέρα κι αν είναι άρρωστοι
πολύ περισσότερο. Επειδή τέτοιες ποσότητες δεν είναι δυνατόν να ληφθούν από τη
σημερινή διατροφή, πρότεινε τη λήψη συμπληρωμάτων.
Η διαμάχη γύρω από το ρόλο της βιταμίνης C στον καρκίνο άρχισε το 1974, όταν ο
διακεκριμένος Σκοτσέζος χειρουργός Έγαν Κάμερον (Ewan Cameron) και ο συνεργάτης
του Άλαν Κάμπελ (Alan Campell), δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μιας μελέτης σε 50
καρκινοπαθείς που βρίσκονταν σε τελικό στάδιο της ζωής τους. Τους χορήγησαν υψηλές
δόσεις βιταμίνης C δια στόματος και ενδοφλεβίως, παρατηρώντας ότι σε 12 περιπτώσεις ο
όγκος είτε σταμάτησε να αναπτύσσεται, είτε ελαττώθηκε, είτε εξαφανίστηκε. Ο Pauling με
τον Cameron, δημοσίευσαν μια μελέτη το 1976, που έδειχνε ότι η μέση διάρκεια ζωής 100
καρκινοπαθών που λάμβαναν 10 γρ. βιταμίνης C, ήταν μεγαλύτερη κατά 300 μέρες σε
σχέση με 1.000 άλλους ασθενείς, που είχαν ακολουθήσει τη συμβατική θεραπεία.
Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και οι γιατροί της φημισμένης Mayo Clinic,
αποφάσισαν το 1978 να τεστάρουν τη βιταμίνη C δίνοντας 10 γρ. την ημέρα σε 60
καρκινοπαθείς και ένα εικονικό φάρμακο σε άλλους 63. Μετά από ένα χρόνο
παρακολούθησης των ασθενών, το συμπέρασμα ήταν ότι η βιταμίνη C δεν είχε καμία
επίδραση. Ο Pauling έκανε κριτική σ’ αυτή τη μελέτη λέγοντας, ότι οι ασθενείς είχαν
επιβαρυνθεί προηγουμένως με χημειοθεραπείες, που είχαν καταστρέψει το ανοσοποιητικό
τους σύστημα και η βιταμίνη C δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Μετά από αυτή την
κριτική, η Mayo Clinic διεξήγαγε μια δεύτερη μελέτη, χωρίς αυτή τη φορά να προηγηθεί
χημειοθεραπεία, αλλά την διέκοψε γρήγορα γιατί η βιταμίνη C θεωρήθηκε και πάλι
άχρηστη. Ο Pauling ακόμα μια φορά έκανε κριτική, λέγοντας η μελέτη ήταν μικρής
διάρκειας και δεν μπορούσε να βγει συμπέρασμα.
Το 1989, ο Pauling επισκέφτηκε το Αμερικανικό NCI (National Cancer Institute)
και άφησε στοιχεία για 25 περιπτώσεις καρκινοπαθών στους οποίους είχαν δοθεί μεγάλες
δόσεις βιταμίνης C και παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση. Δύο χρόνια αργότερα έλαβε
ένα γράμμα από μια επιτροπή που εξέτασε τα στοιχεία του, αλλά είχε καταλήξει ότι δεν
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είχαν αξία. Το 1993, όταν ο Pauling έκανε θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη
ανέφερε ότι έπαιρνε 18 γρ. την ημέρα και ότι η βιταμίνη C του είχε καθυστερήσει την
έναρξη της ασθένειας κατά είκοσι χρόνια. Ένα χρόνο αργότερα, πέθανε σε ηλικία 93
ετών.[39]
Το 1998, δημιουργήθηκε ένα αρνητικό κλίμα για τη βιταμίνη C. Βρετανοί
ερευνητές ανέφεραν στο περιοδικό Nature, ότι δόσεις άνω των 500 mg μπορούσαν να
είναι επικίνδυνες προκαλώντας ζημιά στο DNA. Ένα χρόνο μετά, ο αιματολόγοςογκολόγος Ντέιβιντ Γκόλντε (David Golde) που ασχολιόταν είκοσι χρόνια με τον τρόπο
που τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν τη βιταμίνη C, είπε ότι σε μεγάλες ποσότητες
ενισχύει τον καρκίνο. Δύο χρόνια αργότερα, ο συνάδελφός του Μπάρρυ Κάσσιλεθ (Barrie
Cassileth) δήλωσε, ότι οι υψηλές δόσεις που προσφέρονται σε διάφορες κλινικές των ΗΠΑ
δεν ήταν καλή ιδέα, διότι τα καρκινικά κύτταρα τρέφονται με τη βιταμίνη C. [41]

6.3

ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)

6.3.1 Φυσικοχημικές ιδιότητες
Χημικό Σύμβολο: Se

(Z=38 Ar=78,96 Σ.Τ.=2210C

Σ.Β.=684,9 0C Πυκνότητα=4.8

g/cm3)
Συναντάται σε τέσσερις μορφές: τριγωνικό (Se3), μονοκλινές(Se8), ρομβοεδρικό (Se6),
άμορφο(α-Se).

Εικόνα 21: Δύο αλλοτροπικές μορφές σεληνίου.
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6.3.2 Γενικά
Το ενδιαφέρον για το βασικό αυτό θρεπτικό συστατικό, ως ένα πιθανό προληπτικό
αντικαρκινικό, ξεκίνησε πριν από 32 χρόνια, με τη δημοσίευση μελέτης σύμφωνα με την
οποία παρατηρήθηκαν μειωμένοι θάνατοι από λεμφώματα, καρκίνους της γαστρεντερικής
οδού, των πνευμόνων και του μαστού σε ζώα που βρίσκονταν σε περιοχές με υψηλές
συγκεντρώσεις σεληνίου (Se).

6.3.3 Πηγές σεληνίου
Το σελήνιο βρίσκεται στο έδαφος, συγκεντρώνεται στα φυτά και έτσι περνά στην
τροφική αλυσίδα. Πολύ καλές πηγές, αποτελούν τα καρύδια (κυρίως Βραζιλίας), τα ψάρια,
τα θαλασσινά, τα εντόσθια (νεφρά, συκώτι) και το κρέας.Τα δημητριακά,τα λαχανικά και
άλλα φυτά περιέχουν σελήνιο, αλλά η περιεχόμενη πσότητα εξαρτάται από το έδαφος στο
οποίο μεγαλώνουν. Το ευρωπαϊκό έδαφος είναι σχετικά φτωχό σε Se, σε σχέση εκείνο της
Αμερικής, του Καναδά και της Κίνας. [42]

6.3.4 Ο ζωτικός ρόλος του σεληνίου στον οργανισμό
Το σελήνιο, ενσωματώνεται στο σώμα σε ένα μεγάλο αριθμό ζωτικών πρωτεϊνών,
που ονομάζονται σεληνιο-πρωτείνες (selenoproteins) .Mέχρι σήμερα, έχουν προσδιοριστεί
25 τέτοιες πρωτείνες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:


υπεροξειδάσες (peroxidises), οι οποίες έχουν σημαντικές αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες και προστατεύουν τις μεμβράνες των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες



αποϊωδιονάσες (deiodinases), οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή δραστικής
μορφής της θυρεοειδούς ορμόνης (active thyroid hormone) και



πρωτείνες που συμμετέχουν στη δημιουργία και επιδιόρθωση του DNA.

Οι πιθανοί μηχανισμοί στους οποίους συμμετέχει το σελήνιο και οι οποίοι συμβάλλουν
στην πρόληψη του καρκίνου, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:


μεγιστοποιείται η δραστηριότητα των αντιοξειδωτικών σεληνοενζύμων.
βελτιώνεται η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.



επηρεάζεται ο μεταβολισμός των καρκινικών κυττάρων.



αναστέλλεται η κυτταρική ανάπτυξη των όγκων, όταν τα επίπεδα σεληνίου είναι
αυξημένα.



επηρεάζεται η απόπτωση των καρκινικών κυττάρων.



σχετίζεται και συμμετέχει στην επιδιόρθωση του DNA.
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δρα ως αντι-αγγειογενετικός παράγοντας.

6.3.5 Έρευνες
Μελέτες σε πειραματόζωα
Υπάρχει πληθώρα στοιχείων, που δείχνουν ότι τα συμπληρώματα σεληνίου σε
υψηλά επίπεδα, μειώνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου

στα ζώα. Τα στοιχεία

δείχνουν ότι μεθυλιωμένες μορφές σεληνίου, εμφανίζουν σημαντική δράση κατά των
όγκων. Οι μεθυλιωμένες μορφές σεληνίου, παράγονται μετά από υψηλή πρόσληψη
σεληνίου.
Επιδημιολογικές μελέτες
Μελέτες έχουν δείξει αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο, σε
πληθυσμούς που ζουν σε περιοχές με χαμηλή συγκέντρωση σεληνίου στο έδαφος και
σχετικά χαμηλή διαιτητική πρόσληψη σεληνίου. Τα αποτελέσματα επιδημιολογικών
μελετών της εμφάνισης καρκίνου σε ομάδες με χαμηλά επίπεδα σεληνίου (αίμα και νύχια),
έδειξαν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης πολλών διαφορετικών τύπων καρκίνου.
Σε μία μελέτη που αφορούσε άνδρες από την Ταϊβάν με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Β
ή C, με χαμηλή συγκέντρωση σεληνίου στο αίμα, αποδείχθηκε αυξημένος κίνδυνος
εμφάνισης καρκίνου του ήπατος. Αντίστοιχη μελέτη στη Φιλανδία, έδειξε ότι χαμηλά
επίπεδα σεληνίου στο πλάσμα, σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του
πνεύμονα. Μερικές μελέτες έδειξαν επίσης, ότι χαμηλή διαιτητική πρόσληψη σεληνίου,
αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. [43]
Παρόλο που δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε την ακριβή ποσότητα Se που
περιέχεται σε μια «τυπική» ποσότητα ενός κοινού φαγητού, οι ερευνητές κατάφεραν να
μετρήσουν τις συγκεντρώσεις του Se σε δείγματα από τα μαλλιά, τα νύχια ή το αίμα και
έτσι υπολόγισαν την ποσότητα Se που κατανάλωναν τα άτομα.
Το 1996 ο Larry Clark, στο κέντρο καρκίνου στην Αριζόνα δημοσίευσε τα
αποτελέσματα δοκιμής Se, ως προληπτικού παράγοντα κατά του καρκίνου του δέρματος,
σε μια μεγάλη μελέτη που αφορούσε 1312 ασθενείς με ιστορικό καρκίνου. Οι μισοί
ασθενείς λάμβαναν Se για διάστημα 4,5 χρόνων. Αποδείχθηκε ότι οι ασθενείς που πήραν
Se, είχαν 50% λιγότερο κίνδυνο να διαγνωστούν και να πεθάνουν από άλλες μορφές
καρκίνου.
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Τα περιστατικά καρκίνου των πνευμόνων και οι θάνατοι ήταν σημαντικά
μειωμένοι (50% μείωση), ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την ηλικία, το φύλο
ή το κάπνισμα. Επίσης μειωμένος 60-65% βρέθηκε ο κίνδυνος για καρκίνο του προστάτη.
Λιγότερο ξεκάθαρες αποδείξεις προέκυψαν για άλλους καρκίνους, όπως λευχαιμία,
καρκίνου του μαστού ή της ουροδόχου κύστης, πιθανόν διότι ήταν λιγότερες οι
περιπτώσεις αυτές.
Η παραπάνω μελέτη, αποτέλεσε κίνητρο και για άλλες δοκιμές για τον καρκίνο του
προστάτη. Στις ΗΠΑ διεξάγεται μία μεγάλη δοκιμή, από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου
των ΗΠΑ (NCI), σε 30000 άντρες, όπου συμμετέχουν 100 ερευνητικά κέντρα από όλες τις
ΗΠΑ. Στόχος είναι να ελεγχθεί κατά πόσο το συμπλήρωμα Se μπορεί να μειώσει τον
κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη. [42]

6.3.6 Πρόσφατα ευρήματα
Οι τελευταίες έρευνες που αφορούν στη σχέση του σεληνίου με τον
καρκίνο,έδειξαν, ότι παρόλο που υπάρχουν πιθανοί μηχανισμοί με τους οποίους οι
σεληνιο-πρωτείνες θα μπορούσαν να μειώσουν την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου, για
παράδειγμα εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν βλάβες στο DN),
φάνηκε τελικά, πως οι ενδείξεις για το ότι τα τρόφιμα με Se προστατεύουν από τον
κίνδυνο οποιασδήποτε μορφής καρκίνου, πλην του καρκίνου του προστάτη, είναι
περιορισμένες. Οι σεληνιο-πρωτείνες μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου του προστάτη, επειδή συμμετέχουν στην παραγωγή της τεστοστερόνης, μιας
ορμόνης που αποτελεί σημαντικό ρυθμιστή, τόσο της φυσιολογικής όσο και της μη
φυσιολογικής ανάπτυξής του.
Το 2011, σύμφωνα με ανασκόπηση όλων των υπαρχόντων στοιχείων, αποδείχθηκε
ότι, η ημερήσια λήψη συμπληρωμάτων Se, δεν αποτελεί τελικά ασπίδα ενάντια στον
καρκίνο. Οι επιστήμονες της ομάδας Cochrane ανέλυσαν 55 προηγούμενες μελέτες, οποίες
περιέλαμβαναν περισσότερα από 1000000 άτομα. Οι αναλυτές, δεν βρήκαν αποδείξεις σε
ότι αφορά την προστατευτική δράση του στοιχείου, ενάντια στον καρκίνο του δέρματος
και του προστάτη. Παράλληλα, η ανάλυση προηγούμενων ευρημάτων, έδειξε ότι η
μακροχρόνια λήψη Se μπορεί να έχει τοξική επίδραση στον οργανισμό.
Τελικά φαίνεται ότι μικρές ποσότητες Se, είναι σημαντικές για τη υγεία και
βοηθούν στο «χτίσιμο» γερού ανοσοποιητικού συστήματος, γεγονός σημαντικό για την
προστασία από λοιμώξεις.
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6.3.7 Δοσολογία, παρενέργειες
Στην Ευρώπη, ως ανώτατο ασφαλές όριο για την πρόσληψη σεληνίου ορίστηκε το
300 μg ημερησίως για τους ενήλικες, όριο το οποίο σταδιακά ελαττώνεται έως τα 60 μg
ημερησίως, για τα παιδιά ηλικίας 1-3 χρονών. Τελευταίες μελέτες έδειξαν ότι με
πρόσληψη της φυσιολογικά συνιστώμενης δόσης, μεγιστοποιείται η αντιοξειδωτική
δραστηριότητα των σεληνοενζύμων και πιθανόν ενισχύεται η λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Αυξημένα επίπεδα χορήγησης σε ενήλικες, ενισχύουν το
σχηματισμό μεθυλιωμένου σεληνίου, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την αντικαρκινική
άμυνα του οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση σεληνίου σε άνδρες, είχε
θετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη, ενώ δεν φαίνεται να μειώνει
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στις γυναίκες.
Η υπέρβαση των ορίων αυτών μπορεί, σε ήπιες περιπτώσεις, να προκαλέσει
δερματικές βλάβες, τριχόπτωση απώλειες ονύχων, ενώ η πρόσληψη μεγάλης δόσης
σεληνίου για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 900 μg ημερησίως), μπορεί να
προκαλέσει νευρολογικές διαταραχές, όπως μούδιασμα, σπασμούς, ακόμα και παράλυση.
Υπερβολική πρόσληψη σεληνίου από το φαγητό είναι σπάνιο φαινόμενο, αλλά
περιπτώσεις τοξικότητας, έχουν αναφερθεί σε παιδιά στην Σουηδία, τα οποία
κατανάλωσαν κατά λάθος υπερβολική ποσότητα ταμπλετών σεληνίου.[43, 44]

6.4

ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ

6.4.1 Γενικά
Πρόκειται για τον τέταρτο πυλώνα της κλασικής Ογκολογίας μαζί με τη
χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και τη χειρουργική. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη
μέθοδος καταπολέμησης του καρκίνου, ακίνδυνη και χωρίς παρενέργειες. Η ρύθμιση της
θερμοκρασίας στο σώμα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της ζωής. Ένας υγιής
οργανισμός αντιδρά στα ερεθίσματα που δημιουργεί μια ασθένεια με μια σταδιακά
ρυθμιζόμενη αύξηση της θερμοκρασίας. Σε οξείες καταστάσεις αναπτύσσει υψηλό πυρετό
δίνοντας έτσι μια ενισχυμένη ανοσοποιητική απάντηση. Αντιστοίχως μια τεχνικά
προκαλούμενη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να διεγείρει τις
αδρανοποιημένες δυνάμεις της αυτό-ίασης του σώματος, ακόμα και σε καταστάσεις
χρόνιων και κακοηθών διεργασιών.[39,40]
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6.4.2 Ιστορική αναδρομή
Η θερμότητα έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό εργαλείο στην Ιατρική από την
αρχαιότητα. Ο Ιπποκράτης,πρότεινε να καυτηριάζονται οι επιφανειακοί όγκοι εφάπτοντας
ζεστό σίδερο.Αναφορές γίνονται και σε χειρουργικές μελέτες Αιγυπτίων γύρω στο 3000
π.χ.
Το 19ο και 20ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε η «θεραπεία του πυρετού», ως μέθοδος
αύξησης της θερμοκρασίας, ενώ άλλοι ερευνητές άρχιζαν να εφαρμόζουν τεχνικές
σχετικές με ραδιοσυχνότητες.
Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την υπερθερμία εκδηλώθηκε μετά το πρώτο παγκόσμιο
συνέδριο υπερθερμικής ογκολογίας ,που έγινε στην Ουάσινγκτον το 1975. Το ενδιαφέρον
ακολούθησε τη συνήθη, για κάθε καινοτόμα θεραπεία, πορεία.

6.4.3 Οι μέθοδοι
Η Υπερθερμία αποτελεί μια μέθοδο για τη θεραπεία του καρκίνου η χρήση της
οποίας έχει αναφερθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Κλινικά, η υπερθερμία ορίζεται ως η
ανύψωση της θερμοκρασίας τοπικά – περιοχικά πέρα από το φυσιολογικό σε εύρος 42ºC
ως 45ºC, ή συστηματικά σε όλο το σώμα σε εύρος 41.5ºC – 41.8ºC, χωρίς να προκαλεί
σοβαρά τοξικά φαινόμενα. Ως μέθοδος διαφέρει από το θερμοκαυτηριασμό και τη
χειρουργική διαθερμία. Όσον αφορά στον τρόπο δράσης: οι δύο αυτές μέθοδοι
χρησιμοποιούν θερμοκρασίες άνω των 45ºC και βασίζονται στην άμεση καταστροφή των
κυττάρων, ενώ η υπερθερμία έχει βιολογικό τρόπο δράσης που βασίζεται στην αυτόλυση
των κυττάρων και στην αδυναμία πολλαπλασιασμού τους. Υπάρχουν αρκετές
διαφορετικές κλινικές μέθοδοι εφαρμογής της Υπερθερμίας, οι οποίες είναι οι εξής:
Επιφανειακή: Τοπική υπερθερμία όπου επιτυγχάνεται εξωτερική θέρμανση όγκων σε
βάθος ως και τέσσερα cm από την επιφάνεια του δέρματος.
Ενδοκοιλοτική: Εκμετάλλευση των φυσιολογικών κοιλοτήτων του ανθρώπινου σώματος
(ορθό, οισοφάγος, κόλπος/τράχηλος μήτρας) για θέρμανση παρακείμενων όγκων.
Εν τω βάθει: Εξωτερική θέρμανση όγκων σε βάθος άνω των τέσσερα cm από την
επιφάνεια του δέρματος.
Ενδοϊστική: Μέθοδος για θέρμανση όγκων με τη χρήση ειδικών κεραιών-εφαρμογών που
εισέρχονται μέσω καθετήρων στον υπό θέρμανση όγκο.
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Διεγχειρητική: Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου τοποθετείται ο ειδικός ακτινοβολητής
στο χειρουργικό πεδίο.
Περιοχική υπερθερμική χημειοθεραπεία: Δίδεται η χημειοθεραπεία διαμέσου αγγειακής
ή περινοϊκής προσπέλασης με ταυτόχρονη αύξηση θερμοκρασίας.
Ολόσωμη: Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι προσφέρεται ενέργεια στο σώμα ενώ
ταυτόχρονα ελαχιστοποιούνται οι απώλειες ενέργειας. Η αύξηση της θερμοκρασίας
συνήθως περιορίζεται στους 41.8ºC – 42ºC. [39]
H επιλογή της τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το μέγεθος και τη
θέση του όγκου. Σκοπός, σε κάθε περίπτωση, είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών,
σε επίπεδα που δεν προκαλούν φθορά στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς. Η έρευνα έχει
αποδείξει ότι η υπερθερμία ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και την αντικαρκινική
δράση του. Σε αντίθεση με τους υγιείς ιστούς, τα καρκινικά κύτταρα εμφανίζουν πολύ
μικρή ανοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου,
έχει ως αποτέλεσμα τα καρκινικά κύτταρα να οικοδομούν μια χαρακτηριστική πρωτεϊνική
δομή στην επιφάνειά τους, που ονομάζεται Πρωτεΐνη Θερμικού Σοκ (Heat Sock Protein
HSP) και την εμφανίζουν σε μεγαλύτερες ποσότητες από υγιή κύτταρα. Αυτές οι
πρωτεΐνες ενεργοποιούν τα κύτταρα δολοφόνους που παράγονται φυσιολογικά από τον
οργανισμό για την καταπολέμηση των καρκινικών όγκων. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει
την αντικαρκινική δράση του ανοσοποιητικού και προκαλεί βλάβες στα καρκινικά
κύτταρα. Η συνεργική δράση της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας με την
ογκοϋπερθερμία ενισχύει την πλήρη ανταπόκριση του όγκου στη θεραπεία καθώς και στον
τοπικό έλεγχο της νόσου.[39]

6.4.4 Νανοτεχνολογία και καρκίνος
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί δράσης με τη βοήθεια της
Νανοτεχνολογίας, που αποβλέπουν στη υπερθέρμανση όγκων με τελικό σκοπό την
καταστροφή τους.
Μηχανισμός Δράσης
Τα καρκινικά κύτταρα περιβάλλονται με σωματίδια που περιέχουν οξείδια του
σιδήρου,τα οποία δονούνται σε ένα μαγνητικό πεδίο,αναγκάζοντας τα κύτταρα του όγκου
να υπερθρεμανθούν και τελικά να καταστραφούν.
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Έτσι οι ερευνητές «στοχεύουν» και κατευθύνουν τα σωματίδια με οξείδια σιδήρου
στους όγκους, τοποθετώντας τα μέσα σε βλαστικά κύτταρα από μυελό των οστών, τα
οποία εκ φύσεως-άγνωστο γιατί-κινούνται προς την κατεύθυνση του καρκίνου, ίσως για να
«επιδιορθώσουν» τις βλάβες σε εκείνους τους ιστούς που έχει πλήξει ο καρκίνος. Έτσι τα
νανοσωματίδια προσανατολίζονται με φυσικό τρόπο στον όγκο και μπορούν να αρχίσουν
την καταστροφική δράση τους.
Οι έρευνες πλέον στρέφονται στην αύξηση του αριθμού των βλαστικών κυττάρων,
που μεταφέρουν τα νανοσωματίδια και κατευθύνονται προς τον όγκο. Παράλληλα
γίνονται δοκιμές με εναλλακτικές συχνότητες των μαγνητικών παλμών και με διαφορετικά
μεγέθη νανοσωματιδίων, για να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός και πιο καταστρεπτικός
συνδυασμός, χωρίς να βλάψουν τα υγιή κύτταρα.

6.5 ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.5.1 Γενικά
Πρόκειται για μια μέθοδο, κατά την οποία εισάγεται στον οργανισμό όζον
εμπλουτισμένο με οξυγόνο. Αυτό έχει ως συνέπεια, να «αφυπνίζεται» το ανοσοποιητικό
σύστημα, ενισχύοντας τους επανορθωτικούς μηχανισμούς του οργανισμού.Οι απόψεις
σχετικά με τη χρησιμότητά και αποτελεσματικότητά του διϊστανται. Πολλοί (αναμεσά
τους και γιατροί) ισχυρίζονται, ότι το όζον είναι μια θαυματουργή θεραπεία για όλες τις
ασθένειες, όπως καρκίνος, AIDS κ.λ.π. Άλλοι, μετριοπαθείς χρήστες της οζονοθεραπείας,
υποστηρίζουν ότι η ενέσιμη χρήση του όζοντος , στους ιστούς και στο αρθρικό υγρό,
προωθεί απλώς τους μηχανισμούς επούλωσης μυοσκελετικών βλαβών, μέσω της
οξυγόνωσης των ιστών. Οι διαφωνούντες δηλώνουν ότι οι ισχυρισμοί περί θεραπευτικής
αξίας του όζοντος είναι αβάσιμοι, ενώ αμφισβητούν την τεκμηρίωση και την αξιοπιστία
της οζονοθεραπείας, τονίζοντας ότι δίνει ψεύτικες ελπίδες σε πολλούς ανθρώπους.
Επικεφαλής της αντίθετης απόψεως για την οζονοθεραπεία, είναι η Αμερικάνικη
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η οποία αναφέρει ότι το όζον είναι ένα τοξικό
αέριο, που δεν είναι γνωστό για χρήσιμες ιατρικές εφαρμογές, για συμπληρωματική ή για
προληπτική θεραπεία και συνεχίζει λέγοντας ότι προκειμένου το όζον να είναι
αποτελεσματικό ως μικροβιοκτόνο, πρέπει να περιέχεται σε συγκέντρωση πολύ
μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να γίνει ανεκτή με ασφάλεια από τον άνθρωπο και τα
ζώα.[45]
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6.5.2 Φυσικοχημικές ιδιότητες του όζοντος

Εικόνα 22: Το μόριο του Ο3 και οι δομές συντονισμού.
Τα όζον (Ο3) είναι αέριο με ελαφρά κυανό χρώμα, το οποίο γίνεται αισθητό μόνο σε
μεγάλες συγκεντρώσεις. Η οσμή του είναι χαρακτηριστική δριμεία, που θυμίζει την οσμή
λευκού φωσφόρου κατά την οξείδωσή του και του χλωρίου.,Άλλωστε η διαπεραστική
οσμή του ήταν και υπεύθυνη για την ονομασία του ( το ρήμα όζω σημαίνει ανάδυση
δυσάρεστης οσμής). Υγροποιείται στους -111,90C παρέχοντας ένα έντονα κυανό υγρό και
στερεοποιείται στους -192,50 C παρέχοντας ένα μελονοϊώδες στερεό. Τόσο το υγρό όσο
και το στερεό όζον, είναι εξαιρετικά ασταθή και διασπώνται εκρηκτικά προς αέριο
οξυγόνο.
Το μόριο του όζοντος έχει μη γραμμική διάταξη και τα 3 άτομα οξυγόνου
σχηματίζουν γωνία 116,80 με μήκος δεσμών

-Ο-Ο- 127,8 pm. Έχει δύο δομές

συντονισμού, που προκύπτουν με αντιμετάθεση απλού και διπλού δεσμού. (Εικόνα 22) Το
όζον είναι διαμαγνητική ένωση και λόγω της κατανομής των φορτίων εμφανίζει διπολική
ροπή (0,5337 D).[27]

6.5.3 Οζονοθεραπεία και καρκίνος
Το 1924 ο νομπελίστας Otto Warburg (1883-1970), υπέθεσε ότι ο καρκίνος, η
κακοήθης νεοπλασία και η ανάπτυξη των όγκων, προκαλούνται από το γεγονός ότι τα
καρκινικά κύτταρα παράγουν κυρίως την ενέργεια μέσω της μη οξειδωτικής διάσπασης
της γλυκόζης (γλυκόλυση) και της επακόλουθης μετατροπής του μεταβολίτη NADH, στην
οξειδωμένη μορφή του, για την επαναχρησιμοποίηση στον γλυκολυτικό κύκλο, έτσι ώστε
να ολοκληρωθεί η διαδικασία (αναερόβια αναπνοή). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα υγιή
κύτταρα, που παράγουν ενέργεια κυρίως μέσω της οξειδωτικής διάσπασης του
πυροσταφυλικού οξέος, το οποίο οξειδώνεται στα μιτοχόνδρια (αερόβια αναπνοή). Κατά
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συνέπεια, σύμφωνα με τον Warburg,ο καρκίνος ερμηνεύεται ως δυσλειτουργία των
μιτοχονδρίων.
Σε μία από τις διαλέξεις του δήλωσε ότι ο καρκίνος έχει αμέτρητες δευτερεύουσες
αιτίες, αλλά υπάρχει μόνο μία κύρια αιτία η οποία συνοψίζεται ως εξής: η πρωταρχική
αιτία του καρκίνου είναι η αντικατάσταση της αναπνοής του οξυγόνου σε φυσιολογικά
κύτταρα του σώματος από μία ζύμωση της ζάχαρης. Ο Warburg συνέχισε να στηρίζει τις
υποθέσεις του πειραματικά και η ιδέα του ότι τα καρκινικά κύτταρα παράγουν την
ενέργεια τους μέσω της αναερόβιας αναπνοής έγινε ευρέως αποδεκτή, αν και δεν
θεωρείται η αιτία του καρκίνου. [34]
Παράλληλα με όσα έχει να προσφέρει η κλασσική ιατρική,υπάρχουν εναλλακτικές
σχολές που υποστηρίζουν τη χρήση του οξυγόνου σε διάφορες μορφές του, κυρίως στην
τριατομική μορφή του (όζον) ή ως υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2- οξυζενέ).
Η οζονοθεραπεία και η θεραπεία με υπεροξείδιο του υδρογόνου, ανήκουν στις
ονομαζόμενες βιοοξειδωτικές θεραπείες. Βασίζονται στη θεραπεία των ελεύθερων ριζών.
Αυτή διατυπώθηκε στα μέσα του 1950 από τον Denham Harman από το πανεπιστήμιο της
Nebraska, ο οποίος θεωρούσε ότι μια από τις αιτίες της κυτταρικής γήρανσης, είναι
αποτέλεσμα βλαβών που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Οι μεταβολικές
διαδικασίες εκτελούνται μέσα από πληθώρα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Η μετάβαση
από την οξείδωση στην αναγωγή, περνά μέσα από το σχηματισμό ενδιάμεσων ασταθών
προϊόντων, των ελεύθερων ριζών. Αυτές έχουν την τάση να προσκολλώνται αδιακρίτως σε
πρωτείνες, νουκλεϊκά οξέα, λιπίδια. Συνέπεια αυτής της προσκόλλησης, είναι η σταδιακή
πρόκληση βλαβών σε βασικά δομικά συστατικά του κυττάρου, η οποία στην αρχή δεν
γίνεται αισθητή.
Θα ήταν λάθος να υποστηρίξει κανείς, ότι ο οργανισμός παράγει χημικές ενώσεις
από τις οποίες προσπαθεί να προστατευθεί για το υπόλοιπο της ζωής του. Στην ουσία όλες
αυτές οι αντιδράσεις εκτελούνται αρμονικά μέσα στο κύτταρο και μάλιστα παρουσία των
λεγόμενων «περισυλλεκτών» ελευθέρων ριζών. Έτσι λοιπόν, εάν ο οργανισμός είναι
άριστα εξοπλισμένος ώστε όλα αυτά τα χημικά συστήματα να λειτουργούν σωστά,οι
ελέυθερες ρίζες δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνες. Η έλλειψη άσκησης, η έκθεση σε
περιβαλλοντικούς ρύπους, η κακή διατροφή, είναι παράγοντες που επιβαρύνουν,
αποδυναμώνουν τον οργανισμό, καθώς το φορτίο τοξινών που καλείται να εξουδετερώσει,
είναι συχνά μεγαλύτερο των προδιαγραφών του. Όπως φαίνεται λοιπόν, η βλάβη από τις
ελεύθερες ρίζες δεν πρέπει να είναι η άμεση αιτία της κυτταρικής γήρανσης, αλλά το
αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης διαφόρων κυτταρικών μηχανισμών.
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Οι βιοοξειδωτικές θεραπείες έρχονται να συνεισφέρουν στην αποτοξίνωση,
υποβοηθώντας τον οξειδωτικό μηχανισμό να λειτουργήσει καλύτερα, προσφέροντας
οξυγόνο. Σε κυτταρικό επίπεδο η δράση του όζοντος περιλαμβάνει:
α) την αδρανοποίηση ή την καταστροφή των μικροοργανισμών, μέσω της διάσπασης του
βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος με την οξείδωση των φωσφολιπιδίων και των
λιποπρωτεϊνών που αποτελούν τα βασικά συστατικά του.
β) τη δυνατότητα διακοπής της κυτταρικής ανάπτυξης των μυκήτων σε διάφορα στάδια.
γ) την καταστροφή της κάψας των ιών και την παρεμπόδιση του αναπαραγωγικού τους
κύκλου.
δ) την παρεμπόδιση της συγκόλλησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και την ελάττωση του
ιξώδους του αίματος,διευκολύνοντας τη δίοδο τους μέσα από τα μικρότερα αγγεία.
ε) την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, μέσω ενεργοποίησης των
κυτταροκινών και ιντερλευκινών.
στ) τη θετική δράση και στην καταπολέμηση του καρκίνου.
Το όζον φαίνεται να προκαλεί οξείδωση του εξωτερικού λιπιδιακού στρώματος της
κυτταρικής μεμβράνης των καρκινικών κυττάρων καταστρέφοντάς τα.

6.5.4 Πρωτόκολλα εφαρμογής της μεθόδου
Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα εφαρμογής της μεθόδου. Δύο από τους
απλούστερους τρόπους πρόσληψης, είναι με κατανάλωση νερού ή λινέλαιου (ή
ελαιόλαδου) εμπλουτισμένου με όζον. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι τα ω-3 λιπαρά οξέα,
τα οποία είναι δομικά συστατικά της κυτταρικής μεμβράνης, έλκουν το οξυγόνο λόγω
πολικότητας που δημιουργείται από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται στην
κυτταρική μεμβράνη. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η προσφορά επιπλέον οξυγόνου δεν
συνεπάγεται και χρησιμοποίησή του. Επίσης είναι δυνατή και η αποβολή τοξινών με τον
ιδρώτα με ατμόλουτρα όζοντος. Οι πόροι διευρύνονται, τα επιφανειακά αγγεία
διαστέλλονται και εισέρχεται το όζον.
Κλινικά πρωτόκολλα περιέχουν εισαγωγή του όζοντος στο ανθρώπινο σώμα με
εμφύσηση, είτε από το ορθό, είτε από τα αυτιά είτε από τον κόλπο στις γυναίκες. Πιο
επεμβατικά πρωτόκολλα αφορούν ενδοφλέβια, ενδοαρτηριακή χορήγηση όζοντος, κατά
την οποία μικρή ποσότητα αίματος αφαιρείται με σύριγγα,εμπλουτίζεται με όζον και
ενίεται σε φλέβα ή αρτηρία. Σε περιπτώσεις καρκινοπαθών με όγκο συμπαγούς οργάνου,
είναι δυνατή η έγχυση όζοντος κατευθείαν στον όγκο.
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6.5.5 Θεραπευτικά αποτελέσματα και αντιδράσεις
Σήμερα η οζονοθεραπεία είναι νομικά αναγνωρισμένη σε αρκετές χώρες μεταξύ
των οποίων η Βουλγαρία, η Κούβα, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Μεξικό, η Ρουμανία
και η Ρωσία. Στις Η.Π.Α. γίνονται προσπάθειες για τη νομική κατοχύρωση του
δικαιώματος των ασθενών τελικού σταδίου της ανίατης νόσου, ώστε να αποφασίζουν οι
ίδιοι, εάν επιθυμούν να υποβληθούν σε κάποια θεραπεία της επιλογής τους, ακόμη και αν
αυτή δεν είναι εγκεκριμένη από την FDA, ως μια τελευταία θεραπευτική διέξοδο. Οι
υποστηρικτές της, θεωρούν ότι αποτελεί μια από τις αποτελεσματικότερες θεραπείες για
την αντιμετώπιση διαφόρων φλεγμονωδών νόσων, του καρκίνου, των περισσότερων
εκφυλιστικών και χρονίων ασθενειών.
Οι Γερμανοί γιατροί χρησιμοποιούν οζονοθεραπείες εδώ και πάνω από 50 χρόνια.
Υποστηρίζουν ότι κάθε ασθενής οργανισμός, απαντά θετικά σε οποιαδήποτε θεραπεία
αυξάνει πραγματικά την ποσότητα οξυγόνου στα κύτταρα και ότι το επίπεδο ασφάλειας
της ορθής χορήγησης του όζοντος είναι αδιαμφισβήτητο. Συγκεκριμένα,μια μελέτη της
Γερμανικής Ιατρικής Εταιρίας Οζονοθεραπείας το 1980,
οζονοθεραπείες

σε

384.775

ασθενείς,

απ’όπου

προέκυψε

κατέγραψε 5.579.238
ποσοστό

εμφάνισης

παρενεργειών της τάξης του 0,0007%, εκ των οποίων μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις
επήλθε ο θάνατος.
Από την άλλη πλευρά στις Η.Π.Α. πάνω από 1.000.000 ασθενείς εισάγονται
ετησίως στα νοσοκομεία, λόγω παρενεργειών κάποιου συνταγογραφημένου φαρμάκου,
ενώ πάνω από 100.000 από αυτούς πεθαίνουν. Παρά όμως, τις συνεχείς προσπάθειες των
υποστηρικτών της οζονοθεραπείας στην Αμερική, να φέρουν σε επαφή τους
οζονοθεραπευτές και τα αποτελέσματα των ερευνών τους, με τους ιθύνοντες της FDA, με
σκοπό την αναγνώριση της μεθόδου, ο «φάκελος» οζονοθεραπεία παραμένει
«παγωμένος». Η FDA δεν χρηματοδοτεί περαιτέρω διαδικασίες απαραίτητες για τον
έλεγχο της ωφέλειας ή της βλάβης, που προκαλείται από τη χρήση του όζοντος.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσει κανείς, είναι ότι η οζονοθεραπεία δεν αντικαθιστά
θεραπευτικά σχήματα συγκεκριμένων νόσων,ούτε αντιτάσσεται στο ιατρικό καθεστώς.
Αποτελεί όμως ένα θεραπευτικό όπλο, που πιθανόν βοηθά στην ενίσχυση του
ανασοποιητικού συστήματος, στη διατήρηση της υγείας και την πρόληψη διαφόρων
ασθενειών, ενώ όπως φαίνεται εκκρεμούν αρκετές μελέτες για να επιβεβαιωθούν όλα τα
παραπάνω. Μία ή δύο εφαρμογές, δεν αρκούν για να επωφεληθεί κανείς. Και μάλλον η
χρήση της δεν έχει νόημα, εάν δεν υπάρχει διάθεση στροφής, προς ένα διαφορετικό τρόπο
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ζωής. Η οζονοθεραπεία, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός υγιεινού, ποιοτικότερου
τρόπου ζωής, που σχετίζεται με την προσωπική θέληση του καθενός, να υιοθετήσει ορθές
διατροφικές συνήθειες και θεραπευτικές μεθόδους, με όσο το δυνατόν λιγότερες
παρενέργειες. [46]

6.6 ΓΚΡΑΒΙΟΛΑ (GRAVIOLA)
6.6.1 Γενικά
Η γκραβιόλα ( αγγλ.soursop), είναι ένα αειθαλές δέντρο του γένους Αnnona, της
οικογένειας των Ανονιδών (Annnonaceae), που μπορεί να φθάσει σε ύψος τα 5 έως 6
μέτρα, με μεγάλα σκούρα πράσινα και γυαλιστερά φύλλα. Το συναντάμε στις θερμότερες
τροπικές περιοχές του Μεξικού, της Κ. Αμερικής, της Κραϊβικής καθώς και στο βόρειο
τμήμα της Ν.Αμερικής.
Παράγει έναν αγκαθωτό πράσινο καρπό, σε σχήμα καρδιάς, με λευκή σάρκα και
εσωτερικό πυρήνα που αποτελείται από πολλά μαύρα κουκούτσια. Η γλυκιά του σάρκα
χρησιμοποιείται για την παρασκευή χυμών, γλυκών, σιροπιών και για γεύσεις παγωτών.
Στο Μεξικό θεωρείται κοινό επιδόρπιο, ενώ πωλείται σε τοπικές αγορές στη Βραζιλία με
την ονομασία Guanabana ή Cherimoya. Η γεύση του μπορεί να συγκριθεί με διάφορα
άλλα φρούτα, όπως μίγματος φράουλας και ανανά, μέχρι ξινού κίτρου, καρύδας και
μπανάνας.
Oι αυτόχθονες Ινδιάνοι της Ν.Αμερικής και του Μεξικού , χρησιμοποιούσαν τον
καρπό,τους σπόρους και τα φύλλα ως βότανα και φάρμακα εδώ και πολλούς αιώνες για τη
θεραπεία διαφόρων παθήσεων .
Από άποψη θρεπτικής αξίας,το φρούτο είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες και κυρίως
φρουκτόζη.Επίσης περιέχει βιταμίνη C,βιταμίνη Β1 και Β2.[47, 48]

6.6.2 Έρευνες για την αντικαρκινική δραση της Graviola
Οι πρώτες μελέτες για τις ιδιότητες της γκραβιόλας, έγιναν το χρονικό διάστημα
1941-1962 και τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι ο φλοιός και τα φύλλα παρουσίαζαν
ωφέλιμη δράση στην καρδιά και τους μύες ζώων. Το 1991 παρατηρήθηκαν υποτασικές
ιδιότητες των φύλλων σε αρουραίους, αντιμυκητιακές ιδιότητες του φλοιού, ενώ
εκχύλισμα των φύλλων, έδειξε δράση έναντι της ελονοσίας (1993).
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Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, η γκραβιόλα έχει διερευνηθεί
σε εργαστηριακές δοκιμές από το 1970 και έχει αποδειχθεί ότι:

 Στοχεύει και σκοτώνει τα κακοήθη κύτταρα 12 διαφορετικών τύπων
καρκίνου, μεταξύ των οποίων του παχέος εντέρου, του μαστού,του
προστάτη, του πνεύμονα και του παγκρέατος
 Παρουσιάζει 10.000 φορές ισχυρότερη αντικαρκινική δράση, έναντι της
αδριαμυκίνης, που χρησιμοποιείται σήμερα για την αντιμετώπιση του
καρκίνου του παχέους εντέρου.
 Έχει επιλεκτική δράση χωρίς να βλάπτει τα υγιή κύτταρα, σε αντίθεση με
την χημειοθεραπεία.

Το 1976 το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου ΗΠΑ (NCI), μετά από ένα μεγάλο
ερευνητικό πρόγραμμα, διαπίστωσε ότι τα φύλλα και το στέλεχος της γκραβιόλα, έδειξαν
κυτταροτοξικότητα έναντι καρκινικών κυττάρων. Μεγάλο μέρος της έρευνας στράφηκε
τότε, σε μια σειρά φυτοχημικών με το όνομα annonaceous acetogenins. Tα φυτικά αυτά
συστατικά παράγονται στους ιστούς των φύλλων, του φλοιού και των κλαδιών του
δέντρου και είναι τεκμηριωμένο ότι παρουσιάζουν σημαντική δράση έναντι των όγκων,
καθώς και ότι έχουν παρασιτοκτόνες ιδιότητες. Παράλληλα τρεις ανεξάρτητες
ερευνητικές ομάδες, έδειξαν ότι χημικές ουσίες από σπόρους και φύλλα γκραβιόλα,
επέδειξαν αντικαρκινική και επιλεκτική τοξικότητα, απέναντι σε πολλούς τύπους
καρκινικών κυττάρων. Σε αποτελέσματα μιας από τις οχτώ κλινικές έρευνες που έχουν
δημοσιευτεί, αποδείχτηκε επιλεκτική κυτταροτοξική δράση έναντι αδενοκαρκινωμάτων
του παχέος εντέρου.
Tο Πανεπιστήμιο Purdue (1997), δημοσίευεσε πληροφορίες με ελπιδοφόρα
αποτελέσματα σχετικά με τη δράση των φυτοχημικών αυτών ενώσεων. Σύμφωνα με
αυτές, οι annona acetogenins, παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελεσματική δράση έναντι
των όγκων σε σχέση με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα και φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη
συγγένεια με τα ανθεκτικά καρκινικά κύτταρα.
Με βάση τις πληροφορίες που έδωσε ο επικεφαλής των ερευνών Dr.Jerry Mc
Laughlin, ένα μικρό ποσοστό (2%) των καρκινικών κυττάρων εμφανίζει ένα είδος
πολυανθεκτικότητας (multi-drug resistance-MDR). Διαπιστώθηκε ότι η αντίσταση αυτή
οφείλεται στην ύπαρξη μιας «αντλίας» (P-glycoprotein mediated pump), που ωθεί τους
αντικαρκινικούς παράγοντες έξω από το καρκινoγόνο κύτταρο,πριν προλάβουν να το
θανατώσουν. To μικρό αυτό ποσοστό των καρκινικών κυττάρων, που αναπτύσσουν την
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«αντλία», αυξάνει κατά πολύ την ανθεκτικότητά τους. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο,
ότι τα υγιή και τα υπόλοιπα καρκινικά κύτταρα, δεν διαθέτουν τέτοια αντλία.
Οι προσπάθειες στράφηκαν στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί η
παράκαμψη των

«αντλιών» με τροφοδότηση άλλων φαρμάκων

που

θα τις

«απασχολούσαν». Για το σκοπό αυτό δοκιμάστηκε η βεραπαμίλη, ουσία που είναι
παράγοντας της πίεσης του αίματος, αλλά αυτό προκάλεσε δυνητικά θανατηφόρες
παρενέργειες, όπως η ελάττωση της πίεσης του αίματος. Αργότερα ανακοινώθηκε, ότι μια
ουσία, η μπουλατακίνη,που προέρχεται και αυτή από τις annona acetogenins, είναι σε
θέση να μπλοκάρει την παραγωγή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ), στα ανθεκτικά
καρκινικά κύτταρα. Η τριφωσφορική αδενοσίνη μεταφέρει την ενέργεια στα κύτταρα που
είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της «αντλίας» και την εξαγωγή των ουσιών από το
κύτταρο. Έτσι στερώντας τα απαιτούμενα ποσά ενέργειας από τα ανθεκτικά κύτταρα, η
«αντλία» απενεργοποιείται και οι αντικαρκινικοί παράγοντες μπορούν να δράσουν, οπότε
επέρχεται ο θάνατος των κυττάρων.
Τα υγιή κύτταρα καθώς και τα υπόλοιπα καρκινικά κύτταρα μπορούν να
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις από την παρουσία της μπουλατακίνης, καθώς δεν
χρειάζονται μεγάλα ποσά ενέργειας, μιας και δεν διαθέτουν το μηχανισμό της «αντλίας»
των ανθεκτικών καρκινικών κυττάρων.
Νέες έρευνες (1998) απέδειξαν ότι οι ουσίες αυτές (annonaceous acetogenins)
παρουσίασαν αντικαρκινικές και αντιϊκές ιδιότητες. Σε μία ανασκόπηση του περιοδικού
The Journal of Natural Products (1999), σχετικά με αυτές τις φυσικές χημικές ουσίες,
αναφέρεται ότι υπόσχονται νέα αντικαρκινικά και φυτοφάρμακα, καθώς και ότι οι ουσίες
αυτές βρίσκονται μόνο στην οικογένεια των φυτών Annonaceae. Από άποψη χημικής
δομής πρόκειται για παράγωγα λιπαρών οξέων μακρυάς αλυσίδας (32 ή 34 ατόμων
άνθρακα). Βιολογικά παρουσιάζουν ισχυρή βιοδραστικότητα λόγω της μείωσης των
επιπέδων ATP που επιφέρουν μέσω της αναστολής του Συστήματος Ι μεταφοράς
ηλεκτρονίων στις μιτοχονδριακές μεμβράνες και της παρεμπόδισης της NADH οξειδάσης
των καρκινικών κυττάρων. [47]
To 2002, ερευνητές από την Ιαπωνία,δημοσίευσαν μια ενδιαφέρουσα

in vivo

μελέτη διαφόρων acetogenins, που βρέθηκαν σε διάφορα είδη φυτών. Ποντίκια
εμβολιάστηκαν με καρκινικά κύτταρα του πνεύμονα. Μία ομάδα δεν έλαβε κανένα
φάρμακο (ομάδα ελέγχου), ενώ σε άλλες

δύο ομάδες χορηγήθηκαν αδριαμυκίνη

(φάρμακο χημειοθεραπείας) στη μία και ανονασίνη (annonacin) στην άλλη. Μετά από δύο
εβδομάδες η ομάδα με την αδριαμυκίνη παρουσίασε μείωση στη μάζα του όγκου κατά
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54,6% ,αλλά το 50% των ποντικιών πέθαναν λόγω τοξικότητας. Η ομάδα των ποντικιών
που είχαν λάβει ανονασίνη παρουσίασε μείωση στη μάζα του όγκου κατά 57,9% χωρίς
απώλειες. [49]

6.6.3 Τα επόμενα βήματα
Πολλές φαρμακευτικές εταιρείες και πανεπιστήμια συνεχίζουν την έρευνα στις
φυτικές χημικές ουσίες που προέρχονται από την γκραβιόλα και από άλλα φυτά της ίδιας
οικογένειας. Οι προσπάθειες στοχεύουν στη σύνθεση νέων χημικών μορίων, με
αντικαρκινική δράση. Φαίνεται να ακολουθείται το ίδιο μονοπάτι με εκείνο ενός άλλου
φαρμάκου, της Ταξόλης. Χρειάστηκαν 10 χρόνια, για να συνθέσουν οι ερευνητές
φάρμακα που να βασίζονται στην ανονασίνη. Οι χημικές ουσίες acetogenin παρουσιάζουν
μοναδικές μοριακές ιδιότητες και ανέτρεψαν πολλές προσπάθειες για τη δημιουργία ενός
φαρμάκου. Τουλάχιστον μία φαρμακευτική εταιρεία εγκατέλειψε τις έρευνες.
Τα επόμενα βήματα, περιέχουν τις προσπάθειες για αλλαγές στη δομή των μορίων,
χωρίς να χάσουν τη δραστικότητά τους και οι οποίες θα οδηγήσουν στην παραγωγή
βελτιωμένων μορφών αντικαρκινικών φαρμάκων. [49, 50]

6.7

LAETRILE (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β-17)
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ
Χημικός τύπος : C20H27NO11
Η βιταμίνη Β-17, είναι επίσης γνωστή και ως Laetrile - αμυγδαλίνη και βρίσκεται

στους σπόρους των φρούτων, που ονομάζονται σπόροι του βερίκοκου. Οι σπόροι αυτοί,
για πάνω από 35 χρόνια αξιώνουν μια θέση στην θεραπεία των ασθενών με καρκίνο.
Δεν θα ήταν παρακινδυνευένο να υποστηρίξουμε ότι όποιος τρώει περίπου επτά
σπόρους βερίκοκου ανά ημέρα, δεν μπορέσει να αναπτύξει καρκίνο, όπως ποτέ δεν μπορεί
να πάθει σκορβούτο εάν τρώει ένα πορτοκάλι κάθε μέρα, ή πελλάγρα αν παίρνει κάποιες
βιταμίνες του συμπλέγματος Β κάθε μέρα.
Η βιταμίνη Β17 βρίσκεται σε σπόρους, όπως του μήλου, του ροδάκινου, του
κερασιού, των σταφυλιών, και φυσικά του βερίκοκου. Βρίσκεται σε ορισμένα φασόλια και
πολλά αγροστώδη, όπως το σιτάρι. Το σκληρό ξύλινο κουκούτσι στη μέση του βερίκοκου
ή του ροδάκινου, για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να το πετάμε. Το ξύλινο αυτό περίβλημα
είναι στην πραγματικότητα μια ισχυρή πανοπλία προστασίας για ένα από τα πιο σημαντικά
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τρόφιμα, του πυρήνα δηλαδή του κουκουτσιού. Αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά
των φαγητών, σε πολιτισμούς όπως οι Ναβάχο στην Ινδία, οι Hunzakuts, οι Abkhanzians
και πολλά άλλων. Σε πολιτισμούς όπως αυτοί, ποτέ δεν είχαν αναφερθεί περιπτώσεις
καρκίνου όταν η διατροφή τους αποτελείται μόνο από τα παραδοσιακά φαγητά τους!
Δεν χρειάζεται να κάνουμε τον σπόρο ένα κύριο πιάτο στη διατροφή μας, αλλά
χρειαζόμαστε το ισοδύναμο του περίπου επτά σπόρους βερίκοκα ανά ημέρα. Αυτό θα
εγγυηθεί σχεδόν μια ζωή χωρίς καρκίνο. Άλλες τροφές που περιέχουν βιταμίνη Β-17 είναι:
πικραμύγδαλα, κεχρί, τα φασόλια γίγαντες και άλλα.
Οι σπόροι του βερίκοκου έχουν την υψηλότερη περιεκτικότητα της Β-17 βιταμίνης
στη γη. Είναι μασώμενοι και πικροί και αναγκαίοι στην διατροφή μας, παρά του ότι είναι η
γεύση τους πικρή. Μπορούν να προστίθενται στα φαγητά

ψιλοκομμένοι ή να

καταπίνονται με ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι ή χυμό μήλου. Οι σπόροι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την Laetrile θεραπεία του καρκίνου. Ως προληπτικό
μέτρο, ο Δρ Krebs (ο επιστήμονας που ανακάλυψε την βιταμίνη Β-17), υποστηρίζει ότι 7 ή
περισσότεροι σπόροι βερίκοκου ανά ημέρα, θα καταστήσει αδύνατη την ανάπτυξη του
καρκίνου στη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Ένα ή δύο δισκία των Β-17 (100 mg), είναι
αποδεκτή συμπληρωματική δόση ανά ημέρα.
Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, όταν το Β-17 λαμβάνεται σε υψηλές δόσεις, οι
όγκοι συρρικνώνονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, υπάρχει ένα δίλλημα σχετικά με
αν ο ασθενής θα πρέπει να συνεχίσει την χημειοθεραπεία ή να την διακόψει επειδή
συρρικνώθηκε ο όγκος. Εκείνοι που συνεχίζουν κανονικά με την χημειοθεραπεία έχουν
σχετικά «φτωχή» έκβαση. Καταλαβαίνουμε ότι όταν ένα άτομο μπει στην διαδικασία της
χημειοθεραπείας, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει από αυτήν και να πει "ΟΧΙ" σε πιο
χημειοθεραπεία, μια και πίσω από όλα αυτά υπάρχουν συμφέροντα συνήθως οικονομικά
(ηγεμονίες, γιατροί, νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανίες). Έτσι η βιταμίνη Β-17
κατηγορήθηκε από την υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων, ότι περιέχει ποσότητες
θανατηφόρων κυανιούχων. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι και η βιταμίνη B12 περιέχει επίσης
σημαντικές ποσότητες κυανίου, αλλά διατίθεται εδώ και πολύ καιρό σε καταστήματα
υγιεινής διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ανεξάρτητη έρευνα έχει επίσης αποδειξει, ότι η φυλή των Ιμαλαΐων που είναι
γνωστή ως «Hunza» δεν παρουσίασε ποτέ καρκίνο καμιάς μορφής

εφ 'όσον αυτοί

εμμένουν στην μητρική διατροφή τους, που είναι εξαιρετικά υψηλή και σε βερίκοκα και
σε κεχρί. Ωστόσο, μόλις εκτεθούν στη δυτική διατροφή γίνονται τόσο ευάλωτοι όσο και οι
υπόλοιποι από εμάς.
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Την δεκαετία του πενήντα, ο Δρ Ernst Krebs, αποδεικνύει

πέραν πάσης

αμφιβολίας, ότι η Β-17 ήταν εντελώς ακίνδυνη για τον άνθρωπο με τον πιο πειστικό
τρόπο. Μετά τη δοκιμή της βιταμίνης σε ζώα, γέμισε μία μεγάλη υποδερμική ένεση της
τάξης των μεγα-δόσεων και στη συνέχεια έκχυσε όλο το περιεχόμενο της στο δικό του
χέρι! Δραστική ίσως, αλλά ο περιπετειώδης Δρ Krebs είναι ακόμα ζωντανός και καλά
σήμερα.
Η βιταμίνη είναι αβλαβής για τον υγιή ιστό, για έναν πολύ απλό λόγο: Κάθε μόριο
της Β17 περιέχει μία μονάδα του κυανίου, μία μονάδα βενζαλδεΰδης και δύο της γλυκόζης
(σακχάρου), κλειδωμένα σφιχτά μαζί. Για να γίνει το κυάνιο επικίνδυνο, είναι απαραίτητο,
πρώτα να «ξεκλειδώσει» το μόριο για να απελευθερωθεί, ένα τέχνασμα που μπορεί να
γίνει μόνο από ένα ένζυμο που ονομάζεται β-γλυκοσιδάση. Αυτό το ένζυμο είναι παρόν σε
όλο το σώμα σε πολύ μικρές ποσότητες, αλλά σε τεράστιες ποσότητες (μέχρι 100 φορές
μεγαλύτερο), σε καρκινικές περιοχές.
Έτσι, το κυάνιο απελευθερώνεται μόνο στο χώρο του καρκίνου με δραστικά
αποτελέσματα, τα οποία καθίστανται εντελώς καταστροφικά για τα καρκινικά κύτταρα,
επειδή και η μονάδα βενζαλδεΰδης αποδεσμεύει επίσης την ίδια στιγμή. Η βενζαλδεΰδη
είναι ένα θανατηφόρο δηλητήριο από μόνη της, το οποίο στη συνέχεια δρα συνεργικά με
το κυάνιο για να παράγουν ένα δηλητήριο 100 φορές πιο θανατηφόρο, από ό, τι
μεμονωμένα.
Ένα άλλο ένζυμο, που ονομάζεται rhodanese, πάντα βρίσκεται σε μεγάλες
ποσότητες από την απελευθέρωση του ενζύμου βήτα-γλυκοσιδάση σε υγιείς ιστούς και
έχει τη δυνατότητα, εύκολα να διασπάσει εντελώς τόσο το κυάνιο, όσο και βενζαλδεΰδη,
σε προϊόντα που ωφελούν το σώμα. Πιθανόν, τα κακοήθη καρκινικά κύτταρα δεν
περιέχουν καθόλου rhodanese, αφήνοντας τους εντελώς στο έλεος των κυανιούχων
ενώσεων και της βενζαλδεΐδης. [51, 52]

6.8 714-Χ
Το επιστημονικό όνομα της ουσίας είναι Trimethylaminoxydroxy-bicycloheptane
chloride και το προϊόν αναπτύσεται και παρασκευάζεται από την εταιρεία Cerbe στον
Καναδά. Οι ασθενείς το χρησιμοποιούν για την θεραπεία του καρκίνου, των ασθενειών
του ανοσοποιητικού και των χρόνιων συνδρόμων κούρασης. Περιλαμβάνει νερό, νιτρικά,
αμμώνιο, καμφορά και αιθανόλη. Δεν είναι νόμιμο στις ΗΠΑ, αλλά χρησιμοποιείται στον
Καναδά υπό την αιγίδα ενός προγράμματος.
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Αναπτύχθηκε από τον Gaston Naessens και θεωρείται ότι προκαλεί την
οπισθοχώρηση της νόσου, την αναζωογόνηση του ανοσοποιητικού συστήματος και
υποστηρίζει τον αμυντικό μηχανισμό. Αυτοί που προωθούν το προϊον, υποστηρίζουν ότι η
καμφορά έχει επιλεκτική δραστηριότητα στα καρκινικά κύτταρα, όπου τα νιτρικά
συστατικά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις τους σε άζωτο, προστατεύοντας έτσι τα κύτταρα
του ανοσοποιητικού συστήματος. Το άζωτο, εμπλουτισμένο με καμφορά υποτίθεται ότι
ανταγωνίζεται την έκκριση του Κ παράγοντα από τα καρκινικά κύτταρα.
Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν δεδομένα, κλινικές δοκιμές και αναφορές στην
βιβλιογραφία που να αποδεικνύουν

όλα τα παραπάνω που υποστηρίζουν οι

παρασκευαστές του. Ανέκδοτες αναφορές σε ζωϊκά μοντέλα έδειξαν ότι έχει λίγες
παρενέργειες

και

είναι

καλά

ανεκτή,

από

τον

οργανισμό,

αλλά

στοιχεία

αποτελεσματικότητας δεν έχουν αναφερθεί. [53]

6.9

ESSIAC
Πρόκειται για ένα φυτικό μίγμα φλοιών, ριζών και φύλλων, που έχει

χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική θεραπεία για διάφορες μορφές καρκίνου. Επίσης έχει
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση και άλλων παθήσεων (διαβήτης, AIDS,
γαστρεντερικές ασθένειες).
Πήρε το όνομά του από τη Rene Caisse (1888-1978) (διαβάζοντας ανάποδα το
επίθετό της), μια νοσοκόμα που το χορηγούσε δωρεάν σε εκατοντάδες καρκινοπαθείς με
εξαιρετικά αποτελέσματα. Η Caisse προχώρησε στη δημιουργία κλινικής στο Οντάριο του
Καναδά (1934). Η κλινική σταμάτησε τη λειτουργία της το 1942 μετά από έρευνα της
Royal Cancer Commision του Καναδά που διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα του
ήταν μικρή. Η χορήγηση του φαρμάκου όμως συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του ’70.
Το Essiac αποτελείται από 4 βότανα που φυτρώνουν στην έρημο του Οντάριο,στον
Καναδά. Η πρωτότυπη μορφή του θεωρείται ότι έχει τις ρίζες της από τη φυλή των
αυτόχθονων Ινδιάνων του Καναδά (Ojibway). Στη συνέχεια αναφέρονται τα βότανα από
τα οποία αποτελείται και αναπτύσσονται οι θεραπευτικές τους ιδιότητες:
● Bardock Root: ρίζα κολλιτσίδας με την επιστημονική ονομασία Arctium lappa.
Παρουσιάζει αντιοξειδωτική,αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριακή δράση, διατηρεί έναν
υγιή γαστρεντερικό σωλήνα, τονώνει την ανοσολογική απόκριση, αντιμετωπίζει
προβλήματα που σχετίζονται με την πέψη (περιέχει ινουλίνη, μια φυσική φυτική ίνα),
εξαφανίζει τις τοξίνες, βοηθά στη μείωση της βλέννας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
διουρητικό. Επίσης βρίσκει εφαρμογή ως τοπική θεραπεία για προβλήματα του δέρματος
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όπως το έκζεμα, ακμή, ψωρίαση. Αποτελείται κυρίως από υδατάνθρακες, πτητικά έλαια,
φυτικές στερόλες, τανίνες και λιπαρά έλαια. Περιέχει βιταμίνη Α και σελήνιο που
συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών ενώ βοηθά και στη διατήρηση
φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.
● Slippery Elm Inner Bark (πτελέα η πυρόχρους): εσωτερικός φλοιός φτελιάς με την
επιστημονική ονομασία Ulmus Fulva ή Ulmus Rubra. Παρουσιάζει αντιοξειδωτική δράση.
Ο εσωτερικός φλοιός είναι πλούσιος σε ασβέστιο, μαγνήσιο και βιταμίνες (Α,Β,C,K).
Καταπραΰνει φλεγμονές ενώ είναι χρήσιμο για τη θεραπεία εγκαυμάτων, πονόλαιμου και
πεπτικών προβλημάτων. Απορροφά τοξίνες που μπορεί να προκαλέσουν εντερικές
ανισορροπίες.
● Sheep Sorrel : επιστημονική ονομασία Rumex acetosella. H ονομασία προέρχεται από
την ομοιότητα των φύλλων με το κεφάλι ενός προβάτου. Παρουσιάζει αντικαρκινική
δράση. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση όγκων και μπορεί να ανακουφίσει από
χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις και ασθένειες. Αποτελεί πλούσια πηγή οξαλικού οξέος,
νατρίου, καλίου, σιδήρου, μαγγανίου, φωσφόρου, β-καροτίνης και βιταμίνης C. Η
παρουσία του β-καροτενίου, που είναι η αιτία της αντιοξειδωτικής του δράσης, αυξάνει
την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων και Τ-κυττάρων (γνωστών ως cancer-killing cells). Η
χλωροφύλλη που περιέχει εξυπηρετεί πολλές λειτουργίες στο σώμα, κυριότερη από τις
οποίες είναι η μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία καθώς είναι
γνωστό ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορούν να «ζήσουν» παρουσία οξυγόνου. Eπίσης
καθαρίζει το συκώτι, προωθεί την αναγέννηση των ιστών, μειώνει τη διόγκωση του
παγκρέατος, ενισχύει τα κυτταρικά τοιχώματα, καθαρίζει το αίμα, μπορεί να αυξήσει την
αντίσταση σε ακτινογραφίες και να αντιμετωπίσει τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας.
Μεταξύ των θεραπευτικών ιδιοτήτων του περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση φλεγμονών, η
εξουδετέρωση τοξινών, η αντιμετώπιση πεπτικών και εντερικών δυσλειτουργιών και ο
έλεχγος των αιμορραγιών.
● Indian Rhubarb Root: επιστημονική ονομασία Rheum palmatum. Οι πολυφαινόλες
που περιέχονται στο συγκεκριμένο φυτό μπορούν να δράσουν προληπτικά κατά της
ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων και να συμβάλλουν στην παρασκευή νέων, λιγότερο
τοξικών αντικαρκινικών φαρμάκων. Βοηθά στην ομαλοποίηση των εντερικών κενώσεων,
«καθαρίζει» το ήπαρ και αποτοξινώνει τα έντερα. Ασφαλές και αποτελεσματικό
καθαρτικό, παρουσιάζει επίσης αντιφλεγμονώδη, αντισηπτική, αντιοξειδωτική και αντιική
δράση. Αυξάνει τη έκκριση σιέλου και των γαστρικών υγρών βελτιώνοντας την πέψη.
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Οι υποστηρικτές του Essiac και του Flora Essence (τροποποιημένη μορφή που
περιέχει 4 βότανα επιπλέον) τονίζουν ότι η συνεργική δράση του μίγματος των βοτάνων
που περιέχουν συνίσταται στα εξής:


ισχυροποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος



αντικαρκινική δράση μέσω της πρόληψης και της μείωσης του μεγέθους
όγκων,παρατείνοντας την επιβίωση των ασθενών με διάφορους τύπους καρκίνου



αντιφλεγμονώδη δράση



αποτοξίνωση του σώματος



ανακούφιση από τον πόνο.



έλεγχος διαβήτη



θεραπεία του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας



θεραπεία χρόνιων γαστρεντερικών παθήσεων
(οισοφαγήτιδα,γαστρίτιδα,κολίτιδα)



θεραπεία της κίρρωσης του ήπατος.
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία με αποτελέσματα

ελεγχόμενων μελετών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά για την ασφάλεια ή την
αποτελεσματικότητα τους σε ασθενείς με καρκίνο ή με άλλα προβλήματα υγείας
[66,67,68].

6.10 ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ - ΒΟΤΑΝΑ & ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
6.10.1 Εισαγωγή
Ιστορικά, τα μπαχαρικά έχουν διαμορφώσει πολλές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.
Πολλοί ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένου και του θρυλικού Χριστόφορου Κολόμβου,
εξερεύνησαν τις θάλασσες σε αναζήτηση μπαχαρικών. Αυτά εκτιμώνται αγαθά που
συμβάλλουν όχι μόνο στην γεύση, αλλά χρησιμεύουν επίσης ως χρωστικές και
συντηρητικά σε ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών. Σήμερα, όλο και περισσότερα μπαχαρικά και
βότανα χρησιμοποιούνται όχι μόνο για μαγειρική, αλλά και για τις ιδιότητές τους για τα
πιθανά οφέλη τους στην υγεία. Αν και στο θέμα της υγείας, οι ιδιότητες που συνδέονται
με τη χρήση μπαχαρικών μπορεί να προκύπτουν από τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες τους,
βιολογικές επιδράσεις τους μπορεί να προκύψουν από την ικανότητά τους να προκαλούν
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αλλαγές, σε μια σειρά από κυτταρικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
σχετίζονται

με το μεταβολισμό των φαρμάκων, τη διαίρεση των κυττάρων, την

απόπτωση, τη διαφοροποίηση και την ανοσοεπάρκεια. Όμως ανεξάρτητα από τον ορισμό
του μπαχαρικού και του βοτάνου, θεωρούμε ότι και τα δύο έχουν ιδιότητες, οι οποίες
επεκτείνονται πέρα από τη γεύση και το χρώμα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διατροφή και η υγεία συνδέονται στενά. Για γενιές,
άνθρωποι έχουν ισχυριστεί ότι τα τρόφιμα παρέχουν μεγαλύτερα οφέλη από την απλή
παροχή ενέργειας. Πεποιθήσεις για τις φαρμακευτικές ιδιότητες των τροφίμων, έχουν
εμφανιστεί σε πολλά πρόωρα γραπτά του ανθρώπου. Ο Ιπποκράτης αναφέρεται συχνά να
έχει πει «Αφήστε τα τρόφιμα να είναι φάρμακο και το φάρμακο σου είναι τροφή σου».
Επιδημιολογικές, προκλινικές και κλινικές μελέτες εξακολουθούν να παρέχουν τις
θεμελιώδεις γνώσεις, για τις δυναμικές σχέσεις μεταξύ των θρεπτικών συστατικών, όπως
και κάθε ουσία στη διατροφή, που φέρνει ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα για την υγεία.
Σήμερα, πεποιθήσεις σχετικά με την ικανότητα των τροφίμων, όπως τα μπαχαρικά, να
μειώσουν τον κίνδυνο ασθένειας ή να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής, συνεχίζουν να
υπάρχουν.
Τρεις τύποι των βιοδεικτών, η έκθεση, το αποτέλεσμα, και η ευαισθησία,
χρειάζονται για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των μπαχαρικών, στην πρόληψη του
καρκίνου και την θεραπεία. Τα μπαχαρικά, μπορεί να είναι το κλειδί για τον προσδιορισμό
της ισορροπίας μεταξύ των θετικών και των αντικαρκινικών παραγόντων που ρυθμίζουν
τους κινδύνους και την συμπεριφορά του όγκου. Πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με τα
ποσά που απαιτούνται από συγκεκριμένα είδη μπαχαρικών, για να επιφέρουν αντίδραση
(επίπτωση), καθώς και τις αλληλεπιδράσεις των μπαχαρικών με άλλα συστατικά της
διατροφής, τα μικρόβια στο γαστρεντερικό σωλήνα, την περιβαλλοντική έκθεση, και την
ανθρώπινη γενετική (ευαισθησία σε παράγοντες), θα χρειαστούν για να διαλευκάνουν τα
πραγματικά οφέλη από την προσθήκη μπαχαρικών και βοτάνων στη διατροφή. [54,55,56]

6.10.2 Αρωματικό πιπέρι
Ο όρος «Αρωματικό Πιπέρι», επινοήθηκε το 1600 από έναν Άγγλο, ο οποίος
θεώρησε ότι το βότανο συνδυάζε τις γεύσεις της κανέλας, του μοσχοκάρυδου, και του
γαρύφαλλου. Το «Αρωματικό Πιπέρι» αναφέρεται επίσης ως «Πιπέρι της Τσαμάϊκα»,
«Kurundu», «Πιπέρι μυρτιά», «Pimenta» και «Newspice». Μπαχάρι εδάφους δεν είναι
ένα μίγμα μπαχαρικών, όπως κάποιοι ακόμα πιστεύουν, αλλά προκύπτει από τα
αποξηραμένα άγουρα μούρα του δέντρου Pimenta dioica. Αυτό το δέντρο ευδοκιμεί στις
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Μεγάλες Αντίλλες, στο νότιο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική. Σήμερα, το Primenta
dioica, καλλιεργείται σε πολλές θερμές περιοχές σε όλο τον κόσμο. To μπαχάρι είναι
επίσης διαθέσιμο στο εμπόριο, ως αιθέριο έλαιο.
Το μπαχάρι διαθέτει

αντιμικροβιακές, αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις,

αναλγητικές, αντιπυρετικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Περιέχει ένα πλήθος πιθανών
βιοδραστικών παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν την προαγωγή της υγείας,
συμπεριλαμβανομένων των φλαβονοειδών, φαινολικά οξέα, κατεχίνες, και πολλά
Φαινυλοπροπανοειδή.
Τα μούρα περιέχουν περίπου 2-5% αιθέρια έλαια, που περιλαμβάνουν τις εξής
βιοενεργές ενώσεις: ευγενόλη (60-75%), ευγενόλη μεθυλο αιθέρα, κινεόλη (ευκαλυπτόλη),
phellandrene, και caryophyllenes. Οι αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες του
μπαχάρι, μπορεί να είναι συνδέονται με την ευγενόλη.
Οι αντικαρκινικές ιδιότητες του μπαχαριού μπορεί εν μέρει να οφείλονται στην
ικανότητά του να επηρεάσει τη δραστηριότητα του

κυτοχρώματος P450

και κατά

συνέπεια να επηρεάσει την καρκινογόνο βιοενεργοποίηση. Καλλιέργεια ανθρώπινων
καρκινικών κυττάρων του ήπατος και του αδενώματος του παχέος εντέρου έδωσε την
δυνατότητα να μελετηθεί η ικανότητα του αρωματικού πιπεριού, για την ενεργοποίηση
των μηχανισμών που σχετίζονται με ένζυμα αποτοξίνωσης φάσης Ι. Το εκχύλισμα του (3
mg / ml σε διμεθυλοσουλφοξείδιο), δεν ενεργοποίησε τους PXR υποδοχείς άμεσα, αλλά
έκανε έντονα ενεργοποιήσιμο τον CYP3A4 υποκινητή. Έτσι, η ενεργοποίηση των
μεταγραφικών παραγόντων να συνδεθεί με τα στοιχεία απόκρισης, φαίνεται σαν ένα
πιθανό μηχανισμό, μέσω του οποίου το μπαχάρι, και ενδεχομένως, η ευγενόλη που
περιέχει, να λειτουργεί εκεί. Η φλεγμονή, που

σύμφωνα με έρευνες συνδέεται με

αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο, φαίνεται να επηρεάζεται από την κατανάλωση του
αρωματικού πιπεριού. Αν και ελεγχόμενες κλινικές παρεμβάσεις δεν είναι διαθέσιμες,
στοιχεία σε τρωκτικά δείχνουν δραστικότητα. [54]

6.10.3 Βασιλικός
Ο Βασιλικός (Ocimum basilicum) είναι ένα βότανο μαγειρικής χαρακτηριστικό
στοιχείο της κουζίνας της Ιταλίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ενώ υπάρχουν πολλές
ποικιλίες βασιλικού, ο γλυκός βασιλικός είναι ένα από τα πιο κυρίαρχα και πιο συχνά
εξεταζόμενα βότανα για τα οφέλη στην υγεία. Ο βασιλικός είναι εγγενής αρχικά στο Ιράν,
την Ινδία, και άλλες τροπικές περιοχές της Ασίας, αλλά τώρα είναι ευρέως διαθέσιμος σε
όλο τον κόσμο. Οι αντιοξειδωτικές, αντιμεταλλαξιγόνες, αντικαρκινικές, αντιιικές, και
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αντιβακτηριδιακές ιδιότητες του βασιλικού, προέρχονται από

από μια ποικιλία

συστατικών, συμπεριλαμβανομένων λιναλοόλη, 1,8-κινεόλη, εστραγόλη και ευγενόλη.
Παρόμοια με τα άλλα μπαχαρικά, χρειάζονται πολύ περισσότερες πληροφορίες και
έρευνες, σχετικά με τη μεταβολή στο περιεχόμενο των στοιχείων του ως συνάρτηση της
ποικιλίας του φυτού, τις συνθήκες καλλιέργειας, και την επεξεργασία του.
Οι αντικαρκινικές ιδιότητες του βασιλικού, όπως προκύπτει από προκλινικές
μελέτες είναι μικτή. Σε μελέτες με αρουραίους και ποντικούς, που τρέφονται με δίαιτα, με
ή χωρίς υψηλές συγκεντρώσεις του βασιλικού (6,25% και 12,5%), δεν υπήρχε σαφής
ένδειξη της μείωσης του 9,10-διμεθυλο-1 ,2-βενζανθρακένιου (DMBA), που προκαλεί
καρκινώματα του μαστού. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο βασιλικός μπορεί να
μειώσει το DMBA που προκαλείται από την καρκινογένεση. Ελβετικά ποντίκια
υποβλήθηκαν σε μια δίαιτα που περιέχει 150 ή 300 mg / kg σωματικού βάρους του
εκχυλίσματος βασιλικού και μειώθηκε το DMBΑ που προκαλεί όγκους του δέρματος και
μείωσε το βάρος του όγκου ανά ποντίκι. Δεν είναι σαφές εάν οι διαφορές στην
ανταπόκριση στους ποντικούς και αρουραίους, αντικατοπτρίζουν τα είδη, την θέση του
καρκίνου, ή οι διατροφικές ή προκαρκινογενετικές αποκαλύψεις.
Η DNA μεθυλοτρανσφεράση (MGMT), είναι μια κρίσιμη επιδιορθωτική πρωτεΐνη,
στην κυτταρική άμυνα έναντι στην βλάβη της αλκυλίωσης. Η MGMT, εκφράζεται σε
υψηλά επίπεδα ιδιαίτερα στους καρκίνους του ανθρώπου και σε όγκους που είναι
ανθεκτικοί σε πολλούς αλκυλιοτικούς αντικαρκινικούς παράγοντες. Επειδή η MGMT είναι
πολύ σημαντική πρωτεΐνη του σώματος, στο θέμα της άμυνας, κατά της βλάβης από την
αλκυλίωσης του DNA, μια μικρή αύξηση της

μπορεί να προστατεύσει από

μεταλλαξιογόνες βλάβες.
Οι αντικαρκινικές ιδιότητες του βασιλικού, μπορεί επίσης να σχετίζεται με την
ικανότητά του να επηρεάζει τις ιογενείς λοιμώξεις. Τα άτομα με ηπατίτιδα Β,
αναγνωρίζεται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Σε
έρευνα που έγινε σε ένα ανθρώπινο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος και μια
γραμμή κυττάρων που προέρχεται από ηπατοβλάστωμα κύτταρα HepG2 (02.02.15)
εναντίον πολλών ιών, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας Β, διαπιστώθηκε ότι το
υδατικό εκχύλισμα του βασιλικού, μαζί με απιγενίνη και ursolic οξύ, εμφανίζει
μεγαλύτερη

δραστηριότητα

κατά

της

ηπατίτιδας

Β,

από

τα

δύο

εμπορικά

διαθέσιμα φάρμακα, γλυκυρριζίνη και λαμιβουδίνη (3TC). Συνολικά, οι μελέτες αυτές
εγείρουν ενδιαφέροντες ερωτήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα της χρήσης των
μπαχαρικών, που διατίθενται στο εμπόριο για ιούς και ενδεχομένως, καθυστερούν και τον
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καρκίνο. Αναμφισβήτητα, πολύ περισσότερες πληροφορίες είναι απαραίτητο να
διευκρινιστούν, όπως τα ποσά των δόσεων και η διάρκεια που απαιτείται να επιφέρει μια
επιθυμητή ιική ανταπόκριση και το μηχανισμό με τον οποίο εμφανίζεται μια απάντηση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ανησυχίες για την υπερβολική έκθεση στον
βασιλικό. Η Εστραγκόλη, ένας ύποπτος προκαρκινογεννετικός / μεταλλαξιογόνος
παράγοντας που βρέθηκε στο βασιλικό, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ισορροπία
μεταξύ των πλονεκτημάτων

και των κινδύνων με τη χρήση αυτής

και άλλων

μπαχαρικών. Τώρα, η πλειοψηφία των αποδεικτικών στοιχείων, επισημαίνει ότι τα
αποτελέσματα του αντιμεταλλαξιγόνου βασιλικού, υπερέχουνε των τυχόν ανεπιθύμητων
ενεργειών που σχετίζονται με την εστραγκόλη. [54]

6.10.4 Αγριοκύμινο
Το

Κύμινο (Carum carvi), επίσης γνωστό και ως «μάραθο μεσημβρινό» ή

«Περσικό κύμινο», είναι εγγενές στην δυτική Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.
Οι βασικοί παράγοντες στο έλαιο του κύμινου πιστεύεται ότι είναι καρβόνη ή p-Mentha-1
,8-διεν-2-όνη και λιμονένιο ή p-Mentha-1 ,8-διένιο, οι πρόδρομες ουσίες της καρβόνης.
Παρά το γεγονός ότι το κύμινο φαίνεται να είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό in vitro, δεν
έχει εξεταστεί επαρκώς σε ανθρώπους. Πρόσφατα, σε έρευνες που έχουν γίνει,
αποδείχτηκε, ότι το αιθέριο έλαιο του κύμινου και οι ελαιορητίνες, ήταν σταδιακά
αποτελεσματικά και ως

αντιοξειδωτικά και πιο

αποτελεσματικά από την εμπορική

βουτυλοϋδροξυανισόλη και βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (hydroxytoluene). Το έλαιο
του κύμινου και το βάλσαμο αιθανόλης, έδειξαν καλύτερη αναγωγική ισχύ από τις άλλες
ελαιορητίνες. Τα πλεονεκτήματα που παρέχουν, μπορεί να σχετίζεται με την ικανότητά
τους να δωρίσουν το υδρογόνο και έτσι να έχουν αναγωγική ισχύ.
Ζωικά μοντέλα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί η αντικαρκινική
δράση του κύμινου, σε διάφορα είδη καρκίνου, όπως του παχέως εντέρου και του
δέρματος. Εξετάστηκε η περίπτωση της εισαγωγής του έλαιου στην διατροφή με πολύ
καλά αποτελέσματα στην περίπτωση του όγκου του δέρματος. Επίσης εξετάστηκε και η
από του στόματος λήψη του κύμινου, όπου τα αποτελέσματα θεωρούνται ένα σημαντικό
βήμα στην μελέτη της εξέλιξης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η επαγωγή της γλουταθιώνης-S-τρανφεράσης (glutathione-S-transferase GST) από
αντικαρκινικές ενώσεις, αποτελεί σημαντικό μηχανισμό, με τον οποίο πολλά μπαχαρικά,
όπως και το κύμινο, μπορεί να προάγει την καρκινογόνο αποτοξίνωση και ως εκ τούτου
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τον χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου. Η δραστηριότητα του ενζύμου GST στο συκώτι
αυξήθηκε σημαντικά μετά από θεραπεία με καρβόνη, όπως και στον μεγάλο εντερικό
βλενογόνο και στον βλενογόνο του λεπτού εντέρου. Η καρβόνη αύξησε επίσης την
γλουταθειόνη (GSH) στον πνεύμονα και στον μικρό και μεγάλο εντερικό βλεννογόνο. Το
κύμινο μπορεί επίσης να επηρεάσει την ενεργοποίηση της καρκινογόνου ουσίας, εξαιτίας
της

ικανότητάς

του

να

τροποποιήσει

καρκινογόνο

βιοενεργοποίηση.

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και αλογονωμένες αρωματικές
ενώσεις,

όπως

(tetrodibenzo)-

2,3,7,8-τετροδιβενζο

βιοενεργοποιούνται από

p-διοξίνη

(TCDD),

ξενοβιοτικά-μεταβολικά γονίδια CYP για να σχηματίσουν

δραστικούς μεταβολίτες, που συνδέονται με το DNA. Τα εκχυλίσματα του κύμινου είναι
ισχυροί αναστολείς τέτοιων γονιδίων. Συνολικά, οι αλλαγές της φάσης Ι και ΙΙ των
ενζύμων, είναι σύμφωνες με την ικανότητα του κύμινου και ενεργών συστατικών του να
μειώσουν την χημική καρκινογένεση. Η συσχέτιση του κύμινου και των μεμονωμένων
συστατικών του με τα φάρμακα και τους μηχανισμούς αποτοξίνωσης στον άνθρωπο,
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη. [54]

6.10.5 Κάρδαμο
Το κάρδαμο αναφέρεται στα βότανα ως

Elettaria (πράσινο) και Amomum

(μαύρο), που είναι γένη του τζίντζερ της οικογένειας Zingiberaceae. Το Κάρδαμο είναι ένα
κοινό συστατικό που χρησιμοποιείται στην ινδική κουζίνα και στα διάφορα μέρη της
Ευρώπης. Όπως και με πολλά μπαχαρικά, το κάρδαμο έχει αποδειχθεί ότι έχει
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Έχει εξεταστεί η ικανότητα των αποσταγμάτων του μαύρου
καρδάμου, να εκκαθαρίζουν τις ελεύθερες ρίζες, με θεαματικά αποτελέσματα.
Η ικανότητα του καρδάμου να αναστέλλει την χημική καρκινογένεση, φάνηκε από
το 1994, όταν ο επιστήμονας Banerjee

παρατήρησε ότι τροφοδοσία με έλαιο του

μπαχαρικού (10 μL ημερησίως για 2 εβδομάδες), προκάλεσε σημαντική μείωση των
ξενοβιοτικών-μεταβολικών γονιδίων CYP του ήπατος σε ελβετικά ποντίκια (p <.05).
Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση, κατά 30%, της δραστικότητας της GST στο ήπαρ κατά
την θεραπεία με έλαιο καρδάμου. Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι η κατανάλωση του
ελαίου επηρεάζει τα ένζυμα που συνδέονται με τον μεταβολισμό ξενοβιοτικών και ως εκ
τούτου μπορεί να έχει οφέλη ως αποτρεπτικός παράγοντας για τον καρκίνο. Το κάρδαμο
επίσης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την αζωξυμετηάνη που προκαλείται από την
καρκινογένεση

του

παχέος

εντέρου,

λόγω

της

αντι-φλεγμονώδους,

αντιπολλαπλασιαστικής και προαποπτωτικής δραστηριότητας. Παρέχοντας υδατικό
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εκχύλισμα καρδάμου μπορεί να ενισχυθούν οι

αναστολείς αποτοξινωτικών ενζύμων

(glutathione-S-transferase GST δραστηριότητα) και να μειωθεί η υπεροξείδωση των
λιπιδίων.
Πρόσφατα, υδατικά εκχυλίσματα καρδάμου (1, 10, 50, και 100 mg / mL),
αναφέρθηκαν ότι μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την διάδοση σπληνοκυττάρων σε
δοσο-εξαρτώμενο τρόπο, ειδικά όταν συνδυάζεται με το μαύρο πιπέρι. Ενώ οι επιδράσεις
του καρδάμου και του μαύρου πιπεριού ήταν η αντίθετη, η παρουσία και των δύο
μπαχαρικών ενίσχυσε σημαντικά την κυτταροτοξική δραστηριότητα των φυσικών φονικών
κυττάρων, κατά των YAC-1 κυττάρων λεμφώματος. Τα ευρήματα αυτά παρέχουν
ενδείξεις ότι μπορεί το

κάρδαμο να έχει αντικαρκινικά οφέλη τροποποιώντας την

ανοσοεπάρκεια. [54]

6.10.6 Κανέλλα
Η κανέλλα είναι ένα μπαχαρικό, που λαμβάνονται από το φλοιό ενός αειθαλούς
δέντρου που ανήκει στην οικογένεια Lauraceae. Σημαντικά συστατικά της κανέλλας, είναι
η σιναμαλδεΰδη, η ευγενόλη, το τερπένιο, το α-πινένιο, η καρβακρόλη, η λιναλοόλη, η
σαφρόλη, το βενζοϊκό βενζύλιο, και η κουμαρίνη. (Eικόνα 23)

Phenylpropanoids – Φαινυλπροπανοειδή

Σιναμαλδεΰδη

Ευγενόλη
Σαφρόλη
Μεθυλανουγενόλη
Eικόνα 23: Μερικά από τα συστατικά της κανέλας

Η κανέλλα χησιμοποιείται ευρέως στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Αρκετές
μελέτες έχουν εξετάσει τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες. Παροχή σκόνης κανέλλας σε
αρουραίους, αύξησε σημαντικά πολλά αντιοξειδωτικά ένζυμα που σχετίζονται με αυτήν
την δράση, συμπεριλαμβανομένων των καταλάση, δισμουτάση του υπεροξειδίου, και
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GST τόσο του ήπατος όσο και των ιστών της καρδιάς. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση των
ενζύμων που βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων της γλουταθιώνης GSH, απαραίτητη
για την κυτταρική ακεραιότητα και την προστασία κατά της οξειδωτικής βλάβης από τις
ελεύθερες ρίζες.
Η ικανότητα των αποσταγμάτων κανέλας, να καταστείλει την in vitro ανάπτυξη
του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, ενός αναγνωρισμένου παράγοντα κινδύνου για τον
καρκίνο του στομάχου και, ενδεχομένως, του καρκίνου του παγκρέατος, έχει προκαλέσει
μεγάλο ενδιαφέρον για την πιθανή χρήση αυτού του καρυκεύματος, για την καταστολή
των ανθρωπίνων καρκίνων. Ωστόσο, μια πιλοτική μελέτη όπου συμμετείχαν 15 άτομα,
όπου τους δόθηκε ένα εκχύλισμα κανέλας (80 mg / ημέρα) για 4 εβδομάδες, δεν είχε
αποτελέσματα σε όσους μολύνθηκαν με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Σε αυτή τη
μελέτη, το ποσοστό αποικισμού του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού μετρήθηκε και η
μελέτη δεν αποδεικνύει την μείωση στο συνολικό αποικισμό και σε ορισμένα άτομα
μάλιστα συνέβη αύξηση του αριθμού των αποικιών. Πρόσθετες μελέτες που
χρησιμοποιούν υψηλότερα ποσά κανέλας, και ενδεχομένως, σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες, μπορούν να αξιολογήσουν τις πραγματικές επιπτώσεις αυτού του
καρυκεύματος.
Εξετάστηκαν διάφορα μπαχαρικά για την ικανότητά τους να αναστέλλουν το
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η κανέλλα και το θυμάρι βρέθηκαν να είναι οι πιο ισχυροί
αναστολείς της ανάπτυξης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Επίσης αναφέρθηκε η
αντιβακτηριακή δράση της κανέλας, κατά επτά κλινικά στελέχη του ελικοβακτηριδίου του
πυλωρού

και

η

(μεθυλενοχλωρίδιο

δραστηριότητα
και

αιθανόλη)

από
και

δύο
των

διαφορετικά
χημικών

εκχυλίσματα

κανέλας

συστατικών

της.

Η

αποτελεσματικότητα των εκχυλισμάτων κανέλας στην αναστολή του ελικοβακτηριδίου
του πυλωρού, σε ένα υγρό μέσο και η αντίστασή του σε χαμηλό pH, μπορεί να ενισχύσει
τα αποτελέσματά της σε ένα περιβάλλον όπως το ανθρώπινο στομάχι. Η αντιβακτηριακή
δράση των εκχυλισμάτων κανέλας, μπορεί να οφείλεται στην σιναμαλδεΰδη που περιέχει.
Σε μια άλλη μελέτη ερευνήθηκε ο ρόλος των πολυφαινολικών πολυμερών, από
εκχυλίσματα κανέλλας στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού. Οι ερευνητές εξέτασαν αν οι
πολυφαινόλες που υπάρχουν στο εκχύλισμα της κανέλας μπορούν να ρυθμίσουν την
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, επηρεάζοντας τα επίπεδα των γονιδίων που
κωδικοποιούν την

τριστετραπρολίνη (tristetraprolin) (TTP), τις προφλεγμονώδεις

κυτοκίνες, και τους μεταφορείς της γλυκόζης (GLUT)

και σχετίστηκαν αυτά τα

αποτελέσματα με της ινσουλίνης και των λιποπολυσακχαριτών. Επειδή η TTP δρα
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κατασταλτικά, μειώνοντας την δράση των προφλεγμονωδών κυτοκινών, το εκχύλισμα
κανέλας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί στην πρόληψη και τη θεραπεία των
ασθενειών που σχετίζονται με τη φλεγμονή.
Ένα

απόσταγμα

κανέλλας

με

βάση

είναι

ένας

πολλά

υποσχόμενος

αποτελεσματικός παράγοντας, επειδή αναστέλλει άμεσα την δραστηριότητα της κινάσης,
καθώς και την μιτογόνα ενεργοποιημένη πρωτεΐνη κινάση. Συμπερασματικά, το εκχύλισμα
βρέθηκε ότι αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό, τη μετανάστευση και το σχηματισμό
σωληνίσκων in vitro. Οι πολυφαινόλες στο εκχύλισμα φαίνεται να είναι υπεύθυνες για
την απόκριση. Οι

σιναμαλδεΰδη παρατηρείται να έχει μικρή επίδραση στην

δραστηριότητα της κινάσης. Ενώ η ικανότητα της κανέλλας να επηρεάσει την
αγγειογένεση είναι ενδιαφέρουσα, θα πρέπει να γίνουν πρόσθετες μελέτες, οι οποίες
εγγυθούν το γεγονός. [54]

6.10.7 Γαρύφαλλο
Το γαρύφαλλο προέρχεται από τα μπουμπούκια ανθέων, κομμένα από το δέντρο
Eugenia caryophyllata. Αρκετά βιοενεργά συστατικά βρίσκονται στο γαρύφαλλο,
συμπεριλαμβανομένων

τανίνες,

τερπενοειδή,

ευγενόλη,

και

ακετυλευγενόλη

(acetyleugenol) (Εικόνα 24). Το γαρίφαλο είναι εγγενές στην Ινδονησία και
χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό στις κουζίνες σε όλο τον κόσμο.

Ευγενόλη
Εικόνα 24: Ευγενόλη – Ένα βασικό συστατικό του γαρύφαλλου

Παρόλο που δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε ανθρώπους μέχρι σήμερα, για να
αξιολογηθεί η χρήση του γαρύφαλλου στην πρόληψη του καρκίνου, λίγες μελέτες σε
ποντίκια δείχνουν την αποτελεσματικότητά του, ειδικά στις τροποποίητικές κυτταρικές
διαδικασίες αποτοξίνωσης. Η σίτιση των 40 mg ανά γραμμάριο σκελίδα της διατροφής σε
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ποντίκια οδήγησε σε αύξηση της δραστικότητας της γλουταθιόνης-S-τρανφεράσης
(glutathione-S-transferase GST), σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν τραφεί το
μπαχαρικό. Η φυσιολογική σημασία αυτών των ευρημάτων παραμένει ασαφής. Αλλαγές
στη φάση Ι και ΙΙ, των ένζυμων μπορεί να ευθύνεται στην ικανότητα της ευγενόλης να
χρησιμεύσει ως ανασταλτικό της επαγόμενης από καρκινογόνο γονοτοξικότητας. [54]

6.10.8 Κόλιανδρος
Ο κόλιανδρος (Coriandrum sativum), είναι ένα βότανο της οικογένειας Apiaceae
και είναι εγγενής στη νότια Ευρώπη, την Βόρεια Αφρική και την ΝΔ Ασία. Παρά το
γεγονός ότι όλα τα μέρη του φυτού είναι βρώσιμα, τα φρέσκα φύλλα του και οι
αποξηραμένοι σπόροι του χρησιμοποιούνται πιο συχνά στη μαγειρική. Ο κολίανδρος είναι
ένα κοινό συστατικό σε πολλά τρόφιμα σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα κύρια συστατικά
του είναι η λιναλοόλη. Αρκετές μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε ζώα έδωσαν αποδεικτικά
στοιχεία ότι ο κόλιαντρος, μπορεί να προωθήσει την ανεπάρκεια του αντιοξειδωτικού
συστήματος. Διατροφή με κόλιανδρο βοηθάει στην υπεροξείδωση των λιπιδίων. Επίσης
μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό ξένων ενώσεων, μπορεί να οδηγήσει σε επαγωγή
της γλουταθιόνης-S-τρανφεράσης GST ανάλογα με τον ιστό που παρατηρήθηκαν. Σε μια
άλλη μελέτη, παρατηρήθηκε περίπου διπλασιασμός της δραστικότητας της γλουταθιώνηςS-τρανφεράσης (GST) όταν στην διατροφή των ζώων χρησιμοποιήθηκε έλαιο κόλιαντρου.
Αν και σχετικά λίγες μελέτες επικεντρώνονται στο κόλιανδρο για τις αντικαρκινικές του
ιδιότητες, εκείνες που είναι διαθέσιμες δείχνουν ότι το κόλιανδρο μπορεί να είναι ένας
πολύ σημαντικός αντικαρκινικός παράγοντας. [54]

6.10.9 Κύμινο
Το Κύμινο (Cuminum cyminum,) είναι ανθοφόρο φυτό της οικογένειας Apiaceae
και είναι ενδημικό στην ανατολική Περιοχή της Μεσογείου και της Ινδίας. Thymoquinone
(TQ) είναι το πιο άφθονο συστατικό του έλαιου του μαύρου κύμινου. Έχει αναφερθεί ότι η
Thymoquinone (TQ) παρουσιάζει αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες. Σημαντικά στοιχεία δείχνουν την ικανότητα των TQ για να καταστείλει τον
πολλαπλασιασμό

των

καρκινικών

κυττάρων,

συμπεριλαμβανομένων

των

ορθοκολικό καρκίνωμα, αδενοκαρκίνωμα του μαστού, οστεοσάρκωμα, καρκίνο των
ωοθηκών, μυελοβλαστική λευχαιμία, καρκίνο του παγκρέατος. Τα φυσιολογικά κύτταρα,
φαίνεται

να

είναι

ελαφρώς

ανθεκτικό

στην

TQ

.

Αρκετοί
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μηχανισμοί μπορούν να εξηγήσουν την ικανότητα της TQ να επιφέρει αλλαγή στην
κυτταρική διαίρεση σε νεοπλασματικά κύτταρα. Σημαντικά στοιχεία δείχνουν την
ικανότητα της TQ να προκαλέσει το σχηματισμό ελεύθερων ριζών στα κύτταρα του
όγκου. Έτσι, η βιολογική απόκριση στα κύτταρα του όγκου (προ-οξειδωτικά), μπορεί να
είναι διαφορετική απ'ότι στων κανονικών κυττάρων.
Το πλήθος των αποτελεσμάτων που προκαλούνται από το κύμινο χρησιμεύει ως
δικαιολογία για τη συνέχιση της εξέτασης του ως μπαχαρικό, με εκτεταμένες δυνατότητες
για προαγωγής της υγείας. [54]

6.10.10 Σκόρδο
Το Σκόρδο (Allium sativum), είναι μέλος της οικογένειας κρεμμυδιών Alliaceae.
Το σκόρδο έχει χρησιμοποιηθεί στην ιστορία και με τις δύο ιδιότητές του. Και στην
μαγειρική και ως θεραπευτικό συστατικό. Τα διακριτικά χαρακτηριστικά του σκόρδου,
προκύπτουν από το θείο, το οποίο αποτελεί σχεδόν το 1% του ξηρού βάρους του. Τα
συστατικά που περιέχει το πρωτογενές θείο είναι γ-γλουταμυλο-S-ALK (en) υλο-Lκυστεϊνών και S-ALK (en) υλο-L-κυστεΐνη σουλφοξείδια(γ-glutamyl-S-alk(en)yl-Lcysteines and S-alk(en)yl-L-cysteine sulfoxides).
Αν και το σκόρδο τυπικά δεν χρησιμεύσει ως σημαντική πηγή βασικών θρεπτικών
συστατικών, μπορεί να συμβάλει όμως στην επίτευξη πολλών διατροφικών παραγόντων
με

πιθανά

οφέλη

για

την

υγεία,

συμπεριλαμβανομένης

της

παρουσίας

των

ολιγοσακχαριτών, της αργινίνης πλούσιας πρωτεΐνης και ανάλογα με το έδαφος και τις
συνθήκες καλλιέργειας, του σελήνιου και των φλαβονοειδών. Προκλινικά μοντέλα
παρέχουν μάλλον πειστικές αποδείξεις, ότι το σκόρδο και τα σχετικά συστατικά του,
μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου,
του δέρματος, της μήτρας, του οισοφάγου, και καρκίνων του πνεύμονα. Ωστόσο, τα
στοιχεία στην έρευνα με ανθρώπου,ς είναι λιγότερο πειστικά.
Η καταστολή του σχηματισμού νιτροζαμινών, θεωρείται ως ένας από τους πιο
πιθανούς μηχανισμούς, με τους οποίους το σκόρδο καθυστερεί τον καρκίνο. Μερικές από
τις πιο πειστικές αποδείξεις στους ανθρώπους προέρχεται από μελέτες που αποδεικνύουν
ότι η πρόσληψη 5 gr / ημέρα σκόρδου μπλοκάρει την αυξημένη απέκκριση της
νιτροσοπρολίνης (nitrosoproline) που προκύπτει από την υπερβολική πρόσληψη νιτρικών
και προλινών. Πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 1 g του σκόρδου μπορεί να
αρκεί για να καταστείλει τον σχηματισμό νιτροσοπρολίνης (nitroproline). Η ικανότητα του
σκόρδου να αναστέλλει όγκους

διαφορετικών καρκινικών παραγόντων και σε
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διαφορετικές ιστούς, δείχνει ότι μια γενικευμένη κυτταρική διαδικασία είναι πιθανόν
υπεύθυνη,

για την αλλαγή στην συχνότητα εμφάνισης όγκων και ότι η απάντηση

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιβαλλοντική ή άλλων τύπων βιολογική προσβολή.
Επειδή η μεταβολική ενεργοποίηση απαιτείται για πολλές από αυτές τις καρκινογόνες
ουσίες, υπάρχει πιθανότητα να μεταβάλλονται ένζυμα φάσης Ι ή ΙΙ.
Πολλές ενώσεις λιπιδίων και υδατοδιαλυτών ενώσεων του θείου έχουν εξεταστεί
για την αντιπολλαπλασιαστική αποτελεσματικότητα. Η αποσύνθεση του σκόρδου φαίνεται
να είναι απαραίτητη για την επίτευξη της μέγιστης αναστολής του όγκου. Αναμφισβήτητα,
δεν είναι όλες οι ενώσεις θείου στο σκόρδο εξίσου αποτελεσματικές για την επιβράδυνση
του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων. Συμπερασμακά οι ενώσεις του θείου
κατά προτίμηση καταστέλουν τα νεοπλασματικά κύτταρα και όχι τα μη νεοπλασματικάκύτταρα.[54]

6.10.11 Τζίντζερ
Το τζίντζερ (Zingiber officinale), είναι μέλος της οικογένειας Zingiberaceae και
καταναλώνεται ευρέως όχι μόνο ως καρύκευμα, αλλά και ως φαρμακευτικός παράγοντας.
Άλλα μέλη της οικογένειας περιλαμβάνουν το κουρκούμη και το κάρδαμο. Η καλιέργεια
του Τζίντζερ φαίνεται να έχει αρχίσει στη Νότια Ασία και τώρα έχει εξαπλωθεί σε
διάφορα μέρη του κόσμου. Μερικές φορές ονομάζεται "πιπερόριζα" για να διακριθεί από
τα λοιπά προϊόντα που μοιράζονται το όνομα. Τα κύρια συστατικά του τζίντζερ
περιλαμβάνουν [6]-Ζιγγίβερη,[6]-paradol, [6]-shogaol (αφυδάτωση gingerols), και
zingerone([6]-gingerol, [6]-paradol, [6]-shogaol (dehydration gingerols), and zingerone).
Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει αντιοξειδωτικές ιδιότητες του τζίντζερ.
Διάφορα μοντέλα ζώων έχουν χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί ο ρόλος του τζίντζερ στην
πρόληψη του καρκίνου. Ωστόσο, η πιπερόριζα δεν φαίνεται αποτελεσματική σε όλες τις
περιπτώσεις, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα. Δρα κατά των φλεγμονών που είναι
ένας

σημαντικός

παράγοντας

κινδύνου

για

την

εμφάνιση

του

καρκίνου,

συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του προστάτη. Το Τζίντζερ φαίνεται επίσης να έχει
ιδιότητες κατά της δημιουργίας όγκων. Αρκετές γραμμές κυττάρων έχουν εξεταστεί για
την ευαισθησία τους στο τζίντζερ. Για παράδειγμα, οινοπνευματώδη εκχυλίσματα τζίντζερ
ανέστειλαν την ανάπτυξη του όγκου των κυττάρων για λεμφοκυτταρικά καρκινικά
κύτταρα ασκίτη Dalton και ανθρώπινα λεμφοκύτταρα σε συγκεντρώσεις των 0,2 - 1 mg
/mL in vitro. Επίσης έγινε μελέτη για την κυτταροτοξική δραστηριότητα των διαφόρων
ενώσεων του τζιντζερ κατά τεσσάρων σειρών όγκου (ανθρώπινο καρκίνο του πνέυμονα,
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των ωοθηκών, του δέρματος και του παχέος εντέρου). Μια αναγνωρισμένη χρησιμότητα
του τζίντζερ είναι το ότι συμβάλλει στην μείωση της ναυτίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι
όταν συγκρίνεται με την μετοκλοπραμίδη όταν χορηγούνται ως αντιεμετικά έχουν τα ίδια
αποτελέσματα, όχι όμως εξίσου καλά όσο της ονδαστετρόνης που χρησιμοποιείται και
αυτή για τον ίδιο λόγο.
Συνολικά, ενώ τα αντικαρκινικά αποτελέσματα του τζίντζερ είναι ενδιαφέροντα
και πολλές διεργασίες μπορεί να σχετίζονται με τις παρατηρούμενες αντιδράσεις,
απαιτούνται όμως συμπληρωματικές μελέτες για την αποσαφήνιση των υποκείμενων
μηχανισμών, προκειμένου να καθοριστεί το συνολικό όφελος για τον άνθρωπο.[54]

6.10.12 Δεντρολίβανο
Το Δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis) είναι ένα βότανο με ξυλώδη αρωματικά
φύλλα σαν βελόνες. Το Δεντρολίβανο κατάγεται από την περιοχή της Μεσογείου και
διαθέτει μια πικρή, στυφή γεύση και ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που
συμπληρώνουν μια ευρεία ποικιλία τροφίμων. Είναι μέλος της οικογένειας Lamiaceae και
περιέχει μια σειρά από δυνητικά βιολογικά δραστικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των
αντιοξειδωτικών όπως καρνοσικό οξύ και ροσμαρινικό (rosmarinic) οξύ. Άλλα
βιοδραστικά συστατικά είναι η καμφορά (έως 20% στα ξερά φύλλα δενδρολίβανου), το
καφεϊκό οξύ, ουρσολικό (ursolic) οξύ, βετοθλινικό (betulinic) οξύ, ροσμαριδιφαινόλη
(rosmaridiphenol), και ροσμανόλη (rosmanol). (Εικόνα 25)

Καρνοσόλη

Ροσμανόλη

Ροσμαρινικό οξύ

Εικόνα 25: Βασικά συστατικά του δεντρολίβανου
Λόγω της υψηλής αντιοξειδωτικής δράσης του, ακατέργαστα και εξευγενισμένα
εκχυλίσματα δενδρολίβανου, είναι πλέον ευρέως διαθέσιμα εμπορικά. Ενώ τα δεδομένα
είναι δύσκολο να ερμηνευθούν, όταν προστίθεται δενδρολίβανο μαζί με άλλα βότανα σε
βαλσάμικο ξύδι προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως υλικά σε σούπες και σαλάτες,
φαίνεται να παρέχουν προστασία κατά του οξειδωτικού στρες στον άνθρωπο.
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Σημαντικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τα εκχυλίσματα δενδρολίβανου, ή
μεμονωμένα συστατικά του, μπορεί να επιβραδύνουν καρκίνους που προκαλούνται
χημικά. Για παράδειγμα, η τοπική εφαρμογή του εκχυλίσματος δεντρολίβανου, έχει
αναφερθεί ότι μπορεί να εμποδίσει την έναρξη και την προώθηση ογκογένεσης του
δέρματος. Παρόλο που δεν μελετήθηκε εκτενώς, τα στοιχεία δείχνουν τη δυνατότητα το
δενδρολίβανο να επηρεάσει τα ένζυμα που μεταβολίζονται από φάρμακα.
Εκχυλίσματα δεντρολίβανου και ενώσεις καρνοσικού οξέως και ροσμαρινικού
(rosmarinic) οξέως, έχουν βρεθεί ότι μπορούν να αναστείλουν τον πολλαπλασιασμό των
διαφόρων ανθρώπινων κυτταρικών σειρών καρκίνου (πνεύμονα, προστάτη, ήπατος,
λευχαιμίας, μαστού).[54]

6.10.13 Κρόκος (Σαφράν)
Το σαφράν είναι ένα μπαχαρικό που προέρχεται από το λουλούδι του κρόκου
σαφράν (Crocus sativus) και ιστορικά ήταν το πιο ακριβό μπαχαρικό στον κόσμο ανά
μονάδα βάρους. Ο κρόκος προσδίδει μια πικρή γεύση και άρωμα χόρτου στο φαγητό.
Είναι πολύ πιθανό να περιέχει περισσότερες από 150 πτητικές ενώσεις που προσδίδουν και
άρωμα. Μια καροτενοειδής, α-κροκίνη (crocin), που αποτελεί πάνω από το 10% της μάζας
του ξηρού σαφράν είναι υπεύθυνη για την πλούσια και χρυσή απόχρωση κίτρινου που
δημιουργείται όταν το σαφράν προστίθεται στα φαγητά
Σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες έχουν αναφερθεί για την ικανότητα του
κρόκου να αναστέλλει τον καρκίνο. Αλλαγές και στην καρκινογόνο βιοενεργοποίηση και
στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων φαίνεται να συμβαίνουν με την χρήση
του σαφράν. Ο κρόκος έχει επίσης σημαντική ιδιότητες κατά της ογκογένεσης. Παρόμοια
με άλλα μπαχαρικά,

φαίνεται να καταστέλλει την ανάπτυξη των κυττάρων σε

νεοπλασματικά κύτταρα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι στα φυσιολογικά κύτταρα. Η
ικανότητα της α-κροσίνης (crocin) να μειώσει την βιωσιμότητα των κυττάρων, εξαρτάται
από την συγκέντρωση και τον χρόνο. Τα αποτελέσματα από την καταστολή του όγκου
έχουν θετική επίπτωση στη μακροζωία.
Ο μηχανισμός με τον οποίο το σαφράν καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό των
καρκινικών κυττάρων δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί, αλλά μια αλλαγή των κασπασών και
η αύξηση μιας πρωτεΐνης, είναι δυνατόν να είναι η αιτία. Ανάλυση του κατακερματισμού
του DNA με κυτταρομετρία ροής, αποκάλυψε αποπτωτικό θάνατο των κυττάρων στα
οποία προστέθηκε εκχύλισμα σαφράν. Η απόπτωση που προκαλείται από το σαφράν
αναχαιτίστηκε από τους αναστολείς της

παν-κασπάσης, και αυτό επισημαίνει τη
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σπουδαιότητα αυτής της διαδικασίας για τον καθορισμό της απάντησης σχετικά με τον
μηχανισμό καταστολής.[54]

6.10.14 Θυμάρι
Το θυμάρι είναι ένα άλλο φυτό, που χρησιμοποιείται και στην μαγειρική και στην
φαρμακευτική. Είναι ένα

από τα μέλη των φυτών του γένους Thymus, επίσης της

οικογένειας Lamiaceae. Αρκετές δραστικές ουσίες αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένων
των θυμόλη, καρβακρόλη, απιγενίνη, λουτεολίνη (luteolin), τανίνες και άλλα έλαια
(Εικόνα 26). Η διατροφή με θυμάρι (0,5% ή 2,0%) ή τις φαινολικές ενώσεις του, θυμόλη
και καρβακρόλη (50-200mg / kg), έχει αναφερθεί ότι βοηθάει στην

ενίσχυση

ξενοβιοτικών-ένζυμων μεταβολισμού, συμπεριλαμβανομένης της φάσης Ι και φάσης ΙΙ
ενζύμων, όπως γλουταθιώνη-S-τρανφεράση (GST) και κινόνη αναγωγάση.

Θυμόλη

Θυμονίνη

Καρβακρόλη

Κιρσελινεόλη

Εριοδικτυόλη
Eικόνα 26: Βασικά συστατικά του θυμαριού

Σε έρευνες που έγιναν εξετάστηκε η επίδραση του θυμαριού στα ένζυμα σε
καλλιέργειες ανθρώπινων ηπατικών καρκινικών κυττάρων και σε ανθρώπινα κύτταρα
αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου. Τα αποτελέσματα έδωσαν την δυνατότητα να
βγούνε συμπεράσματα σχετικά με το μηχανισμό με τον οποίο η θυμόλη και η καρβακρόλη
μπορούν να επηρεάσουν τις φάσης Ι και ΙΙ των ενζύμων. Ο αριθμός των μελετών για
γονιδιοτοξικές επιδράσεις της θυμόλης και καρβακρόλης, είναι περιορισμένες, αλλά
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αντιφατικές. Δοκιμές απέδειξαν ότι το θυμάρι είναι ήπια μεταλλαξιογόνος ουσία, όπως
επίσης σε δοκιμασίες σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα η θυμόλη και η καρβακρόλη δεν
προκάλεσαν θραύση του σκέλους του DNA, σε συγκεντώσεις χαμηλότερες από 50-100
μΜ, και επομένως θεωρούνται ασφαλείς ουσίες για τους καταναλωτές.[54]

6.10.15 Λιναρόσπορος
Άλλες κοινές ονομασίες: λινέλαιο, λιναρόσπορος, Linum
Επιστημονική / ιατρική ονομασία: Linum usitatissimum
Το λινάρι είναι ένα ετήσιο φυτό που καλλιεργείται για ίνες, το οποίο
χρησιμοποιείται για την κατασκευή σεντονιών. Το έλαιό του χρησιμοποιείται σε θεραπείες
με βότανα.
Ο λιναρόσπορος καλλιεργήθηκε από τους Βαβυλώνιους το 3000 π.Χ.. Στη
δεκαετία του 1950, μία Γερμανή βιοχημικός με το όνομα Johanna Budwig, προωθεί πρώτα
το λινέλαιο σαν θεραπεία μέσω μιας δίαιτας που έχει σχεδιαστεί για ασθενείς με καρκίνο.
Η δίαιτα ήταν μια αυστηρή θεραπευτική αγωγή, όπου οι ασθενείς απέφευγαν τη ζάχαρη,
τα ζωικά λίπη, το λάδι σαλάτας, το κρέας, το βούτυρο, τη μαργαρίνη. Επίσης λάμβαναν το
λινέλαιο αναμεμιγμένο με τυρί κότατζ και γάλα, και

γεύματα πλούσια σε φρούτα,

λαχανικά και φυτικές ίνες. Ισχυρίστηκε ότι μέσα σε 3 μήνες, ορισμένοι ασθενείς με αυτή
τη δίαιτα είχαν μικρότερους όγκους, ορισμένοι δεν είχαν όγκους αριστερά, και όλοι είχαν
αισθανθεί καλύτερα.
Τα περισσότερα από τα στοιχεία της ικανότητάς του να εμποδίσει την ανάπτυξη ή
την εξάπλωση του καρκίνου έχουν προέλθει από μελέτες σε ζώα. Μόνο πρόσφατα
υπήρξαν κάποια κλινικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα συμπληρώματα λιναρόσπορου,
μπορεί να είναι χρήσιμα σε άτομα με πρώιμο στάδιο καρκίνου του προστάτη, αλλά αυτό
δεν έχει διαπιστωθεί σε όλες τις μελέτες. Οι ελεγχόμενες κλινικές μελέτες διεξάγονται
προκειμένου να καθοριστεί η χρησιμότητά του για την πρόληψη ή τη θεραπεία του
καρκίνου του προστάτη και άλλων μορφών καρκίνου στον άνθρωπο. Είναι σημαντικό να
γνωρίζουμε, σε ποιες μελέτες αναφερόμαστε σε ολόκληρο το λιναρόσπορο ή λινέλαιο,
δεδομένου ότι οι λιγνάνες και οι φυτικές ίνες είναι διαθέσιμα μόνο στους σπόρους
λιναριού και στο λινάρι ως τρόφιμο, αλλά όχι στο λάδι.
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Οι βοτανολόγοι αρχικά προώθησαν την χρήση του λιναρόσπορου για τη
δυσκοιλιότητα, τα κοιλιακά προβλήματα, τα προβλήματα στην αναπνοή, τον πονόλαιμο,
το έκζεμα, τα προβλήματα εμμήνου ρύσεως, και την αρθρίτιδα.
Το έλαιο που εξάγεται από λιναρόσπορο λέγεται ότι μειώνει τα επίπεδα
χοληστερόλης, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, και βοηθά την πρόληψη του
καρκίνου. Το έλαιο του λιναρόσπορου έχει υψηλή περιεκτικότητα σε α-λινολενικό οξύ,
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που θεωρείται ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα κατά του καρκίνου,
όταν καταναλώνεται. Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μπορούν επίσης να βρεθούν στα ψάρια και στα
ιχθυέλαια, καθώς και σε ορισμένα άλλα φυτικά έλαια.
Πρόσφατα, η προσοχή εστιάστηκε στο λιναρόσπορο, η οποία αποτελεί μια πλούσια
πηγή λιγνανών, ουσίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως αντι-οιστρογόνα ή ως αδύναμα
οιστρογόνα. Θεωρείται ότι οι λιγνάνες μπορεί να διαδραματίσουν έναν ρόλο στην
πρόληψη των οιστρογόνο-εξαρτώμενων καρκίνων, όπως ο καρκίνος του μαστού και
άλλων μορφών καρκίνου. Οι λιγνάνες μπορούν επίσης να λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά
και αν και οι μηχανισμοί δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως, μπορεί να επιβραδύνει την
ανάπτυξη των κυττάρων. Όταν τρώγεται λιναρόσπορος, οι λιγνάνες ενεργοποιούνται από
τα βακτηρίδια του εντέρου. Οι λιγνάνες δεν υπάρχουν στο λινέλαιο.
Ο λιναρόσπορος είναι διαθέσιμος σε μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών, και σπόρων.
Μπορεί να βρεθεί σε μερικά ψωμιά, πολύσπορα δημητριακά, καφέ, μπάρες πρωινού, και
muffins. Ψημένος μερικές φορές, αναμειγνύεται σε ζύμη ψωμιού ή πασπαλίζονται
σαλάτες, γιαούρτι, ή δημητριακά με αυτόν. Ο λιναρόσπορος ως φαγητό

μπορεί να

χρησιμοποιηθεί με τους ίδιους τρόπους. Το έλαιο του λιναρόσπορου είναι διαθέσιμο σε
πολλά καταστήματα υγιεινής διατροφής σε υγρή μορφή και μερικές φορές αναμειγνύονται
σε τυρί κότατζ ή άλλα τρόφιμα. Το έλαιο είναι επίσης διαθέσιμο σε κάψουλες.
Τα περισσότερα από τα αποδεικτικά στοιχεία για την αντικαρκινική δράση του
λιναρόσπορου και του λινέλαιου, προέρχεται από την έρευνα με πειραματόζωα ή με
κύτταρα που καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο. Σε μία μελέτη καλλιέργειας κυττάρων,
λιγνάνες του λιναρόσπορου μείωσαν την μετακίνηση των καρκινικών κυττάρων του
μαστού,

ιδιότητα που σχετίζεται με την ικανότητα του καρκίνου να εξαπλωθεί ή

μετασταθεί. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα ποντίκια που τρέφονταν με
λιναρόσπορο, είχαν μειώσει τον σχηματισμό, την ανάπτυξη ή εξάπλωση του καρκίνου του
προστάτη, του καρκίνου του μαστού και το μελάνωμα. Ο λιναρόσπορος μείωσε τους προκαρκινικούς πολύποδες του παχέος εντέρου, σε μια μελέτη σε αρουραίους, αλλά σε μια
άλλη μελέτη δεν έδειξε καμία επίδραση στον καρκίνο του εντέρου σε ποντίκια. Σε μια
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έκθεση του 2007, ο λιναρόσπορος είχε ως αποτέλεσμα την μειωμένη ανάπτυξη των
καρκινικών κυττάρων του μαστού σε ποντίκια και για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα
της θεραπείας έγινε χρήση της ταμοξιφαίνης, ενός πρότυπου φαρμάκου για τη ορμονική
θεραπεία. Από τότε, άλλες μελέτες, έχουν εξετάσει την ταμοξιφαίνη και τον λιναρόσπορο
σε ζώα, αλλά μελέτες σε ανθρώπους εξακολουθούν να χρειάζονται για να μάθουμε αν οι
επιδράσεις ισχύουν και για τους ανθρώπους.
Υπήρξαν μερικές μικρές μελέτες των επιπτώσεων του λιναρόσπορου σε
ανθρώπους. Μια μικρή μελέτη με 15 άνδρες διαπίστωσε ότι μια διατροφή χαμηλή σε
λιπαρά όταν συμπληρώνεται με λιναρόσπορο κατάφερε και μείωσε στο αίμα τους το
ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) και επιβράδυνε την ανάπτυξη των καλοηθών κυττάρων
του προστάτη. Μια άλλη μελέτη σε 25 άνδρες με καρκίνο του προστάτη, διαπίστωσε ότι
μια χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά διατροφής, σε συνδυασμό με λιναρόσπορο μείωσε
την τεστοστερόνη, επιβράδυνε τον ρυθμό ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων, και
αύξησε το ποσοστό θανάτου των καρκινικών κυττάρων. Μια μελέτη του 2008 εξέτασε
άνδρες με καρκίνο του προστάτη που είχαν προγραμματιστεί για χειρουργική επέμβαση.
Οι ερευνητές έδωσαν σε ορισμένους άνδρες λιναρόσπορο, ενώ στους άλλους χορηγούνταν
η συνήθης διατροφή τους. Μερικοί τέθηκαν σε διατροφή χαμηλή σε λιπαρά. Οι άνδρες
που πήραν το λιναρόσπορο είχαν πιο αργή ανάπτυξη του καρκίνου, από εκείνους που δεν
έκαναν αυτή την διατροφή, ανεξάρτητα από τη συνολική πρόσληψη λίπους. Μια μελέτη
του 2011 που συνέκρινε λιναρόσπορο και χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά δίαιτες σε
άνδρες με καρκίνο του προστάτη, διαπίστωσε ότι διατροφή χαμηλή σε λιπαρά, αλλά χωρίς
λιναρόσπορο, βοήθησε να μειωθούν ορισμένοι παράγοντες του αίματος που συνδέονται
με την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη.
Χρειάζεται περισσότερη έρευνα σε ανθρώπους για να εκτιμηθεί η χρησιμότητα
των λιναρόσπορων, στη θεραπεία του καρκίνου και την πρόληψη. Οι εργαστηριακές
μελέτες που έγιναν σε ζώα, είναι πολλά υποσχόμενες, αλλά οι μελέτες σε ανθρώπους
έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για να είμαστε
βέβαιοι για το ποια αποτελέσματα εφαρμόζονται και στους ανθρώπους. [57]

6.10.16 Μανιτάρια
Για πολλά χρόνια τα μανιτάρια, αποτελούσαν για τους ανθρώπους ένα πολύτιμο
γιατρικό για διάφορες ασθένειες και μια φυσική πηγή στήριξης για την υγεία τους. Σε
ορισμένες χώρες της Ασίας (Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα), χρησιμοποιούνται σε μεγάλη
κλίμακα, συστατικά από διάφορα είδη μανιταριών για ιατρικούς σκοπούς.Έτσι η σύγχρονη
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επιστήμη έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναγνώριση των ενεργών ουσιών στα
μανιτάρια που μπορούν να επηρεάζουν την εξέλιξη των ασθενειών.
Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες για τη σχέση των μανιταριών και του
καρκίνου. Το 2005, ο επίσημος οργανισμός για την έρευνα για τον καρκίνο στο Ηνωμένο
Βασίλειο, Cancer Recearch UK, διεξήγαγε μια ευρεία, ολοκληρωτική μελέτη των
μανιταριών που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς. Οι ερευνητές εντυπωσιάστηκαν
από την αξιοσημείωτη ιδιότητα πολλών από τα συστατικά των μανιταριών που
χρησιμοποιούνται, τα οποία δεν είναι τοξικά, αλλά βοηθούν στην απάμβλυνση πολλών
από τις εξουθενωτικές παρενέργειες των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Βρήκαν ότι τα
συστατικά αυτών των μανιταριών, όταν λαμβάνονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα
είναι ασφαλή και φαίνεται περιορίζουν τις παρενέργειες της ακτινοθεραπείας και της
χημειοθεραπείας .Διαπιστώθηκε επίσης, ακόμη μια εκπληκτική δράση των ουσιών από
μανιτάρια. Επιτρέπουν τη μείωση των δόσεων των τοξικών χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων χωρίς όμως να μειώνουν την αποτελεσματικότητά τους.
Πρόσφατη έρευνα στη Νέα Ζηλανδία,έδειξε ότι ο συνδυασμός ουσιών από τα
μανιτάρια Reishi και Cordyceps, είχαν ευεργετικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής, για
αριθμό ασθενών σε προχωρημένα στάδια καρκίνου.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο συνδυασμός από διάφορες ενεργές ουσίες που
προέρχονται από ποικιλία μανιταριών, είναι σε θέση να μεγιστοποιούν την αντίδραση του
συστήματος άμυνας του οργανισμού, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη προστασία από τον
καρκίνο. Είναι γνωστό ότι η ορθή λειτουργία του ανοσολογικού συστήματος του
οργανισμού μας, έχει θεμελιώδη ρόλο στην αναγνώριση και εξολόθρευση των καρκινικών
κυττάρων.
Από τα μανιτάρια που χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιετίες για ιατρικούς
σκοπούς,εκείνο το οποίο έχει ερευνηθεί περισσότερο είναι το είδος

Reishi.

Χαρακτηρίζεται από ισχυρές δράσεις ενίσχυσης του ανοσολογικού συστήματος και από
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το κοινό άσπρο μανιτάρι που διατίθεται ευρέως στην αγορά
(Αgaricus bisporus), δείχνει ότι έχει μια ισχυρή προληπτική δράση, κατά του καρκίνου,
σύμφωνα με έρευνες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Καλιφόρνιας και του Οχάϊο. Οι
ερευνητές χρησιμοποίησαν αποστάγματα από το εν λόγω μανιτάρι και διαπίστωσαν ότι
είναι σε θέση να μειώσει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό κυττάρων του καρκίνου
του μαστού. Τα αποστάγματα μείωναν τον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων σε
εργαστηριακές καλλιέργειες. Επίσης σε πειραματόζωα στα οποία είχαν εμφυτευτεί
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κύτταρα καρκίνου του μαστού, οι ουσίες από το κοινό άσπρο μανιτάρι, κατέστελλαν τη
δημιουργία καρκίνου του μαστού.
Αμερικανοί

επιστήμονες,εξηγούν

ότι

τα

αποστάγματα

από

το

άσπρο

μανιτάρι,καταστέλλουν τη δράση της αρωματάσης, η οποία είναι ένα ένζυμο που
συμβάλλει στη σύνθεση των οιστρογόνων. Οι περισσότεροι καρκίνοι του μαστού,
χρειάζονται οιστρογόνα για να αναπτυχθούν.
Περαιτέρω μελέτη έδειξε ότι για την αντικαρκινική δράση των μανιταριών, πιθανόν
να ευθύνεται το λινολεϊκό οξύ.Η ουσία αυτή απαντάται και σε άλλα τρόφιμα. Πρέπει να
επισημάνουμε ότι συχνά, είναι οι συνδυασμοί διαφόρων φυτοχημικών ουσιών που
περιλαμβάνονται σε ορισμένα λαχανικά και φρούτα, που ευθύνονται για τις ευεργετικές
τους δράσεις.
Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες και για άλλες ποικιλίες μανιταριών (portobello,
crimini, shiitake, baby batton, stuffing) που έδειξαν ότι περιέχουν ουσίες που
καταστέλλουν τη δράση της αρωματάσης. Με βάση τους υπολογισμούς των
επιστημόνων,η κατανάλωση 100 γραμμαρίων ημερησίως των άσπρων μανιταριών,θα
μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού.[58]
Τα μανιτάρια «Shiitake» όπως είναι περισσότερο γνωστά με το γιαπωνέζικο όνομά
τους, αναγνωρίζονται σαν φαρμακευτικά και θεραπευτικά στην Ιαπωνία και στην Κίνα,
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Wu Ri, ένας φημισμένος γιατρός από την Κινεζική
Δυναστεία των Ming (1368-1644), έγραφε αποκλειστικά για αυτό το μανιτάρι ότι «αυξάνει
την ενέργεια, θεραπεύει τα κρυολογήματα και εξαφανίζει τα παράσιτα». Αλλά εκτός της
μεγάλης υπόληψης και αποδοχής του L. Εdodes ως θεραπευτικού μανιταριού από τους
λαούς της Ανατολής, η επιστημονική κοινότητα έχει μελετήσει σε μεγάλη έκταση τις
ιδιότητες αυτού του μύκητα. Αυτές περιλαμβάνουν μια σειρά από θεραπευτικές δράσεις με
κυριότερες την ανοσοδιεγερτική αντικαρκινική, αντιμικροβιακή, υποχοληστερινική και
άλλες.
Οι αντικαρκινικές ιδιότητες του L. Edodes, και ιδίως του υψηλού μοριακού βάρους
πολυσακχαρίτου Lentinan (περιέχεται στα καρποσώματα του μύκητα), έχει αναφερθεί και
τεκμηριωθεί από πολλούς ερευνητές. Είναι μια β-1, 3 γλουκάνη με πολλές β,1-6
γλυκοπυρανοσιδικές αλυσίδες και μοριακό βάρος περίπου ένα εκατομμύριο.
Ο μηχανισμός της αντικαρκινικής δράσης του πολυσακχαρίτου Lentinan θεωρείται
ως ενισχυτικός των φυσικών φονικών Τ-κυττάρων, (ΝΚ), β-λεμφοκυττάρων και
μακροφάγων με χαρακτηριστική δράση διαφορετική από το BCG και άλλων
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ανοσοδιεγερτικών. Συνήθως οι ασθενείς με καρκίνο εμφανίζουν χαρακτηριστική υψηλή
δράση ΤΗ2 (humoral immunity ή ΤΗ2 response) που συνεπάγεται την παραγωγή υψηλών
ποσοτήτων αντισωμάτων. Εφ’όσον η χημική αντίδραση ενεργοποιείται σε υψηλό σημείο,
παράγονται μια σειρά κυτταροκινών της ομάδος των ιντερλευκινών IL, 5,6,10, οι οποίες
έχουν αρνητική επίδραση στους αντικαρκινικούς αμυντικούς μηχανισμούς άμεσα ή
έμμεσα.
Η ανοσοθεραπεία ως συμπληρωματική της ραδιοθεραπείας έχει δειχθεί πως μπορεί
να επιβραδύνει σημαντικά τις ηπατικές μεταστάσεις και την αναζωπύρωση της νόσου σε
ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Έτσι η χορήγηση του Lentinan ενδείκνυται ως
ενισχυτική των διαφόρων κλασσικών μορφών θεραπείας του καρκίνου όπως η
χημειοθεραπεία και οι ακτινοβολίες. Στην Ιαπωνία η ουσία Lentinan, βασικός
πολυσακχρίτης του L. Εdodes, έχει πάρει έγκριση για τη θεραπεία διαφόρων μορφών
καρκίνου, σε ενέσιμο μορφή και αποτελεί το όγδοο σε πωλήσεις αντικαρκινικό φάρμακο.
Όσον αφορά στη δοσολογία για πρόληψη έχει αναφερθεί ότι 1,5g ξηρό μανιτάρι (ή
10g νωπό) (L.Εdodes) την ημέρα, αυξάνει το επίπεδο των Τ-helper κυττάρων.[59]
Το μανιτάρι Ganodema Lucidum ( Το μανιτάρι της αθανασίας ή των θεών) έχει
ονομασία που προκύπτει από την ελληνική λέξη γάνος (γυαλισμένος,λαμπρός) και τη λέξη
δέρμα.
Το Ganoderma Lucidum, γνωστό στην Κίνα ως Ling Zhi που σημαίνει πνευματική
δύναμη, είναι ένα εδώδιμο μανιτάρι γνωστό για τα θαυματουργά του οφέλη στην υγεία.
Πρόκειται για έναν βασιδιομύκητα, που ανήκει στην οικογένεια των polyporacea
μυκήτων. Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για περισσότερο από 2000 χρόνια και θεωρείται
το γηραιότερο μανιτάρι που παρουσιάζει φαρμακευτικές ιδιότητες. Τα αρχαία χρόνια
απευθυνόταν σε αυτοκράτορες και βασιλείς. Έχει χαρακτηριστεί ως το σπανιότερο και πιο
ωφέλιμο βότανο της φύσης, ενώ βρίσκεται στην κορυφή της αρχαιότερης λίστας πάνω
στην Ασιατική Βοτανική Ιατρική, όπου 365 είδη έχουν ταξινομηθεί και αναλύονται σ’
αυτήν. Από αυτά τα 120 δηλώνονται ως «ανώτερα» φάρμακα, άλλα 120 ως «μέσα»
φάρμακα και τα τελευταία 125 δηλώνονται ως «ανεκτά» φάρμακα. Τα ανώτερα φάρμακα
αποκαλούνται «βότανα των θεών» και χρησιμοποιούνται για μακροζωία και αιώνια
νεότητα. Στα μεσαίας κατηγορίας φάρμακα, ανήκουν αυτά που λαμβάνονται ως τονωτικά,
ενώ τέλος τα φάρμακα της ανεκτής κατηγορίας, χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. Αναφέρεται επίσης ότι η πρόσληψη των φαρμάκων
της « μεσαίας» και «ανεκτής» κατηγορίας θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και όχι
συνεχόμενα, σε αντίθεση με τα «ανώτερα» φάρμακα τα οποία μπορούν να
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προσλαμβάνονται

συνεχόμενα

σε

οποιαδήποτε

ποσότητα,

χωρίς

ανεπιθύμητες

παρενέργειες. Απ’ τα «ανώτερα» φάρμακα τα οποία είναι καταχωρημένα στο εγχειρίδιο
της Βοτανικής Ιατρικής, το Ganoderma Lucidum βρίσκεται στην πρώτη θέση.
Αντικαρκινική δράση του Ganoderma Lucidum
Αποτελείται

κυρίως

από

σύμπλεγμα

υδατανθράκων

(υδατοδιαλυτοί

πολυσακχαρίτες), τριτερπένια, πρωτεΐνες και αμινοξέα. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι
υδατοδιαλυτοί πολυσακχαρίτες

(κυρίως οι β-1,3-D-γλυκάνη που είναι το πιο ενεργό

συστατικό του), αποτελούν την αιτία των αντικαρκινικών ιδιοτήτων του. Οι β-γλυκάνες
είναι πολυμερή της γλυκόζης, ενωμένα με β-1,3 και β-1,6 γλυκοσιδικούς δεσμούς, που
φαίνεται σε in vitro πειράματα να έχουν επιδείξει ευθεία κυτταροτοξική δράση εναντίον
των καρκινικών κυττάρων, ενώ σε in vivo μελέτες σε πειραματόζωα, παρουσίασαν
αντικαρκινική δράση μέσω της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος (Smith et al.,
2002). (Εικόνα 27)

Εικόνα 27: Ο β-1,3 γλυκοζιτικός δεσμός σχηματίζεται μέσω του υδροξυλίου του C1
(ημιακεταλικό υδροξύλιο) και του C3 του πυρανοζικού δακτυλίου της β-D-γλυκόζης. Ο β1,6 γλυκοζιτικός δεσμός σχηματίζεται μέσω του υδροξυλίου του C1 (ημιακεταλικό
υδροξύλιο) και του C6 της β-D γλυκόζης.
Μέσω της ιδιότητας τους να δεσμεύουν επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες,
εμποδίζουν την απορρόφηση τους απ’ το λεπτό έντερο και επιταχύνουν την αποβολή τους
από τον οργανισμό, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον καρκίνο του παχέως εντέρου.
Το Ganoderma Lucidum περιέχει ακόμα στερόλες, κουμαρίνη, μανιτόλη, αλκαλοειδή,
οργανικό γερμάνιο, νουκλεοτίδια, εργοστερόλες, ολοκληρωμένα πρωτεϊνικά μόρια,
ακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνες και μέταλλα.
Στην Ιαπωνία ύστερα από μελέτες,οι οποίες συνεχίστηκαν στη Κίνα και την
Κορέα, αποδείχθηκε πως το Ganoderma Lucidum είναι αποτελεσματικό κατά των
καρκινικών όγκων. Το 1968 ο Dr Ito και ο Ike Kawa ανέφεραν πρώτοι τη θετική επίδραση
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του Ganoderma Lucidum, στον περιορισμό της μετάστασης του καρκίνου. Σε άλλες
μελέτες επιβεβαιώθηκε η ιδιότητα αυτή, καθώς και η αντικαρκινική αποτελεσματικότητα
του σε πειράματα σε διάφορα είδη και διάφορα στάδια ανάπτυξης όγκων. Αυτή η
αντικαρκινική ιδιότητα έχει αποδειχθεί in vitro καθώς και σε πειράματα σε ζώα.
Ισραηλινοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα ισχυρίζονται ότι το
Ganoderma μπορεί να προστατεύσει τον καρκίνο του προστάτη. Συγκεκριμένα βρήκαν ότι
κάποια μόρια του συμβάλλουν στην καταστολή των μηχανισμών που σχετίζονται με την
ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη και μάλιστα επιτίθενται απευθείας στα καρκινικά
κύτταρα.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα του Ganoderma προκάλεσαν τις ανακοινώσεις
μεγάλου αριθμού ερευνητικών εργασιών, κυρίως φαρμακολογικών, πολλές από τις οποίες
δημοσιεύθηκαν στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά των δυτικών χωρών (πάνω από
300 αναφορές στη Βritish Library έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια). Τα συμπεράσματα των
ερευνών που αναφέρονται σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης του Ganoderma Lucidum σε
επιθετικές μορφές καρκίνου,συνοψίζονται ως εξής:


Ενισχύει τη μεμβράνη του καρκινικού κυττάρου αποτρέποντας τη διασπορά του.



Αποτρέπει το σχηματισμό θρόμβων,βοηθώντας την τοπική δράση,συνδυαστικής
φαρμακευτικής αγωγής.



Χρησιμοποιείται

σε

συνδυασμό

με

άλλα

αντικαρκινικά

φάρμακα

και

χημειοθεραπείες,προκειμένου να μειώσει τις παρενέργειές τους και να αυξήσει την
αποτελεσματικότητά τους.


Δρα

ρυθμιστικά

ομαλοποιώντας

τις

υπόλοιπες

λειτουργίες

του

σώματος,μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες εμφάνισης άλλων εμπλοκών.
Άλλες χρήσεις
Ένα

πολύτιμο συστατικό του Ganoderma Lucidum είναι τα τριτερπένια, μία

κατηγορία των οποίων αποτελούν τα γανοδερικά οξέα. Τα γανοδερικά οξέα μειώνουν την
πίεση του αίματος καθώς και την LDL-χοληστερόλη. Μελέτες έχουν δείξει πως τα οξέα
αυτά ανακουφίζουν από τις κοινές αλλεργίες, παρεμποδίζοντας την απελευθέρωση
ισταμίνης, βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα του οξυγόνου, καθώς και τη λειτουργία του
ήπατος. Τα τριτερπένια είναι πολύ πικρά στη γεύση και το γεγονός αυτό χρησιμοποιείται
σαν μέτρο καθορισμού της περιεκτικότητάς τους στο προϊόν.
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Ένα από τα μυστήρια της φύσης είναι τα προσαρμογόνα βότανα. Πρόκειται για
βότανα τα οποία προσφέρουν στον οργανισμό ακριβώς αυτό που χρειάζεται τη δεδομένη
στιγμή. Για παράδειγμα, ένα προσαρμογόνο κατάλληλο για την αρτηριακή πίεση, μειώνει
τα επίπεδά της στους υπερτασικούς, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξήσει την τιμή της σε
άτομα με χαμηλή πίεση. Αντίστοιχα, ένα προσαρμογόνο που ενδείκνυται για την
καταπολέμηση της χοληστερίνης, είναι ικανό να αυξήσει την «καλή» χοληστερόλη, χωρίς
παράλληλη αύξηση της «κακής». Μόνο 300 βότανα έχουν αναγνωριστεί στη φύση ως
προσαρμογόνα, με κορυφαίο το Ganoderma Lucidum , το οποίο βοηθά τόσο το
ανοσοποιητικό, όσο και το νευρικό σύστημα, το καρδιαγγειακό και στην χοληστερόλη,
την παχυσαρκία, το σάκχαρο, την εμμηνόπαυση και αρθρίτιδα, την υπέρταση και
υπόταση, τις αλλεργίες και το άσθμα, και τέλος δυναμώνει και ενισχύει τον οργανισμό για
να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα. Στοιχεία που σχετίζονται με την δράση του
Ganoderma

Lucidum,

αναφέρονται

αναλυτικά

στην

διεθνή

βιβλιογραφία

και

υποστηρίζονται με πολλές κλινικές μελέτες.
Το μανιτάρι Ganoderma Lucidum προτείνεται από Κινέζους και Ιάπωνες
βοτανολόγους για την αϋπνία (περιέχει έναν παράγοντα που προάγει τον ύπνο).
Μακροπρόθεσμη χρήση βοηθά σημαντικά στην ομαλοποίηση των διαταραχών του ύπνου.
Ακόμη, χρησιμοποιείται στην Κίνα για έναν μεγάλο αριθμό ψυχιατρικών και
νευρολογικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων ασθενειών των μυών, ανορεξία, καθώς
και

αδυναμία

που

ακολουθείται

μετά

από

μεγάλης

διάρκειας

ασθένειες.

Στην Ιαπωνία το ξηρό μυκήλιο του Ganoderma Lucidum, έχει βρεθεί ότι είναι πολύ
αποτελεσματικό στη θεραπεία ενός είδους νεύρωσης που προκαλείται από περιβαλλοντικό
stress. Επιπροσθέτως, σε μια οχτάμηνη μελέτη της ασθένειας του Alzheimer, οι ασθενείς
που έπαιρναν ένα προϊόν από το μυκήλιο του Ganoderma Lucidum, παρουσίασαν
σημαντική βελτίωση. Στην Κίνα το Ganoderma Lucidum χρησιμοποιείται επίσης ως
αναλγητικό και ως χαλαρωτικό των μυών. Σε μία άλλη έρευνα, το Ganoderma Lucidum
ανακούφισε τα συμπτώματα της ανησυχίας σε 18 από τους 20 ασθενείς μετά από τέσσερις
μήνες χρήσης. Κατέληξαν ότι περιέχει έναν καταπραϋντικό παράγοντα, αλλά δεν είναι
ούτε ηρεμιστικό, ούτε υπνωτικό.
Εδώ και αιώνες, το Ganoderma Lucidum χρησιμοποιείται σαν καρδιοτονωτικό
βότανο. Ιάπωνες επιστήμονες βρήκαν ότι χάρις στα γανοδερικά οξέα που περιέχει
(τριτερπένια), μειώνει την πίεση και τη χοληστερίνη, αλλά παρεμποδίζει και την πήξη του
αίματος, που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καρδιακό επεισόδιο. Στην πραγματικότητα τα
τριτερπένια είναι τόσο σημαντικά, ώστε χρησιμοποιούνται για να καθορίζουν την
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ποιότητα και τη γνησιότητα του Ganoderma Lucidum. Σε μία εξάμηνη κλινική μελέτη που
έγινε σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Τόκυο, σχεδόν στο 50% από 53 υπερτασικούς
ασθενείς μειώθηκε η πίεση κατά 10-19mm Hg και στο 10% κατά 20-29mm Hg, ύστερα
από χρήση για 1 έως 4 μήνες.
Πρόσφατα, Ρώσοι ερευνητές έχουν δείξει ενδιαφέρον για το Ganoderma Lucidum.
Βρήκαν ότι εκτός από τα καρδιαγγειακά οφέλη, παρουσιάζει σημαντική προληπτική και
θεραπευτική δράση ενάντια της πλάκας, ενός είδους λίπους που αποτελείται από έναν
συνδυασμό οξειδωμένης χοληστερόλης, ασβεστίου και εκφυλισμένων λευκοκυττάρων, το
οποίο επικάθεται στα τοιχώματα των αρτηριών και τα φράσει.
Έρευνες έδειξαν ότι το εκχύλισμα του Ganoderma Lucidum μείωσε σημαντικά 4
τύπους αλλεργικών αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων του άσθματος και της
δερματίτιδας. Ακόμη, ερευνητές απέδειξαν πως είναι αποτελεσματικό σε προβλήματα
δυσκαμψίας λαιμού-ώμων, κατά της επιπεφυκίτιδας, της βρογχίτιδας και των
ρευματισμών. Μέρος της αντιφλεγμονώδους δράσης του, ίσως οφείλεται στη δράση του
κατά των ελεύθερων ριζών. Η διάσπαση των ελεύθερων ριζών υδροξυλίου είναι τόσο
αποτελεσματική, που ακόμα και μετά την απορρόφηση και το μεταβολισμό του
Ganoderma Lucidum, αυτή συνεχίζεται.
Το Ganoderma Lucidum χρησιμοποιείται στην Κίνα για τη θεραπεία της χρόνιας
ηπατίτιδας. Σε θεραπείες που διήρκησαν από 2 έως 15 εβδομάδες, η τελική
αποτελεσματικότητά του ήταν 70,7 - 98%. Κανένα όργανο δεν επωφελείται περισσότερο
από το Ganoderma όσο το συκώτι, καθώς βοηθά στην αποβολή κάθε είδους τοξίνης που το
επιβαρύνει.
Έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση Ganoderma Lucidum, είναι αποτελεσματική στη
μείωση του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα μετά από θεραπεία 2 μηνών. Το Ganoderma
θεωρείται ότι βελτιώνει την απορρόφηση της γλυκόζης μέσω της αύξησης του επιπέδου
ινσουλίνης του πλάσματος. Η υπογλυκαιμική του δράση οφείλεται στη βελτίωση της
απορρόφησης της γλυκόζης, μέσω της αύξησης του επιπέδου ινσουλίνης πλάσματος,
καθώς και στην επιτάχυνση του μεταβολισμού της γλυκόζης που λαμβάνει χώρα όχι μόνο
τους περιφερικούς ιστούς, αλλά και στο ήπαρ.
Συνοψίζοντας τις τελευταίες αναφορές, βρέθηκε ότι το Ganoderma Lucidum έχει
τις παρακάτω ιδιότητες:


Βελτιώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης και τη στεφανιαία ανεπάρκεια.



Ρυθμίζει την υπέρταση και την υπόταση.
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Καταπραΰνει την τάση των νεύρων και καταπολεμά την αϋπνία.



Βοηθά στην χρόνια βρογχίτιδα και την ηπατίτιδα Β, θεραπεύοντας το συκώτι.



Βελτιώνει τη λευκοκυτταροπενία.



Βελτιώνει τη λειτουργία των νεφρών.



Ισχυρό αντισταμινικό και αντιαλλεργικό.



Βελτιώνει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα.



Βελτιώνει τα συμπτώματα της αρθρίτιδας και της εμμηνόπαυσης.



Ευεργετικό

και

σ’

έναν

μεγάλο

αριθμό

άλλων

αδιαθεσιών

(άσθμα,

υποθυρεοειδισμός κ.λ.π.).
Η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που διαπίστωσαν οι άνθρωποι, εδώ και
χιλιετίες σχετικά με τα μανιτάρια. Είναι σημαντικός ο ρόλος τους για την άμυνα του
οργανισμού και την πρόληψη ορμονοεξαρτώμενων καρκίνων, όπως ο καρκίνος του
μαστού [69].

6.10.17 Συμπεράσματα
Πληθαίνουν οι ενδείξεις, ότι οι διαφοροι τύποι καρκίνου δεν είναι μια
αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης, αλλά είναι μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί.
Τα στοιχεία που παραθέσαμε στην παρούσα ενότητα αυτής της εργασίας δείχνουν, ότι τα
μπαχαρικά μπορεί να είναι παράγοντες στη διατροφή ενός ατόμου και ότι μπορούν να
μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του όγκου. Τα
μπαχαρικά έχουν καταναλωθεί για αιώνες, για μια ποικιλία από σκοπούς, λόγω των
αρωματικών ουσιών τους, των χρωστικών ουσιών τους και ως συντηρητικά. Χωρίς
αμφιβολία, υπάρχουν αποδείξεις ότι οι πολλαπλές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της
διάδοσης, της απόπτωσης, της αγγειογένεσης και της ανοσοεπάρκειας, μπορεί να
επηρεαστεί από ένα ή περισσότερα μπαχαρικά. Ενώ τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία είναι
ενδιαφέροντα, χρειάζονται περισσότερες σημαντικές πληροφορίες

προκειμένου να

καθοριστεί ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο από την υπερβολική πρόσληψη ενός ή
περισσότερων μπαχαρικών. Οι μελέτες που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν, θα πρέπει να
αποδείξουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, τα οφέλη από την χρήση τους, αλλά και τις
αλληλεπιδράσεις (τόσο θετικές όσο και αρνητικές) με άλλα συστατικά της διατροφής ή με
φάρμακα που ένα άτομο ενδεχομένως να καταναλώνει. [53, 54]
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6.11 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
6.11.1 Η δίαιτα του καρκίνου
Η διατροφή, όπως και ο τρόπος ζωής θεωρείται ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο
στην πρόληψη του καρκίνου. Για να μπορέσουμε όμως να δούμε με ποιον τρόπο
πργματοποιείται αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε αρχικά στο ερώτημα με ποιον τρόπο
τρέφονται τα καρκινικά κύτταρα.
Είναι γνωστό ότι ο αναερόβιος μεταβολισμός, καταναλώνει κυρίως γλυκόζη. Τα
καρκινικά κύτταρα αναπνέουν αναεροβίως και έτσι καταναλώνουν 7-8 φορές περισσότερη
γλυκόζη από τα φυσιολογικά κύτταρα. Οι καρκίνοι λοιπόν παρουσιάζουν ακόρεστη όρεξη
για τη γλυκόζη για να συντηρηθούν. Αυτός είναι ο λόγος, που η υπερβολική κατανάλωση
των σακχάρων τείνει να προωθήσει την ανάπτυξη του καρκίνου. Είναι λιγότερο γνωστό
ότι καρκίνοι έχουν εξίσου ακόρεστη όρεξη για γλουταμίνη, η οποία είναι ένα αμινοξύ. Εν
συντομία, η γλουταμίνη είναι το πιο σημαντικό «λεωφορείο του αζώτου» στο αίμα. Φέρνει
το οργανικό άζωτο στα τα καρκινικά κύτταρα, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν
για να συνθέσουν τα απαραίτητα αμινοξέα και στην συνέχεια τις πρωτεΐνες, που
απαιτούνται για να δημιουργήσουν περισσότερα καρκινικά κύτταρα. Αν λοιπόν η
προσφορά της γλουταμίνης τείνει στο μηδέν τότε και η ανάπτυξη του καρκίνου
μηδενίζεται.
Προκειμένου λοιπόν τα καρκινικά κύτταρα να επιβιώσουν απαιτούνται

τρεις

βασικές προϋποθέσεις. Διαθεσιμότητα γλυκόζης, αναερόβιο περιβάλλον (περιβάλλον με
λιγότερο οξυγόνο) και διαθεσιμότητα γλουταμίνης.
Για να μειωθεί η ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων έτσι ώστε αυτά να
λιμοκτονήσουν θα πρέπει να μην καταναλώνουμε τρόφιμα, που αποτελούν τροφή για τα
καρκινικά κύτταρα, όπως η γλυκόζη και η γλουταμίνη και θα πρέπει επίσης να αυξηθεί η
ποσότητα του οξυγόνου στο αίμα μια και αυτά επιβιώνουν καλύτερα σε περιβάλλοντα με
συνθήκες χαμηλού οξυγόνου. Πιστεύεται ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν είναι τόσο έξυπνα
και δεν είναι δύσκολο να απομονωθούν και κατόπιν να καταστραφούν αρκεί να γίνει
κατανοητή η συμπεριφορά τους.
Μια πλούσια διατροφική πηγή γλουταμίνης είναι τα κόκκινα κρέατα. Αυτός είναι ο
λόγος που η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος και άλλων συμπυκνωμένων
πηγών πρωτεϊνών, τείνουν να προωθήσουν την ανάπτυξη του όγκου. Δεδομένου ότι και τα
φυσιολογικά κύτταρα απαιτούν τόσο την γλυκόζη όσο και την γλουταμίνη, τη μείωση της
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πρόσληψης ή ο μηδενισμός της θα είχε ανεπιθύμητο αποτέλεσμα για τον οργανισμό.
Γι’αυτό συνιστάται η κατανάλωση με μέτρο (μικρές ποσότητες), μαζί με φρούτα και
λαχανικά η οποία φαίνεται να είναι και η καλύτερη προσέγγιση.[60, 61].

ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ


Τρόφιμα πλούσια σε γλουταμίνη: Κόκκινο κρέας ( το ψάρι και τα αυγά
είναι καλύτερη επιλογή σε μικρές ποσότητες), όλα τα γαλακτοκομικά
προϊόντα εκτός από το τυρί cottage, το σιτάρι το οποίο είναι πλούσιο σε
γλουταμίνη.



Τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη: Όλα τα πρϊόντα της ζάχαρης, όλα τα
ραφιναρισμένα τρόφιμα, όπως τα προϊόντα από αλεύρι και το άσπρο ρύζι και
οι χυμοί φρούτων, οι οποίοι είναι καλύτερα να αντικατασταθούν από τους
χυμούς λαχανικών.

 Τροφές που προκαλούν ασθένειες γενικά: Υψηλά κορεσμένα λίπη (ζωϊκά
λίπη), τα τρανς λιπαρά από τα τηγανητά και τα υδρογονωμένα λίπη στην
μαργαρίνη και όλα τα πρόσθετα στα τρόφιμα δηλαδή οι χρωστικές ουσίες
και τα συντηρητικά.

Η διατροφή του καρκίνου είναι εξίσου σημαντική με την θεραπεία του καρκίνου.
Μπορεί από μόνη της να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της νόσου, καθώς υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που έχουν διαχειριστεί την νόσο τους μόνο με την δίαιτα. Ωστόσο, αν η
διατροφή τους δεν είναι επαρκώς ισορροπημένη και σωστή, τότε θα μπορούσε να
καταλήξει σε σίτιση των καρκινικών κυττάρων, ή να παρεμβαίνει με αρνητικό τρόπο στη
θεραπεία του καρκίνου. Ως εκ τούτου, η διατροφή είναι αποφασιστικής σημασίας στη
θεραπεία του καρκίνου.
Όσον αφορά στην θεραπεία του καρκίνου, κάθε φαγητό που τρώμε ή πίνουμε μπορεί
να ταξινομηθεί σε διάφορες κατηγορίες:
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Τρόφιμα που τρέφουν και ενισχύουν τα καρκινικά κύτταρα και / ή τα μικρόβια
στα καρκινικά κύτταρα και το σώμα. Παραδείγματα είναι: ραφιναρισμένη
ζάχαρη, ραφιναρισμένο αλεύρι, γαλακτοκομικά προϊόντα, κλπ.



Τα τρόφιμα που προκαλούν καρκίνο (π.χ. trans λιπαρά οξέα [μαργαρίνη,
τηγανιτές πατάτες και σχεδόν όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα], η ασπαρτάμη
(Diet Coke, NutraSweet, Equal, κ.λπ.), η MSG [MonoSodium Glutamate
προσθετικό τροφίμων], πολυακόρεστα έλαια (π.χ. αραβοσιτέλαιο), κ.λπ.)



Τα τρόφιμα που άμεσα συγκρούομνται με τις εναλλακτικές θεραπείες για τον
καρκίνο (π.χ. το χλώριο, το φθόριο, το αλκοόλ, ο καφές, κ.λπ.)



Τα τρόφιμα που απασχολούν και αποσπούν την προσοχή του ανοσοποιητικού
συστήματος, από την εστίαση στην θανάτωση των καρκινικών κυττάρων (π.χ.
βόειο κρέας, γαλοπούλα, κλπ.)



Τα τρόφιμα που περιέχουν θρεπτικές ουσίες που σκοτώνουν τα καρκινικά
κύτταρα, σταματούν την εξάπλωση του καρκίνου, ή με κάποιο άλλο τρόπο
βοηθούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου (π.χ. μοβ σταφύλια με τους σπόρους
και την φλούδα, κόκκινα βατόμουρα με σπόρους, φράουλες με τους σπόρους,
μπρόκολο, κουνουπίδι, αρκετά βότανα, καρότα, ανανάς, αμύγδαλα, κ.λπ.) [60,
61, 62].

6.11.2 Η δίαιτα της Δρ. Budwig
Μία κορυφαία επιστήμονας που συμμετέχει σε Ευρωπαϊκή έρευνα για τον καρκίνο
και διεύθυνε το ομώνυμο κέντρο στην Μάλαγα της Ισπανίας (σήμερα οι συνεργάτες της
διατηρούν την κλινική της), η Δρ Johanna Budwig (Εικόνα 28), έχει ανακαλύψει μια
εντελώς φυσική δίαιτα, που όχι μόνο προστατεύει από την ανάπτυξη του καρκίνου, αλλά
άνθρωποι από όλο τον κόσμο, στους οποίους έχει διαγνωστεί ανίατος καρκίνος και
στάλθηκαν στο σπίτι τους για να πεθάνουν, έχουν πράγματι θεραπευτεί και οδηγήθηκαν σε
μια φυσιολογική και υγιή ζωή.

Εικόνα 28: Η Δρ Johanna Budwig
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Μετά από τρεις δεκαετίες έρευνας η Δρ Budwig, έξι φορές υποψήφιος για το
βραβείο Νόμπελ, διαπίστωσε ότι το αίμα των σοβαρά αρρώστων με καρκίνο ήταν πάντα,
χωρίς εξαίρεση, ελλιπές σε ορισμένα σημαντικά βασικά συστατικά, στα οποία
περιλαμβάνονταν ουσίες, που ονομάζονται λιποπρωτεΐνες και φωσφατίδια. Το αίμα ενός
υγιούς ατόμου, πάντα περιέχει επαρκείς ποσότητες από αυτά τα βασικά συστατικά.
Ωστόσο, χωρίς αυτά τα φυσικά συστατικά, τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται άγρια
και εκτός ελέγχου.
Ανάλυση αίματος έδειξε μια παράξενη πρασινοκίτρινη ουσία στη θέση του υγιούς
κόκκινου χρώματος. Αυτό εξηγεί γιατί ασθενείς με καρκίνο νοιώθουν αποδυναμωμένοι
και γίνονται αναιμικοί. Αυτή η εντυπωσιακή ανακάλυψη οδήγησε την Δρ Budwig να
δοκιμάσει τη θεωρία της. Βρήκε ότι όταν αυτά τα φυσικά συστατικά, αντικαταστάθηκαν
για περίπου μια περίοδο τριών μηνών, οι όγκοι υποχώρησαν σταδιακά. Τα περίεργα
πρασινωπά στοιχεία στο αίμα είχαν αντικατασταθεί με υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια, όπως
των φωσφατιδίων και λιποπρωτεϊνών, τα οποία ως εκ θαύματος επανεμφανίστηκαν. Η
αδυναμία και η αναιμία εξαφανίστηκαν και η ενέργεια της ζωής αποκαταστάθηκε. Τα
συμπτώματα του καρκίνου, η ηπατική δυσλειτουργία και ο διαβήτης καταπραϋνθηκαν
εντελώς. Για να ξεπεραστεί κάθε ασθένεια πρέπει να επιτευχθεί ουδέτερο pH και η Δρ
Budwig με το πρόγραμμά της, χρησιμοποίησε αποτελεσματικά ομοιοπαθητικά προϊόντα
τα οποία με το σωστό πρόγραμμα διατροφής, αποκαθιστούν την ισορροπία του pH στο 7,4
ιδανικό και ελαφρώς αλκαλικό. Ο καρκίνος χρειάζεται ένα όξινο pH για να ζήσει.
Η Δρ Budwig ανακάλυψε στη συνέχεια έναν πλήρως φυσικό τρόπο για τους
ανθρώπους,

να αντικαταστήσουν αυτά τα βασικά συστατικά τα οποία είναι άκρως

απαραίτητα για το σώμα τους. Με τον κατάλληλο συνδυασμό τροφών, κατάφερε και ο
καρκίνος να προληφθεί, αλλά και σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής νοσούσε πραγματικά να
θεραπευτεί. Οι δύο φυσικές τροφές που απαιτούνται για την συγκεκριμένη δίαιτα, είναι το
βιολογικό λάδι σπόρου λιναριού και το cottage cheese (είδος λευκού μαλακού τυριού),
οι οποίες πρέπει να καταναλώνονται μαζί για να υπάρχουν θεαματικά αποτελέσματα,
δεδομένου ότι η μία ουσία ενεργοποιεί τις ιδιότητες της άλλης.
Σύμφωνα με την Δρ Budwig, εκτός από την διατροφή υπάρχουν και άλλες βασικές
αιτίες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και προκαλούν καρκίνο, τις οποίες θα πρέπει με
επιτυχία να τις αποτινάξουμε από το σώμα μας. Το αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα είναι
μια τέτοια αιτία, η οποία προκαλείται από ένα σοβαρό αρνητικό συναισθηματικό σοκ,
όπως για παράδειγμα θάνατος στην οικογένεια, διαζύγιο, οικογενειακά προβλήματα κα.
Ακόμα η καταπόνηση και η πολύωρη εργασία για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, η
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απαισιόδοξη - αρνητική σκέψη για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, η έλλειψη
ανάπαυσης, καθώς και η ακατάλληλη διατροφή,

μπορούν να οδηγήσουν στην

αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε έρευνα που διεξήχθει στις Ηνωμένες
Πολιτείες από τον ερευνητή Ed Sopcak σε ασθενείς με καρκίνο, απέδειξε ότι οι
περισσότεροι από αυτούς, είχαν δεχτεί μια σημαντική πίεση στην ζωή τους έξι μήνες έως
τρία χρόνια πριν διαγνωστεί η ασθένεια.
Οι τοξίνες θεωρούνται μια ακόμα αιτία που προκαλεί καρκίνο. Οι τοξίνες είναι τα
επικίνδυνα χημικά προϊόντα στον χώρο της εργασίας, στο σπίτι, στον κήπο, τα μικρόβια,
τα παράσιτα και οι μύκητες. Η αείμνηστη Δρ. Hulda Clark η οποία εξέτασε και θεράπευσε
χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο δήλωσε, ότι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο

είχαν

ισοπροπυλική αλκοόλη και παράσιτα στο ήπαρ τους. Η ισοπροπυλική αλκοόλη είναι
συστατικό πολλών προϊόντων περιποίησης σώματος, καθώς και συστατικό οικιακών
προϊόντων καθαρισμού.
Τέλος η στέρηση του οξυγόνου που προκαλείται από τα εξευγενισμένα φυτικά
έλαια, όπως εκείνα των τρανς λιπαρών, τα τηγανητά, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, κάνει τα
κύτταρα να ασφυκτιούν, όταν απορροφούν την πηγή της ζωής που είναι το οξυγόνο. Μετά
από περισσότερα από 10 χρόνια σταθερής κλινικής εφαρμογής, η φυσική φόρμουλα της
Δρ Budwig, έχει αποδειχθεί επιτυχής, εκεί όπου πολλές ορθόδοξες θεραπείες έχουν
αποτύχει. Η φόρμουλα της Δρ Budwig έχει χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς
στην Ευρώπη, για την πρόληψη του καρκίνου αλλά και άλλων ασθενιών.
Σύμφωνα με την Δρ. Budwig οι παρακάτω τροφές θα πρέπει να αποφεύγονται:


ΟΧΙ υδρογονωμένα έλαια, ΟΧΙ trans λιπαρά οξέα, (ψυχρής έκθλιψης ηλιέλαιο
είναι η καλύτερη επιλογή από το ελαιόλαδο).



ΟΧΙ ζωικά λίπη χοιρινό (χοίροι είναι οι ηλεκτρικές σκούπες της γης και το
κρέας τους είναι φορτωμένο με τοξίνες, για αυτό ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα,
κλπ θα πρέπει να αποφεύγονται).



ΟΧΙ θαλασσινά (καραβίδες, μύδια, γαρίδες, όλα τα ψάρια με ένα σκληρό
κέλυφος και που δεν έχουν πτερύγια και λέπια είναι καθαριστές της θάλασσας
και είναι φορτωμένα με τοξίνες).



Λευκά ζυμαρικά και το άσπρο ψωμί (επειδή πολλοί ασθενείς με καρκίνο έχουν
δυσανεξία στο σιτάρι, καλύτερη επιλογή είναι η

σίκαλη, η βρώμη, το
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πολύσπορο ψωμί. Το καλαμπόκι απαγορεύεται λόγω της γενετικής
τροποποίησης).


Βούτυρο (επιτρέπεται σε πολύ μικρές ποσότητες).



ΟΧΙ παγωτό ή γαλακτοκομικά προϊόντα (εκτός από το τυρί cottage και λίγο
τυρί).



ΟΧΙ ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, λευκή ζάχαρη, μελάσα, σιρόπι σφενδάμου. Η
ξυλιτόλη είναι αμφιλεγόμενη ως γλυκαντική ουσία για ασθενείς με καρκίνο.



ΟΧΙ επεξεργασμένα τρόφιμα (ΟΧΙ γλυκίσματα αγοραστά από καταστήματα),
φτιάξτε το δικό σας.



ΟΧΙ γάλα σόγιας ή προϊόντα σόγιας (εκτός αν έχουν υποστεί ζύμωση).



Αποφύγετε τα φυτοφάρμακα και τα χημικά προϊόντα, ακόμη και εκείνα τα
προϊόντα

οικιακής

χρήσης

και

καλλυντικά.

Το ξύδι, καθώς και η μαγειρική σόδα είναι άριστο καθαριστικό για το
νοικοκυριό.


ΟΧΙ χρήση φούρνου μικροκυμάτων.



ΟΧΙ τεφλόν ή μαγειρικά σκεύη αλουμινίου ή αλουμινόχαρτο.



Χυμοί – Συνιστώνται δύο ή τρία φρούτα την ημέρα. Ένα ποτήρι (250mL) του
χυμού φρούτων ανά ημέρα είναι αποδεκτή. Ωστόσο, δεν ενθαρρύνεται η
κατανάλωση αρκετών ποτηριών χυμών φρούτων, αλλά η κατανάλωση χυμών
λαχανικών. Τα φρούτα περιέχουν φυσική ζάχαρη, όμως όταν αυτά γίνονται
χυμός, επειδή χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα φρούτα τότε
παρουσιάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση της γλυκόζης από όταν τρώμε ένα ή
δύο φρούτα.

Απλά, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια

υγιεινή διατροφή, η οποία θα

περιλαμβάνει: φρέσκα βιολογικά λαχανικά και φρούτα, καλές πηγές διατροφικών
πρωτεϊνών, αυγά ελεύθερης βοσκής και όσπρια. Οι φυσικές ίνες στη διατροφή είναι επίσης
σημαντικές για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του εντερικού σωλήνα, αλλά και ως
φορέας, που αποτοξινώνει από τα συντρίμμια των νεκρών κυττάρων του καρκίνου. Τα μη
επεξεργασμένα τρόφιμα είναι καλύτερα από τα ραφιναρισμένα. Τα βιολογικά τρόφιμα
είναι καλύτερα από τα μη βιολογικά τρόφιμα, διότι είναι απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα
ή άλλους ρύπους. Και «καλά» λίπη, είναι καλύτερα από τα κακά λίπη.[62]
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6.11.3 Η θεραπεία του Δρ. Gerson
Εκτός από την Δρ Budwig και άλλοι επιστήμονες, απέδειξαν ότι η θεραπεία του
καρκίνου μπορεί να είναι συνάρτηση μιας δυναμικής και σωστής διατροφής, που σκοπό θα
έχει να εναρμονίσει την βιοχημεία του ασθενούς, να ενισχύσει και να ενδυναμώσει την
λειτουργία ενός κατεσταλμένου ανοσοποιητικού συστήματος και να διορθώσει την
δυσλειτουργία βασικών οργάνων. Ένας τέτοιος επιστήμονας είναι ο Δρ Max Gerson
(1881-1959) ο οποίος δημιούργησε την θεραπεία του Gerson, σήμα κατατεθέν στο
ομώνυμο Ινστιτούτο που εδρεύει στην Μπονίτα της Καλιφόρνια. Στο βιβλίο του «A
Cancer Therapy –Results of Fifty Cases», αναφέρει τα αποτελέσματα μιας τριακονταετούς
πορείας κλινικών μελετών και πειραματισμών πάνω στο θέμα της σωστής διατροφής
εφαρμόζοντας την δική του φόρμουλα [55].
Ο Max Gerson ήταν ένας γιατρός, ο οποίος χρησιμοποιούσε την διατροφή και
άλλες φυσικές θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η προσέγγισή του έχει
αναπτυχθεί ως συνδυασμός της δοκιμής και του λάθους στις μεθόδους και της ανάγνωσης
της επιστημονικής βιβλιογραφίας.
Γνώριζε πολύ καλά τα θέματα που είχαν σχέση με το έδαφος, με την ηλεκτρική
ενέργεια των κυττάρων, πώς τα καρκινικά κύτταρα κάνουν την ζύμωση της γλυκόζης, με
την οξείδωση των ενζύμων, την νατρίου / καλίου ισορροπία, του συνδετικού ιστού την
ισορροπία, και πολλά άλλα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τον καρκίνο. Η θεραπεία
και η προσέγγισή του, ήταν μια προσέγγιση για

«ολόκληρο το σώμα»,

χωρίς να

περιορίζεται η θεραπεία μόνο στην εντοπισμένη περιοχή των συμπυκνωμένων καρκινικών
κυττάρων, όπως έλεγε η ορθόδοξη ιατρική δεν ήταν καλή ιδέα.
Μία συναφής και εξίσου ενδιαφέρουσα έννοια στο έργο του επιστήμονα ήταν η
φλεγμονή. Για εκείνον, η ικανότητα του σώματος να δημιουργήσει μια φλεγμονή των
πληγέντων περιοχών του, ήταν κρίσιμη για τη θεραπεία του καρκίνου. Οι έρευνες του
είχαν δείξει, ότι ο μεταβολισμός των καρκινικών κυττάρων δεν μπορεί να διατηρηθεί σε
περιβάλλον φλεγμονής. Για αυτό και πίστευε ότι ο ασφαλέστερος τρόπος για την επίτευξη
του στόχου που είναι το να σκοτωθούν τα καρκινικά κύτταρα, είναι η επαναφορά της
ικανότητας του σώματος να παράγει μη βακτηριακή φλεγμονώδη αντίδραση. Στην
περίπτωση όμως που τα ένζυμα των καρκινικών κυττάρων αποκόπτονται από την μήτρα
του κολλαγόνου, αυτό βοηθάει και στην ταχεία εξάπλωσή του, αλλά και στην αδυναμία
του ανοσοποιητικού συστήματος να δημιουργήσει φλεγμονή.
Ενδιαφερόταν πιο πολύ για την ομάδα των μετάλλων του καλίου έναντι της ομάδας
του νατρίου. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν η ομάδα του καλίου για τη θεραπεία του καρκίνου
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και η διατροφή του απαγόρευε ολοκληρωτικά κάθε προσθήκη αλατιού στα τρόφιμα. Η
αναλογία του καλίου και νάτριου ήταν κάτι που τόνισε αρκετές φορές. Αυτό, παρά το
γεγονός ότι ορισμένοι από τους σύγχρονους του, είχαν διαφορετική άποψη για το αλάτι.
Μάλλον μίλησε για κάλιο περισσότερο από κάθε άλλο μεμονωμένο θέμα. Έδειξε
περισσότερο ενδιαφέρον, όπως και άλλοι επαγγελματίες υγείας της εναλλακτικής
θεραπείας (πχ. Kelley, Hulda Clark), για άλλα μεταλλικά στοιχεία, καθώς και για
ορισμένες βιταμίνες, όπως η νιασίνη (Εικόνα 29). Επίσης έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το
ιώδιο, το οποίο είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την φυσιολογική διαφοροποίηση
των κυττάρων, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει τη μείωση της
κυτταρικής διαφοροποίησης, όπως φαίνεται στους καρκινικούς ιστούς.

Εικόνα 29: Νιασίνη

Ο Gerson από την δεκαετία του 1950 είχε καταλάβει πολύ καλά την σημασία των
βιολογικών τροφίμων, επειδή και οι γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονταν άφηναν τα
φυτά χωρίς επαρκή θρεπτικά συστατικά, αλλά και η επεξεργασία και η συσκευασία που
είχαν υποστεί τα τρόφιμα τους προκαλούσε μεγάλη ζημιά.
Η διατροφή Gerson είναι εξαιρετικά λεπτομερής. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα που
περιλαμβάνονται και αποκλείονται από την διατροφή μας. Σημαντικό ρόλο παίζει και το
πότε τρώγονται τα τρόφιμα, πόσο συχνά τρώγονται, πώς προετοιμάζονται, πώς δεν πρέπει
να τα προετοιμάζουμε, τι να συμπεριλάβουμε μέσα σε αυτά,

πώς να τα

συσκευάσουμε.[63,64]

6.11.4 Καρκίνος και άγχος
Υπάρχει σχέση μεταξύ σώματος και μυαλού. Ο Woodson Merrell προσπάθησε να
καταλάβει ποια είναι η επιστημονική αιτία για την οποία, ο διαλογισμός, η γιόγκα και οι
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άλλες Ανατολικές φιλοσοφίες και πρακτικές υγείας, που ως βασική τους ιδέα έχουν την
έννοια της ενέργειας, προκαλούν αλλαγές στο σώμα. Η ουσία της θεραπευτικής
διαδικασίας στην Ασιατική ιατρική είναι η άντληση ζωτικής ενέργειας ή δύναμης ζωής
που ονομάζεται Qi (Chi), για την οποία δε υπάρχει καμία συσχέτιση στην Δυτική ιατρική.
Μάλιστα δυναμικές πρακτικές, όπως για παράδειγμα ο βελονισμός που χρησιμοποίησαν
πρώτοι οι Κινέζοι, προκαλούν το ενδιαφέρον των ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να
δώσουν μια επιστημονική εξήγηση για την επίδρασή τους στην υγεία των ανθρώπων. Και
όντως οι επιστήμονες με την βοήθεια της τεχνολογίας κατάφεραν να πραγματοποιήσουν
τεράστια πρόοδο και να ξετυλίξουν το κουβάρι του μυστηρίου που λέγεται διασύνδεση
του μυαλού και του σώματος. Με την ψυχο-νευρο-ανοσολογία οι ερευνητές προσπαθούν
να εξηγήσουν την σύνθετη αλληλεπίδραση των συναισθημάτων και των ασθενειών.
Έξυπνα μόρια που κατανέμονται σε όλο το ανθρώπινο σώμα, σταθερά στέλνουν
και λαμβάνουν πληροφορίες και καθοδηγούν αλλαγές σε κύτταρα που είναι ευρέως
διασκορπισμένα σε όλο το σώμα. Σίγουρα οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από
τον εγκέφαλο μέσω των πολύπλοκων δομών του νευρικού συστήματος, αλλά δεν είναι και
η μοναδική είσοδος πληροφοριών, στις οποίες το σώμα θα πρέπει να αντιδράσει. Η
μεταβίβαση των πληροφοριών γίνεται μέσω μοριακών αγγελιοφόρων που ονομάζονται
νευροπεπτίδια. Αυτά δημιουργούν ένα δίκτυο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε
ως το «βιοχημικό διαδίκτυο». Μέσω αυτού του δικτύου το σώμα ανταποκρίνεται στο
άγχος και φυσικά και ψυχολογικά, προκαλώντας μεταβολές στο DNA εκατομμυρίων
κυττάρων, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες νέες κυτταρικές αντιδράσεις σε κάθε
κύτταρο.
Έτσι λοιπόν, όταν κυριαρχούν σκέψεις που προκαλούν άγχος, τότε ο οργανισμός
μπαίνει σε κατάσταση ανταπόκρισης του άγχους, ενεργοποιώντας ψυχολογικές
διαδικασίες που καταναλώνουν ενέργεια και μπορούν να καταστρέψουν κύτταρα, να
οδηγήσουν σε κόπωση και σε τελική ανάλυση, σε ασθένεια. Το αντίθετο συμβαίνει όταν
έχουμε θετικές σκέψεις, οι οποίες διεγείρουν θετικές διεργασίες στον εγκέφαλο και
βελτιώνουν την λειτουργία των κυττάρων.
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα του οργανισμού είναι υπεύθυνο για την λειτουργία
των ζωτικών οργάνων του. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι επηρεάζεται από το άγχος. Σε
αυτήν την περίπτωση επιταχύνει το ζωτικό σύστημα και απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας
για να ανταποκριθεί στο άγχος. Αυτό το πετυχαίνει μέσω του συμπαθητικού συστήματος
από το οποίο και αποτελείται. Το συμπαθητικό σύστημα απελευθερώνει την αδρεναλίνη
για να επιταχύνει την μεταβολική διεργασία σε μια απειλή. Αντίθετα το παρασυμπαθητικό
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σύστημα, που είναι η δεύτερη συνιστώσα του αυτόνομου νευρικού συστήματος,
απελευθερώνει τον νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη για να επιβραδύνει και να αναστρέψει
την φρενήρη δραστηριότητα που προκαλείται από την απόκριση του συμπαθητικού
συστήματος σε κατάσταση άγχους.
Εκατοντάδες έρευνες μέχρι το 1970 έδειξαν, ότι πολύ απλές τεχνικές όπως για
παράδειγμα ο διαλογισμός και η γιόγκα προκαλούν αισθητή μείωση της δραστηριότητας
των μηχανισμών απόκρισης στο άγχος και βελτιώνουν την υγεία και την ενέργεια. Η
κατάσταση χαλάρωσης ενεργοποιεί το ήρεμο παρασυμπαθητικό σύστημα, μειώνει την
έκκριση ορμονών του άγχους και μεταβάλλει τη ισορροπία των νευροπεπτιδίων. Γιατί
όμως το άγχος μας αρρωσταίνει; Η επιστημονική εξήγηση είναι, ότι αυτό συμβαίνει εξ
αιτίας της ευφυΐας των ανθρώπινων κυττάρων, να αντιδρούν στις σκέψεις που προκαλούν
άγχος με βιολογικές αλλαγές και στα μικρότερα σωματίδια του DNA και στους
μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας των κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το άγχος να
θεωρείται παράγοντας κινδύνου για τις ασθένειες.
Μελέτες έχουν αποδείξει, ότι εφαρμογή μιας προτεινόμενης τεχνικής χαλάρωσης
όπως είναι ο διαλογισμός, η γιόγκα, το tai chi έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τον
οργανισμό, γιατί παράγει θετική ενέργεια. Στο εργαστήριο του Herbert Benson στο
Ιατρικό Ινστιτούτο μυαλού/σώματος στο Χάρβαρντ αποδείχθηκε η θεραπευτική επίδραση
των τεχνικών χαλάρωσης σε πολυάριθμες ιατρικές καταστάσεις όπως υψηλή πίεση,
ακανόνιστοι καρδιακοί παλμοί, χρόνιοι πόνοι, αϋπνία, αδυναμία, παρενέργειες της
θεραπείας του καρκίνου, ανάρρωση από χειρουργείο και κόπωση. Οι τεχνικές χαλάρωσης
μυαλού-σώματος απελευθερώνουν την ένταση του μυαλού και προκαλούν την ανάσχεση
της καταστροφικής πορείας των βιοχημικών διεργασιών που προκαλούνται από αυτή την
ένταση. Η απελευθέρωση του νοητικού άγχους, που επιδρά στην φυσιολογία, με την σειρά
της, επιτρέπει την ύπαρξη θεραπευτικής ενέργειας. [65]

6.12 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ LORRAINE DAY
Η Lorraine Day (1937) (Εικόνα 30), αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Σαν
Φρανσίσκο το 1969 και ειδικεύτηκε στην ορθοπεδική χειρουργική.Υπήρξε υψηλόβαθμο
στέλεχος του ορθοπεδικού τμήματος της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου του Σαν
Φρανσίσκο. Ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε την αιτία και τη θεραπεία του καρκίνου, πράγμα
για

το

οποίο

επικρίθηκε

και

πολλοί

είναι

εκείνοι

που

αμφισβητούν

την

αποτελεσματικότητα της δίαιτας που προτείνει.
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Η προσωπική της περιπέτεια (όγκος στο στήθος) , η άρνησή της να υποβληθεί σε
χημειοθεραπεία, αλλά και σε κάθε άλλου είδους θεραπεία μετά από την χειρουργική
επέμβαση της αφαίρεσης του όγκου, καθώς και τα δέκα βήματα που ακολούθησε στη
«μάχη» με τη νόσο, παρουσιάζονται σε βιβλία, βίντεο και ιστοσελίδες.
Σύμφωνα με τη θεωρία της, όλοι οι καρκίνοι οφείλονται στην αδυναμία του
ανοσοποιητικού συστήματος, που μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της διατροφής.
Υποστηρίζει ότι όλες οι ασθένειες προκαλούνται από ένα συνδυασμό τριών παραγόντων:
τον υποσιτισμό, την αφυδάτωση και το άγχος. Είναι αντίθετη σε κάθε τυπική θεραπεία του
καρκίνου αφού δεν έχει

θεραπεύσει αποτελεσματικά ασθενείς και αντιτίθεται σε

χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες ή εμβολιασμούς.

Εικόνα 30: Η Lorraine Day 60 ετών υγιής και ζωντανή
Σύμφωνα με την Lorraine Day,τα φάρμακα δεν θεραπεύουν την ασθένεια, ενώ
κατονομάζει και χαρακτηρίζει πολλές τροφές ως επιβλαβείς, όπως για παράδειγμα τη
ζάχαρη που τη θεωρεί τόσο εθιστική όσο την κοκαϊνη.
Η διαιτητική της πρόταση περιέχει αυστηρή χορτοφαγική διατροφή σε συνδυασμό
με απαγόρευση κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων, κρέατος, γαλακτοκομικών,
ζάχαρης, καφείνης κ.α.
Τα δέκα βήματα για την καταπολέμηση του καρκίνου (Ten Steps to Fight Cancer) που
ανέπτυξε και προώθησε η Lorraine Day είναι:
1. Η σωστή διατροφή. Εξηγεί τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει ο ασθενής. Μια
κατάλληλη διατροφή περιλαμβάνει ωμά λαχανικά, φρούτα, φρέσκους χυμούς από
καρότο, από πράσινα φυλλώδη λαχανικά και από πορτοκάλι. Πρέπει να
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αποφεύγονται τα κρεατικά, τα πουλερικά, τα αυγά, το αλκοόλ, ο καπνός, η
ασπαρτάμη και άλλα υποκατάστατα ζάχαρης, η καφείνη που αφυδατώνει το σώμα.
Απαγορεύει τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων για τις τροφές και την κατανάλωση
μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών.
2. Σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Μειώνει το άγχος και την αρτηριακή
πίεση.
3. Κατανάλωση 10-12 ποτηριών νερού καθημερινά. Το σώμα χρειάζεται το νερό για
να μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες στα υγιή κύτταρα και να αποβάλλουν τις
τοξίνες.
4. Έκθεση στο ηλιακό φως μία ώρα την ημέρα (συνίσταται τις πρωινές ώρες). Με
τον τρόπο αυτό ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Η σωστή διατροφή
μπορεί να μας προστατέψει από τον καρκίνο του δέρματος,ενώ το ηλιακό φως
μειώνει το μέγεθος των όγκων. Επειδή το σώμα ακολουθεί τον κύκλο του ήλιου
δεν πρέπει να μένουμε πολύ αργά.
5. Εγκράτεια. Χρειάζεται να περιορίσουμε και να αποφεύγουμε τις ανθυγιεινές
συνήθειές μας.
6. Φρέσκος αέρας διότι ο καρκίνος αναπτύσσεται γρηγορότερα όταν αναπνέουμε σε
εσωτερικούς χώρους, όπου ο αέρας δεν ανανεώνεται.
7. Η σωστή ανάπαυση σε κατάλληλη στιγμή, αφού έτσι ισχυροποιείται το
ανοσοποιητικό μας σύστημα.
8. Εκτόνωση του στρες. Πρέπει να είμαστε χαλαροί κυρίως όταν η εργασία μας είναι
αγχωτική.
9. Nα κρατάμε μια στάση ευγνωμοσύνης. Να σκεφτόμαστε θετικά και να είμαστε
αισιόδοξοι ότι η θεραπεία θα είναι αποτελεσματική.
10. Να χαρακτηριζόμαστε από πνεύμα καλοσύνης τόσο απέναντι στον εαυτό μας όσο
και απέναντι στους άλλους. [70,71]
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7. ΒΙΟΗΘΙΚΗ
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7.

Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

7.1 ΒΙΟΗΘΙΚΗ
Είναι ο κλάδος εκείνος της επιστήμης που ασχολείται με τα ηθικά προβλήματα που
προέκυψαν από τα νέες ανακαλύψεις της Βιολογίας της Ιατρικής και τις εφαρμογές της
Γενετικής Μηχανικής. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο αυτό (bioethics) είναι ο
Potter και Renssellaer , στο έργο του «Bioethics» , Bridge to the Future , New York, 1971.
Προσπαθούσε να βρει μία έννοια, που να ισορροπεί τον επιστημονικό προσανατολισμό
της ιατρικής με τις ανθρώπινες αξίες. Τελικά δημιούργησε τον όρο «Βιοηθική» ο οποίος
σήμερα έχει στόχο:



Όχι μόνο την δημιουργία και στήριξη αρχών αλλά και την καλύτερη
κατανόηση των αρχών αυτών.



Την δημιουργία βαθυστόχαστων φιλοσοφικών ερωτημάτων για την ηθική,
την αξία της ζωής, τι είναι ο άνθρωπος και την σημασία του.



Περικλείει ζητήματα της δημόσιας πολιτικής και κατευθύνει και ελέγχει την
βιοιατρική επιστήμη.

Οι επιτεύξεις στην ιατρική επιστήμη και τεχνολογία, δημιούργησαν ένα ενδιαφέρον
για ηθικά ζητήματα, για παράδειγμα στις σχέσεις ιατρού, ασθενή και νοσηλευτικού
προσωπικού. Επιπλέον δημιουργούνται ερωτήματα για τα δικαιώματα ασθενών, την
έκτρωση, την ανθρώπινη κλωνοποίηση για την ευθανασία και άλλα βιοτεχνολογικά και
γενετικά θέματα. Η Βιοηθική ιδρύθηκε με επίκεντρο την ανθρώπινη συμπεριφορά στον
τομέα των βιοεπιστημών και της υγειονομικής περίθαλψης, υπό το πρίσμα των ηθικών
αξιών και των αρχών του 1960.

7.2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
Για την απάντηση όλων των ερωτημάτων αλλά και την λύση όλων των
προβλημάτων, όπου δεσπόζουν τα θέματα βιοηθικής, είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε
τις τέσσερις βασικές αρχές της βιοηθικής:
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1. Σεβασμός της αυτονομίας - (Respect of Autonomy)
Η αρχή του σεβασμού της αυτονομίας αναφέρεται στο δικαίωμα του κάθε
ανθρώπου, να κάνει τις δικές του επιλογές σε ότι αφορά την υγεία του, την θεραπεία του,
βασιζόμενα στις δικές του προσωπικές πεποιθήσεις και αξίες. Τα άτομα πρέπει να
σέβονται τις απόψεις και τα δικαιώματα των ατόμων εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά άλλα
άτομα. Ο σεβασμός της αυτονομίας εμπεριέχει μερικούς συγκεκριμένους κανόνες οι
οποίοι είναι:


Να λέμε την αλήθεια



Να σεβόμαστε την ατομικότητα του κάθε ατόμου και την
ιδιαιτερότητα του



Να προστατεύουμε εμπιστευτικές πληροφορίες



Να αποκτούμε την συγκατάθεση για κάθε παρέμβαση με ασθενείς



Όταν μας ζητηθεί, να βοηθάμε τα άτομα στην λήψη σημαντικών
αποφάσεων

Σε θέματα ευθανασίας, η αρχή του σεβασμού της αυτονομίας είναι μία από τις
κυριότερες αρχές, η οποία μπορεί να μεταφραστεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με
την κάθε περίπτωση, ξεχωριστά.
2. Μη βλαπτικότητα - (Non maleficence)
Η αρχή του μη βλαπτικού αναφέρεται στην υποχρέωση του κάθε ατόμου να μην
βλάπτει τον συνάνθρωπό του και εμπεριέχεται στο ρητό, «πάνω από όλα να μην βλάψεις»,
(above all or first do not harm) και προέρχεται από τον όρκο του Ιπποκράτη. Η αρχή του
μη βλαπτικού υποστηρίζεται από ορισμένους ηθικούς κανόνες για παράδειγμα:



Μη σκοτώσεις.



Μην προκαλέσεις πόνο ή βασανισμό.



Μην προκαλέσετε προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου.



Μην στερήσετε τα αγαθά της ζωής του ατόμου.
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Ορισμένες υποχρεώσεις για αυτή την αρχή, σχετίζονται με τη μη επιβολή κινδύνων
που μπορεί να βλάψουν άλλους ανθρώπους. Σε αυτή την αρχή εμπεριέχεται και η
απόσυρση θεραπευτικής αγωγής, που κρατά τον ασθενή στην ζωή. Με την απόσυρση της
θεραπευτικής αγωγής, βλάπτουμε τον ασθενή ή τον βοηθάμε;
3. Ευεργεσία - (Beneficence)
Η αρχή της Ευεργεσίας, περιέχει μία ομάδα κανόνων για την παροχή ωφελειών και
την εξισορρόπηση τους ενάντια στους κινδύνους και τις δαπάνες. Η ευεργεσία δηλώνει τις
ενέργειες του ελέους, της ευγένειας, της φιλανθρωπίας. Η έννοια αυτής της αρχής
περιλαμβάνει την αυταπάρνηση, τον αλτρουισμό, την αγάπη και την ανθρωπιά.
Υποστηρίζεται από μερικούς κανόνες της ευεργεσίας που είναι:


Προστατεύει και υπερασπίζει τα δικαιώματα αλλά αποτρέπει την ζημιά και την
εμφάνιση της σε άλλα άτομα.



Αφαιρεί τις καταστάσεις οι οποίες θα προκαλέσουν τη ζημιά σε άτομα με
ειδικές ανάγκες.



Διασώζει άτομα που ζητούν βοήθεια και βρίσκονται σε κίνδυνο.

Σε αυτή την αρχή εμπεριέχεται και ο καθορισμός της ποιότητας της ζωής και τρόποι
μέτρησης και καθορισμού της, η οποία είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την απομάκρυνση
και διακοπή φαρμακευτικής αγωγής και ευθανασίας.

4. Δικαιοσύνη - (Justice)
Η αρχή της δικαιοσύνης εμπεριέχει μια ομάδα κανόνων για διανομή αξιών, ρίσκων
και δαπανών στα άτομα. Ο ίσος χειρισμός, η δίκαιη μεταχείριση μεταξύ των ατόμων, είναι
μερικές λέξεις σχετικές με την δικαιοσύνη. Η αρχή της δικαιοσύνης απαντά στα
ερωτήματα:


Ποια είδη υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης θα υπάρξουν σε μία
κοινωνία;



Ποίο άτομο θα λάβει αυτές τις υπηρεσίες και σε ποια βάση;



Ποίος θα τους παραδώσει αυτές τις υπηρεσίες;



Πως θα διανεμηθούν τα φορτία της χρηματοδότησης τους;



Πως θα εξεταστεί η δύναμη των υπηρεσιών που θα διανεμηθούν;
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Σε κάθε άτομο πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, ανάλογα με τις ανάγκες του.
Αναφορικά με θέματα υγείας συσχετίζεται με τον ίσο χειρισμό ατόμων στις ιατρικές και
παραϊατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση,
χρώμα δέρματος, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας και φύλου. Η αρχή της δικαιοσύνης
εφαρμόζεται σε θέματα ευθανασίας, με την επιλογή τρόπου και χρόνου θανάτου και
εφαρμογή αξιοπρεπούς θανάτου.
Οι γιατροί που υπηρετούν την κλασική ιατρική, η οποία βασίζεται στον Όρκο του
Ιπποκράτη, έγιναν αντικείμενο κριτικής επειδή συμπεριφέρθηκαν πατερναλιστικά σε
σχέση με τους ασθενείς και παρείχαν ιατρική θεραπεία δογματικά, χωρίς επαρκή εξήγηση
σχετικά με τους όρους και τη διάγνωση των ασθενειών των ασθενών και σχετικά με το
είδος της θεραπείας, που επρόκειτο να λάβουν και τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους
της, μαζί με τις προβλέψεις τους. Κατά τη διάρκεια του κινήματος των «δικαιωμάτων»
των ασθενών, οι μηνύσεις εναντίον γιατρών με πατερναλιστική δράση, είχαν αυξηθεί σε
αριθμό και τα δικαστήρια προσπάθησαν να θεσπίσουν ηθικές και νομικές αρχές για τις
αποφάσεις σε αγωγές, με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Neurenberg (1947) ως ένα
εξαιρετικό μοντέλο.
Οι νομικές αρχές περιλαμβάνουν από την μια μεριά, τις υποχρεώσεις των γιατρών να
παρέχουν στους ασθενείς τους μια επαρκή εξήγηση και να λένε την αλήθεια, και από την
άλλη τα δικαιώματα των ασθενών στην αυτονομία, την επιλογή, την αυτοδιάθεση, και να
μπορούν να δίνουν συγκατάθεση στους γιατρούς τους. Εκτός από τα δικαιώματα αυτά, οι
ασθενείς έχουν επίσης το δικαίωμα να θέσουν βέτο στα δικά τους δικαιώματά. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, η αλήθεια από τους γιατρούς, οι οποίοι πιστεύουν στο γεγονός ότι πρέπει να
λένε την αλήθεια, όπως η αποκάλυψη της διάγνωσης του καρκίνου σε αυτούς τους
ασθενείς, μπορεί νόμιμα να οδηγήσει σε παραβίαση των δικαιωμάτων του ασθενούς. Είναι
σημαντικό για τους γιατρούς να σέβονται τις επιθυμίες και τις απόψεις των ασθενών με
βάση τις δικές τους αξίες και να μην επιμένουν στις προσωπικές δογματικές τους απόψεις.
Η αποκάλυψη της διάγνωσης του καρκίνου σε ασθενείς στο τελευταίο στάδιο, είναι
σίγουρα μία από τις πιο δύσκολες διαδικασίες στην ιατρική πρακτική και απαιτεί βαθιά
ιατρική εμπειρία και γνώση της βιοηθικής.[72]
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8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο καρκίνος αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας παγκοσμίως και τα
κρούσματα του, όλοενα και αυξάνονται σύμφωνα με στατιστικές μελέτες. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, η θεραπεία, προκαλεί μόνο την υποχώρηση της νόσου και η
θνησιμότητα είναι μεγάλη. Ο ανθρώπινος πόνος, θεωρείται ότι είναι η βασικότερη και
χειρότερη συνέπεια της νόσου, μαζί με το τεράστιο οικονομικό κόστος που απαιτείται για
την θεραπεία. Για αυτόν τον λόγο και γίνονται συνεχώς προσπάθειες προς αυτήν τη
κατεύθυνση, δηλαδή την θεραπεία της νόσου και την ανακούφιση από τον πόνο.
Οι αιτίες του καρκίνου είναι ακόμα υπό συζήτηση,αλλά είναι γενική η άποψη ότι
οφείλεται σε διαταραχές στα γονίδια, που κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ελέγχουν την
διαίρεση και τον θάνατο των κυττάρων. Ακόμα, παραμένει αδιευκρίνιστος ο τρόπος με τον
οποίον, ένα κύτταρο μετασχηματίζεται σε καρκινικό. Όλα συνηγορούν όμως στο γεγονός,
ότι εκτός από την γενετική προδιάθεση, που πιθανόν να έχει το κύτταρο, η έκθεσή του σε
επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως είναι οι χημικές ουσίες, οι ακτινοβολίες, η κακή
διατροφή, η έλλειψη άσκησης, το άγχος, συντελούν, στην μετατροπή του σε καρκινικό.
Γιατί αυτοί οι παράγοντες, προκαλούν διαταραχές των φυσιολογικών γονιδίων και
βοηθούν την μετατροπή τους σε γονίδια, που επιτρέπουν την ανάπτυξη του καρκίνου.
Από την στιγμή που θα γίνει η διάγνωση του καρκίνου και θα πρέπει να αρχίσει η
θεραπεία, οι περισσότεροι ασθενείς στρέφονται στις συμβατικές μεθόδους θεραπείας, με
την χρήση αντικαρκινικών φαρμάκων, οι οποίες όμως, όπως αποδεικνύουν οι έρευνες και
τα στατιστικά στοιχεία, επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό, έχουν πολλές
παρενέργειες, παρουσιάζουν μεγάλη τοξικότητα και υψηλό κόστος. Οι πρώτες ύλες για
την παρασκευή των αντικαρκινικών φαρμάκων είναι τα φυτά, αλλά επειδή αυτό
δημιούργησε τεράστιο οικολογικό πρόβλημα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ημισυνθετικές
και συνθετικές μεθόδους για την παρασκευή τους. Στόχος είναι όλα τα φάρμακα να
παρασκευάζονται με τις αρχές της Πράσινης Χημείας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η
υγεία των ανθρώπων αλλά και το περιβάλλον.
Το ζητούμενο όμως είναι, τόσο η θεραπεία της νόσου, όσο και η πρόληψή της.
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, με τον σωστό τρόπο ζωής και διατροφής και την
αποφυγή της έκθεσης σε επιβαρυντικούς παράγοντες, με στόχο την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στους κινδύνους που
ελλοχεύουν.
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Σε αυτό το ζητούμενο λοιπόν, βοήθεια έρχονται να δώσουν οι εναλλακτικές ή
συμπληρωματικές μέθοδοι θεραπείας. Είναι μέθοδοι που όλο και περισσότερο
αγκαλιάζονται από τους ασθενείς αλλά και από τις επιστημονικές κοινότητες. Όπως
μπορεί να καταλάβει κανείς και από την ονομασία τους πρόκειται για μεθόδους που
συνήθως δρουν σε συνδυασμό με τις συμβατικές μεθόδους, με σκοπό τον περιορισμό της
χρήσης των χημικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται στις τελευταίες. Στις εναλλακτικές
μεθόδους περιλαμβάνονται για παράδειγμα, η οζονοθεραπεία, η υπερθερμία, η χρήση
γκραβιόλα, η βιταμίνη C, βιταμίνη Β-17 κα. Αρκετά είναι τα ερευνητικά κέντρα και οι
κλινικές εναλλακτικής θεραπείας σε όλο τον κόσμο, που παρέχουν αυτού του είδους τις
θεραπείες με θεαματικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως οι έρευνες συνεχίζονται με
στόχο την καλύτερη κατανόηση και επιβεβαίωση των μηχανισμών δράσης και την
βελτίωση των παραπάνω μεθόδων.
Αυτό που πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό είναι, ότι αυτές οι θεραπείες δεν
έχουν στόχο να αντικαταστήσουν τα θεραπευτικά σχήματα που συνιστούν οι ειδικοί, ούτε
να αντιταχθούν στο ιατρικό καθεστώς. Αποτελούν όμως ένα θεραπευτικό όπλο, που από
ότι δείχνουν οι μελέτες και οι έρευνες, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, συμβάλει
στην διατήρηση της υγείας και την πρόληψη διαφόρων ασθενειών και όχι μόνο του
καρκίνου. Σίγουρα η χρήση τέτοιων μεθόδων δεν θα έχει νόημα, αν προηγουμένως δεν
έχει επιλεγεί ένας υγιεινός και ποιοτικός τρόπος ζωής, με σωστές διατροφικές συνήθειες,
άσκηση και απαλλαγή από κάθε είδους κατάσταση που προκαλεί άγχος.
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
10.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 Αυστρία
Kroiss-Cancer-Center for Alternative Cancer Therapy στη Βιέννη..
Ιστοσελίδα : http://www.kroisscancercenter.com/
Τηλέφωνο: 43-1-982 57 67
Fax: 43-1-982 69 92

 Δανία
Humlegaarden Complementary Cancer Clinic. Από το 1945.
Τηλέφωνο: 45 491 32 465

 Αγγλία
Brackendene Clinic, στο Dorset.
Τηλέφωνο: 01202 824109/
Fax : 01202 820739.
The Bristol Cancer Help Center
Ιστοσελίδα: http://www.bristolcancerhelp.org/
Τηλέφωνο: 0117 980 9500
Fax: 0117 923 9184.
Callebout, M.D. στο Λονδίνο,
Τηλέφωνο: 011 44 207 2 55 2232 or
Κινητό: 44 7930 336348
Dove Clinic for Integrated Medicine in Hants.
Ιστοσελίδα: http://www.doveclinic.com
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Τηλέφωνο: 01962 718 000.
Issels Cancer Treatment
The Park Attwood Clinic in Worcestershire
Ιστοσελίδα: www.parkattwood.org.
Τηλέφωνο: +44 (0) 1299 861444 or
Fax: +44 (0) 1299 861375.

 Γερμανία
BioPulse Rejuvenation Clinic
Bio Med Klinik στο Bad Borgzabern
Ιστοσελίδα: http://www.biomed-klinik.de/bmgruwo1en.htm
Τηλέφωνο: 49 / 63 43 / 7 05 - 0
Hartmut Baltin, M.D. ανάμεσα στο Σαλτσμπούργκ και στο Μόναχο
Τηλέφωνο: 0049-08052-4176.
Hufeland Clinic for Holistic Immunotherapy στο Bad Mergentheim
Ιστοσελίδα: http://www.hufeland-klinik.de/Englisch/hufeland_clinic.htm
Τηλέφωνο: 49 7931/536-0
Dr. Helmut Keller μεταφέρθηκε στην Stella Maris Clinic στο Μεξικό.
Phone: 011-49-9288-5166.
Klinik St. Georg στο Bad Aibling
Ιστοσελίδα: http://www.klinik-st-georg.de/englisch/Frameset.html
Τηλέφωνο: 011+49-8061-498-455 .
Hans Nieper's clinic στο Ανόβερο, βόρεια της Φραγκφούρτης.
Τηλέφωνο: 011-49-511-348-08-08
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Fax: 011-49-511-318417.)
Institute for Immunology and Thymus Research στο Bad Harzburg
Τηλέφωνο: 0049-5322-960541

 Ουγγαρία
United Cancer Research Institute, στη Βουδαπέστη.
Τηλέφωνο: 954-525-3120

 Ιρλανδία
The East Clinic in Killaloe στο County Clare/Killaloe
Τηλέφωνο: 001 353 61 376349/376206.
Fax: 001 353 61 376773

 Ιταλία
Giancarlo Pizza, MD at Sant'Orsola-Malpighi Hospital στην Μπολόνια
Ιστοσελίδα: http://www.med.unibo.it.

 Πορτογαλία
Health Center of Lisbon
Τηλέφωνο: 00351-1-347-1117

 Ισπανία
J. Buxalleu Font στην Μπαρτσελόνα.
Τηλέφωνο: 0034-93-792-0489
Las Mariposas Clinic στην Μάλαγα όπου ακολουθούν το πρωτόκολλο της Δρ. Budwing.
Ιστοσελίδα: www.mariposasclinic.com
Τηλέφωνο: (+34) 952 057171
Fax: (+34) 952 050277

 Ελβετία
Aeskulup στο Μπρούννεν.
Ιστοσελίδα: http://www.aeskulap.com/e/index.htm
Τηλέφωνο: 41 41 825 48 61
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Ο Fred Vogeli άνοιξε κλινική στην Ελβετία. Χρησιμοποιεί την μέθοδο της Hulda Clark
Ιστοσελίδα: www.drclark.net
Serafin Naturheilpraxis AG στο Βολφάλντεν.
Ιστοσελίδα: http://www.serafin.ch/coco.htm
Τηλέφωνο: + 41 (0)71 891 32 40
Fax.+ 41 (0)71 891 32 47

 Μπαχάμες
Immuno-Augmentative Therapy Centre κλινική στο Fort Lauderdale.
Ιστοσελίδα:http://immunemedicine.com

 Καναδάς
Centre for Integrated Healing στο Βανκούβερ
Ιστοσελίδα: www.healing.bc.ca
Cose, Inc., στο Rock Forest, του Κεμπέκ.
Ιστοσελίδα: www.cerbe.com
Highline Oxyzone, Oxygen Therapies στο Vernon.
Τηλέφωνο: 250-503-2111
Fax: 250-542-1574
HOC Centre for Progressive Medicine - Dr. Thao Nguyen στο Coquitlam.
Τηλέφωνο: 604-520-3941
Fax: 604-520-9869
Abram Hoffer, M.D., Ph.D. εκπαιδευθείς στο British Columbia
Ιστοσελίδα: http://www.islandnet.com/~hoffer
Τηλέφωνο: 250 386 8756
Northern Health Inc. στο Οντάριο η οποία αντικαταστάθηκε από την Nasri Chelation
Clinic.
Ιστοσελίδα: www.nasrichelation.com
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Τηλέφωνο: (705)735-2354..
Pacific Center στο Βανκούβερ
Τηλέφωνο: (604)734-0244
Richmond Alternative Medical Clinic στο Ρίτσμοντ
Τηλέφωνο: 604-207-0167
Vital Path Health Centre in British Columbia
Ιστοσελίδα:http://www.vitalpathhealthcentre.com/.
Τηλέφωνο: (250) 549-1400

 Κούβα
Ozone Research Center στην Αβάνα.
Τηλέφωνο: 011-53-721-0588

 Εκουαδόρ
Robert B. Wickman DO ND
Ιστοσελίδα: Rbw66_2000@yahoo.com
Τηλέφωνο: 593-2-241-274

 Χόνγκ Κόνγκ
Optimum Health Centre στο Causeway Bay.
Ιστοσελίδα: http://www.naturalhealing.com.hk/ohc.htm
Τηλέφωνο: 2577-3798


Ισραήλ

Joseph Brenner, M.D. στο Τελ-Αβίβv.
Τηλέφωνο: 972-3-5467733 ή 972-3-5467739.

 Ιαπωνία
Holistic Keihoku Hospital στο Τόκυο
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Τηλέφωνο: 0081-03-3946-7271

 Νέα Ζηλανδία
Bay of Plenty Environmental Health Clinic στην Tauranga.

 Νότια Αφρική
Spring of Life Therapeutic Center στην Κένυα.
Τηλέφωνο: (+ 254) 733708041

 Νότια Αμερική
Centro De Rejuvenecimiento Cellular Por Oxigenoterapia Hiperbarica στην Παλμίρα.
Τηλέφωνο: (57 ) (02 ) 272 45 44
Fax: (57 ) (02 ) 273 32 28
ΠΗΓΗ:
http://www.cancure.org/directory_clinics_outside%20US.htm
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10.2 ΦΥΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Catharanthus Roses: από τα φύλλα του φυτού λαμβάνονται τα ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΗΣ
ΒΙΝΚΑ

Camptotheca acuminata: από τα εκχυλίσματα του φλοιού και του σπόρους του φυτού
απομονώθηκε η ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΗ
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Taxus brevifolia: από τα εκχυλίσματα του φλοιού του φυτού παράγεται η ΤΑΞΟΛΗ

Podophyllum hexandrum: από τα ξηρά ριζώματα και τις ρίζες του φυτού λαμβάνεται
η ΠΟΔΟΦΥΛΛΟΤΟΞΙΝΗ
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10.3 ΒΟΤΑΝΑ & ΦΥΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΚΡΑΒΙΟΛΑ

BURDOCK ROOT

SLIPPERY ELM INNER BARK
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SHEEP SORELL

INDIAN RHUBARB ROOT

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
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ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟ

ΚΑΡΔΑΜΟ

ΚΑΝΕΛΛΑ
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ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ

ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ

ΚΥΜΙΝΟ
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ΣΚΟΡΔΟ

ΤΖΙΝΤΖΕΡ

ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ
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ΚΡΟΚΟΣ

ΘΥΜΑΡΙ

ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ
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ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΜΑΝΙΤΑΡΙ GANODERMA LUCIDUM
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10.4 ΜΕΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΒΙΝΚΑ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ-ΒΙΝΒΛΑΣΤΙΝΗ

ΤΑΞΟΛΗ

ΙΜΑΤΙΝΙΒΗ
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ΠΟΔΟΦΥΛΟΤΟΞΙΝΗ

ΣΙΣ-ΠΛΑΤΙΝΗ

ΣΕΛΗΝΙΟ
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10.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PowerPoint ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
« Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες»
ΔΙΧΗΝΕΤ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Κωστελίδου Θεοδώρα
Μητσίδης Γεώργιος
Επιβλέπουσα καθηγήτρια
Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κωνσταντίνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

Σύντομη περιγραφή του καρκίνου
Θεραπείες
Αντικαρκινικές ουσίες και φάρμακα
Εναλλακτικές ή συμπληρωματικές
μέθοδοι αντιμετώπισης της νόσου
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πληροφορίες βρέθηκαν σε παπύρους από την Αρχαία Αίγυπτο
Πληροφορίες υπάρχουν και από τα Αρχαία Ελληνικά χρόνια
Στα κείμενα του Ιπποκράτη γίνεται πρώτη αναφορά στον όρο
με την θεωρία των τεσσάρων χυμών
Η θεωρία αυτή υποστηρίχτηκε από τους Ρωμαίους και
διαδόθηκε από τον Γαληνό
Τον 15ο αιώνα αρχίζει και η επιστημονική μελέτη της νόσου
Τον 17ο αιώνα επικρατεί η θεωρία της λέμφου
Τον 19ο αιώνα γεννήθηκε η επιστημονική ογκολογία, ύστερα
από την χρήση του μικροσκοπίου και την ανάπτυξη της
κυτταρικής παθολογίας
Από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα πίστευαν ότι
ο καρκίνος προκαλείται από την επιδείνωση κάποιου τραύματος
Σχετικά πρόσφατα επικράτησε η κλωνική θεωρία

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
α

Αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας
παγκοσμίως και τα κρούσματά του όλο και αυξάνονται
Προκαλείται από διαταραχές των γονιδίων που
φυσιολογικά ελέγχουν την διαίρεση και τον θάνατο των
κυττάρων
Οι διαταραχές προκαλούνται από γενετικούς,
περιβαλλοντικούς, ατομικούς παράγοντες:
•Ποιός είναι; γενετική σύνθεση, στοιχεία κληρονομικότητας
•Πού ζει; περιβαλλοντικοί παράγοντες, καρκινογόνες ουσίες
•Πώς ζει; προσωπικός τρόπος ζωής, καθημερινές συνήθειες
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ Δρ. OTTO WARBURG
Το 1924 ο νομπελίστας Otto Warburg υπέθεσε ότι:
Ο καρκίνος, η κακοήθης νεοπλασία και η
ανάπτυξη των όγκων, προκαλούνται από το
γεγονός, ότι τα καρκινικά κύτταρα παράγουν την
ενέργεια κυρίως μέσω της μη οξειδωτικής
διάσπασης της γλυκόζης
Ενώ τα υγιή κύτταρα, παράγουν ενέργεια κυρίως
μέσω της οξειδωτικής διάσπασης του
πυροσταφυλικού οξέος, το οποίο οξειδώνεται στα
μιτοχόνδρια (αερόβια αναπνοή).
Κατά συνέπεια, ο καρκίνος ερμηνεύεται ως
δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων.

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το 2007 η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου ανακοίνωσε 7,6
εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον κόσμο
Αναμένεται οι θάνατοι να ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια το
2020
Οι πιο γνωστές αιτίες θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως είναι:
•Ο καρκίνος του πνεύμονα με 1,3 εκατ. θανάτους το χρόνο
•Ο καρκίνος του στομάχου με σχεδόν 1 εκατ. θανάτους το χρόνο
•Ο καρκίνος του ήπατος με 662.000 θανάτους το χρόνο
•Ο καρκίνος του παχέος εντέρου με 665.000 θανάτους το χρόνο
•Ο καρκίνος του μαστού με 502.000 θανάτους το χρόνο

Συχνές αιτίες θανάτου στους άντρες: πνεύμονα, στομάχου,
ήπατος, παχέος εντέρου οισοφάγου και προστάτη
Συχνές αιτίες θανάτου στις γυναίκες: μαστού, πνεύμονα,
στομάχου, παχέος εντέρου, μήτρας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συμβατικές μέθοδοι θεραπείας
•χειρουργική επέμβαση
•χημειοθεραπεία
•ακτινοβολία
Προηγμένες ανοσολογικές θεραπείες
•Ανοσοθεραπεία
•Αναστολή της αγγειογένεσης
•Χρήση ιστοειδικών κυτταροτοξικών παραγόντων
Εναλλακτικές αντικαρκινικές μέθοδοι
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ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ
Αλκαλοειδή της Βίνκα
•Βινκριστίνη
•Βινπλαστίνη
•Βινδεσίνη
•Βινορελμπίνη
Καμπτοθεκίνη
•Τοποτεκάνη
•Ιρινοτεκάνη
Ταξόλη
Ποδοφυλλοτοξίνη
Ιματινίβη
Σισ-πλατίνη

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΗΣ ΒΙΝΚΑ

Προέρχεται από τα φύλα του φυτού Catharanthus Roseus που ευδοκιμεί στο
νησί της Μαδαγασκάρης
Παράγεται ημισυνθετικά
Ανακαλύφθηκε από τους Καναδούς Roobert Noble και τον Charles Beer
Είναι μεγάλα διμερή ασύμμετρα μόρια που αποτελούνται από δύο τμήματα
με πολλαπλούς δακτυλίους:
•Ένα πυρήνα ινδόλης (καθαρανθίνης)
•Ένα πυρήνα διυδροϊνδόλης (βινδολίνη)
Η βινκριστίνη έχει φορμυλική ομάδα
Η βινβλαστίνη έχει μεθυλική ομάδα
Η βινδεσίνη (διακετυλ-βινβλαστίνη) είναι ημισυνθετικό παράγωγο
Η βινορελμπίνη (5'-υδρο-βινβλαστίνη) είναι ημισυνθετικό παράγωγο της
βινβλαστίνης με δομική τροποποίηση του πυρήνα της καθαρανθίνης
Μηχανισμός δράσης: αναστέλλουν το σχηματισμό των τουμπουλινών, των
πρωτοϊνιδίων, των μικροσωληναρίων και επάγουν τον πολυμερισμό των
ΑΡΧΗ
τελευταίων
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ΚΑΜΠΤΟΘΕΚΙΝΗ
Φυτικής προέλευσης αλκαλοειδές που απομονώθηκε από
εκχυλίσματα του φλοιού και των σπόρων του Camptotheca
acouminata (δέντρο της χαράς)
Δομή μορίου

Μηχανισμός δράσης:σχηματίζει ένα τριμερέςομοιοπολικό
σύμπλοκο με την τοποϊσομεράση Ι και το DNA μέσω δεσμών Η

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΣΩ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ
ΜΕ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΟ CO2
 Πρόκειται για Πράσινη μέθοδο εκχύλισης με υπερκρίσιμο CO2, το οποίο
• δεν είναι τοξικό,
• δεν αναφλέγεται,
• έχει χαμηλό κόστος παρασκευής
• είναι ανανεώσιμη πρώτη ύλη
• διευκολύνει τον διαχωρισμό και
• έχει αξιοσημείωτη εκλεκτικότητα
• Απόδοση 50-80%
• Είναι μέθοδος που μπορεί να αυτοματοποιηθεί
 Περιγραφή της μεθόδου:
• Tο φυτικό υλικό εισάγεται σε δοχείο υψηλής πίεσης το οποίο
τροφοδοτείται με CO2 (200atm-50 C)
• Το πρώτο εκχύλισμα απομακρύνεται και ακολουθεί εκχύλιση με
μεθανόλη ή νερό
• Συλλέγεται το κλάσμα του διαλύτη που έχει παραλάβει την
καμπτοθεκίνη και
• ακολουθεί εξάτμιση του διαλύτη
ΑΡΧΗ
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ΤΑΞΟΛΗ
 Περιέχεται στο εκχύλισμα του φλοιού του Ελάτου του
Ειρηνικού (Taxus Bacata)
 Από το 1964 μελετήθηκε η ισχυρή αντικαρκινική της δράση
ενώ η ακριβής δομή της δημοσιεύτηκε το 1971
 Οι έρευνες απαιτούσαν μεγάλες ποσότητες φλοιού και για το
λόγο αυτό οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στην ημισυνθετική
παρασκευή και την ολική σύνθεση της ταξόλης
 Στη δεκαετία του ‘90 πολλές ερευνητικές ομάδες
ασχολήθηκαν με την ολική της σύνθεση
 Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η σύνθεση κατά R. Holton και
K. Νικολάου

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
 Η ταξόλη προκαλεί ισχυρή σταθεροποίηση των κυτταρικών
μικροσωληνίσκων που αποτελούνται από α και β
τουμπουλίνη
 Έτσι μπλοκάρονται τα στάδια μετάφασης και ανάφασης κατά
την κυτταρική διαίρεση και επέρχεται ο θάνατος τους
 Οι μικροσωληνίσκοι δρουν ως μεταφορείς των οργανιδίων
των κυττάρων μέσα στο κυτταρόπλασμα (ως ιμάντες
μεταφοράς), ενώ μετέχουν και στο μηχανισμό διαίρεσης του
κυττάρου (μίτωση)
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΑΞΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
BRISTOL-MYERS SQUIBB (BMS)
ΜΕΣΩ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
(Βραβείο Πράσινης Χημείας 2004)

 Η ημισυνθετική μέθοδος της ομάδας R. Holton κάλυψε τις
ανάγκες σε ταξόλη για πολλά χρόνια (από το 1993) αλλά:
 Ήταν και αυτή πολύπλοκη γιατί απαιτούσε:
•
•
•
•
•

11 χημικές μετατροπές και
7 απομονώσεις
τη χρήση 13 διαλυτών
13 οργανικών αντιδραστηρίων
και πολλά άλλα υλικά απαραίτητα για τους διαχωρισμούς και
τους καθαρισμούς

 Η εταιρεία Bristol-Myers Squibb προτίμησε μια
βιοτεχνολογική μέθοδο ζύμωσης, με κύτταρα φυτών (Plant
Cell Fermentation Technology, PCF), την οποία ανέπτυξε
η βιοτεχνολογική εταιρεία Phyton Biotech Inc και την
εφάρμοσε στο εργοστάσιό της στη Γερμανία

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ
Αρχικά μάζες αδιαφοροποίητων κυττάρων (calluses) του ελάτου
taxus bacata,

• Πολλαπλασιάζονται σε υδατικό διάλυμα σε μεγάλους αντιδραστήρες
ζύμωσης με προσθήκη θρεπτικών συστατικών (σάκχαρα, αμινοξέα,
βιταμίνες, ιχνοστοιχεία)
• Η διαδικασία γίνεται υπό ελεγχόμενες
• Η ταξόλη εκχυλίζεται άμεσα,
• Καθαρίζεται με χρωματογραφία
• Απομονώνεται με κρυστάλλωση

 Σε σύγκριση με την ημι-συνθετική, η βιοτεχνολογική μέθοδος
είναι πολύ καλύτερη, διότι δεν χρησιμοποιεί τοξικές χημικές
ουσίες και διαλύτες και καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια.
 Είναι μια μέθοδος «Πράσινης Χημείας» που οδηγεί στα ίδια
προϊόντα, με σαφώς λιγότερα προβλήματα ρύπανσης του
περιβάλλοντος
 Η BMS βραβεύθηκε το 2004 με το βραβείο Πράσινης
Χημείας στις ΗΠΑ και είναι η μόνη πλέον μέθοδος που
χρησιμοποιείται σήμερα για την παραγωγή ταξόλης
 Χορηγείται σε καρκίνο ωοθηκών, μαστού, πνευμόνων,
σάρκωμα

ΑΡΧΗ
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ΠΟΔΟΦΥΛΛΟΤΟΞΙΝΗ
 Φυσικό προϊόν που λαμβάνεται από τη ρητίνη των ριζωμάτων
του Podophyllum hexandrum
 Χρησιμοποιείται για θεραπεία κονδυλωμάτων οξείας μορφής,
καρκίνο πνευμόνων, νευροβλαστώματα
 Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων,
εμποδίζοντας τον πολυμερισμό της τουμπουλίνης
 Η ολική σύνθεση αλλά και η απομόνωσή της από τα φυτά είναι
μια δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία. Έτσι έχουν προταθεί
καλλιέργειες κυττάρων από ρίζες του δέντρου (in vitro),ως
εναλλακτική πρόταση παραγωγής

ΑΡΧΗ

ΙΜΑΤΙΝΙΒΗ
 Αναπτύχθηκε ως φάρμακο από την Novartis
Pharmaceuticals, μετά από κλινικές μελέτες το 1988 για
διάφορες μορφές χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (chronic
myeloid leukemia,CML), σε παιδιά και ενήλικες
 Τον Ιούνιο του 2001, η ιματινίβη απασχόλησε την επικαιρότητα
λόγω της δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων μακροχρόνιας
έρευνας, που έδειξαν ότι ασθενείς με χρόνια μυελογενή
λευχαιμία, επιβίωσαν κατά 90% και με πολύ καλή ποιότητα
ζωής, πέντε χρόνια μετά τη λήψη του φαρμάκου, ενώ συνήθως
πέθαιναν σε τέσσερα χρόνια
 Ο μηχανισμός δράσης της ιματινίβης έχει μελετηθεί και έχουν
διερευνηθεί οι τρόποι με τους οποίους καταπολεμά τη
λευχαιμία διότι
• Δεσμεύει ένα μη φυσιολογικό ένζυμο, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό
γνώρισμα της λευχαιμίας
• Παρεμβαίνει στη μεταγωγή μηνυμάτων
• Αναστέλλει τη δράση ορισμένων ενζύμων, τα οποία αποτελούν την αιτία
έναρξης και επέκτασης της νόσου

 Από την άποψη αυτή αποτελεί σημαντική πρόοδο στη
θεραπεία διάφορων τύπων καρκίνου

ΑΡΧΗ

188

ΣΙΣ-ΠΛΑΤΙΝΗ

 cis-διαμινοδιχλωρολευκόχρυσος(ΙΙ) , Άλας του Peyrone
 Ανακαλύφθηκε τυχαία μέσω πειραμάτων της επίδρασης του
ηλεκτρικού πεδίου στην ανάπτυξη βακτηριδίων. Τα ηλεκτρόδια από Pt
σταματούσαν την κυτταρική διαίρεση
 Η θεραπευτική της ιδιότητα αποδείχτηκε αποτελεσματική σε
μεταστατικά νεοπλάσματα όρχεων, ωοθηκών, τραχήλου της μήτρας,
ουροδόχου κύστης , εγκεφάλου, στον μικροκυτταρικό καρκίνο των
πνευμόνων και στον καρκίνο του προστάτη σε συνδυασμό με άλλα
κυτταροστατικά φάρμακα
 Η αλληλεπίδραση της σισ-πλατίνης με το DNA έχει ως αποτέλεσμα το
σχηματισμό ενώσεων προσθήκης οι οποίες προκαλούν στρεβλώσεις
στη δομή του DNA.
 Η παραμόρφωση αυτή φαίνεται ότι καθιστά το μόριο του DNA μη
λειτουργικό

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Ασκορβικό οξύ (Βιταμίνη C)
Σελήνιο
Υπερθερμία και Οζονοθεραπεία
Γκραβιόλα
Laetrile (Βιταμίνη Β-17)
714-Χ
ESSIAC
Το φαρμακείο της φύσης
Βότανα & Μπαχαρικά
Λιναρόσπορος
Μανιτάρια
Διατροφή και τρόπος ζωής
•Η δίαιτα του καρκίνου
•Η δίαιτα της Δρ. Budwig
•Η θεραπεία του Δρ. Gerson
•Καρκίνος & άγχος
•Η προσέγγιση της Lorraine Day
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ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ C)

Αlbert Gyorgyi

Linus Pauling

 Η βιταμίνη C ανήκει στις υδατοδιαλυτές βιταμίνες και αποτελεί το
πιο γνωστό και ευρύτερα χρησιμοποιούμενο διατροφικό
συμπλήρωμα
Συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια μεγάλο επιστημονικό
ενδιαφέρον στο πεδίο των θρομβοεμβολικών νόσων και του
καρκίνου
Η ιδέα της χρήσης της κατά του καρκίνου, διατυπώθηκε για
πρώτη φορά στη δεκαετία του ’70 από τον αμερικανό ερευνητή
Linus Pauling (1901-1994), κάτοχο βραβείου Νόμπελ Χημείας
το1954 (Θεωρία του Χημικού Δεσμού) και Ειρήνης το 1962
Η αντικαρκινική της δράση σχετίζεται με την καταπολέμηση των
ελευθέρων ριζών, διότι όντας ήπιος αναγωγικός παράγοντας
αποτελεί έναν ενεργό καταστολέα που τερματίζει τις αντιδράσεις
ΑΡΧΗ
αυτών

ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)
 Το σελήνιο (Se), ενσωματώνεται στο σώμα σε ένα
μεγάλο αριθμό ζωτικών πρωτεϊνών, που
ονομάζονται σελήνιο-πρωτεΐνες (selenoproteins)
 Πηγές του είναι τα καρύδια, τα ψάρια, τα
θαλασσινά, τα εντόσθια, φρούτα, λαχανικά ανάλογα
με το έδαφος που καλλιεργούνται.
 Με την χρήση σεληνίου:
• Μεγιστοποιείται η δραστηριότητα των αντιοξειδωτικών
σεληνοενζύμων
• Βελτιώνεται η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
• Επηρεάζεται ο μεταβολισμός των καρκινικών κυττάρων
• Αναστέλλεται η κυτταρική ανάπτυξη των όγκων, όταν τα
επίπεδα σεληνίου είναι αυξημένα
• Επηρεάζεται η απόπτωση των καρκινικών κυττάρων
• Το σελήνιο σχετίζεται και συμμετέχει στην επιδιόρθωση
του DNA
• Δρα ως αντι-αγγειογενετικός παράγοντας

ΑΡΧΗ
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ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ & ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ




Υπερθερμία: Πρόκειται για τον 4ο πυλώνα της κλασικής
Ογκολογίας μαζί με τη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία
και τη χειρουργική. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος
καταπολέμησης του καρκίνου, ακίνδυνη και χωρίς
παρενέργειες
Ορίζεται ως η ανύψωση της θερμοκρασίας τοπικά – περιοχικά
πέρα από το φυσιολογικό (38ºC) σε εύρος 42ºC ως 45ºC, ή
συστηματικά σε όλο το σώμα σε εύρος 41.5ºC – 41.8ºC,
χωρίς να προκαλεί σοβαρά βλαπτικά φαινόμενα
Οζονοθεραπεία: Πρόκειται για μια μέθοδο, κατά την οποία
εισάγεται στον οργανισμό όζον εμπλουτισμένο με οξυγόνο.
Αυτό έχει ως συνέπεια, να «αφυπνίζεται» το ανοσοποιητικό
σύστημα, ενισχύοντας τους επανορθωτικούς μηχανισμούς
του οργανισμού

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
Σε κυτταρικό επίπεδο η δράση του όζοντος περιλαμβάνει:
την αδρανοποίηση ή την καταστροφή των μικροοργανισμών,
μέσω της διάσπασης του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος
 τη δυνατότητα διακοπής της κυτταρικής ανάπτυξης των μυκήτων
σε διάφορα στάδια
την καταστροφή της κάψας των ιών και την παρεμπόδιση του
αναπαραγωγικού τους κύκλου
την παρεμπόδιση της συγκόλλησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων
και την ελάττωση του ιξώδους του αίματος, διευκολύνοντας τη δίοδο
τους μέσα από τα μικρότερα αγγεία
την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, μέσω
ενεργοποίησης των κυτταροκινών και ιντερλευκινών
τη θετική δράση στην καταπολέμηση του καρκίνου (οξυγονώνει τα
κύτταρα)
ΑΡΧΗ
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ΓΚΡΑΒΙΟΛΑ (GRAVIOLA)
 Aειθαλές δέντρο που μπορεί να φθάσει σε ύψος 5 έως
6 μέτρων, με μεγάλα σκούρα πράσινα και γυαλιστερά
φύλλα.
 Το συναντάμε στις θερμότερες τροπικές περιοχές του
Μεξικού, της Κ. Αμερικής, της Καραϊβικής καθώς και
στο βόρειο τμήμα της Ν.Αμερικής
 Στοχεύει και σκοτώνει τα κακοήθη κύτταρα 12
διαφορετικών τύπων καρκίνου, μεταξύ των οποίων
του παχέος εντέρου, του μαστού, του προστάτη, του
πνεύμονα και του παγκρέατος
 Παρουσιάζει 10.000 φορές ισχυρότερη αντικαρκινική
δράση, έναντι της αδριαμυκίνης, που χρησιμοποιείται
σήμερα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του
παχέους εντέρου
 Έχει επιλεκτική δράση χωρίς να βλάπτει τα υγιή
κύτταρα, σε αντίθεση προς την χημειοθεραπεία
ΑΡΧΗ

LAETRILE (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β-17)
Βρίσκεται στους σπόρους του βερίκοκου
Ο Δρ. Krebs (ο επιστήμονας που ανακάλυψε την Βιταμίνη Β-17),
πιστεύει ότι επτά ή περισσότεροι σπόροι μπορούν να καταστήσουν
αδύνατη την ανάπτυξη καρκίνου
Είναι αβλαβής για τον υγιή ιστό
Κάθε μόριό της αποτελείται από μία μονάδα κυανίου, μία
βενζαλδεΰδης και δύο γλυκόζης
Η απελευθέρωση του κυανίου απαιτεί την ύπαρξη του ενζύμου
β-γλυκοσιδάση, το οποίο βρίσκεται σε τεράστιες ποσότητες σε
καρκινικές περιοχές (μέχρι 100 φορές παραπάνω από το
υπόλοιπο σώμα)
Η ύπαρξη του ενζύμου rhodanese στους υγιείς ιστούς διασπά το
μόρια του κυανίου, άρα τα καρκινικά κύτταρα δεν διαθέτουν αυτό
το ένζυμο

ΑΡΧΗ
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714-Χ
Παρασκευάζεται από την εταιρεία Gerbe στον
Καναδά
Περιλαμβάνει νερό, νιτρικά αμμώνιο, καμφορά και
αιθανόλη
Προκαλεί οπισθοχώρηση της νόσου, αναζωογόνηση
του ανοσοποιητικού συστήματος και υποστηρίζει τον
αμυντικό μηχανισμό
Η καμφορά έχει επιλεκτική δραστηριότητα στα
καρκινικά κύτταρα
Δεν υπάρχουν δεδομένα, αναφορές, κλινικές δοκιμές
που να αποδεικνύουν, αυτά τα οποία υποστηρίζουν οι
παρασκευαστές του

Καμφορά

ΑΡΧΗ

ESSIAC
Πρόκειται για ένα φυτικό μίγμα φλοιών, ριζών και φύλλων, που έχει χρησιμοποιηθεί ως
εναλλακτική θεραπεία για διάφορες μορφές καρκίνου
Πήρε το όνομά του από τη Rene Caisse (διαβάζοντας ανάποδα το επίθετό της), μια
νοσοκόμα που το χορηγούσε δωρεάν σε εκατοντάδες καρκινοπαθείς με εξαιρετικά
αποτελέσματα
Το Essiac αποτελείται από 4 βότανα που φυτρώνουν στην έρημο του Οντάριο, στον
Καναδά.
Bardock Root: ρίζα κολλιτσίδας με την επιστημονική ονομασία Arctium lappa
 Παρουσιάζει αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριδιακή δράση,
Διατηρεί έναν υγιή γαστρεντερικό σωλήνα,
Τονώνει την ανοσολογική απόκριση,
Αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την πέψη (περιέχει ινουλίνη, μια φυσική φυτική ίνα),
Εξαφανίζει τις τοξίνες

Slippery Elm Inner Bark (πτελέα η πυρόχρους): εσωτερικός φλοιός φτελιάς
 Παρουσιάζει αντιοξειδωτική δράση.
Ο εσωτερικός φλοιός είναι πλούσιος σε ασβέστιο, μαγνήσιο και βιταμίνες (Α,Β,C,K).
Καταπραΰνει φλεγμονές
Είναι χρήσιμο για τη θεραπεία εγκαυμάτων, πονόλαιμου και πεπτικών προβλημάτων.
Απορροφά τοξίνες που μπορεί να προκαλέσουν εντερικές ανισορροπίες.
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ESSIAC
•Sheep Sorrel : επιστημονική ονομασία Rumex acetosella. H ονομασία
προέρχεται από την ομοιότητα των φύλλων με το κεφάλι ενός προβάτου
 Παρουσιάζει αντικαρκινική δράση

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση όγκων και μπορεί να ανακουφίσει από χρόνιες
εκφυλιστικές παθήσεις και ασθένειες
 Αποτελεί πλούσια πηγή οξαλικού οξέος, νατρίου, καλίου, σιδήρου, μαγγανίου,
φωσφόρου, β-καροτίνης και βιταμίνης C
Η παρουσία του β-καροτενίου, που είναι η αιτία της αντιοξειδωτικής του δράσης,
αυξάνει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων και Τ-κυττάρων (γνωστών ως cancerkilling cells)
Η χλωροφύλλη που περιέχει εξυπηρετεί πολλές λειτουργίες στο σώμα, κυριότερη
από τις οποίες είναι η μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα

• Indian Rhubarb Root: επιστημονική ονομασία Rheum palmatum
 Οι πολυφαινόλες που περιέχονται στο συγκεκριμένο φυτό μπορούν να δράσουν
προληπτικά κατά της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων
Να συμβάλλουν στην παρασκευή νέων, λιγότερο τοξικών αντικαρκινικών
φαρμάκων

ΑΡΧΗ

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΒΟΤΑΝΑ & ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Αρωματικό πιπέρι
Βασιλικός
Αγριοκύμινο
Κάρδαμο
Κανέλλα
Γαρύφαλλο
Κόλιανδρος
Κύμινο
Σκόρδο
Τζίντζερ
Δεντρολίβανο
Κρόκος
Θυμάρι

ΑΡΧΗ
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ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ
Άλλες κοινές ονομασίες: λινέλαιο, λιναρόσπορος,
Linum
Είναι γνωστό από την εποχή των Βαβυλωνίων
3000π.χ.
Ετήσιο φυτό που καλλιεργείται για τις ίνες του και
το έλαιό του χρησιμοποιείται ως βότανο
Το έλαιο που εξάγεται από τον λιναρόσπορο
μειώνει την χοληστερόλη, ενισχύει το ανοσοποιητικό
και βοηθάει στην πρόληψη του καρκίνου
Περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε α-λινολενικό
οξύ, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, λιγνάνες (ουσίες που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των
οιστρογόνο-εξαρτώμενων καρκίνων & λειτουργούν
ως αντιοξειδωτικά)
Έρευνες σε ζωικά μοντέλα αλλά και σε
ανθρώπους τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι
επιβραδύνει την ανάπτυξη των κακοηθών κυττάρων
του προστάτη

ΑΡΧΗ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

Το 2005, ο επίσημος οργανισμός για την έρευνα του καρκίνου στο
Ηνωμένο Βασίλειο, Cancer Research UK, διεξήγαγε μια ευρεία,
ολοκληρωτική μελέτη των μανιταριών, τα οποία χρησιμοποιούνται για
ιατρικούς σκοπούς
Διαπιστώθηκε ότι:
•Τα συστατικά αυτών των μανιταριών δεν είναι τοξικά
•Φαίνεται να περιορίζουν τις παρενέργειες της ακτινοθεραπείας και
της χημειοθεραπείας
• Οι ουσίες που περιέχονται σε αυτά επιτρέπουν τη μείωση των
δόσεων των τοξικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων
•Δεν μειώνουν την αποτελεσματικότητά των παραπάνω φαρμάκων
•Το μανιτάρι Ganoderma Lucidum ( Το μανιτάρι της αθανασίας ή
των θεών) έχει ονομασία που προκύπτει από την ελληνική λέξη
γάνος (γυαλισμένος, λαμπρός) και τη λέξη δέρμα
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GANODERMA LUCIDUM
Αποτελείται από υδατάνθρακες (υδατοδιαλυτοί πολυσακχαρίτες),
τριτερπένια, πρωτεΐνες και αμινοξέα. Στους υδατοδιαλυτούς
πολυσακχαρίτες , αποδίδονται οι αντικαρκινικές ιδιότητές του
 Οι β-γλυκάνες είναι πολυμερή της γλυκόζης, που έχουν επιδείξει
ευθεία κυτταροτοξική δράση εναντίον των καρκινικών κυττάρων, ενώ σε
in vivo μελέτες σε πειραματόζωα, παρουσίασαν αντικαρκινική δράση
μέσω της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος
Παρατηρήσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης του
σε επιθετικές μορφές καρκίνου:
•Ενισχύει τη μεμβράνη του καρκινικού κυττάρου αποτρέποντας τη διασπορά
του.
•Αποτρέπει το σχηματισμό θρόμβων.
•Όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα και
χημειοθεραπείες, μειώνει τις παρενέργειές τους και αυξάνει την
αποτελεσματικότητά τους.
ΑΡΧΗ
•Δρα ρυθμιστικά ομαλοποιώντας τις λειτουργίες του σώματος.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Η επιβίωση των καρκινικών κυττάρων στηρίζεται σε τρεις
προϋποθέσεις:
•Διαθεσιμότητα γλυκόζης
•Διαθεσιμότητα γλουταμίνης
•Αναερόβιο περιβάλλον

Τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγονται στον καρκίνο:
•Τρόφιμα πλούσια σε γλουταμίνη: Κόκκινο κρέας ( το ψάρι και τα αυγά
είναι καλύτερη επιλογή σε μικρές ποσότητες), όλα τα γαλακτοκομικά
προϊόντα (εκτός από το τυρί cottage), το σιτάρι το οποίο είναι πλούσιο σε
γλουταμίνη.
•Τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη: Όλα τα προϊόντα της ζάχαρης, όλα τα
ραφιναρισμένα τρόφιμα, όπως τα προϊόντα από αλεύρι και το άσπρο ρύζι
και οι χυμοί φρούτων, οι οποίοι είναι καλύτερα να αντικατασταθούν από
τους χυμούς λαχανικών.
•Τροφές που προκαλούν ασθένειες γενικά: Υψηλά κορεσμένα λίπη (ζωϊκά
λίπη), τα τρανς λιπαρά από τα τηγανητά και τα υδρογονωμένα λίπη στην
μαργαρίνη και όλα τα πρόσθετα στα τρόφιμα δηλαδή οι χρωστικές ουσίες
και τα συντηρητικά.
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Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΗΣ Δρ. JOHANNA BUDWIG
Κορυφαία Γερμανίδα επιστήμονας, Βιοχημικός, η
οποία συμμετέχει σε μεγάλη Ευρωπαϊκή έρευνα για τον
καρκίνο και διεύθυνε το ομώνυμο κέντρο στην Μάλαγα
της Ισπανίας
Τρεις δεκαετίες ερευνών και έξι φορές υποψήφια για
βραβείο Νόμπελ Ιατρικής
Διατροφή (χρήση βιολογικού λαδιού σπόρου λιναριού
και cottage cheese)
Ενίσχυση του ταλαιπωρημένου και εξασθενημένου
ανοσοποιητικού συστήματος.
Τοξίνες
Στέρηση οξυγόνου που προκαλείται από τα
επεξεργασμένα τρόφιμα, trans λιπαρά κ.α.
Επί δέκα χρόνια δοκίμασε με επιτυχία τη φόρμουλά
της σε καρκινοπαθείς ασθενείς και οι συνεργάτες της
διατηρούν μέχρι σήμερα την κλινική της στην Μάλαγα

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΗΣ Δρ. JOHANNA BUDWIG
ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ
 ΟΧΙ υδρογονωμένα έλαια
 ΟΧΙ trans λιπαρά οξέα, (ψυχρής έκθλιψης ηλιέλαιο είναι η καλύτερη επιλογή
από το ελαιόλαδο)
 ΟΧΙ ζωικά λίπη χοιρινό (χοίροι είναι οι ηλεκτρικές σκούπες της γης και το
κρέας τους είναι φορτωμένο με τοξίνες, για αυτό ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα,
κλπ θα πρέπει να αποφεύγονται)
 ΟΧΙ θαλασσινά (καραβίδες, μύδια, γαρίδες, όλα τα ψάρια με ένα σκληρό
κέλυφος και που δεν έχουν πτερύγια και λέπια είναι οι καθαριστές της
θάλασσας και είναι φορτωμένα με τοξίνες)
Λευκά ζυμαρικά και το άσπρο ψωμί (επειδή πολλοί ασθενείς με καρκίνο
έχουν δυσανεξία στο σιτάρι, καλύτερη επιλογή είναι η σίκαλη, η βρώμη, το
μαύρο πολύσπορο ψωμί. Το καλαμπόκι απαγορεύεται λόγω της γενετικής
τροποποίησης)
Βούτυρο (επιτρέπεται σε πολύ μικρές ποσότητες)
 ΟΧΙ παγωτό ή γαλακτοκομικά προϊόντα (εκτός από το τυρί cottage και λίγο
τυρί)
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Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΗΣ Δρ. JOHANNA BUDWIG
ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ
 ΟΧΙ ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, λευκή ζάχαρη, μελάσα, σιρόπι σφενδάμου. Η
ξυλιτόλη είναι αμφιλεγόμενη ως γλυκαντική ουσία για ασθενείς με καρκίνο
 ΟΧΙ επεξεργασμένα τρόφιμα (ΟΧΙ γλυκίσματα αγοραστά από καταστήματα),
φτιάξτε το δικό σας
 ΟΧΙ γάλα σόγιας ή προϊόντα σόγιας (εκτός αν έχουν υποστεί ζύμωση).
Αποφύγετε τα φυτοφάρμακα και τα χημικά προϊόντα, ακόμη και εκείνα τα
προϊόντα οικιακής χρήσης και καλλυντικά
Το ξύδι, καθώς και η μαγειρική σόδα είναι άριστο καθαριστικό για το νοικοκυριό
 ΟΧΙ χρήση φούρνου μικροκυμάτων
 ΟΧΙ τεφλόν ή μαγειρικά σκεύη αλουμινίου ή αλουμινόχαρτο
Χυμοί - Συνιστώνται φρούτα (δύο ή τρία την ημέρα), και ένα ποτήρι (250mL)
του χυμού φρούτων ανά ημέρα . Ωστόσο, δεν ενθαρρύνεται η κατανάλωση
αρκετών ποτηριών χυμών φρούτων, αλλά η κατανάλωση χυμών λαχανικών. Τα
φρούτα περιέχουν φυσική ζάχαρη, όμως όταν αυτά γίνονται χυμός επειδή
χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα φρούτα παρουσιάζεται μεγαλύτερη
συγκέντρωση της γλυκόζης από όταν τρώμε ένα ή δύο φρούτα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ Δρ. MAX GERSON
1881 - 1959
Γιατρός, ο οποίος δημιούργησε την θεραπεία του Gerson, σήμα κατατεθέν στο
ομώνυμο Ινστιτούτο που εδρεύει στην Μπονίτα της Καλιφόρνια
Στο βιβλίο του «A Cancer Therapy –Results of Fifty Cases», αναφέρει τα
αποτελέσματα μιας τριακονταετούς πορείας κλινικών μελετών και πειραματισμών
πάνω στο θέμα της σωστής διατροφής εφαρμόζοντας την δική του φόρμουλα
Η θεραπεία και η προσέγγισή του ήταν για όλο το σώμα και όχι μόνο για την
περιοχή των συμπυκνωμένων καρκινικών κυττάρων
Βασικό σημείο στην θεωρία του ήταν η φλεγμονή δηλαδή η ικανότητα του
σώματος να δημιουργήσει μια φλεγμονή των πληγέντων περιοχών (μη
βακτηριακή αντίδραση προκειμένου να σκοτωθούν τα καρκινικά κύτταρα)
Ενδιαφερόταν για την ομάδα των μετάλλων του καλίου παρά του νατρίου για
αυτό και είχε απαγορεύσει την προσθήκη αλατιού
Έδειξε ενδιαφέρον όπως και οι Kelley, Hunda Clark, για την νιασίνη, το ιώδιο,
που από ότι φαίνεται μπορεί να αντισταθμίσει την μείωση της κυτταρικής
διαφοροποίησης στους καρκινικούς ιστούς
Από την δεκαετία του ‘50 κατάλαβε την σημασία των βιολογικών προϊόντων
Σημασία δεν έχουν μόνο τα τρόφιμα σε μια διατροφή αλλά και το πότε τα
τρώμε, πόσο συχνά, πώς προετοιμάζονται, πώς συσκευάζονται, τι
συμπεριλαμβάνουμε μέσα σε αυτά
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
Υπάρχει σχέση μεταξύ μυαλού και
σώματος
Έξυπνα μόρια στέλνουν και λαμβάνουν
πληροφορίες και καθοδηγούν αλλαγές σε
κύτταρα που είναι διασκορπισμένα σε όλο το
σώμα, μέσω νευροπεπτιδίων που
δημιουργούν ένα "βιοχημικό διαδίκτυο"
Όταν κυριαρχούν σκέψεις που προκαλούν
άγχος, τότε ο οργανισμός μπαίνει σε
κατάσταση ανταπόκρισης του άγχους και
οδηγεί σε διαδικασίες, που μπορεί να
καταστρέψουν κύτταρα να οδηγήσουν σε
κόπωση άρα σε ασθένεια
Τεχνικές όπως ο διαλογισμός και η γιόγκα
ενεργοποιούν το ήρεμο παρασυμπαθητικό
σύστημα (σε αντίθεση με το συμπαθητικό)
και αυτό ρυθμίζει την έκκριση ορμονών του
άγχους και μεταβάλλει την ισορροπία των
νευροπεπτιδίων

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ LORRAINE DAY
Η Lorraine Day (1937), αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Σαν
Φρανσίσκο το 1969 και ειδικεύτηκε στην ορθοπεδική χειρουργική.
Υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος του ορθοπεδικού τμήματος της Ιατρικής
Σχολής του πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο
Η προσωπική της περιπέτεια (όγκος στο στήθος), η άρνησή της να
υποβληθεί σε χημειοθεραπεία μετά την χειρουργική επέμβαση, αλλά
και σε κάθε άλλου είδους θεραπεία, παρουσιάζονται σε βιβλία, βίντεο
και ιστοσελίδες
Υποστηρίζει ότι ο Θεός της έδειξε πως θα αναρρώσει από την
επάρατη νόσο, μέσω των 10 βημάτων που τα χαρακτηρίζει ως «Κήπος
της Εδέμ»
Μιλά για την εμπιστοσύνη στη σοφία του Θεού, παρά στη σοφία των
ανθρώπων καθώς και για την προσευχή και τη σημασία της
Σύμφωνα με τη θεωρία της, όλοι οι καρκίνοι οφείλονται στην
αδυναμία του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορoύν να
αντιμετωπιστούν μέσω της διατροφής και όχι με τις τυπικές θεραπείες
του καρκίνου
Υποστηρίζει ότι όλες οι ασθένειες προκαλούνται από ένα συνδυασμό
τριών παραγόντων: την λάθος διατροφή, την αφυδάτωση και το άγχος
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ΤΑ ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
(ΑΠO ΤΗΝ LORRAINE DAY)
1. Η σωστή διατροφή. Εξηγεί τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει ο ασθενής. Μια κατάλληλη
διατροφή περιλαμβάνει ωμά λαχανικά, φρούτα και φρέσκους χυμούς από καρότο, από
πράσινα φυλλώδη λαχανικά και από πορτοκάλι. Πρέπει να αποφεύγονται τα κρεατικά, τα
πουλερικά, τα αυγά, το αλκοόλ, ο καπνός, η ασπαρτάμη και άλλα υποκατάστατα της ζάχαρης,
η καφεΐνη που αφυδατώνει το σώμα. Απαγορεύει την χρήση φούρνου μικροκυμάτων για τις
τροφές και την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών
2. Σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Μειώνει το άγχος και την αρτηριακή πίεση
3. Κατανάλωση 10-12 ποτηριών νερού καθημερινά. Το σώμα χρειάζεται το νερό για να
μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες στα υγιή κύτταρα και να αποβάλλουν τις τοξίνες
4. Σύντομη έκθεση στο ηλιακό φως μια φορά την ημέρα (συνιστάται τις πρωινές ώρες). Με
τον τρόπο αυτόν ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Η σωστή διατροφή μπορεί να
μας προστατέψει από τον καρκίνο του δέρματος, ενώ το ηλιακό φως μειώνει το μέγεθος των
όγκων. Επειδή το σώμα ακολουθεί τον κύκλο του ήλιου δεν πρέπει να μένουμε πολύ αργά
άϋπνοι
5. Εγκράτεια. Χρειάζεται να περιορίσουμε τις ανθυγιεινές συνήθειές μας
6. Φρέσκος αέρας διότι ο καρκίνος αναπτύσσεται γρηγορότερα όταν αναπνέουμε σε
εσωτερικούς χώρους, όπου ο αέρας δεν ανανεώνεται
7. Η σωστή ανάπαυση σε κατάλληλη στιγμή αφού έτσι ισχυροποιείται το ανοσοποιητικό
σύστημα
8. Εκτόνωση του stress. Πρέπει να είμαστε χαλαροί κυρίως όταν η εργασία μας είναι αγχωτική
9. Να κρατάμε μια στάση ευγνωμοσύνης να σκεφτόμαστε θετικά και να είμαστε αισιόδοξοι
ότι η θεραπεία θα είναι αποτελεσματική
10. Να χαρακτηριζόμαστε από πνεύμα καλοσύνης τόσο απέναντι στον εαυτό μας, όσο και
απέναντι στους άλλους
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