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Tratamentul  integrativ  al  pacienților  cu  cancer  pulmonar:
Studiu  observațional  pe  57  de  cazuri

Articol  publicat  online:  2021-04-14

Introducere  A  fost  efectuat  un  studiu  clinic  retrospectiv  pentru  a  identifica  caracteristicile  
pacienților  cu  cancer  pulmonar  tratați  cu  tratament  integrativ  al  cancerului  în  plus  față  de  
medicina  convențională.

Au  fost  prescrise  suplimente  din  plante  cu  efecte  cunoscute  asupra  cancerului  pulmonar.  În  
special,  au  fost  utilizate  astragalus,  apigenină,  fucosterol,  polidatin,  epigalocatechin  galat,  
canabis,  curcumină  și  inozitol.  În  plus,  ciupercile  medicinale  și  alte  substanțe  au  fost  folosite  

pentru  a  îmbunătăți  sistemul  imunitar  și  pentru  a  reduce  efectele  secundare  ale  chimioterapiei.  
Cinci  parametri  cheie  au  fost  evaluați  timp  de  2  ani  începând  cu  prima  intervenție  chirurgicală:  
starea  nutrițională,  starea  imunitară,  întreruperea  terapiei,  calitatea  vieții  și  prognosticul  bolii.

Concluzie  Rezultatele  sugerează  că  terapia  integrativă  poate  avea  beneficii  la  pacienții  cu  cancer  
pulmonar.  Chiar  dacă  există  limitări,  studiul  sugerează  că  terapia  integrativă  ar  putea  îmbunătăți  
starea  nutrițională  și  calitatea  vieții,  cu  posibil  efect  pozitiv  asupra  supraviețuirii  generale.

Materiale  și  metode  Am  analizat  dosarele  medicale  pentru  pacienții  cu  cancer  pulmonar  care  au  
vizitat  un  singur  cadru  integrativ  din  Roma,  Italia.  Au  fost  incluși  un  total  de  57  de  pacienți,  iar  
majoritatea  aveau  cancer  în  stadiu  avansat.  Toți  au  fost  supuși  terapiei  integrative  cu  indicații  de  
nutriție  și  fitoterapie.  Dieta  a  fost  concepută  pentru  a  reduce  majoritatea  factorilor  posibili  care  
promovează  proliferarea  cancerului,  inflamația  și  obezitatea.  Au  fost  alese  alimente  cu  proprietăți  
antiinflamatorii,  prebiotice,  antioxidante  și  anticancerigene.

Rezultate  O  îmbunătățire  relevantă  a  parametrilor  în  raport  cu  starea  nutrițională,  starea  
imunitară  și  calitatea  vieții  a  fost  observată  după  terapia  integrativă  în  comparație  cu  aceiași  
parametri  la  prima  vizită  medicală  înainte  de  începerea  unei  astfel  de  abordări.

Lorenzo  Anelli1,2  Alessia  Di  Nardo2  Massimo  Bonucci1,2
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Efecte  secundare  imediate  pot  fi  observate  pe  piele  și  păr,

Tratamentul  medical  convențional  ar  putea  include  intervenții  
chirurgicale,  radioterapie,  imunoterapie  și  chimioterapie.  Supraviețuirea  
la  cinci  ani  după  intervenția  chirurgicală  radicală  este  de  60  până  la  80%  
în  stadiul  I,  40  până  la  60%  în  stadiul  II  și  20  până  la  40%  în  stadiul  III.  Celulă  non-mici

Tratamentul  cancerului  pulmonar  (NSCLC)  în  stadiu  avansat,  cum  ar  fi  IIIB,  
IIIC  și  IV,  se  bazează  pe  analiza  mai  multor  mutații  driver,  inclusiv  mutații/
alterări  ale  receptorului  factorului  de  creștere  epidermic,  kinazei  limfomului  
anaplazic,  expresiei  ROS1  și  PDL-1.2  Chimioterapia  este  asociată  cu  mai  
multe  efecte  adverse  i  semne  de  toxicitate  imediată  i  întârziată.

Cancerul  pulmonar  este  cancerul  cel  mai  frecvent  diagnosticat,  cu  
incidență  de  11,6%  și  mortalitate  de  18,4%.1
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Neurotoxicitatea  de  gradul  III  sau  IV  poate  induce  slăbiciune,  
parestezie,  interferând  cu  funcția  și  activitățile  vieții  de  zi  cu  zi.  În  plus,  
efectele  chimioterapiei  cronice  includ  rezistența  la  medicamente,  
carcinogenitatea  și  afectarea  fertilității.

•  pH-ul  acid  extracelular  al  tumorilor  solide13

Chimioterapia  are  adesea  specificitate  scăzută  pentru  celulele  canceroase  
și  toxicitate  ridicată.  Dimpotrivă,  imunoterapia  are  mai  puține  efecte  
secundare,  pare  a  fi  mult  mai  tolerată  și  are  o  curbă  doză-răspuns  
diferită.3

•  Rolul  cheie  al  IGF-1  pe  calea  antiapoptotică  și  mitogenă  a  multor  
tipuri  de  celule.  IGF-1  care  stimulează  progresul  ciclului  celular  de  la  
faza  G1  la  faza  S14  este  un  mediator  oncogen  în  mai  multe  tumori,  
inclusiv  cancerul  pulmonar.15,16  Obezitatea  ar  putea  controla  
progresia,  proliferarea  și  angiogeneza  tumorii.17  Masa  grasă  și  
obezitatea  asociată  proteina  (FTO)  este  crescută  în  NSCLC  uman,  în  
timp  ce  knockdown  FTO  reprimă  creșterea  celulelor  canceroase  
pulmonare  in  vitro  și  in  vivo.18

În  ultimele  decenii,  medicina  complementară  și  alternativă  a  fost  
adoptată  din  ce  în  ce  mai  mult  în  îngrijirea  generală  a  cancerului  pentru  
a  consolida  efectele  anticancer  și  pentru  a  controla  simptomele  legate  
de  cancer.  Oncologia  integrativă  este  un  domeniu  de  îngrijire  a  
cancerului  centrat  pe  pacient,  bazat  pe  dovezi,  care  utilizează  practici  

mintale  și  corporale,  produse  naturale  și/sau  modificări  ale  stilului  de  
viață  din  diferite  tradiții,  alături  de  tratamentele  convenționale  pentru  
cancer.  Oncologia  integrativă  urmărește  să  optimizeze  sănătatea,  
calitatea  vieții  (QoL)  și  rezultatele  clinice  de-a  lungul  continuumului  de  
îngrijire  a  cancerului  și  să  împuternicească  oamenii  să  prevină  cancerul  
și  să  devină  participanți  activi  înainte,  în  timpul  și  după  tratamentul  
cancerului.4

Nutriția  ar  putea  modula  acești  factori  și,  în  consecință,  acționează  

asupra  cancerului.  O  dietă  bogată  în  zahăr  simplu  și  rafinat,  de  exemplu,  
este  implicată  prin  glicoliză  aerobă  în  creșterea  și  supraviețuirea  
celulelor  canceroase.19,20  Activitatea  transportorului  de  glucoză  1  
(GLUT1)  implică  dezvoltarea  celulelor  canceroase;  în  cancerul  pulmonar  
există  o  corelație  deosebită  cu  celulele  canceroase  scuamoase.21  
Îmbunătățirea  absorbției  glucozei  este  o  marcă  înregistrată  în  celulele  
tumorale.

Multe  studii  au  urmărit  să  evalueze  rolul  metabolismului  glucozei  și  
lipidelor  în  creșterea  și  supraviețuirea  celulelor  canceroase  și  au  
investigat  efectul  genelor  FTO  în  asocierea  dintre  carbohidrații  din  dietă  
și  cancer.22-25  Carne  și  derivate,

măduva  osoasă  și  sângele,  tractul  gastrointestinal  și  rinichii,  organe  
esențiale  precum  creierul,  plămânii  și  inima.

Factorii  stilului  de  viață  ai  activității  fizice,  comportamentului  sedentar  
și  alimentației  sunt  din  ce  în  ce  mai  mult  studiați  pentru  asocierile  lor  cu  
cancerul.

laptele  și  derivatele  sunt,  de  asemenea,  evaluate  pentru  efectele  lor  

asupra  creșterii  tumorii.  Aportul  crescut  de  proteine  pe  bază  de  lapte  
prin  consumul  de  lapte  de  vacă  (200–600  ml)  a  dus  la  o  creștere  cu  30%  
a  concentrației  serice  de  IGF-1.26  Proteinele  structurale  precum  

proteinele  din  carne  și  pește  sunt  mai  puțin  eficiente  în  creșterea  
insulinei  și  a  IGF  -  1  concentrații  plasmatice  decât  proteinele  din  
lapte.27,28  Laptele  conține  leucină,  glutamină,  palmitat  care  promovează  
mai  mult  decât  altele  activarea  mTORC1  (serina  și  treonina  protein  
kinazei  care  reglează  creșterea  celulelor,  proliferarea,  motilitatea  și  
supraviețuirea,  proteina  de  sinteză  și  transcripția).  29.30  3,9%  din  
compoziția  laptelui  se  caracterizează  și  prin  grăsimi,  dintre  care  98%  
prin  trigliceride,  (aproximativ  65%  din  total  este  alcătuit  din  acizi  grași  
saturați,  reprezentați  în  principal  de  acidul  palmitic  care  reprezintă  
aproximativ  30%  din  greutate).  din  totalul  acizilor  grași,  acid  miristic  și  
acid  stearic.  Creșterea  IGF-1  a  fost  găsită  și  în  consumul  de  carne.  
Aportul  de  carne  și  cancerul,  inclusiv  cancerul  pulmonar.32  Un  studiu  

prospectiv  european  privind  cohorta  de  cancer  și  nutriție  (EPIC  sau  
European  Prospective  Investigation  into  Cancer  and  Nutrition)  și  studii  
ulterioare  au  evidențiat  asocierea  dintre  consumul  de  carne  și  creșterea  
în  greutate,  depozitarea  grăsimilor  și  procesul  inflamator.  .33-35  Ar  
trebui  luată  în  considerare  și  asocierea  găsită  între  consumul  de  fier  
hem  și  cancerul  pulmonar.36-38  Indivizii  cu  cel  mai  mare  consum  de  
carne  roșie  prezentau  un  risc  cu  34%  mai  mare  de  cancer  pulmonar  în  
comparație  cu  cei  mai  mici  consumatori  într-o  meta-analiză.  din  18  studii  
de  cohortă.38  În  plus,  poliaminele  (abundente  în  solanacee  și  citrice)  
par  să  permită  cancerului  să  funcționeze  la  capacitate  optimă.

Alimentele  ar  putea  influența  cinci  factori  cheie  în  carcinogeneză:

Cancerul  și  celulele  foarte  proliferative  au  niveluri  ridicate  de  poliamine,  
care  au  fost  sugerate  ca  susținători  ai  capacității  lor  proliferative,  
regulatori  ai  receptorilor  de  insulină,  interacționând  cu  unele  
oncogene.39,40.

•  Epigenetică:  unii  compuși  nutritivi  ar  putea  fi  implicați  în  expresia  
genetică,  procesele  de  metilare  și  tăcere  a  oncosupresorilor.5-8

Există  alimente  sau  ierburi  care  ar  putea  interfera  negativ  cu  diferite  
chimioterapii:  usturoi,  ginkgo  biloba,  echi  nacea,  ginseng,  hypericum,  
boabe  de  soia,  lemn  dulce,  piper,  fructe  de  struguri,  senna,  valeriană,  
vitis  vinifera  și  alcool.  Alimentele  de  origine  vegetală  și  peștele  sunt  de  
preferat  celor  de  origine  animală.

•  Microbiota  gastrointestinală  ar  putea  ac iona  în  prevenirea  
cancerului,  în  carcinogeneză  i  în  terapia  anticanceroasă.9-11

Proteinele  din  pește,  în  comparație  cu  alte  proteine  animale,  ar  
putea  scădea  proteina  C  reactivă  de  înaltă  sensibilitate,  un  marker  al  
inflamației  asociat  cu  rezistența  la  insulină  și  diabetul  de  tip  2.41  
Consumul  de  carne  roșie  în  populația  cu  risc  cardiovascular  ridicat  pare  
a  fi  foarte  mare  și  departe  de  recomandările  Dieta  mediteraneană.42  
Aporturile  mari  de  grăsimi  totale  și  saturate  ar  putea  fi  asociate  cu  un  
risc  crescut  de  cancer  pulmonar.  există  diferențe  semnificative  în  tumoră  

în  comparație  cu  celulele  normale  în  absorbția  acidului  gras  polinesaturat  
(PUFA)  n3  și  în  generarea  de  specii  reactive  din  AGPI.43  Acizii  grași  
polinesaturați  ar  putea  îmbunătăți  supraviețuirea  în  timpul  
chimioterapiei,44,45  determinând  celulele  normale  să  produc  cantități  
mai  mari  de  resolvine  și  se  protejează  de  medicamentele  
anticancerigene.43  Efectele  protectoare  ale  migdalelor,  alunelor,  
fisticului,  nucilor  și  multor  semințe  sunt  atribuite  în  principal  PUFA:  
consumul  de  nuci  este  invers  legat  de  toate  principalele  subtipuri  
histologice  de  cancer  pulmonar,46.  în  timp  ce  migdalele  pot  ajuta  la  
controlul  sângelui

•  Inflamația:  creșterea  sau  exprimarea  inadecvată  a  chemokinelor  
favorizează  supraviețuirea,  proliferarea  și  procesul  de  metastazare  
a  celulelor  canceroase.10,12.
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Nutriția  în  îngrijirea  cancerului
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•  Un  alt  principiu  fitoterapeutic  activ  asupra  cancerului  pulmonar  
este  inozitol:  studiile  clinice  la  om  au  indicat  că  hexafosfatul  de  
inozitol  este  capabil  să  îmbunătățească  efectul  anticancer  al  
chimioterapiei  convenționale,  să  controleze  metastazele  
tumorale  și  să  îmbunătățească  QoL.74  Efectele  sale  
antitumorigenice  asupra  celulelor  canceroase  pulmonare  ar  
putea  include  o  reducere  a  expresiei  KRAS  mutant,  o  schimbare  
a  micromediului  tumoral  prin  recrutarea  de  macrofage  
polarizate  (de  tip  M1)  la  locurile  tumorale  și  reglarea  secreției  
de  interleukin-6  (IL-6).75

•  Polizaharidul  astragal  (APS),  izolat  din  rădăcina  Astragalus  
membranaceus,  folosit  în  Medicina  Tradițională  Chineză,  poate  
suprima  celulele  canceroase  umane  non-microcelulare  prin  
reglarea  în  jos  a  p65  și  p50,  reducând  transcripția  NF-κB  (activ  
în  NSCLC)  i  reducerea  nivelului  de  expresie  a  proteinei  Bcl-xL  
în  celulele  A54976;  APS  induce  apoptoza  prin  blocarea  căii  ERK  
în  celulele  NSCLC77  și  NSCLC  H460  prin  suprimarea  notch1  și  
nottch3  și  subreglarea  Bcl-2,78  crește  nivelurile  proapoptotice  
Bax  (activarea  caspazei-3  și  a  caspazei-9  în  celulele  H1299).79,80.

•  EGCG  este  cel  mai  abundent  polifenol  din  ceaiul  verde.  Are  o  
putere  antioxidantă  mai  puternică  decât  vitamina  E68;  are  
proprietăți  remarcabile  asupra  celulelor  cancerului  pulmonar69:  
inhibarea  exprimării  PD-  L1,70  inhibarea  proliferării  celulare,71  
potențarea  erlotinibului,71  suprimarea  rezistenței  la  mai  multe  
medicamente,  cum  ar  fi  cel  pentru  etoposid,72  creșterea  creșterii.

•  Fucosterolul  (fitosterol  al  algelor  marine)  are  proprietăți  
anticancerigene  asupra  celulelor  canceroase  pulmonare:  are  
efect  apoptotic90  cu  o  creștere  a  Bax,  declanșând  oprirea  în  
G2/M  a  ciclului  celular  al  celulelor  A549  și  SK-LU-1;  este  asociat  
cu  reducerea  exprimării  CDC2,  ciclina  A,  ciclina  B1  și  reglarea  
în  sus  a  regulatorilor  negativi  ai  progresiei  ciclului  celular

inhibarea,  redistribuirea  ciclului  celular  și  creșterea  ratei  de  
apoptoză  concomitent  cu  cisplatină.73

•  Polidatina  inhibă  proliferarea  celulară  atât  a  A549  cât  și  a  H1299  
într-un  mod  dependent  de  doză,  suprimă  migrarea  celulelor  
NSCLC,  suprimă  calea  NF-κB  în  celulele  NSCLC86  și  proliferarea  
celulară  în  faza  S.87  S-  a  constatat  că  6  μmoL  PD  a  cauzat  o  
pierdere  de  65%  (48  de  ore)  a  viabilității  celulare  în  celulele  
canceroase  pulmonare  A549,  pierdere  de  66%  (48  de  ore)  în  
celulele  canceroase  pulmonare  NCI-H1975  și  28%  în  celulele  
epiteliale  bronșice  umane  (HBE)  derivate  din  celule  HBE  
normale,  de  exemplu.  sugerând  că  polidatina  este  mai  puternică  
în  eliminarea  celulelor  canceroase  decât  celulele  noncanceroase.  
Determină  apoptoză  pentru  creșterea  expresiei  Bax87  și  pentru  
inhibarea  glucozo-6-fosfat  dehidrogenazei  (G6PD),  determinând  
acumularea  de  specii  reactive  de  oxigen.88  Pare  eficient  la  
pacienții  cu  NSCLC  tratați  cu  afatinib  datorită  activității  sale  
antiinflamatorii  în  epidermia.  keratinocite.89

•  Curcumina  (Curcuma  longa  polifenol)  este  capabilă  să  regleze  
oncogene,59  inhibă  invazia  și  metastaza  celulelor  
canceroase,59-61  inhibă  creșterea  acestora  prin  suprimarea  
factorului  de  creștere  a  endoteliului  vascular  (VEGF)  și  NF-kB  
(important  pentru  producerea  de  celule  inflamatorii).  citokine  
și  pentru  activarea  inflamazomului).58  Curcumina  inhibă  
puternic  creșterea  celulelor  NCI-H460,  NCI-H446,62  și  NSCLC  
A549  prin  inducerea  atât  a  apoptozei,  cât  și  a  autofagiei  prin  
inhibarea  căii  PI3K/Akt/mTOR63  prin  demonstrarea  activității  
citotoxice  împotriva  NSCLC.64  Poate  îmbunătăți  imunitatea  
anticancer  prin  reglarea  toleranței  imune  specifice  tumorii.65  
Efectul  sinergic  cu  chimioterapia  este  de  asemenea  
semnificativ66  cu  activități  antiinflamatorii  și  antioxidante59  
chiar  și  după  radio  și  chimioterapie  și  cu  efecte  citoprotectoare  
pentru  țesuturile  normale.67

zahăr47  și  acest  lucru  ar  putea  avea  un  efect  pozitiv  asupra  
controlului  tumorii.  Legumele  și  fructele  sunt  foarte  bogate  în  
antociani,  carotenoizi,  vitamina  C,  clorofilă,  carotenoide,  acid  folic,  
luteină,  polifenoli,  flavonoide,  compuși  cu  sulf,  licopen,  ficocianine  
și  monogalactosil  diacilglicerol,  toți  compuși  protectori  împotriva  
stresului,  inflamației,  oxidative.  un  mediu  nefavorabil  supraviețuirii  
tumorii  și  favorabil  sistemului  imunitar.48  Indol-3  carbinol,  
surfurafan49  izotiocianați,50-52  epigalocatechin  galat  (EGCG),53  
acid  clorogenic54  și  compuși  prezenți  în  legume,  în  principal  
crucifere,  au  fost  s-a  dovedit  a  avea  acțiune  proapoptotică,  
antiinflamatoare  și  antitumorală.

Există  ingrediente  fitoterapeutice  active,  confirmate  acum  de  
literatura  științifică,  active  direct  asupra  celulelor  canceroase  
pulmonare.

•  Apigenina  este  un  flavonoid  cu  mai  multe  proprietăți:  este  
antioxidant,  proapoptotic81,82  și  provoacă  acumularea  de  ROS  
cu  inducerea  apoptozei  de  aproximativ  30%  în  celulele  
canceroase  pulmonare  H1299,  H460  și  H2030.  Este  
anticancerigen81:  secreția  de  factor  de  necroză  tumorală-α  
(TNF-α)  a  fost  redusă  cu  aproximativ  60%83;  suprimă  expresia  
GLUT1  glicolitic  în  celulele  canceroase  pulmonare  A549  
(carcinom  pulmonar),  H460  (cancer  pulmonar),  H2030  
(adenocarcinom  pulmonar).84  Apigenina  are  o  activitate  
antiinflamatoare  semnificativă81:  blochează  secreția  de  IL-6  și  
IL-10.83  Ea  exercită  o  acțiune  antiproliferativă81  și  antiprogresivă  
asupra  celulelor  canceroase  pulmonare  A54983  suprimând  
expresia  VEGF  în  angiogeneză  prin  degradarea  proteinei  
HIF-1α.85

Acizii  fenolici,  flavanolii,  flavonele,  izoflavonele,  antocianii  și  
taninurile  condensate  au  fost  identificați  și  caracterizați  în  
leguminoase  (care  pare  a  fi  protectoare  și  sunt  o  sursă  importantă  
de  proteine).  Fibrele  conținute  în  alimentele  anterioare  sunt  
esențiale  pentru  fermentarea  și  menținerea  unei  bune  microbiote  
intestinale,  cu  efecte  pozitive  asupra  cancerului:  fermentarea  
intestinală  a  fibrelor  alimentare  de  către  membrii  microbiotei  
colonului  determină  generarea  mai  multor  acizi  grași  cu  lanț  scurt,  
inclusiv  acetic,  propionic,  și  acizi  butiric  cu  efecte  antiinflamatorii55  
și  imunostimulante53 .  Fibrele  alimentare  sunt  conținute  în  
cerealele  integrale,  motiv  pentru  care  sunt  preferate  celor  rafinate.  
Este  fundamental  excluderea  completă  a  oricărei  forme  de  cereale  
rafinate  chiar  și  datorită  IG  ridicat,  capabil  să  influențeze  etiologia  
cancerului  pulmonar.56  Consumul  de  cereale  antice  oferă  mai  
multe  beneficii  în  comparație  cu  cele  moderne:  reducerea  
semnificativă  a  colesterolului  total;  colesterol  de  lipoproteine  cu  
densitate  scăzută  și  zahăr  din  sânge;  creștere  semnificativă  a  
celulelor  progenitoare  endoteliale  circulante;  creșterea  DHA  și  
seleniu;  scăderea  nivelului  de  insulină  a  jeun;  ameliorarea  
microbiotei.57,58

Fitoterapice  pentru  cancerul  pulmonar
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Materiale  și  metode

În  cele  din  urmă,  în  ceea  ce  privește  mucozitele  bucale  din  cauza  
chimioterapiei,  datele  dintr-o  serie  de  cazuri  de  pacienți  supuși  radioterapiei/
chimioterapiei  au  sugerat  că  utilizarea  profilactică  a  acidului  hialuronic  
poate  fi  eficientă119,  chiar  mai  mult  dacă  este  combinată  cu  Lapacho,120  
evitând  utilizarea  dulciurilor.  apele  de  gură.

Pe  lângă  medicina  pe  bază  de  plante  activă  direct  asupra  cancerului,  există  
și  alte  substanțe  care  pot  stimula  sistemul  imunitar  al  pacienților  cu  cancer  
pulmonar.  Ciupercile,  de  exemplu,  sunt  utilizate  pe  scară  largă  în  medicina  
tradițională  chineză.

Studiul  clinic  a  evaluat  eficacitatea  medicinei  integrative  cu  nutriție  și  
fitoterapie  la  pacienții  cu  cancer  pulmonar.

Ciupercile  Shiitake,  reishi  și  maitake  au  proprietăți  imunostimulatoare  

și  imunomodulatoare  datorită  β-glucanilor  din  pereții  celulari,  așa-numitele  
PAMP  (patogen-associated  molecular  patterns)  implicate  în  inițierea  unui  
răspuns  imun:  se  leagă  de  TLR2  prin  inițierea  imunității  adaptative.  și  
receptorii  de  recunoaștere  a  modelului  PAMP  pe  monocite,  celule  
dendritice,  granulocite  și  celule  NK  ale  sistemului  imunitar  înnăscut  
conducând  la  activarea  celulelor  imune,  producția  de  citokine  și  exprimarea  
moleculelor  de  adeziune.95

Ciuperca  shiitake  japoneză,  folosită  în  mod  special,  este  bogată  în  
polizaharide  lentinan  asociate  cu  proliferarea  celulelor  mononucleare  din  
sângele  periferic,  cu  creșterea  producției  salivare  de  imunoglobuline  A  și  
creșterea  cantității  de  celule  B  circulante.96  Determină  secret  in  vitro.  a  
diferitelor  citokine95  și  crește  eficacitatea  chimioterapiei  pentru  cancerul  
pulmonar.97  Fracția  MD  (glu  poate  purificat  prin  maitake)  crește  greutatea  
corporală,  greutatea  splinei  și  numărul  de  celule  imunocompetente,  cum  
ar  fi  macrofagele,  celulele  dendritice  (DC),  și  celulele  NK  la  șoarecii  tratați  
cu  cisplatină  și  crește  numărul  de  unități  formatoare  de  colonii  pentru  
coloniile  de  granulocite  și  macrofage  din  măduva  osoasă.98

(p21Cip1  și  p27Kip1).91  Fucosterolul  a  demonstrat  o  creștere  a  apărării  
antioxidante92  cu  suprimarea  sintetazei  de  oxid  nitric  (iNOS)93;  efectele  
antiinflamatorii  ale  fucoste  rol  sunt  asociate  cu  suprimarea  căilor  NF-
κB  și  p38  MAPK.93,94

Ganoderma  lucidum(reishi)  implică  stimularea  celulelor  T  și  răspunsul  
inflamator  prin  exprimarea  și  producerea  de  chemokine95;  s-a  constatat  o  
cre tere  semnificativă  a  popula iei  de  celule  B.99

Un  total  de  57  de  pacienți  cu  cancer  pulmonar,  25  de  bărbați  și  32  de  femei,  
au  fost  incluși.  Vârsta  lor  era  între  39  și  89  de  ani.

Ghimbirul  este  capabil  să  reducă  greața  și  vărsăturile  cauzate  de  
chimioterapie108-110  prin  efectul  inhibitor  al  gingerolilor  și  shogaolilor  
(principalele  componente  chimice  ale  ghimbirului)  asupra  receptorilor  M3  
și  5-HT3.111.

Extractele  de  Ganoderma  frondosa  (maitake)  îmbunătățesc  acțiunea  
celulelor  imunitare,  inclusiv  macrofagele,  celulele  natural  killer  (NK)  și  
celulele  T  citotoxice  împotriva  celulelor  canceroase.96  Grifolanul  
promovează  activitățile  macrofagelor  prin  creșterea  producției  de  IL-1,  IL-6  
și  IL-8,  activând  și  crescând  numărul  de  leucocite.95

Majoritatea  cancerelor  au  fost  adenocarcinoame.  Extinderea  tumorii,  
prezența  revărsatului  pleural,  prezența  sau  absența  metastazelor,  numărul  
de  alte  organe  implicate,  diversitatea  leziunilor  pulmonare,  afectarea  
ganglionilor  limfatici,  prezența  sau  absența  metastazelor  hepatice,  
cerebrale  și  osoase  au  făcut  ca  grup  de  tratament  eterogen.  Tumora  
primară  a  fost  în  plămân  și  toți  au  început  terapia  integrată  în  asociere  cu  
terapia  convențională  deja  în  curs.

Neurotoxicitatea  periferică  este  una  dintre  principalele  complicații  
asociate  cu  utilizarea  agenților  de  chimioterapie,  cum  ar  fi  compușii  de  
platină,  taxanii  și  alcaloizii  vinca.

Rolul  imunitar  al  vitaminei  D  este  de  asemenea  semnificativ:  pe  lângă  
controlul  cancerului  pulmonar  prin  îmbătrânirea  favorabilă  a  micromediului  
tumorii,100,101  stimulează  sistemul  imunitar100,102 :  este  direct  legată  

de  stimularea  celulelor  B  și  T.103  Citokinele  secretate .  celulele  dendritice  
tratate  cu  vitamina  D  sunt  semnificativ  mai  puternice  în  determinarea  
diferențierii  celulelor  T.104

La  fiecare  evaluare  medicală  au  fost  analizați  cinci  parametri  de  bază:  
starea  nutrițională  (SN),  starea  imunitară  (SI),  QoL,  întreruperea  terapiei  
convenționale  (IT)  și  prognosticul  bolii  (PM).

Acetil  L-carnitina  ar  putea  avea  proprietăți  neuroprotectoare  și  
neurotrofice,  activitate  antioxidantă,  acțiuni  pozitive  asupra  metabolismului  
mitocondrial  și  stabilizarea  membranelor  intracelulare;  determină  

recuperarea  vitezei  de  conducere  nervoasă,112,113  ar  putea  restabili  
pragul  mecanic  nociceptiv  și  induce  analgezie  cu  eficacitate  și  tolerabilitate  
ridicată  în  tratamentul  neuropatiei  periferice  induse  de  chimioterapie  
(CIPN  sau  neuropatia  periferică  indusă  de  chimioterapie  py)112  precum  
paclitaxelul  și  ciplatinul.  .114

Melatonina  ar  putea  preveni  sau  minimiza  efectele  nefavorabile  ale  
radioterapiei  asupra  numărului  de  celule  sanguine  și  are  potențiale  efecte  
protectoare  asupra  măduvei  osoase.105-107.

Ginsengul  american  este  util  împotriva  oboselii:  folosit  pentru  o  lungă  
perioadă  de  timp  în  medicina  tradițională  chineză  ca  amplificator  natural  
de  energie,  ingredientele  active  ale  ginsengului,  numite  ginsenozide,  reduc  
citokinele  legate  de  inflamație  și  ajută  la  reglarea  nivelului  de  cortizol  prin  
îmbunătățirea  simptomelor  asociate  oboselii  cauzate  de  cancer,  inclusiv  
durere,  apetit  și  îmbunătățirea  calității.115

Durerile  articulare  rezultate  în  urma  tratamentelor  pot  fi  atenuate  cu  
Boswellia  serrata  naturală  (ESB).  Are  activitate  antiinflamatoare,  
antiartritică.116,117  Poate  reduce  durerile  articulare  și  poate  îmbunătăți  
capacitatea  funcțională  fizică.116  Boswellia  este  capabilă  să  prevină,  să  
trateze,  să  repare,  să  reducă  deteriorarea  sau  să  controleze  inflamația  
țesuturilor  connective.  Protejează  cartilajul  sau  reduce  simptomele  asociate  
cu  afectarea  țesutului  conjunctiv.118

Există  numeroase  terapii  pe  bază  de  plante  care  ar  putea  atenua  efectele  
secundare  ale  chimioterapiei  pentru  cancerul  pulmonar.
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Abreviere:  PUFA,  acid  gras  polinesaturat.

rezultate
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Lapte  și  produse  lactate

Frunze  de  telina  si  patrunjel

Solanaceae

fucosterol

ghimbir

Suplimente  de  proteine  vegetale

Zaharuri  rafinate  si  simple  (fructul  este  permis  doar  o  portie  
pe  zi,  intreg,  fara  extractie)

inozitol

melatonina

Suplimente  de  fier

Ciuperci  medicinale:  agaricus  reishi,  
maitake,  shitake

boswellia

astragal

Tamarix  Gallica

Lapacho

Carne  roșie,  carne  albă  (posibilă  folosire  de  pui  sau  
iepure  ecologic  doar  pentru  sprijinul  psihologic  necesar) Pește:  anșoa,  cod,  sardine,  macrou,  limbă  de  limbă,  bric  roșu,  somon  sălbatic,  biban,  dorada  

(necrescut),  ton  mic

Cereale  integrale  organice,  cereale  antice,  Khorasan,  spelta,  hrisca,  orez  brun  sau  basmati,  
paine  cu  dospit  natural  Fructe  uscate:  migdale,  nuci,  fistic,  alune,  nuci  de  pin  si  seminte,  
seminte  de  susan

Hei

curcumina

ginseng  american

Lapte  vegetal:  ovaz,  migdale,  orez,  magar,  spelta.  Nu  trebuie  adăugate  zaharuri,  sare  și  uleiuri  
vegetale

Pește  mare

apigenina

colostrul

Aloe  vera

suplimente  de  vitamine

Zaharuri  complexe  precum  pâinea  și  pastele  cu  făină  
rafinată

probiotice

Vitamina  D

Acetil  L-carnitină

Leguminoase,  ouă  (2  pe  săptămână)

Suplimente  de  calciu:  orotat  de  calciu

Legume  proaspete  de  sezon,  în  special  legume  crucifere:  varză,  conopidă,  broccoli,  varză  murată  
și  varză.

Galat  de  epigalocatechină

melatonina

polidatina

O  altă  evaluare  a  fost  despre  întreruperea  convenției

cecul,  cecul  de  6  luni,  cecul  de  1  an  și  cecul  de  2  ani.  In  acest  fel  s-a  putut  
observa  ce  scor  la  fiecare  vizita  a  fost  predominant  si  cu  ce  procent,  sa  se  
deduca  starea  diferitilor  parametri  in  timpul  terapiei.  Întregul  grup  de  
tratament  (57  de  pacienți)  a  efectuat  un  control  de  3  luni;  39  de  pacienți  au  
garantat  controlul  la  6  luni;  23  au  fost  observate  și  la  1  an  și  12  chiar  la  2  
ani.  Toți  cei  57  de  pacienți  au  fost  contactați  după  studiu  pentru  a  afla  
motivul  dispersării  grupului  de  tratament  (deces  sau  alte  cauze).

Mâncare  sugerată

Tabelul  2  Fitoterapie  și  terapii  integrative

Am  analizat  procentele  scorurilor  1-3  raportate  la  starea  nutrițională  a  
grupului  de  tratament  la  prima  vizită  și  la  verificările  la  3,  6,  12  și  24  de  luni  
( Tabel  4).

Am  revizuit  dosarele  medicale  pentru  pacienții  cu  cancer  pulmonar  care  au  
vizitat  sediul  nostru  clinic  de  integrare  între  2014  și  2019.  Toți  pacienții  au  
fost  vizitați  după  3  până  la  4  luni.  Efectele  tratamentului  integrativ  al  
cancerului  au  fost  observate  timp  de  2  ani.  La  prima  evaluare  medicală  și  
la  fiecare  control  medical  a  fost  acordat  un  scor  pentru  fiecare  parametru  
analizat  ( Tabel  3).

Scorurile  legate  de  starea  imunitară  a  tratamentului

terapii  naționale  ( Tabel  7).

SN  a  fost  analizat  prin  investigarea  valorilor  nutriționale  din  analizele  
de  sânge:  funcționarea  ficatului,  rinichilor,  tiroidei,  sistemului  nervos  și  
osos,  hemostaza,  eficiența  coagulării  și  hemodinamicii,  hematocritul,  
metabolismul  glucozei  și  lipidelor,  turnover-ul  proteic,  nivelurile  de  minerale  
serice  și  vitamine.

•  prescripție  dietetică  ( Tabel  1).

A  fost  evaluat  prognosticul  bolii  în  lotul  de  tratament  ( Tabel  8).

SI  a  fost  analizat  prin  teste  de  sânge,  cu  numărul  de  bazofile,  eozinofile,  
neutrofile  și  monocite.  Tiparea  limfocitelor  este  fundamentală.

•  prescripție  fitoterapeutică  ( Tabel  2).

A  fost  efectuată  o  evaluare  a  speranței  de  viață  ( Tabel  9).

Investigația  QoL  sa  bazat  pe  prezența  și  numărul  de  efecte  secundare.

au  fost  evaluate  ( Tabel  5).

Media  fiecărui  scor  a  fost  calculată  pentru  fiecare  parametru  utilizând  
foaia  de  calcul  Excel:  la  prima  vizită,  perioada  de  3  luni

Prognosticul  bolii  a  fost  evaluat  prin  rapoarte  de  diagnostic  cu  analiza  
a  patru  parametri:  reducerea  leziunilor,  stabilitatea,  creșterea  leziunilor  și  
noi  metastaze.

Scorurile  relativ  la  QoL  în  grupul  de  tratament  la

Tabelul  1  Alimente  sugerate  și  nepermise

Abordarea  integrativă  a  constat  în  următoarele:

prima  vizită  și  vizitele  ulterioare  au  fost  evaluate  ( Tabel  6).

Mâncarea  nu  este  permisă
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Discu ie

38,46%15

Evaluare  medicală  la  6  luni  (39  puncte)

15,38%6

3:  toți  parametrii  din  interval

Prima  vizită  a  pacienților  evaluați  la  6  luni  (39  
puncte)

21,73%5

7,69%3

43,47%10

2:  un  efect  advers

4,34%1

22,80%13

2:  o  valoare  modificată

Prima  vizită  a  pacienților  evaluați  la  3  luni  (57  puncte)

75%9Prima  vizită  a  pacienților  evaluați  la  24  luni  
(12  puncte)

8,69%2

2:  o  întrerupere

12,28%7

19,29%11

0%  (0)

Evaluare  medicala  la  3  luni  (57  puncte)

36,84%20

19,29%11

17,94%7

3:  nicio  întrerupere

16,66%2

3:  fără  efecte  adverse

66,66%38

0%  (0)

16,66%2

Prima  vizită  a  pacienților  evaluați  la  6  luni  (39  puncte)

78,26%17Evaluare  medicală  la  12  luni  (23  puncte)

33,33%18

3:  boala  stabila

39,13%9

66,66%25

50,87%29

25%3

3:  toți  parametrii  din  interval

83,33%10

41,66%5Prima  vizită  a  pacienților  evaluați  la  24  luni  (12  puncte)  25%3  

Evaluare  medicală  la  24  luni  (12  puncte)

77,18%129

Evaluare  medicala  la  3  luni  (57  puncte)

18,18%4

75%9

33,33%4

Prima  vizită  a  pacienților  evaluați  la  3  luni  (57  
puncte)

69,56%16

1:  metastaze  noi

4:  reducerea  leziunilor

3,50%2

38,46%15

1:  mai  mult  de  un  parametru  
modificat

73,91%129

8,69%2Prima  vizită  a  pacienților  evaluați  la  12  luni  
(23  puncte)

2,56%1

8,33%1

3:  mai  mult  de  un  
efect  advers

10,52%6

Prima  vizită  a  pacienților  evaluați  la  12  luni  (23  puncte)  17,39%4  

Evaluare  medicală  la  12  luni  (23  puncte)

58,97%22

79,48%31

2:  creșterea  leziunilor

17,39%4

25,64%10

46,15%17

1:  mai  mult  de  un  parametru  
modificat

Evaluare  medicală  la  24  luni  (12  puncte)

2:  o  valoare  modificată

Evaluare  medicală  la  6  luni  (39  puncte) 2,56%1

1:  mai  mult  de  o  
întrerupere

47,36%27
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Un  singur  parametru  în  afara  

intervalului

scor  3

Mai  mult  de  1  parametru  în  

afara  intervalului

scor  2

Un  curs  frecvent  în  rândul  pacienților  cu  cancer  este  caracterizat  prin  
cașexie,  disfagie,  greață,  vărsături,  diaree,  complicații  orale  și  disgeuzie.121  
Dieta  prescrisă  în  studiu  a  fost  capabilă  să  optimizeze  starea  nutrițională.  
Niciunul  dintre  pacienții  care  au  urmat  acest  tratament  timp  de  24  de  luni  
nu  a  avut  scor  1  la  starea  nutrițională,  contrastând  cu  agravarea  tipică  a  

bolii.  Dieta  este  echilibrată  în  proteine  (pește,  ou  și  leguminoase),  
carbohidrați  (cereale  integrale  și  cereale  vechi  cu  IG  scăzut)  și  acizi  grași  
polinesaturați,  fibre,  antioxidanți  și  vitamine  (legume,  fructe,  leguminoase,  
fructe  uscate).  Au  fost  pacienți  care  au  declarat  că  au  redus  asistența  în  
aplicarea  regulilor  alimentare  din  motive  psihologice122.

Tabelul  5  Rezultatele  procentelor  scorurilor  (3,  2,  1)  raportate  la  starea  imună  a  grupului  de  tratament:  la  prima  vizită  și  verificări  la  3,  6,  12,  24  luni

scor  1

Tabelul  3  parametrii  pentru  studiu

scor  3

Toți  parametrii  în  intervale

nu  pentru  imposibilitate.

starea  nutrițională

Mai  mult  de  1  parametru  în  

afara  intervalului

scor  2

Tratamentul  integrat  al  studiului  a  dat  rezultate  bune  în  toți  cei  cinci  
parametri  evaluați.  În  ceea  ce  privește  starea  nutrițională,  deși  66,66%  din  
lotul  de  tratament  a  început  cu  o  stare  optimă  (scor  3)  la  prima  vizită,  s-au  
constatat  deficiențe  nutriționale  (valori  scăzute  ale  vitaminei  D,  C,  A  din  
grupa  B;  valori  scăzute  de  fier,  aport  scăzut  de  proteine,  omega  3  scăzut).  
După  intervenția  integrată,  comparativ  cu  prima  vizită,  starea  optimă  (scor  
3)  a  crescut  +  10,52%  după  3  luni,  +  12,82%  după  6  luni,  +  8,70%  după  1  an,  
revenind  ca  prima  vizită  în  2  ani  (   Tabelul  4).  Starea  critică  (scor  1)  sa  
îmbunătățit  cu  7,02%  la  prima  verificare,  5,13%  după  6  luni  și  4,35%  după  
1  an.

sistem  imunitar

scor  1

Calitatea  vieții Prognosticul  cancerului

Toți  parametrii  în  
intervale

Întreruperea  

chimioterapiei

Tabelul  4  Rezultatele  procentelor  scorurilor  (3,  2,  1)  raportate  la  starea  nutrițională  a  grupului  de  tratament:  la  prima  vizită  și  verificări  la  3,  6,  12,  24  luni

Doar  un  parametru  în  
afara  intervalului
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Înainte  de  integrare,  starea  imună  a  grupului  foarte  critic  (scor  1)  a  
fost  de  33,33%  (sub  valorile  de  referință:  trombocite,  celule  NK,  limfocite  
T4  și  limfocite  T8).

scor  3

Mai  mult  de  un

scor  2

Peste  1  an  Peste  2  ani  Peste  3  ani  Peste  4  ani  Peste  5  ani  Peste  6  ani  Peste  7  ani

scor  2 scor  1

nouReducerea  
leziunilor

scor  3

Creșterea  
leziunilor

simptom

ing,  antioxidant  și  antiproliferativ.

scor  2

Tabel  8  Rezultate  referitoare  la  procentele  scorurilor  1-4  referitoare  la  prognosticul  bolii  în  lotul  de  tratament  după  începerea  terapiei  integrate:  control  
la  3,  6,  12  și  24  de  luni

Tabel  9  Evaluarea  speranței  de  viață,  de  la  descoperirea  bolii  până  la  2  februarie  2020,  după  ce  s-a  contactat  toți  pacienții,  chiar  și  cei  dispăruți  în  studiu

Prin  urmare,  starea  imunitară  cu  suplimentare  a  avut  o  evoluție  pozitivă:  
+31,58%  după  3  luni,  +43,59%  după  6  luni,  +56,52%  după  1  an  și  +58,33%  
după  2  ani  (toate  comparativ  cu  prima  vizită)  (   Tabelul  5).

Tabelul  6  Rezultatele  procentelor  scorurilor  (3,  2,  1)  raportate  la  calitatea  vieții  în  grupul  de  tratament:  la  prima  vizită  și  verificări  la  3,  6,  12,  24  luni

scor  1

scor  3

La  controalele  după  terapia  integrată,  scorul  1  a  scăzut:

Fără  efecte  adverse

întreruperea

scor  1

Tabelul  7  Rezultatele  procentelor  scorurilor  (3,  2,  1)  pe  întregul  grup  de  tratament  raportate  la  întreruperea  terapiilor  convenționale:  prima  vizită  și  
evaluare  medicală  la  3,  6,  12,  24  de  luni

Boală  
stabilă

Mai  mult  de  unUn  simptom

metastaze

Dieta  a  apărut  antiinflamatoare,  imunostimulatoare

Nicio  întrerupere

21,05%  după  3  luni,  35,90%  la  6  luni,  30,44%  la  1  an  și  eliminarea  completă  

a  problemelor  critice  la  2  ani.

O  singură  întrerupere

scor  4

9  luni

Machine Translated by Google



Concluzie

Jurnalul  Asiatic  de  Oncologie  Vol.  7  Nr.  2/2021  ©2021.  Fundația  Spring  Hope  Cancer  &  Young  Oncologist  Group  din  Asia.

Tratamentul  integrativ  al  pacienților  cu  cancer  pulmonar  Anelli  și  colab.  71

Referințe

5  Hurlimann  T,  Menuz  V,  Graham  J,  Robitaille  J,  Vohl  MC,  Godard  B.  
Riscurile  nutrigenomicei  și  nutrigeneticii?  Ce  spun  oamenii  de  știință.  
Genes  Nutr  2014;9(1):370

3  Schirrmacher  V.  De  la  chimioterapie  la  terapia  biologică:  o  revizuire  a  
conceptelor  noi  pentru  a  reduce  efectele  secundare  ale  tratamentului  
sistemic  al  cancerului  (Review)  Int  J  Oncol  2019;54(2):

1  globocan.  Disponibil  la:  https://gco.iarc.fr/today/online-analy
placinta  sora.  Accesat  30  noiembrie  2020

pdf.  Accesat  30  noiembrie  2020

4  Witt  CM,  Balneaves  LG,  Cardoso  MJ,  Cohen  L,  Greenlee  H,  Johnstone  P,  
Kücük  Ö,  Mailman  J,  Mao  JJ.  Una  definitione  completa  di  oncologia  
integrativa,  monografie  JNCI.
Numărul  2017;52:lgx012

it/wp-content/uploads/2019/10/2019_LG_AIOM_Polmone-1.

407-419

6  Nielsen  DE,  El-Sohemy  A.  Un  studiu  randomizat  de  informații  genetice  
pentru  nutriție  personalizată.  Genes  Nutr  2012;7(4):559-566

2  Aiom:  Associazione  Italiana  di  Oncologia  Medica.  Linee  guida  neoplasia  
del  polmone;  2019.  Disponibil  la:  https://www.aiom.

QoL  s-a  îmbunătățit  semnificativ  după  fitoterapie  naturală  care  
acționează  asupra  simptomelor  efectelor  adverse.

Conflict  de  interese

Pacienții  au  urmat  în  mod  independent  disciplinele  minte-corp,  
acupunctura  și  hipertermia  ca  suport  suplimentar  pentru  terapie.  
Astfel  de  discipline  nu  au  fost  considerate  ca  parametri  vaționali  
observați  în  studiu.  Aproape  toți  pacienții,  chiar  și  cei  dispăruți  din  
studiu,  care  au  confirmat  supraviețuirea  până  în  prezent,  în  ciuda  
întreruperii  controalelor,  au  continuat  în  mod  autonom  integrarea  cu  
fitoterapie  și  toți  au  continuat  dieta  ca  stil  de  viață,  deși  nu  într-un  mod  
perfect.

Terapia  integrată,  împreună  cu  terapia  convențională,  a  demonstrat  
un  avantaj  semnificativ  față  de  tumoră,  lăsând  să  prevaleze  cazurile  de  
reducere  și  stabilitate  a  leziunilor  garantând  o  speranță  de  viață  bună.  
Timpul  de  supraviețuire  estimat  al  cancerului  pulmonar  cu  celule  mici  
este  de  20  de  luni,  cu  o  rată  de  supraviețuire  la  5  ani  de  20%  și  <1%  
pentru  SCLC  (cancer  pulmonar  cu  celule  mici).  Pentru  NSCLC,  rata  de  
supraviețuire  la  5  ani  a  pacienților  variază  în  funcție  de  stadiu,  de  la  60  
la  70%  la  pacienții  în  stadiul  I  la  <1%  la  pacienții  cu  boală  în  stadiul  
IV.128  Conform  estimărilor  Global  Cancer  Observatory  referitoare  la  
supraviețuirea  cancerului  pulmonar  în  mai  multe  state  europene,  dintr-
un  eșantion  total,  aproximativ  39%  au  o  supraviețuire  de  1  an,  19,30%  
dintre  supraviețuitori  sunt  probabil  să  atingă  3  ani.  În  grupul  nostru  de  
tratament,  pacienții  din  stadiul  IV  erau  34,  iar  cei  din  stadiul  II  și  III  erau  
18.  Chiar  dacă  în  studiu  există  doar  12  controale  la  2  ani,  după  
rechemarea  întregului  grup  de  tratament  la  sfârșitul  studiului,  aceasta  
s-a  arătat  că

Este  esențial  să  îmbunătățim  starea  imunitară  slăbită  pentru  a  lupta  
mai  bine  cu  celulele  canceroase  în  mod  sinergic  cu  chimioterapia  și  
radioterapia.

Prin  nutriție  (cu  efecte  antiinflamatorii,  antioxidante  imunomodulatoare,  
antiproliferative)  și  sprijinul  fitoterapeutic  țintit,  terapia  integrată  a  
reușit  să  îmbunătățească  starea  nutrițională,  starea  imunitară  și  QoL  
la  pacienții  cu  cancer  pulmonar.  Acest  lucru  a  garantat  continuitatea  
terapiilor  fără  întreruperi  și  un  avantaj  față  de  boală  datorită  acțiunii  
combinate  a  chimioterapiei/medicamentelor  biologice,  alimentației  și  
fitoterapiei,  toate  fără  nicio  interferență.  Rezultatul  a  fost  un  prognostic  

bun  pentru  boală  și  o  supraviețuire  bună,  chiar  și  pentru  cazurile  în  
stadiul  IV.  Astfel,  sunt  necesare  studii  suplimentare  de  cohortă  cu  un  
design  riguros  de  studiu  prospectiv.

Având  în  vedere  debutul  bolii  la  toți  pacienții,  precum  și  faptul  că  
designul  studiului  actual  este  supus  unor  limitări,  se  poate  spune  că  
terapia  integrată,  împreună  cu  cea  convențională,  a  asigurat  
supraviețuirea  la  1  an  a  74,18%  din  lotul  de  tratament. ,  supraviețuirea  
la  2  ani  de  54,89%,  supraviețuirea  la  3  ani  de  35,6%  și  supraviețuirea  la  
4  ani  la  21,04%.  La  5  ani,  8,76%  dintre  pacienți  au  supraviețuit,  
supraviețuirea  la  6  și  7  ani  a  fost  de  1,75%  în  ambele  cazuri  (Tabelul  9).

Tumorile  dezvoltă  mai  multe  metode  pentru  a  evita  și  inhiba  funcția  
celulelor  imune.123  Chimioterapia  nu  acționează  numai  asupra  
celulelor  canceroase,  ci  atacă  și  celulele  sanguine,  contracarând  
răspunsul  natural  antitumoral.124,125.

La  prima  vizită,  29,82%  dintre  pacienți  au  avut  mai  mult  de  un  efect  
secundar,  cu  un  QoL  scăzut.  După  3  luni  s-a  observat  o  reducere  a  
acestei  stări  de  rău:  17,54%,  12,82%  la  6  luni,  17,39%  după  1  an  și  
resetarea  totală  a  QoL  scăzută  la  2  ani.  Pe  de  altă  parte,  a  existat  o  
creștere  a  îmbunătățirii  QoL  cu  +26,32%  la  3  luni,  +28,20%  la  6  luni,  
+30,44%  la  1  an,  +8,33%  la  2  ani  ( Tabel  6).  La  2  ani  îmbunătățirea  a  
fost  mai  mică,  dar  asta  s-ar  putea  datora  efectelor  adverse  ale  noilor  
linii  de  terapii  luate.  În  orice  caz,  chiar  și  la  2  ani  de  urmărire,  toate  
cazurile  de  QoL  scăzută  s-au  mutat  către  condiții  mediocre  și  bune.  QoL  
este  un  factor  determinant  în  a  permite  pacienților  să  se  ocupe  mai  
bine  de  terapii,  atât  fizic,  cât  și  psihologic.126  Îmbunătățirea  nutriției,  
imunității  și  QoL  a  asigurat  continuitatea  terapiilor  convenționale:  
94,74%  din  eșantion  nu  a  trebuit  să  întrerupă  terapia.  ( Tabel  7),  
menținând  astfel  un  avantaj  față  de  tumoră  față  de  o  agravare  prin  
întreruperi.127  Îmbunătățirea  factorilor  anteriori  combinată  cu  
integrarea  cu  alte  fitoterapeutice  precum  astragalus,  apigenina,  
epigalocatechin-galat,  inozitol,  fucosterol,  polidatina  și  aloe  (efecte  
antiinflamatorii,  antioxidanți,  antiproliferative,  antimetastatice,  
proapoptotice,  sinergice)  ar  fi  putut  fi  decisive  în  îmbunătățirea  
prognosticului  cancerului.  În  urmărire  s-a  observat  o  reducere  a  
leziunilor:  +47,36%  la  3  luni.  La  6  luni  și  1  an,  față  de  3  luni,  reducerea  
leziunilor  a  încetat,  în  timp  ce  s-a  înregistrat  o  creștere  a  leziunilor  
(+2,57%  la  6  luni,  +17,39%  la  1  an)  și  a  noilor  metastaze  (+2,56%  la  1  
an).  6  luni).

dispersia  eșantionului  de-a  lungul  anilor  nu  a  fost  cauzată  doar  de  
decese,  ci  mai  ales  din  alte  motive.

Terapia  integrată,  ca  suport  pentru  terapia  convențională,  este  o  nouă  
abordare  de  luat  în  considerare  pentru  pacienții  cu  cancer  pulmonar.

Niciuna  nu  a  declarat.

Au  fost  prescrise  următoarele  substanțe:  ghimbir,  boswellia,  acetil  
L-carnitină,  ginseng  american,  lapacho,  melatonină,  polidatina.
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