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RESUMO
Objetivo: Esta revisão de escopo irá identificar, mapear e sintetizar a literatura

disponível sobre o uso do visco em pacientes com câncer em ensaios clínicos.

Introdução: O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, e possui

diversas consequências negativas à saúde, decorrente dos efeitos adversos do

tratamento e da doença em si. Com isso, práticas terapêuticas não convencionais

vêm sendo pesquisadas como forma de ajudar no tratamento dessa doença. O

visco é um fitoterápico amplamente difundido na área oncológica, utilizado em

tratamentos curativos e paliativos.

Critérios de inclusão: Essa revisão de escopo não se limitou por período de

tempo, região geográfica, ano de publicação, idioma, ou população específica. São

consideradas intervenções baseadas ou que incluem Viscum album L. em pacientes

com qualquer tipo de câncer. Apenas ensaios clínicos são incluídos, independente

do desenho metodológico utilizado.

Métodos: As buscas foram realizadas nas bases: CINAHL, MEDLINE, LILACS,

SciELO, Embase, Scopus, CENTRAL e Web of Science. A estratégia de busca foi

adaptada às especificidades de cada uma dessas bases de dados, utilizando termos

e seus sinônimos relacionados à intervenção (visco) e à população (câncer). Após a

fase de pesquisa dos relatos, fez-se a remoção das duplicatas através do Mendeley.

A seleção foi realizada com a ajuda do software Rayyan e a extração de dados dos

estudos foi conduzida a partir de critérios definidos previamente pela autora.

Resultados: Os tipos de estudos encontrados foram: ensaios clínicos aleatorizados

controlados do tipo paralelo; ensaios clínicos não aleatorizados e de antes e depois.

Os cânceres que mais foram estudados foram o de mama e bexiga. O tempo de

intervenção variou entre dias e número de vezes na semana. O tipo de visco mais

pesquisado é o Iscador e a principal forma de aplicação é subcutânea. Os

desfechos mais avaliados foram sobrevida livre de doença, sobrevida global e

qualidade de vida (EORTC QLQ-C30).

Conclusão: A utilização do visco no câncer na pesquisa clínica é bastante

heterogênea, precisando de mais estudos clínicos com metodologia mais complexa

e de melhor qualidade.

Palavras-Chaves
Viscum album L., neoplasia, fitoterapia, ensaios clínicos, cuidado paliativo



INTRODUÇÃO
O câncer é considerado uma das principais causas de morte e um

obstáculo para o aumento da expectativa de vida em todo o mundo. Em 2020 as

estimativas apontaram 10 milhões de mortes por câncer e cerca de 19,3 milhões de

novos casos em todo o mundo. Os tipos de câncer mais frequentes na população

mundial são os de mama, pulmão, colorretal, próstata e de estômago (Sung et al.,

2021).

O processo da carcinogênese envolve múltiplos estágios e é inicialmente

caracterizado por acúmulo de alterações no genoma, causadas principalmente por

mutações e/ou erros na segregação cromossômica durante a mitose, em genes que

exercem papel na manutenção do balanço celular, como os envolvidos na morte e

proliferação celular. As células cancerosas são capazes de se adaptar ao seu

ambiente celular, multiplicar-se descontroladamente, regular a angiogênese, invadir

tecidos adjacentes e fazer metástase (Fares et al., 2020; N Kontomanolis et al.,

2021).

Além de repercussões celulares, metabólicas e fisiológicas, o câncer

pode causar algumas consequências negativas aos pacientes, podendo gerar

sintomas como: dor, constipação, edema, confusão, náuseas e/ou vômitos, disfagia,

dispneia, tosse, rouquidão, tonturas, problemas no sono, problemas psicológicos,

fadiga, caquexia, fraqueza, perda de peso, dispepsia, xerostomia, alterações no

paladar, falta de energia e de apetite (Walsh & Rybicki, 2006).

O tratamento convencional do câncer pode produzir diversos efeitos

colaterais, prejudicando a autonomia e a qualidade de vida (Cheng et al., 2017).

Dentre os sintomas mais recorrentes está a fadiga, definida fisiologicamente como a

incapacidade de manter a produção de energia, mesmo quando o músculo não está

sendo usado, é percebida com a sensação de fraqueza e interfere negativamente

também em outros aspectos subjetivos de importância clínica, como a qualidade de

vida relacionada à saúde (Ryan et al., 2007).

Além da fadiga, há outros efeitos potenciais a longo prazo e tardios do

tratamento convencional, como: dores no corpo, deficiência cognitiva, disfunção

intestinal ou da bexiga, ondas de calor, neuropatia periférica, linfedema, problemas

psicossociais, medo de recorrência, problemas de sono, interrupção da função,

isolamento social, perda ou mudança no status de emprego. Todos esses fatores

afetam as características pessoais e a vida social do sobrevivente do câncer

https://paperpile.com/c/iXcFyk/Mboc
https://paperpile.com/c/iXcFyk/Mboc
https://paperpile.com/c/iXcFyk/0cpV
https://paperpile.com/c/iXcFyk/Le6M
https://paperpile.com/c/iXcFyk/Le6M
https://paperpile.com/c/iXcFyk/XdOv
https://paperpile.com/c/iXcFyk/VmHH
https://paperpile.com/c/iXcFyk/rDk5


(Jacobs & Shulman, 2017). O acompanhamento da evolução destes aspectos

durante o tratamento requer a utilização de ferramentas específicas, como

questionários e escalas previamente validados (Oei et al., 2020).

Além do tratamento convencional, como a quimioterapia, radioterapia,

cirurgia e imunoterapia, o câncer pode ser abordado por terapias complementares e

alternativas, que consistem em práticas terapêuticas não convencionais, cujos

objetivos envolvem aliviar os sintomas da doença, os efeitos colaterais dos

tratamentos convencionais, e a melhora do bem-estar e da qualidade de vida

(Hiam-Galvez et al., 2021; Greenlee et al., 2017).

As práticas terapêuticas não-convencionais mais comum são:

homeopatia, naturopatia, ayurveda, medicina tradicional chinesa, meditação,

fitoterapia ou suplementos nutricionais, terapias de toque ou tratamento quiroprático

e terapias energéticas (Kuo et al., 2018) . Dentre essas, a fitoterapia, que consiste

na utilização terapêutica de plantas ou extrato de plantas, se destaca pelo

processamento industrial mínimo, sendo uma alternativa mais acessível à

população (Lopes et al., 2017; Tilburt & Kaptchuk, 2008). No câncer, plantas como

Echinacea, Ginseng, Allium sativum L e Viscum album L. estão entre as mais

utilizadas. Especificamente, o visco (Viscum album L.) é um fitoterápico muito

utilizado no tratamento do câncer, principalmente visando a diminuição dos efeitos

colaterais, regressão do tumor e o aumento na taxa de sobrevivência (Nazaruk &

Orlikowski, 2016).

Viscum album L. é uma planta hemiparasita pertencente à família

Santalaceae (Felenda et al., 2019). As principais formas de utilização do visco são

de acordo com a sua extração, que são: fermentação aquosa, extração de água ou

prensagem; e com a proporção de elementos importantes, como: lectinas de visco,

viscotoxinas e polissacarídeos. A sua principal forma de administração é injetável,

mas também pode ser usado na forma de extrato de visco (Felenda et al., 2019;

Ostermann et al., 2019, 2020).

O visco tem sido pesquisado em diversos tipos de câncer, como o de

mama, pulmão e colorretal (Matthes et al., 2020). Sua utilização se dá em diferentes

contextos, sobretudo na investigação das ações antitumorais e do aumento da

sobrevida, como parte do tratamento adjuvante; mas também visando o cuidado

paliativo, a partir da redução dos sintomas adversos dos tratamentos e da doença,

resultando em melhor qualidade de vida (Horneber et al., 2008).

https://paperpile.com/c/iXcFyk/Qupa
https://paperpile.com/c/iXcFyk/ywUj
https://paperpile.com/c/iXcFyk/wboE
https://paperpile.com/c/iXcFyk/NHc0
https://paperpile.com/c/iXcFyk/YH4u
https://paperpile.com/c/iXcFyk/coUr
https://paperpile.com/c/iXcFyk/CtBt
https://paperpile.com/c/iXcFyk/rk1C
https://paperpile.com/c/iXcFyk/rk1C
https://paperpile.com/c/iXcFyk/c9ci
https://paperpile.com/c/iXcFyk/c9ci+ud6f+RXCO
https://paperpile.com/c/iXcFyk/c9ci+ud6f+RXCO
https://paperpile.com/c/iXcFyk/UlZH
https://paperpile.com/c/iXcFyk/kq1t


Esta revisão de escopo tem como objetivo identificar, mapear e sintetizar

a literatura disponível sobre o uso do visco (Viscum album L.) em estudos clínicos

como intervenção em pacientes com câncer. Em conjunto, pretende-se apresentar

lacunas na literatura, visando colaborar com o desenvolvimento do conhecimento e

com futuras pesquisas de abordagem terapêutica com o uso do Viscum album L.

Para este trabalho, foi realizada uma busca preliminar no MEDLINE, Google

Scholar, no Banco de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas e na Síntese de

Evidências do JBI para garantir que não há nenhuma revisão sistemática ou revisão

de escopo atual ou em andamento sobre esse tópico específico de pesquisa.

MÉTODOS
Uma revisão de escopo é aquela que sintetiza e mapeia um campo de

interesse específico na literatura já existente. No meio científico, é realizada para

examinar o alcance, extensão e natureza da atividade de pesquisa. Assim, sendo

capaz de resumir e disseminar os resultados do estudo e, conseguindo identificar as

lacunas da no campo científico. Como possui um método minucioso para mapear as

áreas, pode ser usada como um projeto independente ou como prévia para uma

revisão sistemática (Pham et al., 2014), inclusive em 2018, a Preferred Reporting

Items for Systematic Reviews (PRISMA) foi ampliada para as revisões de escopo

(PRISMA-ScR), contendo uma versão disponível e atualizada da metodologia. A

revisão de escopo proposta será conduzida de acordo com a metodologia JBI para

revisões de escopo (Phillips, C. et. al., 2022).

Perguntas da revisão

1. Há alguma prevalência do tipo de câncer em que o visco foi mais

investigado?

2. Qual o tipo de viscum mais usado? Há maior utilização de alguma isoforma

ou componente isolado sobre os demais? Foi utilizado sozinho ou parte de

uma terapia multicomponente?

3. Quais as principais características dos pacientes incluidos (sexo, idade,

contexto de tratamento)?

4. Quais as principais características da intervenção (ex:

dose/frequência/duração/via de administração)?

https://paperpile.com/c/iXcFyk/7Wkb


5. Quais os desfechos e instrumentos de avaliação mais utilizados?

6. Quais desenhos clínicos têm sido utilizados na construção das evidências

(tipo de estudo, tipo de controle)

7. Qual perfil dos autores que pesquisam o tema? (país, conflito de interesses,

colaborações, grupo de pesquisa predominante)

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Participantes
O escopo da revisão não foi limitado a uma população específica, ou

seja, não houve restrições de idade, sexo, etc. Pacientes com qualquer tipo de

câncer, independente do estágio, que estejam ou passaram por tratamentos, como:

radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, pré e pós-largo.

Conceito
Intervenções à base de Viscum album L. (ou algum de seus componentes

ativos), administrados de forma isoladamente ou em conjunto com outras terapias

convencionais e/ou não convencionais, tendo como orientação o tratamento curativo

e paliativo de pacientes com câncer.

Contexto
Esta revisão de estudo é global e não foi limitada por período de tempo

ou região geográfica. Também não houve restrição do ano de publicação e do

idioma escrito. Identificou os principais grupos de pesquisa, número de centros, país

e financiamento.

Tipos de Fontes
Esta revisão de escopo considerou a inclusão de ensaios clínicos,

aceitando ensaios de escalação de dose, paralelos e cruzados. Outros desenhos de

estudos, como revisões de literatura, relatos de casos e estudos observacionais

foram excluídos.

Estratégia de Busca



A estratégia de busca teve como objetivo localizar estudos publicados e

não publicados. Uma pesquisa limitada inicialmente às bases de dados MEDLINE

(via PubMed) e Embase foi realizada para identificar o volume e os tipos principais

de artigos sobre o tema. As palavras contidas nos títulos e resumos destes artigos

referentes à intervenção (visco) e à população (câncer), assim como seus

sinônimos, e os termos de indexação foram usados para desenvolver uma

estratégia de busca completa para as seguintes bases: MEDLINE, Cochrane Central

Register of Controlled Trials (CENTRAL) e Embase. A estratégia de busca foi

adaptada às especificidades destas bases de dados, incluindo os termos de

indexação específicos de cada uma - MeSH (Medical Subject Headings) e Emtree, e

os termos foram combinados usando operadores booleanos.

A busca final foi realizada utilizando a estratégia de busca acima

adaptada às bases, nas seguintes bases: CINAHL, MEDLINE, LILACS, SciELO,

Embase, Scopus, CENTRAL, Web of Science (ver Apêndice 1). Foram incluídos

estudos publicados em qualquer idioma, sem restrição de data de publicação.

Seleção de estudo/fonte de evidência
Após a fase de pesquisa, todos os relatos foram carregados no Mendeley

para remoção das duplicatas. Os títulos e resumos foram selecionados de acordo

com os critérios de elegibilidade com a ajuda do software Rayyan (Ouzzani,

Hammady, Fedorowicz, & Elmagarmid, 2016) por dois revisores independentes. O

texto completo das citações selecionadas foi obtido e avaliado em detalhes em

relação aos critérios de inclusão por dois revisores independentes. Os motivos de

exclusão de fontes de evidência no texto completo que não atendem aos critérios de

inclusão foram registrados e relatados na revisão de escopo. Quaisquer

divergências que surgiram entre os avaliadores em cada etapa do processo de

seleção foram resolvidas por meio de discussão até que se chegou a um consenso.

Os resultados da pesquisa e do processo de inclusão do estudo forma relatados na

íntegra na revisão de escopo final e apresentados em um diagrama de fluxo de

acordo com Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses

extension for scoping review (PRISMA-ScR) (ver figura 1).

Extração de dados



A extração de dados dos estudos foi realizada com o auxílio de um

formulário de coleta de dados, previamente testado na fase piloto da revisão, de

forma independente pela autora (Cordeiro, M.). Posteriormente a tabela de extração

foi revisada por um segundo autor (Malta, F.). Discordâncias surgidas durante a

revisão foram resolvidas consensualmente por meio de discussão ou, se

necessário, por julgamento de terceiro (Caetano, D.). As características dos estudos

extraídos serão apresentadas em uma tabela (Tabela 1), informando:

- Métodos dos estudos: desenho, duração, período de execução, registro do

ensaio, objetivo primário;

- Participantes: idade, país, sexo, tamanho da amostra total e do grupos, tipo e

estágio do câncer, contexto do tratamento;

- Intervenção: tempo de intervenção, dose, frequência, duração, árvore de

cultivo, espécie de visco,o isoforma, método de administração, local de

administração;

- Comparador: tipo de controle, composição do placebo, descrição do

tratamento ativo, características do tratamento combinado;

- Desfechos: desfechos avaliados, método de avaliação;

- Outros: declaração de ética, conflito de interesse dos autores do estudo,

fontes de financiamento.

RESULTADOS
A pesquisa inicial obteve 5834 registros das bases de dados (PubMed:

883; Web of Science: 921; Embase: 2054; Scopus: 1341; CENTRAL: 154;

SciELO:0; LILACS: 8; CINAHL: 473). Após a remoção das duplicações, realizadas

nos softwares Mendeley e Rayyan, restaram 2670 relatos, os quais foram

submetidos para seleção - leitura do título e resumo, com o auxílio do Rayyan.

Destes, 213 relatos foram selecionados, mas apenas 105 recuperados para leitura

de texto integral e avaliação dos critérios de elegibilidade. Por fim, um total de 33

estudos satisfizeram os critérios de elegibilidade e foram incluídos nesta revisão.



Figura 1: Diagrama de fluxo para revisões sistemáticas PRISMA 2020.

Dentre as publicações incluídas, grande parte foi publicada após o ano de

2005 (Figura 2). Em geral foram publicados estudos majoritariamente na língua

inglesa, com apenas uma publicação no idioma alemão. Dos 33 estudos incluídos -

20 são ensaios clínicos aleatorizados controlados do tipo paralelo; 2 são ensaios

clínicos não aleatorizados e 11 são estudos de braço único com desenho

Antes-Depois. Os objetivos principais dos estudos abordaram sobretudo a eficácia,

taxa de resposta, sobrevivência, resposta antitumoral, segurança, tolerabilidade,

qualidade de vida e efeitos imunológicos. Entre os estudos randomizados, os

objetivos primários mais utilizados foram, respectivamente: efeitos imunológicos (n =



5), sobrevivência livre de doenças (n = 4), eficácia (n = 4), não-reportaram (n = 2).

Já entre os Antes-Depois os principais: resposta anti-tumoral (n = 3), tolerabilidade

(n = 3), não reportaram (n = 2). Dentre o total de estudos, 14 possuem um único

centro, 5 têm de 2-5 centros, e três multicêntricos com mais de 10 centros. Onze

estudos não reportaram informações sobre os centros onde foram realizados.

Figura 2: Série histórica do número de estudos clínicos publicados por ano

Legenda: Gráfico de relação do ano de publicação e as quantidades de estudos em cada ano.

Sobre as características da população dos estudos, a maioria são incluiu

homens e mulheres (n = 20), mas também há trabalhos só com mulheres (n = 6), só

com homens (n = 1). Não foram reportadas informações sobre o sexo dos

participantes em seis ensaios clínicos. De acordo com os critérios de inclusão, três

estudos incluíram crianças e adolescentes, dezessete incluíram adultos e idosos e

treze não reportaram a idade. A média de idade dos pacientes foi de até 60 anos

em 28.3% dos estudos, superior a 60 anos em 42.4%, e não reportada em 27.2%. O

número de participantes inscritos: 0-20: 5 estudos; 20-50: 11 estudos; 50-100:7



estudos; 100-300: 6 estudos; 300-500: 5 estudos; NR: 2 estudos. A taxa de atrito

dos estudos possui uma média de 0-15% em 11 estudos, 15-45% em 4 e em 16 não

foram reportados.



Tabela 1: Características dos estudos incluídos

Estudo País Desenho Objetivo
Principal

Amostra
(n total)

Atrito
(%)

Tipo de Câncer Intervenção Duração
(semanas)

Dose Frequência
(x/sem)

Desfechos Avaliados

(Lenartz et al.,
1996) Grécia RCT NR 35 NR Glioma

Extrato de Visco
(s.c) 12 (fixa) 1 ng/kg(BW) 2

Imunofenotipagem de
leucócitos do sangue

periférico

(Heiny et al.,
1998) Grécia RCT

Correlação entre
Imunidade Celular
e Beta-Endorfina

plasmática
NR NR Mama

Extrato de Visco
(s.c) NR

0.5-1.0
ng/kg(BW) 2 Parâmetros imunológicos

(Steuer-Vogt et
al., 2001)

Reino
Unido RCT Sobrevida Livre de

Doença
588 18.75 Cabeça e

Pescoço
Eurixor (s.c) 60 (fixa) 1 ng/kg(BW) 2

QoL, SLD e específica de
doenças, parâmetros

imunológicos

(Piao et al.,
2004) Grécia RCT

Eficácia e
Segurança 233 12.45 Vários (Mama,

Ovário, CPCNP)
Helixor (s.c) 5-9 1-200 mg 3 QoL, Segurança

(Kleeberg et al.,
2004)

Reino
Unido RCT

Sobrevida Livre de
Doença 204 10.29 Melanoma Iscador (s.c)

52 ou até à
progressão
do tumor 0.01 - 20 mg 3 SLD, Sobrevida Global

(Semiglasov et
al., 2004) Grécia RCT QoL 272 4.04 Mama Lektinol (s.c) 15 (fixa) 0.5 ml 3

Parâmetros imunológicos,
QoL, eventos adversos

(Klopp et al.,
2005;

Semiglasov et
al., 2004) Grécia RCT

Reduzir os ED da
radio/quimio 20 NR Laringe, Faringe Iscador (i.c.) 12 (fixa) 0.01 - 5 mg 2-3 (dia)

Eventos adversos, estado
de microcirculação, GB

https://paperpile.com/c/iXcFyk/gk0D
https://paperpile.com/c/iXcFyk/gk0D
https://paperpile.com/c/iXcFyk/7xaB
https://paperpile.com/c/iXcFyk/7xaB
https://paperpile.com/c/iXcFyk/QTgY
https://paperpile.com/c/iXcFyk/QTgY
https://paperpile.com/c/iXcFyk/95n9
https://paperpile.com/c/iXcFyk/95n9
https://paperpile.com/c/iXcFyk/uPZw
https://paperpile.com/c/iXcFyk/uPZw
https://paperpile.com/c/iXcFyk/shlU
https://paperpile.com/c/iXcFyk/shlU
https://paperpile.com/c/iXcFyk/shlU+SS6j
https://paperpile.com/c/iXcFyk/shlU+SS6j
https://paperpile.com/c/iXcFyk/shlU+SS6j
https://paperpile.com/c/iXcFyk/shlU+SS6j


Estudo País Desenho Objetivo
Principal

Amostra
(n total)

Atrito
(%)

Tipo de Câncer Intervenção Duração
(semanas)

Dose Frequência
(x/sem)

Desfechos Avaliados

(Schink et al.,
2007) Suíça RCT Imunossupressão 32 34.38 Colorretal Iscador (i.c.) 1 (fixa) 5 mg NR Parâmetros imunológicos

(Ibrahiem &
Hekal, 2009)

Estados
Unidos RCT

Eficácia e
Segurança 60 NR Bexiga

Extrato de Visco
(i.v.) NR NR NR

Progressão do tumor,
eventos adversos

(Tröger et al.,
2009)

Nova
Zelândia RCT

Resposta clínica e
neutropenia 95 1.05 Mama Iscador (s.c) 18 (fixa) 0.01 - 5 mg 3

QoL, neutropenia, eventos
adversos

(Son et al.,
2010) Coreia RCT

Efeitos
imunológicos 20 NR Mama Helixor (s.c) 7 (fixa) 1 - 100 mg 3 Níveis séricos de citocinas

(Hagens et al.,
2011) Alemanha RCT

Efeitos
imunológicos 48 NR Mama Iscador (NR) 12 - 26 (fixa) 20 mg 3 QoL, ansiedade, depressão

(Emma, 2012) Alemanha RCT
Eficácia e
Segurança 40 NR Pulmão (CPCNP)

Fermentatum Q
(s.c) 12 (fixa) 1 ml 3 QoL, estresse oxidativo

(Kim et al.,
2012)

Reino
Unido

RCT QoL,
imunomodulação,

segurança

32 9.37
Gástrico ABNOVAviscum

Quercus (s.c)

24 (fixa)
0.02 - 20 mg

3
QoL, eventos adversos,

parâmetros imunológicos

https://paperpile.com/c/iXcFyk/B4hi
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Estudo País Desenho Objetivo
Principal

Amostra
(n total)

Atrito
(%)

Tipo de Câncer Intervenção Duração
(semanas)

Dose Frequência
(x/sem)

Desfechos Avaliados

(Bar-Sela et al.,
2013)

Reino
Unido RCT

Quimioterapia
Toxicidade 79 8.86 Pulmão (CPCNP) Iscador (s.c)

tempo até
progressão 10 mg 3

QoL, eventos adversos,
sobrevida global, SLD

(Tröger et al.,
2014)

Reino
Unido RCT Sobrevida Global 220 5.45 Pancreático Iscador (s.c)

até 52 (média
= 20) 0.01 - 10 mg 3

Sobrevida global, QoL,
segurança

(Longhi et al.,
2014)

Estados
Unidos RCT

Sobrevida Livre de
Doença

Pós-Recidiva 20 5 Osteosarcoma Iscador (s.c) 52 (fixa) 0.01 - 20 mg 3 SLDPR, QoL

(El-Kolaly et al.,
2016) Egito RCT

Eficácia e
Segurança 45 0

Vários (Mama,
Broncogénico,
mesotelioma,

outros)
ABNOBAviscum

Fraxini (i.p.)
Agudo

100 mg 1 NR
Taxa de resposta, drenagem

torácica intercostal

(Pelzer &
Tröger, 2018)

Estados
Unidos RCT

Resposta clínica e
Sobrevida Livre de

Doença 95 10.53 Mama
Helixor A,

Iscador M ( s.c) 18 (fixa)
1-50 mg;

0.01- 5 mg 3

QoL, temperatura,
neutropenia, eventos

adversos

(Huntley et al.,
2021) Alemanha RCT

Viabilidade
(retenção de

participantes e
experiência) 45 NR Mama

Iscador M,
Iscador P 12 (fixa) 1 -20 mg/ml NR Viabilidade

(Seifert et al.,
2022)

Reino
Unido RCT

Reduzir a
toxicidade 340 36.5

Vários (Hodgkin’
Leucemia,

nefroblastoma) Helixor ( s.c)

Até que o CT
termine

(média = 40) 0.1 - 50 mg 2
Toxicidade, eventos

adversos, sobrevida global

https://paperpile.com/c/iXcFyk/NTj8
https://paperpile.com/c/iXcFyk/NTj8
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Estudo País Desenho Objetivo
Principal

Amostra
(n total)

Atrito
(%)

Tipo de Câncer Intervenção Duração
(semanas)

Dose Frequência
(x/sem)

Desfechos Avaliados

(Salzer &
Havelec, 1978) Suíça

Ensaio

Não-Rando

mizado Sobrevida Global 77 NR
Carcinoma

Broncogénico

Iscador ( s.c)

NR (até à
morte)

NR 3

Sobrevida global

(Büssing et al.,
2005) Grécia

Ensaio
Não-Rando

mizado
(Fase 2) NR 105 NR Mama Iscador (i.v.) Agudo 1 mg 1

Função granulocitária, GB,
proteínas do soro

(Kjaer, 1989)
Reino
Unido

Antes-
Depois (Fase

2)
QoL e

sobrevivência 14 NR Renal, Pulmão Iscador (s.c) 4 (fixa)
20, 30, and
50 mg/mI 2 (dia)

Taxa de resposta, QoL,
Sobrevida

(Friess et al.,
1996) Grécia

Antes-Depois
(Fase 1/2) NR 16 NR Pancreático Eurixor (s.c) NR 1 ng/kg(BW) 2 Taxa de resposta, QoL

(Elsässer-Beile
et al., 2005) Grécia

Antes-Depois
(Fase 1/2)

Tolerabilidade,
Efeitos

Antitumorais e
Imunológicos 30 NR Bexiga

Extrato de Visco
(i.v.) 6 (fixa)

10 - 5,000
ng/ml 1

Taxa de recorrência,
eventos adversos

(Bergmann et
al., 2008;

Elsässer-Beile
et al., 2005)

Reino
Unido

Antes-Depois
(Fase 1, ED )

Tolerabilidade e
Segurança 26 NR

Vários (Colorretal
, Sarcoma,
Melanoma,

outros) Aviscumine (s.c)

variam (3-39;
média 6

semanas)
0.1-10

ng/kg(BW) 2

Toxicidade, farmacocinética,
anticorpos para aviscumina,
concentrações de citocinas,

eficácia

(Eldorry,  et. al.,
2008)

Estados
Unidos

Antes-Depois
(Fase 1) NR

27

44.45 Hepático

Extrato de Visco
(s.c)

12 (fixa)

10000 ng
Lectins/ml

2 Taxa de Resposta, Taxa de
Sobrevida

https://paperpile.com/c/iXcFyk/3pvN
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Estudo País Desenho Objetivo
Principal

Amostra
(n total)

Atrito
(%)

Tipo de Câncer Intervenção Duração
(semanas)

Dose Frequência
(x/sem)

Desfechos Avaliados

(Mohr et al.,
2010)

Estados
Unidos

Antes-Depois
(Fase 2)

Sobrevida Livre de
Progressão,

sobrevida global 32 3.12 Melanoma Aviscumine (s.c)

Até
Progressão
(média = 15) 350 ng 2

Sobrevida global, taxa de
resposta, segurança,

imunogenicidade

(Ebrahim et al.,
2010; Mohr et

al., 2010)
Estados
Unidos

Antes-Depois
(Fase 2) Taxa de resposta 120 NR Hepático

ABNOVAviscum
fraxini (s.c)

2 - 121
semanas

(média = 17) 15 mg 1
Taxa de resposta, SLD e

sobrevida global, toxicidade

(Mansky et al.,
2010)

Estados
Unidos

Antes-Depois
(ED)

Dose Máxima
Tolerada (MTD),

Toxicidade
Limitadora de Dose

(DLT) 44 25

Vários (Mama,
Pâncreas,
Colorretal ) Helixor (s.c)

9 ou mais
(até à

progressão
da doença) 1 - 250 mg 1 (dia)

MTD, DLT, eventos
adversos, PFS, gemcitabina
farmacocinética, cokinectics

(Eisenbraun,
2011)

Alemanha
Antes-Depois

(ED) Tolerabilidade NR NR
Bexiga ABNOVAviscum

Fraxini
6 (fixa) 20 mg NR

Marcadores tumorais

(Cho et al.,
2016) Japão

Antes-Depois
(Fase 3) Taxa de resposta 68 8.82

Vários (Pulmão,
Mama, Ovário,

outros)
ABNOVAviscum

(i.p.) 4 (fixa) 100 mg 1 (3-7dia)

Taxa de resposta, sintomas
clínicos, estado de

desempenho, eventos
adversos

Abreviações: RCT, randomized controlled trial; s.c., subcutâneo; i.c: intracutânea ; i.v.: intravesical; i.p.: intrapleural; NR: não reportado; CPCNP: Carcinoma Pulmonar de Células Não

Pequenas; SLD: Sobrevida Livre de Doença; TFH:testes de função hepática; HDP:, hemograma diferencial periférico, SLDPR; sobrevida livre de doença pós-recaída; GB: glóbulos

brancos; ED: Escalada de Dose; radio/quimio: radioterapia/quimioterapia
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O contexto clínico dos pacientes em que houve a intervenção variou entre

quimioterapia, radioterapia, cirurgia, pós cirurgia, derrame pleural maligno, pacientes

refratários ao tratamento, tumores inoperáveis e cuidados paliativos. Já os tipos de

câncer incluídos em cada estudo variaram. A maioria pré-especificou a inclusão de

apenas um tipo, enquanto seis estudos incluíram diferentes tipos de câncer (três ou

mais). Dentre estes, os mais estudados foram os de mama, bexiga e pulmão.

Figura 3: Gráfico tipo/estágio dos cânceres

Legenda: Gráfico com relação aos tipos de cânceres encontrados nos estudos e qual estágio se

encontram.

O tempo de intervenção foi fixo em 24 dos estudos, enquanto em outros

foi determinado pelo tempo até progressão da doença ou morte (n = 6). Três

estudos não reportaram o tempo de intervenção. Os tempos mais prevalentes

(média/mediana ou tempo total) foram 0-15 semanas: 16 estudos; 15-30 semanas: 6



estudos; e 30-60 semanas: 4 estudos. A realização da intervenção foi feita na maior

parte em hospitais ou clínicas, mas alguns estudos reportaram que foram feitas em

casa. Catorze estudos não reportaram o local de realização da intervenção.

O visco foi testado como intervenção única em quase todos os estudos,

mas em quatro foi utilizado em associação a outras terapias: gencitabina (n = 1),

auto-hemoterapia ozonizada (n = 1), terapia antroposófica (n = 2). A frequência de

administração variou em relação à quantidade de aplicações na semana, em dois

estudos foram 1x/semana, em oito estudos 2x/semana e em 13 estudos 3x na

semana. Dentre os estudos, apenas quatro apontaram o tipo da árvore em que o

visco foi cultivado, sendo elas: carvalhos, macieiras, abetos e pinheiros. O restante

dos estudos (32) não reportaram essa informação.

O visco tem várias isoformas de utilização, o tipo mais usado é o Iscador

(n = 13), seguido por Helixor (n = 5), ABNOVAviscum (n = 5), Eurixor (n = 2),

Aviscumine (n = 2), Lekitnol (n = 1), extratos de visco (n = 4), não reportado (n = 1).

A dosagem de visco variou de acordo com o tipo de visco, e dose fixa (15 estudos)

ou de escalada (16 estudos). As maiores dosagens foram do tipo Iscador, que

alcançaram até 20 mg. Já as menores dosagens foram vistas com Eurixor, com 1

ng/kg.

A via de administração do visco mais abundante foi a subcutânea, com

vinte e cinco estudos. Muitos estudos não reportaram a região da aplicação

subcutânea (n = 23), mas em alguns essa informação foi dada, em 4 estudos foi na

região abdominal, 2 na região pleural, 1 em volta da cicatriz cirúrgica. Em 3 estudos

sugeriram mais de um lugar de aplicação, sendo 1 no ombro ou epigástrico, 1 na

coxa ou abdome e outro variado (não especificou as áreas).

Dos estudos controlados, em 14 o grupo de comparação não recebeu

nenhum tratamento, destes apenas um foi controlado por grupo de fila de espera.

Dos 3 estudos que apresentaram controle ativo, utilizou-se lentinan, etoposide, e

terapia intravesical de BCG (Bacilo de Calmette-Guérin). Em dois estudos foi

implementado controle externo (grupo de outro centro e controle histórico),

enquanto apenas 2 estudos realizou controle por placebo. Um estudo não reportou

ocontrole.

Outra variável analisada nos artigos foram alguns desfechos, uns deles é

a qualidade de vida, em treze estudos, que utiliza o questionário 30-item European

Organization for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life



Questionnaire (EORTC QLQ-C30) como ferramenta avaliativa. Outros parâmetros

avaliados são os efeitos adversos e a taxa de resposta, avaliada de acordo com

WHO Response Criteria e/ou a ferramenta RECIST (Response Evaluation Criteria

In Solid Tumours). Além deles, a sobrevivência global também foi avaliada em

alguns estudos, não reportando o instrumento de avaliação, mas em um deles

relatou que os dias até a morte seria o parâmetro utilizado.

Houve financiamento privado em nove estudos e em vinte e quatro

estudos não foram reportadas informações sobre financiamento. Do total de

estudos, 69% não reportou possíveis conflitos de interesse. 27% declarou não ter

conflito de interesse, e apenas 1 estudo declarou haver conflitos. Por fim, treze

estudos não declaram informações sobre os aspectos éticos da pesquisa e apenas

sete estudos reportaram registro do estudo clínico.

DISCUSSÃO
Nessa revisão de escopo obteve-se um panorama geral sobre o uso do

visco no câncer no contexto da pesquisa clínica. Observou-se bastante estudos de

Antes e Depois, caracterizados por ser um tipo de estudo mais rápido de ser

executado e por não terem grupo controle, são estudos que contém limitações,

como não permitir comparação direta entre grupos e mais sujeitos a riscos de viés

na avaliação da intervenção. Indicando, com isso, fases metodologicamente mais

iniciais de pesquisa clínica (Meads & Davenport, 2009).

A maior prevalência de países entre os estudos incluídos foi da Europa

Ocidental, mais especificamente na Alemanha. Essa concentração alemã de

estudos com o visco no câncer pode ter ser explicada pelo fato do filósofo Rudolf

Steiner ter iniciado os estudos com essa intervenção na Alemanha, e também, por

ter mais pesquisadores da área de oncologia em conjunto com o visco, como o

Johannes Wilkens (Cicchetti, 2015). Os outros países reportados também fazem

parte da Europa Ocidental ou estão nas proximidades, provavelmente por ser uma

planta comumente encontrada na região e, com isso, mais fácil de ser

comercializada e utilizada (Felenda et al., 2019; Ostermann et al., 2019, 2020).

As características dos participantes dos estudos incluídos variaram em

relação ao sexo e à idade. A presença de poucos estudos com crianças se deve

provavelmente a uma maior dificuldade de realização por questões éticas

envolvidas, e também devido ao câncer ter maior incidência em populações mais

https://paperpile.com/c/iXcFyk/YN8L
https://paperpile.com/c/iXcFyk/m9tZ
https://paperpile.com/c/iXcFyk/c9ci+ud6f+RXCO


velhas (Prado et al., 2018; Sung et al., 2021). Em alguns estudos foram reportadas

poucas caracteristicas da população, muitas vezes nem informando o tipo de sexo e

a faixa etária dos incluídos. Informações básicas sobre os participantes, além das

descritas acima, como presença de outras doenças, uso de medicamentos, etc., são

de suma importância para poder ter uma melhor avaliação da intervenção proposta

e da validade externa do estudo. Esta validação visa alcançar o ponto das

inferências extraídas da amostra de um certo estudo e aplica-se a uma população

mais abrangente ou a outras populações (Findley et al., 2021).

Observou-se que em boa parte dos estudos, o número de participantes

foi baixo. Isso é um fator que indica a necessidade de mais estudos com uma

quantidade maior de indivíduos, para se ter uma melhor avaliação. A taxa de atrito

dos estudos teve uma porcentagem baixa na maior parte dos estudos, contudo,

alguns tiveram uma taxa consideravelmente alta. Isso é recorrente dentro da área

oncológica, devido aos sintomas que os pacientes sentem ou fases terminais da

doença. Essa taxa pode aumentar se houver uma piora do quadro clínico,

internações, desgaste que o estudo pode gerar se a intervenção for muito longa,

entre outros (Hui et al., 2013). Em conjunto a isso, em muitos não foram reportados

essa informação, dificultando o leitor a saber quantos indivíduos foram realmente

analisados e se a taxa foi alta.

Houve uma prevalência de estudos na aplicabilidade do visco no contexto

câncer de mama, nestes com praticamente só mulheres na população incluída. A

prevalência do câncer de mama nas pesquisa clínica do visco pode ser devido a

elevada taxa de incidência global e por razões históricas, como o fato de que a

primeira análise do visco foi realizada em uma paciente com câncer de mama (Sung

et al., 2021; Felenda et al., 2019; Ostermann et al., 2019, 2020). Diante disso,

soma-se alguns resultados positivos do visco no câncer de mama na literatura,

como diminuição dos efeitos colaterais, regressão do tumor e no aumento na taxa

de sobrevivência, sendo assim analisada a sua eficácia até hoje (Lopes et al.,

2017).

Os estágios avançados foram os mais estudados devido a aplicabilidade

do visco como um recurso de possível intervenção na melhora dos sintomas clínicos

e do aumento da taxa de sobrevida, utilizado como forma curativa ou de cuidados

paliativos (Tröger et al., 2014). Nesses cânceres há uma certa dificuldade de avaliar

parâmetros clínicos, devido a motivos, como: alta incidência de mortalidade e de

https://paperpile.com/c/iXcFyk/2vfz
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https://paperpile.com/c/iXcFyk/Mp9h


baixa resposta ao tratamento, uma descoberta da doença já no estágio mais

avançado e agressivo, um cenário em que muitas vezes, não há um tratamento

responsivo, apenas cuidados paliativos. Nos estágios iniciais da doença, muitas

vezes não há manifestação de sintomas ou se tem diferentes sintomas de outros

estágios, o que pode ser interessante, futuros estudos analisarem o efeito do visco

em diferentes tipos de sintomas específicos (Jones et al., 2009).

A maior parte dos estudos não relatou a região corporal da aplicação do

visco. O que pode ser um problema, não sendo possível avaliar se há diferenças em

relação aos efeitos se a aplicação em múltiplas ou só uma área. Ainda, dificulta

análises como se padrão tem algum região mais aplicada e o monitoramento para

ver se há algum tipo de alergia no local da aplicação ou o surgimento de quaisquer

efeitos adversos (Steele et al., 2014).

O visco é um fitoterápico que possui várias isoformas para a aplicação.

Os diferentes extratos são produzidos, por exemplo, através de maceração aquosa

de material vegetal fresco (Abnovaviscum), extração com água fria (Helixor e Isorel),

entre outros. Diante disso, notou-se que o tipo de visco mais estudado é o Iscador,

já que é umas de suas formas mais comuns, devido a ser produzido através de

fermentação do material vegetal. Ele é bastante investigado na taxa de sobrevida

dos pacientes com câncer e ajudando na melhora da qualidade de vida, como na

fadiga e dores no corpo (Ostermann et al., 2009). Todavia, por ter várias isoformas e

proporções farmacológicas diferentes, a análise de estudos clínicos torna-se mais

complexa, devido cada um ter uma certa aplicabilidade, podendo haver alguns

conflitos na avaliação dos resultados (Büssing A., 2000).

O questionário de qualidade de vida European Organization for Research

and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30) é

bem conhecido e utilizado para avaliar indivíduos com câncer. Dentro dele, há várias

subescalas que podem ser avaliadas, como a de saúde física e mental (Campos et

al., 2018). Muitos estudos analisados usaram essa ferramenta como uma forma de

desfecho, podendo analisar melhor a qualidade de vida com mais precisão e se

houve um efeito positivo do visco. Em alguns desfechos analisados, como

sobrevida global, taxa de sobrevida e progressão do tumor, os autores nem sempre

informaram o tipo de instrumento utilizado para a avaliação.

Outros desfechos analisados foram o tempo de sobrevida e o tempo até a

progressão da doença. Os recursos utilizados para avaliar esses parâmetros foram

https://paperpile.com/c/iXcFyk/Jffz
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WHO Response Criteria e RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumours),

que são critérios para determinar o tamanho, resposta e progressão do tumor com

medidas bidimensionais. Ambos se complementam, tornando um método de análise

mais complexo e preciso para referir qual é a progressão da doença e o tempo

estimado de sobrevida dependendo de quão avançado está esse câncer. Contudo,

a maior parte dos estudos escolheu utilizar apenas uma ferramenta, o que pode

acarretar um grau mais baixo de validação dos desfechos em relação a quando

usa-se ambos instrumentos (Choi et al., 2005; Jaffe, 2006). Uma limitação notada

quanto ao desfecho primário de em alguns estudos é apenas reportar a segurança

ou eficácia como objetivo, sem ter escolhido uma variável específica para analisar o

efeito da intervenção.

Poucos foram os relatos nos estudos sobre os possíveis efeitos adversos

do visco. Seria interessante reportá-los para permitir uma análise mais profunda da

segurança da intervenção e possíveis interações negativas com os tratamentos

convencionais. Também houve pouca menção se os estudos tiveram ou não um

financiamento, seja privado ou público. Dos que tiveram, quase todos foram

financiados por órgãos privados. Diante disso, pode haver risco de viés,

principalmente, quando há financiamento privado, para não prejudicar os retornos

sobre os investimentos da pesquisa, já que os resultados podem ser imparciais ou

negativos para a empresa (Resnik, 2000).

Não foram reportados na maioria dos estudos, registro clínico, podendo

ser um problema, pois dificulta a observar se a intervenção já está em andamento,

para que não ocorra estudos iguais ou parecidos. Os registros clínicos são

importantes pois criam uma credibilidade maior com a comunidade científica, já que

o pesquisador descreve previamente o desenho do estudo e as análises de dados e

estatísticas que serão usadas. Em razão disso, também serve como um meio de

divulgação do estudo (Veer et al., n.d.).

LIMITAÇÕES
Entre as limitações deste estudo se ressalta que uma boa parte dos

estudos não foi encontrada, devido a serem estudos bem antigos, com dificuldade

de serem achados em formato online, e pelo fato de que algumas das revistas

estrangeiras também não apresentam artigos neste formato. Ainda em relação ao

idioma dos estudos, é possível que tenham ocorridos alguns problemas na
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tradução, sobretudo dos estudos em alemão. Não foi possível fazer a busca na

literatura cinza. Outra limitação desta revisão foi na etapa de extração de dados,

que não foi realizada por pares, mas apenas de maneira supervisionada, o que

pode aumentar a taxa de erros nesta parte do trabalho.

CONCLUSÃO
A utilização do visco no câncer em ensaios clínicos é, uma área da

literatura científica que ainda precisa de mais estudos com metodologia de

qualidade e desenhos de estudo mais complexos, como ensaios clínicos

randomizados controlados por placebo, para que as evidências sobre esse

fitoterápico estejam menos sujeitas a vieses. Há também uma falta de padronização

da composição da intervenção à base de visco, dificultando o conhecimento da

melhor aplicabilidade das diversas isoformas do visco. Assim, o conhecimento

prévio e amplo da literatura dos ensaios clínicos do visco no câncer é fundamental

para instruir novos estudos em que os objetivos sejam analisar de maneira mais

eficaz o papel do visco dentro de uma intervenção curativa ou paliativa.
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APÊNDICES

Apêndice 1: Estratégia de pesquisa

PubMed CENTRAL Lilacs CINAHL
1 Viscum album [MH] 1 MeSH descriptor: [Viscum album]

explode all trees
1 mh(Viscum album)

S1 MH Viscum album
2 mistlet* 2 mistlet* 2 mistlet* S2 TX mistlet*
3 misteltoe* 3 misteltoe* 3 misteltoe* S3 TX misteltoe*
4 viscum* 4 viscum* 4 viscum* S4 TX viscum*
5 Iscador 5 Iscador 5 Iscador S5 TX Iscador
6  QuFrF 6  QuFrF 6  QuFrF S6  TX QuFrF
7 Eurixor 7 Eurixor 7 Eurixor S7 TX Eurixor
8 Iscucin 8 Iscucin 8 Iscucin S8 TX Iscucin
9 vysorel 9 vysorel 9 vysorel S9 TX vysorel
10 Lektinol 10 Lektinol 10 Lektinol S10 TX Lektinol
11 abnobaViscum 11 abnobaViscum 11 abnobaViscum S11 TX abnobaViscum
12 abnoba 12 abnoba 12 abnoba S12 TX abnoba
13 abnova 13 abnova 13 abnova S13 TX abnova
14 Helixor 14 Helixor 14 Helixor S14 TX Helixor
15 Plenosol 15 Plenosol 15 Plenosol S15 TX Plenosol
16 cefalektin 16 cefalektin 16 cefalektin S16 TX cefalektin
17 "NSC 635089" 17 "NSC 635089" 17 "NSC 635089" S17 TX "NSC 635089"
18 (#1 OR #2 OR #3 OR
#4 OR #5 OR #6 OR #7
OR #8 OR #9 OR#10 OR
#11 OR #12 OR #13 OR
#14 OR #15 OR #16 OR
#17)

18 (#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5
OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR#10
OR #11 OR #12 OR #13 OR #14
OR #15 OR #16 OR #17)

18 (#1 OR #2 OR #3 OR #4
OR #5 OR #6 OR #7 OR #8
OR #9 OR#10 OR #11 OR #12
OR #13 OR #14 OR #15 OR
#16 OR #17)

S18 (#1 OR #2 OR #3 OR #4
OR #5 OR #6 OR #7 OR #8
OR #9 OR#10 OR #11 OR #12
OR #13 OR #14 OR #15 OR
#16 OR #17)

19 Neoplasms [MH] 19 MeSH descriptor: [Neoplasms]
explode all trees

19 mh:(Neoplasms)
S19 MH Neoplasms

20 neoplas* 20 neoplas* 20 neoplas* S20 TX neoplas*
21 malignan* 21 malignan* 21 malignan* S21 TX malignan*
22  tumor* 22  tumor* 22  tumor* S22 TX tumor*
23 tumour* 23 tumour* 23 tumour* S23 TX tumour*
24 carcinoma* 24 carcinoma* 24 carcinoma* S24 TX carcinoma*
25 adenocarcinoma* 25 adenocarcinoma* 25 adenocarcinoma* S25 TX adenocarcinoma*
26  sarcoma* 26  sarcoma* 26  sarcoma* S26 TX sarcoma*
27 teratoma* 27 teratoma* 27 teratoma* S27 TX teratoma*
28 leukemia* 28 leukemia* 28 leukemia* S28 TX leukemia*
29 leukaemia* 29 leukaemia* 29 leukaemia* S29 TX leukaemia*
30 metasta* 30 metasta* 30 metasta* S30 TX metasta*
31 oncolog* 31 oncolog* 31 oncolog* S31 TX oncolog*
32 paraneoplas* 32 paraneoplas* 32 paraneoplas* S32 TX paraneoplas*
33 (#19 OR #20 OR #21
OR #22 OR #23 OR #24
OR #25 OR #26 OR #27
OR #28 OR #29 OR #30
OR #31 OR #32)

33 (#19 OR #20 OR #21 OR #22
OR #23 OR #24 OR #25 OR #26
OR #27 OR #28 OR #29 OR #30
OR #31 OR #32)

33 (#19 OR #20 OR #21 OR
#22 OR #23 OR #24 OR #25
OR #26 OR #27 OR #28 OR
#29 OR #30 OR #31 OR #32)

S33 (S19 OR S20 OR S21 OR
S22 OR S23 OR S24 OR S25
OR S26 OR S27 OR S28 OR
S29 OR S30 OR S31 OR S32)



34 (#18 AND #33 ) 34 (#18 AND #33 ) 34 (#18 AND #33 ) 34 (#18 AND #33 )

Embase Web of Science Scopus SciELO

1 'Viscum album'/exp 1 TS=(Viscum album)
1 TITLE-ABS-KEY (Viscum
album) 1 Viscum album

2 mistlet* 2 TS=(mistlet*) 2 TITLE-ABS-KEY (mistlet*) 2 mistlet*
3 misteltoe* 3 TS=(misteltoe*) 3 TITLE-ABS-KEY (misteltoe*) 3 misteltoe*
4 viscum* 4 TS=( viscum*) 4 TITLE-ABS-KEY ( viscum*) 4 viscum*
5 Iscador 5 TS=(Iscador) 5 TITLE-ABS-KEY (Iscador) 5 Iscador
6  QuFrF 6  TS=(QuFrF) 6  TITLE-ABS-KEY (QuFrF) 6  QuFrF
7 Eurixor 7 TS=(Eurixor) 7 TITLE-ABS-KEY (Eurixor) 7 Eurixor
8 Iscucin 8 TS=(Iscucin) 8 TITLE-ABS-KEY (Iscucin) 8 Iscucin
9 vysorel 9 TS=(vysorel) 9 TITLE-ABS-KEY (vysorel) 9 vysorel
10 Lektinol 10 TS=(Lektinol) 10 TITLE-ABS-KEY (Lektinol) 10 Lektinol
11 abnobaViscum 11 TS=(abnobaViscum) 11 TITLE-ABS-KEY

(abnobaViscum)
11 abnobaViscum

12 abnoba 12 TS=(abnoba) 12 TITLE-ABS-KEY (abnoba) 12 abnoba
13 abnova 13 TS=(abnova) 13 TITLE-ABS-KEY (abnova) 13 abnova
14 Helixor 14 TS=(Helixor) 14 TITLE-ABS-KEY (Helixor) 14 Helixor
15 Plenosol 15 TS=(Plenosol) 15 TITLE-ABS-KEY (Plenosol) 15 Plenosol
16 cefalektin 16 TS=(cefalektin) 16 TITLE-ABS-KEY (cefalektin) 16 cefalektin
17 "NSC 635089" 17 TS=("NSC 635089") 17 TITLE-ABS-KEY ("NSC

635089")
17 "NSC 635089"

18 (#1 OR #2 OR #3 OR #4
OR #5 OR #6 OR #7 OR #8
OR #9 OR#10 OR #11 OR
#12 OR #13 OR #14 OR
#15 OR #16 OR #17)

18 (#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR
#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9
OR#10 OR #11 OR #12 OR #13
OR #14 OR #15 OR #16 OR #17)

18 (#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR
#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9
OR#10 OR #11 OR #12 OR #13
OR #14 OR #15 OR #16 OR
#17)

18 (#1 OR #2 OR #3 OR #4
OR #5 OR #6 OR #7 OR #8
OR #9 OR#10 OR #11 OR #12
OR #13 OR #14 OR #15 OR
#16 OR #17)

19 'neoplasm'/exp 19 TS=(neoplas*) 19 TITLE-ABS-KEY (neoplas*) 19 neoplasm
20 neoplas* 20 TS=(malignan*) 20 TITLE-ABS-KEY (malignan*) 20 neoplas*
21 malignan* 21 TS=(tumor*) 21 TITLE-ABS-KEY (tumor*) 21 malignan*
22  tumor* 22 TS=(tumour*) 22 TITLE-ABS-KEY (tumour*) 22  tumor*
23 tumour*

23 TS=(carcinoma*)
23 TITLE-ABS-KEY
(carcinoma*)

23 tumour*

24 carcinoma*
24 TS=(adenocarcinoma*)

24 TITLE-ABS-KEY
(adenocarcinoma*)

24 carcinoma*

25 adenocarcinoma* 25 TS=(sarcoma*) 25 TITLE-ABS-KEY (sarcoma*) 25 adenocarcinoma*
26  sarcoma* 26 TS=(teratoma*) 26 TITLE-ABS-KEY (teratoma*) 26  sarcoma*
27 teratoma* 27 TS=(leukemia*) 27 TITLE-ABS-KEY (leukemia*) 27 teratoma*
28 leukemia*

28 TS=(leukaemia*)
28 TITLE-ABS-KEY
(leukaemia*)

28 leukemia*

29 leukaemia* 23 TS=(metasta*) 29 TITLE-ABS-KEY (metasta*) 29 leukaemia*
30 metasta* 30 TS=(oncolog*) 30 TITLE-ABS-KEY (oncolog*) 30 metasta*
31 oncolog*

31 TS=(paraneoplas*)
31 TITLE-ABS-KEY
(paraneoplas*)

31 oncolog*

32 paraneoplas* 32 (#14 OR #15 OR #16 OR #17
OR #18 OR #19 OR #20 OR #21
OR #22 OR #23 OR #24 OR #25
OR #26)

32 (#14 OR #15 OR #16 OR
#17 OR #18 OR #19 OR #20
OR #21 OR #22 OR #23 OR
#24 OR #25 OR #26)

32 paraneoplas*



33 (#19 OR #20 OR #21 OR
#22 OR #23 OR #24 OR
#25 OR #26 OR #27 OR
#28 OR #29 OR #30 OR
#31 OR #32) 33 TS=(pancreas) 33 TITLE-ABS-KEY (pancreas)

33 (#19 OR #20 OR #21 OR
#22 OR #23 OR #24 OR #25
OR #26 OR #27 OR #28 OR
#29 OR #30 OR #31 OR #32)

34 (#18 AND #33 ) 34 (#18 AND #33 ) 34 (#18 AND #33 ) 34 (#18 AND #33 )


