Informații de sănătate importante pentru toți

Beneficiile sinergiei microelementelor nutritive
în cancerul pancreatic
Pancreasul, localizat în spatele părții inferioare a stomacului, este un organ vital care secretă diferite enzime digestive și hormoni (de ex.insulină) care reglează nivelul
zahărului în sânge.

Cancer pancreatic stadiul III
Arteră
hepatică
comună Axa celiacă
(trunchi)
Vena
portă
Canal
biliar
Canal
pancreatic

Pancreas
Cancer
Artera
mezenterică
superioară

Duoden

Cancerul pancreasului este o boală gravă și adesea letală. Este
cel de-al 12-lea dintre cele mai comune tipuri de cancer din
întreaga lume, cu aproximativ 338.000 noi cazuri diagnosticate în 2012.1 Totuși, se estimează că până în anul 2030 cancerul pancreatic va fi pe locul doi în topul mortalității
cancerelor. Conform prognozei Societății Americane pentru
Cancer (American Cancer Society), 46.420 oameni din SUA
vor fi diagnosticați cu cancer și 39.590 dintre aceștia vor deceda din această cauză. În Europa au existat 103.845 cazuri
de cancer pancreatic în 2012. Doar 4-5% dintre persoanele
diagnosticate cu cancer pancreatic trăiesc mai mult de 5 ani
de la data diagnosticului, iar acest lucru se întâmplă pentru că
diagnosticarea cancerului pancreatic se face de obicei abia
când acesta este în stadiu foarte avansat, din cauza absenței
unor simptome specifice și a faptului că, la fel ca și în cazul
altor cancere, nu există nici un tratament eficient.
Factorii asociați riscului crescut de cancer pancreatic includ
fumatul, obezitatea, expunerea la anumite substanțe chimice,
pancreatita cronică, mutațiile genetice și chiar diabetul insulinoindependent. Apariția subită a icterului, durerilor abdominale, modificărilor comportamentului intestinal asociate cu
pierderea în greutate și lipsa poftei de mâncare pot fi simptome care să necesite o atenție suplimentară, chiar dacă nu
sunt în mod tipic asociate cancerului pancreatic.
Unul dintre motivele pentru care cancerul pancreatic este fatal
este acela că, la momentul diagnosticării, acesta de obicei este
deja răspândit. Mecanismul cheie pe care îl folosesc celulele
canceroase pentru a se răspândi în organism implică distrugerea colagenului și a țesutului conjunctiv din jurul celulelor
canceroase. În prezent nu există prea multe opțiuni disponibile pentru a controla degradarea excesivă a țesutului conjunctiv și a opri formarea de metastaze. Totuși, cercetările
noastre au demonstrat că microelementele nutritive precum
vitamina C, lizina, prolina, extractul de ceai verde și altele

sunt eficiente în blocarea enzimelor de digerare a colagenului
cunoscute sub numele de metaloproteinaze de matrice (MMP)
care facilitează răspândirea diferitelor tipuri de cancer. De
aceea, am studiat dacă o combinație specifică a acestor microelemente nutritive poate afecta creșterea și potențiala migrare prin țesuturi a celulelor de cancer pancreatic.2 Am
observat că această combinație de microelemente nutritive a
fost capabilă să diminueze creșterea celulelor canceroase pancreatice cu 62%. În plus, aceste elemente nutritive pot opri
complet secreția enzimelor de tip MMP de către aceste celule
canceroase. Ca rezultat, deoarece microelementele nutritive
au ajutat la întărirea țesutului conjunctiv înconjurător, celulele
canceroase pancreatice au fost mai puțin capabile să traverseze această barieră naturală, potențialul său de răspândire
fiind redus cu până la 87%.
Noiembrie este luna conștientizării cancerului pancreatic, în
cadrul căreia accentul se pune pe educație și finanțarea cercetărilor în domeniu. Întrucât la momentul diagnosticării cancerul pancreatic este adesea inoperabil și nu există nici un
tratament cu o eficiență dovedită, cercetările noastre prezintă
o importanță deosebită. Prin deschiderea de noi drumuri în
abordarea naturală a cancerului, acestea oferă speranță milioanelor de pacienți care în acest moment nu au nici o opțiune
reală pentru eliminarea eficientă a cancerului pancreatic.
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