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Ενοποιημένη Ογκολογία –
Integrative oncology

Δυο δεκαετίες πριν αν κάποιος σκεφτόταν να ανοίξει μια
συζήτηση με θέμα τις «Συμπληρωματικές και εναλλακτικές
θεραπείες στην ογκολογία» θα θεωρούνταν μάλλον γραφικός.
Εντούτοις σήμερα τολμάμε να ανοίξουμε μια ευρεία συζήτηση
μεταξύ των επαγγελματιών της υγείας για τον ρόλο, την
αξιοπιστία και την καταλληλότερη κλινική εφαρμογή των
συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών στην ογκολογία,
ώστε εμείς οι επαγγελματίες της υγείας να είμαστε σε θέση να
ενημερώνουμε αξιόπιστα τους ασθενείς με καρκίνο τι έχουν να
περιμένουν από αυτές τις θεραπείες, όσο αφορά τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής τους, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της
νόσου.
Τις τελευταίες δυο δεκαετίες υπήρξε μια αυξανόμενη αποδοχή της
«ενοποιημένης Ογκολογίας – Integrative oncology» – ή αν

προτιμάτε των «Συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών σε
ασθενείς με καρκίνο», ενώ αρκετές ερευνητικές εργασίες είναι
σε εξέλιξη σε διάφορα ακαδημαϊκά κέντρα και ιατρικές σχολές.
Οι υποστηρικτές της ενοποιημένης ογκολογίας ισχυρίζονται ότι
αυτή στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, παρέχοντας το
βέλτιστο από δυο διαφορετικές κοινότητες, συνδυάζοντας
θεραπείες του στηρίζονται στην επιστήμη και στην “ολιστική”
ιατρική. Εντούτοις, η μεγάλη πλειοψηφία των ολιστικών
θεραπειών υποστηρίζεται, προς το παρόν, από πτωχή επιστημονική
τεκμηρίωση.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά και στην
Ευρώπη το κλίμα απέναντι στις συμπληρωματικές θεραπείες έχει
αλλάξει από τον σκεπτικισμό σε ενθουσιώδη εναγκαλισμό. Το 2012
το NBC News ανέφερε ότι θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως ο
βελονισμός, η παραδοσιακή κινεζική ιατρική αλλά και η
ρεφλεξολογία προσφέρονται με αυξανόμενο ρυθμό σε αξιόπιστα
ιατρικά κέντρα όπως είναι το Memorial Sloan Kettering Cancer
Center (MSKCC),στη Νέα Υόρκη. Το 2014 the Wall Street Journal
ανέφερε ότι η Cleveland Clinic, Ohio, U.S.A. άνοιξε κλινική με
παραδοσιακά κινέζικα βότανα. Πολλά National Cancer Institute
ανακηρύχθηκαν ως Comprehensive Cancer Centers (NCI-CCCs) –
καθιερώνοντας
προγράμματα
ενοποιημένης
ογκολογίας,
προσφέροντας θεραπείες που περιλαμβάνουν οδηγίες διατροφής,
διαλογισμό, συμβουλές για αλλαγή στον τρόπο ζωής, “ενεργειακή
ιατρική”, ρεφλεξολογία, βελονισμό και ομοιοπαθητική. Μια
ιδιωτική αλυσίδα νοσοκομείων η Cancer Treatment Centers of
America, έχει στηρίζει το επιχειρηματικό της μοντέλο στην
ενοποιημένη ογκολογία και στην φυσιοπαθητική – naturopathic
ογκολογία.
Η ευρεία αποδοχή λοιπόν της ενοποιημένης ογκολογίας οδήγησε
στην δημιουργία μιας νέας κοινότητας της Society for
Integrative Oncology.

Μετά από αυτά δεν θα πρέπει να μας
εκπλήσσει το γεγονός ότι οι ασθενείς με
καρκίνο είναι εκείνοι με το μεγαλύτερο
ποσοστό χρήσης συμπληρωματικών θεραπειών
σε σχέση με άλλους ασθενείς.

Προβληματισμοί – ερωτήματα
Παρακάτω θα θέσω ερωτήματα και προβληματισμούς που απαιτούν
πειστικές απαντήσεις:

• Ένα από τα περισσότερο επίμαχα
ερωτήματα είναι: τι ακριβώς περιλαμβάνει
ο όρος “συμπληρωματικές και εναλλακτικές
θεραπείες”, πως προσδιορίζονται και από
ποιον;
Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές
Θεραπείες: υποκατηγορίες όπως
καθορίζονται από το National Center for
Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM) μετά το 2011
1Πρακτικές
δια
χειρισμών,εστιασμένες
στο
σώμα:Πρακτικές που βασίζονται
στη
κινητοποίηση
των
μυοσκελετικών δομών ώστε να
επηρεάσουν τη φυσιολογία.
Οστεοπαθητική, χειροπρακτική,
Κρανιοϊερή
θεραπεία,
θεραπευτικό μασάζ

2- Πρακτικές μυαλού- σώματος: Πρακτικές που επικεντρώνονται
στην αλληλεπίδραση εγκεφάλου- νου- σώματος και συμπεριφοράς με
πρόθεση να χρησιμοποιήσουν το νου ώστε να επηρεάσουν τη
σωματική λειτουργία και να προάγουν την υγεία. Άσκηση,
διαλογισμός, γιόγκα, βελονισμός, Tai Chi, προοδευτική
χαλάρωση, υπνοθεραπεία, καθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση
3-Φυσικά προϊόντα: Πρακτικές που χρησιμοποιούν ουσίες που
βρίσκονται στη φύση , συμπεριλαμβανομένης της διατροφής.
Βότανα, συμπληρώματα διατροφής, προβιοτικά, διατροφή, δίαιτα
4- Άλλες εναλλακτικές θεραπείες: Πρακτικές που δεν συνάδουν με
τους προηγούμενους ορισμούς της NCCAM. Ενεργειακές πρακτικές
(reiki, Qi Gong, θεραπευτικό άγγιγμα), εναλλακτικά συστήματα
ιατρικής (ομοιοπαθητική, παραδοσιακές Κινέζικες πρακτικές,
Αγιουβέρδα ,naturopathy)

• Αναφέρεται πως μέσω της ενοποιημένης
ογκολογίας επιτυγχάνεται η ανακούφιση των
συμπτωμάτων, ενώ δεν συνεισφέρει στη
βασική
θεραπεία
για
τον
καρκίνο.
Εντούτοις, οι σκεπτικιστές αναφέρουν πως
από μια κοντινή μάτια, οι βασικές αρχές,
σε πολλές από αυτές τις θεραπείες, με
αυστηρά
και
απόλυτα
επιστημονικά
κριτήρια, είναι έωλες. Για παράδειγμα θα
αναφερθώ στην Κρανιοϊερή θεραπεία του Dr
Upledger. Αναφέρεται πως η Κρανιοϊερή
θεραπεία
στηρίζεται
σε
ανύπαρκτες
φυσιολογικές λειτουργίες, όπως στην
ύπαρξη του “κρανιοϊερού συστήματος” και

του “κρανιοϊερού ρυθμού”.
Ας τα δούμε πιο αναλυτικά: Ο εγκέφαλος και ο
νωτιαίος μυελός, οι δυο βασικές συνιστώσες
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος για να
λειτουργιόσουν αποτελεσματικά απαιτούν ένα
απόλυτα
ισορροπημένο
περιβάλλον.
Το
κρανιοϊ
ε ρό σύ
σ τημα είναι ένα λειτουργικό
σύστημα που περιλαμβάνει τα κρανιακά οστά, τη
σπονδυλική στήλη, το ιερό οστού, τις
υποκείμενες μηνιγγικές μεμβράνες, όλες τις
άλλες δομές που συνδέονται με τις μήνιγγες
και το Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ). Αναφερόμαστε δηλαδή στην
ανατομία, επιλέγοντας τις δομές που περιβάλλουν το Κεντρικό
Νευρικό Σύστημα, στις οποίες ο Dr Upledger ο εμπνευστής και
θεμελιωτής της κρανιοϊερής θεραπείας τα συνέδεσε σε μια
λειτουργική ενότητα/οντότητα με τον όρο “κρανιοϊερό σύστημα”.

Ο πατέρας της Οστεοπαθητική
ς Dr A. T. Still, στις αρχές του
1900 είχε διατυπώσει την άποψη ότι «κάποια κρανιακά οστά ή
ταν
λοξοτμημε
́να σαν τα βρά
γχια ψαριού
, υποδεικνύ
οντας την αρθρική
κινητικό
τητα κά
ποιου “αρχε
́γονου αναπνευστικού μηχανισμού
”».
Πέ
ρ αν της Οστεοπαθητική
ς κοινό
τ ητας, πολύ λί
γ οι θεραπευτέ
ς
στον δυτικό κό
σ μο πί
σ τευαν, τό
τ ε, ό
τ ι τα κρανιακά οστά
κινού
νται μετά την παιδική ηλικί
α. Στις αρχέ
ς του 1970 ο Dr
Upledger εργαζό
τ αν με μί
α ομά
δ α γιατρώ
ν κι ερευνητώ
ν
σ τ ο M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . Σ τ όχ ο ς τ ο υ ς ήτ α ν ν α
διαπιστώ
σ ουν την εγκυρό
τ ητα του έ
ρ γου του Still και να
εξακριβώ
σουν αν τα κρανιακά οστά πρά
γματι κινού
νται, ή ό
χι.
Στό
χ ευαν, επί
σ ης, να ερευνή
σ ουν την σύ
ν θεση του υλικού των

κρανιακώ
ν ραφώ
ν.

Χρησιμοποί
ησαν ηλεκτρονικό μικροσκό
πιο για να προσδιορί
σουν
ό
τι το υλικό των ραφώ
ν συμπεριλαμβά
νει αιμοφό
ρα αγγεί
α, νεύ
ρα
και συνδετικόιστό
. Ό
,τι, δηλαδή
, βρί
σκουμε και στις υπό
λοιπες
κινητικε
́ς αρθρώ
σεις του σώ
ματος. Αυτά τα ευρή
ματα συνέ
τειναν
περισσό
τερο σε δυναμική κινητικό
τητα των κρανιακώ
ν οστώ
ν, σε
αντί
θεση με την οστέ
ινη συγκό
λλησήτους.
Επίσης για να διαπιστώ
σουν αν τα κρανιακά οστά κινού
νται, οι
ερευνητέ
ς μελέ
τησαν την κρανιακή κί
νηση ζώ
ντων οργανισμώ
ν τους
οποί
ους χρησιμοποί
ησαν στα πειρά
ματά τους, επιβεβαιώνοντας την
ύπαρξη ενός ρυθμού, διαφορετικού από τον καρδιακό ή
αναπνευστικό ρυθμό. Ο Dr Upledger τον ονόμασε “κρανιοϊερό
ρυθμό”, υποστηρίζοντας ό
τι με επαρκή εκπαί
δευση και εξά
σκηση,
έ
νας ικανό
ς θεραπευτή
ς μπορεί να ανιχνεύ
ει και να αξιολογεί
την ποιό
τ ητα του κρανιοϊ
ε ρού ρυθμού ενό
ς ατό
μ ου οπουδή
π οτε
ε π άν ω σ τ ο σ ώμ α τ ο υ . Α υ τ ός ο ρ υ θ μ ός δ ι α κ όπ τ ε τ α ι , ή
μεταβά
λ λονται τα ποιοτικά του στοιχεί
α ό
τ αν εμφανί
ζ ονται
περιορισμοί
.

Φυσικά οι αμφισβητήσεις δεν σταμάτησαν. Η πιο διαδεδομένη
είναι μια μελέτη όπου εμφανίζονται διαφορετικοί θεραπευτές να
αποτυγχάνουν να προσδιορίσουν τον ίδιο ρυθμό στον ίδιο ασθενή
( Rogers JS and others. Simultaneous palpation of the
craniosacral rate at the head and feet: Intrarater and
interrater reliability and rate comparisons. Physical Therapy
78:1175-1185, 1998).
Εντούτοις μελέτες όπως: “A study of the rhythmic motions of
the living cranium, VIOLA M. FRYMANN, D.O. FAAO, La Jolla,
California” και ερευνητική εργασία που δημοσιεύτηκε στο
International Journal of Osteopathic Medicine, όπου αναφέρεται
πως η ακρίβεια στη ψηλάφηση του Κρανιοϊερού ρυθμού εξαρτάται
από την εμπειρία του εξεταστή, δηλαδή στη πραγματικότητα είναι
θέμα αντίληψης του εξεταστή, ενώ η αποδεκτή συχνότητα του
ρυθμού κυμαίνεται από 2 – 7 κύκλους το λεπτό.

Σήμερα έχουμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Η εξέλιξη στην
μελέτη του Κρανιοϊερού ρυθμού έρχεται από τον ερευνητή ιατρό
Dr Thomas Rasmussen, Clinical Research Fellow,The University
of Melbourne, σχεδιάζοντας μια έρευνα, οπου μέσω ενός
λογισμικού μπορεί να καταγραφεί ξεχωριστά ο καρδιακός ρυθμός,
ο αναπνευστικός ρυθμός και ο κρανιοϊερος ρυθμός, δίνοντας
πληροφορίες για τη συμμετρία, την ποιότητα, το εύρος και την
συχνότητα του ρυθμού. Μέσω αυτής της ερευνητικής εργασίας
δίνονται απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Σύντομα αναμένεται να
δημοσιευτεί.

• Το κίνητρο για αρκετούς ασθενείς να
δοκιμάσουν συμπληρωματικές θεραπείες
στηρίζεται στη πεποίθηση πως “το φυσικό”
είναι πάντα “ασφαλές”. Οι σκεπτικιστές
αμφιβάλλουν για αυτή τη πεποίθηση
ισχυριζόμενοι πως το φυσικό μπορεί να
είναι σε κάποιες περιπτώσεις θανατηφόρο
όπως για παράδειγμα το… κώνειο.
Αν όμως αυτό είναι το θέμα τι να πει κάποιος για τη “χημεία”.

• Συχνά αναφέρεται από τους σκεπτικιστές
η έλλειψη τεκμηριωμένων ερευνητικών
δεδομένων που να επιβεβαιώνουν την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των
συμπληρωματικών θεραπειών, τόσο στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των
ασθενών,
όσο
και
στο
προσδόκιμο
επιβίωσης.
Ας θυμηθούμε τώρα τι έλεγαν οι μελέτες που
χρησιμοποιούσαν ιατρικές κοινότητες στην
Αμερική, αλλά και εδώ, προ 20ετίας για να
πείσουν το κοινό πως το κάπνισμα συγκεκριμένων
τσιγάρων είναι υγιεινό και τι πιστεύουν σήμερα
για το ίδιο θέμα. Δεν νομίζω κάνεις σήμερα να
πιστεύει πως το κάπνισμα είναι υγιεινό!

Η Ιατρική επιστήμη δεν είναι στατική αλλά
μεταβάλλεται, κάτι που σήμερα θεωρείται
αυτονόητο αύριο είναι ξεπερασμένο, ίσως
και λανθασμένο.
Το American National Institute of Health (NIH), έχει σχεδιάσει
ένα πλήρες ερευνητικό πρόγραμμα για τις συμπληρωματικές και
εναλλακτικές θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και πρόσφατα
επισήμανε τις βασικές προκλήσεις από μια τέτοια ερευνητική
προσπάθεια:
– Διεξαγωγή μελετών που αφορούν σύνθετα θεραπευτικά συστήματα
μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολες από τις συμβατικές
δοκιμασίες.
– Το πεδίο της ογκολογίας, είναι ιδιαίτερα συναισθηματικό
πεδίο, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη δυσκολία στη στρατολόγηση

εθελοντών από ότι συνηθίζεται σε άλλα πεδία.
– Τα βότανα και τα άλλα συμπληρώματα συνήθως δεν έχουν σταθερά
χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά για κλινικές έρευνες.
– Σε κάποιες συμπληρωματικές θεραπείες, όπως για παράδειγμα
στον βελονισμό, είναι δύσκολο να σχεδιαστεί μια τυφλή μελέτη,
καθώς είναι δύσκολο να βρεθεί μια ικανοποιητική placebo
δοκιμασία.
Στα παραπάνω θα προσέθετα την ηθική και την δεοντολογία της
θεραπευτικής ομάδας να χορηγήσει placebo θεραπεία σε ασθενή με
καρκίνο, αλλά και την έλλειψη οικονομικού ενδιαφέροντος από
την πλευρά των φαρμακευτικών εταιρειών στο σχεδιασμό
ερευνητικών προγραμμάτων με περιεχόμενο τις συμπληρωματικές
θεραπείες.

Συμπέρασμα
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως από την πλήρη
απόρριψη των συμπληρωματικών θεραπειών
έχουμε φτάσει στην αποδοχή. Σημαντικό
βήμα αρκεί να μην φτάσει στην αυθεντία.
Απαιτούνται πολλά να γίνουν ακόμη.
Υπάρχουν πολλά που δεν ξέρουμε και άλλα
που πρέπει να διερευνηθούν. Αυτή τη
συζήτηση ανοίγουμε σήμερα ελπίζοντας να
δώσουμε πειστικές απαντήσεις ή να
προσθέσουμε
δημιουργικούς
προβληματισμούς. Άλλωστε η συζήτηση μόλις
ξεκίνησε …!
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