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CANCERULUI CU IMPACT BENEFIC DEMONSTRAT IN STUDII CLINICE 
- tratamente naturale ce pot fi incluse in orice abordare impotriva cancerului    - 

 

 

“in amintirea si vesnica pomenire a dragei mamei mele, Rodica” - volum scris pe 17 octombrie 

2019, la 7 ani de la trecerea in randul celor adormiti 

„Produsele naturale reprezintă o sursă bogată de descoperire și dezvoltare a medicamentelor preventive și 

antineoplazice pentru cancer. Aproape 80% din toate medicamentele aprobate de Administrația Statelor Unite 

pentru Alimentație și Medicamente în ultimele trei decenii pentru terapia cancerului sunt fie produse naturale per 

se, fie se bazează pe acestea, fie produsele naturale imitate, sub o formă sau alta. 
Odată cu apariția și perfecționarea noilor tehnologii, cum ar fi tehnicile genetice pentru producerea de metaboliți 

secundari ai plantelor, sinteza combinatorică și screening-ul cu randament ridicat, se așteaptă ca noii compuși din 

surse naturale, inclusiv plantele medicinale, să fie identificați și dezvoltați ca fiind sigure și medicamente eficiente 

împotriva chimiorezistenței și împotriva cancerului. 
Numeroși compuși naturali bioactivi s-au dovedit a fi utili în prevenirea și terapia cancerului prin vizarea 

diferitelor molecule și căi de semnalizare. 

O literatură extensivă subliniază activitatea anticanceroasă și chemopreventivă a unui număr mare de agenți 

naturali, inclusiv fitochimici. 

Mai multe dintre aceste molecule au fost testate în studiile clinice( umane )și unele dintre ele au demonstrat 

promisiune în terapia asociată atunci când sunt administrate împreună cu agenți chimioterapeutici standard. 

Astfel, dezvoltarea chimiopreventivă și chimioterapică accelerată a medicamentelor din surse naturale are o 

importanță deosebită. În această temă specială, contribuțiile unor oameni de știință și oameni de știință eminenți 

din întreaga lume au prezentat o analiză critică a progresului actual și a promisiunii constituenților bioactivi 

naturali în prevenirea și terapia cancerului.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27565447/ 

  

„1.Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul. 
2.Că de la Cel Preaînalt este leacul (planta) şi de la rege va lua dar. 
3.Ştiinţa doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat. 
4.Domnul a zidit din pământ leacurile ( PLANTELE), şi omul înţelept nu se va scârbi de ele. 
5.Au nu din lemn s-a îndulcit apa, ca să se cunoască puterea Lui? 
6.Şi El a dat oamenilor ştiinţă, ca să Se mărească întru leacurile Sale cele minunate(IN PLANTE) 
7.Cu acestea(cu plante) tămăduieşte şi ridică durerea; 
8.Spiţerul cu acestea(CU PLANTELE) va face alifiile. Nu este sfârşit lucrurilor Domnului şi pace de la El este 

peste faţa pământului. 
9.Fiule! În boala ta nu fi nebăgător de seamă; ci te roagă Domnului şi El te va tămădui. 
10.Depărtează păcatul şi întinde mâinile spre faptele drepte şi de tot păcatul curăţeşte inima ta. 
11.Dă miros cu bună mireasmă şi pomenire de făină de grâu şi junghie jertfe grase, pe cât te ajută puterile. 
12.Şi doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă. 
13.Că este vreme când şi în mâinile lui este miros de bună mireasmă 
4.Că şi el se va ruga Domnului, ca să dea odihnă şi sănătate spre viaţă. 
15.Cel care păcătuieşte împotriva Ziditorului său, să cadă în mâinile doctorului.” 
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” Cred intru unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor. 
 Si intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.,, Unul Nascut, carele din Tatal s.-a nascut mai inainte de toti 

vecii. Lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat nascut, nu facut, cel ce este de o fiinta cu 

Tatal, prin carele toate s-au facut.Carele pentru noi, oamenii, si pentru a noastra mantuire: S-a pogorat din ceruri 

si s-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara si s-a facut om.Si s-a rastignit pentru noi in zilele lui Pilat 

din Pont a patimit si s-a ingropat.Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi. Si s-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta 

Tatalui..Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a caruia imparatie nu va avea sfarsit. 
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata facatorul, carele din Tatal purcede, cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este 

inchinat si marit, care a grait prin prooroci. 
Si intru UNA, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica.Marturisesc un Botez, intru iertarea pacatelor. Astept 

invierea mortilor.Si viata veacului, ce va sa fie.  

Amin.„ 

si in preamilostiva, preaiubitoarea, grabnic salvatoarea si ajutatoarea, din primjdii 

izbavitoarea si de dragoste aducatoarea …evident Maica Domnului – nu cred ca sunt deplin 

constient cate a facut si inca va mai face scumpa Maica a Domnului in taina pentru mine… 

va spun doar cateva de care sunt constient: a intrat tirul in mine ,  pe motocicleta fiind, 

tarandu-ma de un BMW seria 5 , …BMWul indoit, motocicleta indoita eu nu am patit 

nimic;altadata am sarit de pe moto in urma unui impact cu un alt autovehicul Dacia , 

motocicleta cu rotile in sus, eu cu capul de un stalp metalic, casca crapata ,desi fara 

protectii…doar zgarieturi minore pe piele ;altadata am cazut de la inaltime cu motocicleta 

peste mine: cadrul metallic al motocicletei indoit si eu, in loc de paralizie …din nou…nimic si 

asta doar pentru ca desi putin credincios fiind am primit in dar de la un prieten o icoana cu 

Tanguirea Maicii Domnului sa ma apere de accidente …si multe altele asemenea…de 

exemplu mai recent am fost la o manastire (Bujoreni) sa iau o icoana cu nasterea Maicii 

Domnului (cum s-a facut rost de aceasta icoana rara ‘peste noapte’ din Ucraina e o alta 

minune…) …la plecare din spatele meu 2 autoturisme mergeau mai rapid si ..cum e duhul 

acesta al vitezei excesive care te atrage si te prinde in plasa nebuniei lui …hai si eu din 

spatele lor…si totusi gandul bun si salvator …zic Doamne, de cate ori m-ai scos TU din toate 

prostiile mele!!!… sa o las si eu mai incet macar o data …si nu-mi termin gandul ca deja imi 

vine ce de-al doilea gand de luminare care spune ca ajutorul Domnului nu va intarzia sa 

apara…si abia il termin pe acesta ca iar incepuse sa ma prinda duhul vitezei si imediat la 

trecerea peste un pod fara vizibilitate ma trezesc cu o Dacia la cel mult 10 metrii in fata 

mea care depasea o caruta cu paie … avand in vedere vitezele noastre cumulate (eu minim 

100 km/h), in lateral nu se putea evita… dupa legile fizicii impact frontal inevitabil…si totusi 

cum a intrat Dacia inapoi pe sensul ei doar sfanta Maica stie …si credeti-ma ca nu e singura 

data cand m-am trezit cu masini in fata mea aflate in depasiri (pe drumuri europene unde 

se circula cu viteze mult mai mari…) sau poate ar fi cazul sa va relatez de exemplu cum am 

plecat la Muntele Athos atunci cand mi-am dorit in inima mea acest lucru…indemnat de un 

gand sa intru in vorba cu o persoana pe care o stiam doar din vedere pe care la intrebarea 

mea legata de sanatate mi-a raspuns direct ca… mai e un loc pentru Muntele Athos!!!…ca 

asa e Dumnezeu, face niste minuni de te lasa cu gura casca, fara cuvinte…si multe , multe 

altele cate au facut Dumnezeu si Maica Domnului pentru mine dar mai ales, mai ales, 

suferinta aceasta binecuvantata prin care am trecut cu mama – e greu, greu, numai cine 

traieste poate intelege insa uitandu-ma in urma realizez ca nimic, nimic, nici o minune nu 

m-a facut mai insetat de a-L descoperi si cunoaste cu adevarat pe bunul Dumnezeu decat 

aceasta suferinta si dragostea si pocainta nascuta din ea…nu va doresc sa suferiti dar, daca 

aveti parte de suferinta, va doresc sa realizati ca acolo e Dumnezeu cu noi poate cel mai 

mult…acolo pe cruce…la greu, pina la moarte pentru noi! Acolo in suferinta, pe Cruce, ne 

intelege si acolo putem sa intelegem si noi cat de mult ne iubeste ca si-a dat si viata pentru 

noi, El Dumnezeu fiind , pentru… tine draga frate si sora cat si pentru mine - cel tras jos si 

robit de patimi si pacate ; a dat si da si va da totul din dragoste ca sa ne faca constienti de 

cat de mult ne iubeste …poate astfel se va naste in inima noastra recunostiinta, dorinta de 

a-i intoarce iubirea .sunt multe de spus si adevarul e simt ca multe nu le pot exprima in 



cuvinte…credinta si dragostea sunt (din) traire si cuvintele care le pot exprima cum trebuie 

sunt putine si trebuie alese cu grija .si probabil pina nu IL traiesti, nu ai cum sa intelegi 

Cuvantul in inima ta…am sa ma opresc aici – deja am scris multe cuvinte …- urarea mea 

pentru cei aflati in suferinta (si nu numai) este: fie ca… cu cat suferinta este mai mare 

cu atat si dragostea resimtita si reflectata sa fie mai mare ca sa va dea putere sa 

treceti peste suferinta si simtiti ca , impreuna cu Dumnezeu merita orice clipa !!!  

Va doresc sa aveti parte de si sa oferiti multa dragoste in orice ati face, spune si 

gandi…TOTUL CONTEAZA! – de la mangaierea adusa celui aflat in nevoie, necaz, boala pina 

la cafeluta pe care o faci celui drag(si acolo in cafeluta poti turna putina dragoste, dupa cum 

bine spunea iubitul parinte si episcop Ignatie …si cred ca mamele stiu mai bine cata 

dragoste pun in orice prajiturica o fac copiilor si sotilor si nu numai lor…) imbratisarea 

oferita persoanei iubite sau copiilor dar si celor care,poate gandim noi ca  ‘nu merita’ (cu 

totii avem nevoie de o imbratisare si o sarutare plina de dragoste fratilor…bunatatea ne 

ajuta sa biruim rautatea, ne da putere si iubire si bucurie), gandul curat (cat de mult 

conteaza sa pui gandul bun in toate si sa le alungi repede pe cele rele), blandetea (cat de 

repede si multe strica mania(inclusiv in sufletul nostru cat si in ale celor dragi…si mai repara 

apoi daca mai poti…) si cat de frumoasa este delicatețea sufletească! sa incepem sa iubim 
prin a fi blânzi cu ceilalți arătăm că nu dorim să le facem vreun rău, să evităm să le provocăm 
suferință chiar daca ne gresesc …să incercam sa nu ne maniem ci sa iertam si sa uităm 
repede răul pe care ni l-a provocat aproapele nostru) , iertarea ( sa iertam fratilor fara sa 

gandim prea mult, sa iertam ca si Dumnezeu ne iarta dar mai ales, sa iertam pentru ca 

iubim si ca vrem sa fie bine: sa iertam din inima si sa primim inapoi in inima la loc de cinste 

pe cei ce ne gresesc – asa sa ne ajute bunul Dumnezeu!!! ), rabdarea, nadejdea, credinta,  

pacea sufleteasca ( Dumnezeu poarta de grija si nimic nu e intamplator in viata, nici boala 

nici necaz-stiti ca si parintii mai dau cate o palma copiilor cand o iau pe cai gresite ca sa ii 

fereasca de allele si mai rele… desi ii doare inima ; si sa vedem si partea buna –  orice 

suferinta boala necaz si neajuns atrage mila si gradostea celor din jur si intareste relatiile! 

toate au un scop plin de dragoste , sens pe care il putem descoperi DACA ne lasam in voia 

Domnului , daca primim tot cu bucurie si cerem cu credinta ajutor de la Dumnezeu ca de la 

CEL MAI BUN PRIETEN…sa vedeti cum le aseaza pe toate ceas!!! ) …Dumnezeu este iubire si 

IUBIREA INVINGE MEREU, INDIFERENT DE OBSTACOL – CU CAT MAI MARE OBSTACOLUL 

CU ATAT MAI PUTERNICA SA (VA) FIE DRAGOSTEA!!! 

Asa deci, din mila si dragostea Domnului, cred in Dumnezeu si Maica Domnului si toti sfintii 

ortodocsi – in acestia care sunt sau isi au izvorul in IUBIRE si ne iubesc-NUMAI IN ACESTIA 

– NU in alti ‘zei’ si nici in paganisme precum…yoga, kundalini, meditatii transcedentale, 

bioenergii, reiki, silva sau mai stiu eu ce alte terapii psihospirituale si/sau ecumeniste sau 

care deplaseaza accentul de la puterea Domnului la ‘puterea’ omului - fara Dumnezeu 

suntem , putem si avem… NIMIC!!insasi boala si necazul ne adeveresc acestea. Insa, va rog 

primiti-L pe Dumnezeu putin in inimile voastre si veti simti si trai lucruri greu de exprimat : 
„Ispita făptuirii libere, zidite în chipul lui Dumnezeu este să îşi zidească ea însăşi fiinţa proprie, să se determine pe 

sine însăşi în toate, însăşi să devină dumnezeu, şi nu să primească numai aceea ce îi este dat deoarece în aceasta ar 

simţi o anume dependenţă. 

Fericitul Siluan zicea că şi această ispită se biruieşte prin credinţă în Dumnezeu, precum şi orice altă ispită. 

Credinţa în Dumnezeul cel bun şi milostiv, credinţa că El se află mai presus de orice desăvârşire, atrage harul în 

suflet şi atuncea nu-şi mai găseşte loc simţământul îngreuietor al dependenţei. căci sufletul iubeşte pe Dumnezeu ca 

pe Însuşi Tatăl lui şi trăieşte prin El.„ 

Pentru vindecare trupeasca si sufleteasca recomand cu tarie: dese Spovedanii (sa incepem prin a 

fi sinceri cu noi si cu Dumnezeu), Impartasiri ( comuniuni cu bunul Dumnezeu care vindeca toate 

neputiintele ) si Sfante Masluri (care se fac pentru vindecari sufletesti, nu doar pentru trup) si 

mai ales credinta, nadejde si mai presus de toate DRAGOSTE!!! 

http://www.nistea.com/sofronie_sf_siluan.htm
http://www.nistea.com/sofronie_sf_siluan.htm
http://www.nistea.com/sofronie_sf_siluan.htm
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In final imi cer iertare dragilor, poate prin cuvintele mele de mai sus am si deranjat sau am spus 

lucruri care nu sunt placute sau mai ales, desavarsite – cu siguranta nu sunt desavarsite; se spune 

ca nu se cuvine sa vorbeasca despre Dumnezeu celui ce nu s-a curatit de patimi…insa Dumnezeu 

sa aiba mila si dragoste in continuare de noi toti!  

In continuare despre tratamente naturale, natura creata tot de bunul Dumnezeu ! 
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Vitamina D3 si minim 30 minute soare  
Importanta luminii solare – PREVENTIE si TRATAMENT 
  

VITAMINA D reduce riscul de cancer cu MINIM 77% 
 Cercetari noi efectuate la Universitatea Creighton Scoala de Medicina din Nebraska au 
arătat că suplimentarea cu vitamina D si calciu pot reduce riscul de cancer cu un uimitor 77 la 

suta. Aceasta include cancerul de san, cancerul de colon, cancer de piele și orice alte forme 

de cancer. Aceasta cercetare ofera noi dovezi puternice că vitamina D este un ” medicament 

” foarte eficient impotriva cancerului, depasind cu mult beneficiile oricarui alt ” medicament 

” de  cancer cunoscut de știința modernă. 

Studiul a implicat 1179 de femei sanatoase din Nebraska rurala. Unui grup de femei i-a fost dat 

de calciu ( 1500 mg pe zi) și vitamina D (1100 UI pe zi), în timp ce un alt grup a 

primit placebo(placebo inseamna ceva fara nici o valoare, dar pacientii nu stiu, ei au impresia 

ca iau ceva benefic dar de fapt nu iau nimic). Peste patru ani, grupul care a primit suplimente 

de calciu și vitamina D au aratat o scadere de 60 la suta din cazurile de cancer. De asemenea, doar în 

ultimii trei ani studiul relevă o impresionantă reducere de 77 la suta in cancere din cauza 

suplimentarii. (Comunicatul de presă complet ale acestui studiu sunt incluse mai jos. Acesta oferă mai multe detalii 

despre rezultate.) 
Nota: Calciul, ca si Cesiu, Potasiu si Rubidiu este un mineral alcalin. 

Rețineți că aceste efecte uimitoare s-au realizat asupra a ceea ce multi nutritionisti considera a fi o doza 

mica de vitamina D. 
Expunerea la lumina soarelui, care creează cea mai multa(peste 60%) si de cea mai buna calitate vitamina 

D(nu ca cea sintetica din suplimente) în organism, nu a fost testata sau luata în considerare, precum și 

calitatea suplimentelor de calciu nu a fost la fel de mare cum ar fi putut fi (carbonat de 
calciu și nu de grad înalt de calciu malat, aspartat sau forme similare). Ce înseamnă toate 

astea? Aceasta înseamnă că, dacă luați suplimente de calciu, de înaltă calitate și de a lua o mulțime de 

expunere la lumina naturală a soarelui sau daca luati suplimente de vitamina D premium (cum ar 

fi cele realizate din ulei de pește) – desi NU se compara cu expunerea la soare fara creme de protectie 

dar NU in intervalul 11-16, ati putea beneficia cu ușurință de o reducere cu mult mai mare decât reducerea 

de 77 la sută înregistrată în acest studiu . 
Societatea Americana de Cancer se opune vitaminei D 

Aceasta cercetare asupra vitamina D este o veste atat de bună astfel încât Societatea 

Americana de Cancer, desigur, a avut de spus ceva împotriva ei. Un purtator de cuvant al 

ACS, Marji McCullough, director strategic de epidemiologie nutrițională pentru Societatea 
Americana de Cancer, categoric a declarat că nimeni nu ar trebui să ia suplimente pentru a preveni cancerul. 

Daca vi se pare surprinzător că Societatea Americana de Cancer – care pretinde a fi 

împotriva cancerului – ar putea descuraja pe oameni de la a lua suplimente care reduc 

drastic riscul de cancer cu 77 la suta, atunci nu știti prea multe despre Societatea 

Americana de Cancer(ACS). În opinia celebrului Mike Adams: 

” ACS este o organizație care împiedică de fapt, prevenirea și susține în mod deschis ca in continuare cancerul ca o 

modalitate de a spori puterea și profiturile. ACS este o organizatie bogata non-profit în America și e foarte aproape 

de legături cu companiile farmaceutice, companii de echipamente de mamografie si alte corporatii care profită de 

cancer. Observați numele, de asemenea: NU este Societatea Americana Anti-Cancer, este Societatea Americana de 

Cancer! Ceea ce reprezintă cu adevărat este chiar în nume! 
Click aici pentru a citi mai multe despre ACS și legăturile sale financiare pentru companii de produse chimice, 

companii farmaceutice și producătorii de echipamente de radiologie. 

http://www.preventcancer.com/losing/acs.htm


Industria de cancer este o industrie de multe miliarde de dolari, și foarte multa lume a scris pe larg cu privire la 

organizațiile criminale care protejează și promovează industria. Tot ceea ce i se spune publicului despre cancer de 

către aceste instituții de cancer este o minciună. Cei care sunt angajati in „cursa pentru leac de cancer”, care cer 

fonduri pentru cercetari  sunt o înșelătorie totala (care într-adevăr NU sunt în căutarea pentru nici o modalitate de 

a preveni cancerul sau vindeca cancerul, ei caută doar  noi medicamente pentru patentare pentru a profita de 

cancer).” Mike Addams 

Aceasta cercetare despre vitamina D este o amenințare enormă la adresa industriei de 
cancer de negustori de profit, deoarece dezvăluie o modalitate de a preveni cancerul gratuit – 
prin expunerea la lumina naturală a soarelui si lasarea pielii de a produce propriul medicament 

puternic anti-cancer (vitamina D). Ideea că industria cancerului ar putea pierde 80% dintre 

pacientii sai, datorită educației pe scară largă despre vitamina D si lumina soarelui sperie 

„The Living Daylights” din industria de cancer. Profituri de miliarde de dolari  din cancer sunt 

în joc aici, astfel încât grupurile pro-cancer trebuie să facă tot ce pot pentru a discredita 
vitamina D prin crearea de îndoială și de confuzie, asa cum a fost si in cazul vitamina B17(cu 

care Dr.Binzel a obtinut la clinica sa o rata de aproxomativ 80% curabilitate) . 

Gradul de necinste la locul de muncă aici, este aproape de necrezut pentru cei care nu știu 

cu adevărat ce se întâmplă în industria de cancer. 

Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca 70% din toate cazurile de cancer sunt ușor prevenite prin 

schimbari de dieta si stilul de viata. Aceasta cercetare mai recenta arata ca doar lumina soarelui 

și  suplimente de calciu pot reduce riscul de cancer cu 77% la femei. De ce nu vrea medicina 

conventionala sa îmbrățișeze această metodă low-cost, sigura si extrem de eficienta pentru 

prevenirea cancerului? 
De ce intreaga industrie de cancer descurajeaza atât de puternic, oamenii de la utilizarea expunerii la soare 

pentru a reduce dramatic riscul de cancer? (Sugestie: Urmariti drumul banilor pentru industria de 

protecție solară …) 
De ce este ilegal pentru producătorii de suplimente nutritive pentru a spune adevărul despre efectele anti-

cancer de produsele lor? Broccoli, varza(cruciferele), usturoi, ceapa  toate au puternice efecte anti-cance, la 

fel ca zeci de plante pădurile tropicale (Gheara Pisicii), plante si ierburi si condimente din China, din 

India și din zone occidentale(tumeric, ghimbir, scortisoara, cuisoare) si multe multe alte alimente de zi cu 

zi(de la morcov(Gerson), sfecla(Breuss) pina la mult mai puternicele catina, struguri negri, ananas, mure, 

fructe de padure, vitamina B17, etc.).? 

Prevenirea cancerului mod sănătos: 
Expuneti-va fara cămași și fara a purta protecție solară. Un minim de 30 minute zilnic, in afara orelor de 

varf (11-16) sunt suficiente pentru prevenire(desi, mai mult ,dar NU exagerat ( evitati arsuri ) este 

mai bine!) 

Bucurați-vă de razele soarelui pentru mai multe ore în fiecare săptămână. In plus, pentru a 

preveni arderile soalare, mâncati o mulțime de alimente super-bogate in antioxidanti 

precum fructe de padure si ORICE fructe-legume proaspete. 

Două rețete : 

1. pudra cacao sau pentru cei bolnavi pudra roscove, ulei de in presat la rece, semite de 

in(pudra – rasnita de cafea) pentru lignani anticancerigeni, nuci sau migdale sau nucă de 

cocos sau nuci de macadamia(pudra- rasinta de cafea), seminte de caise pudra- 

B17,  avocado, spirulina, chlorella, quinoa, banane coapte – innegrite) 

2. super-Berry (fructe de padure proaspete si/sau struguri,  ouă, miere, scortisoara, 

ghimbir, aloe vera, pepene verde). 

Multa lume isi face mult prea multe griji cu privire la soare si cancerul de piele. 
PREA MULT , chiar si din ceva bun, NU este BENEFIC. Soarele este CEVA EXTREM DE BUN ANTI-

cancer! Insa NU exagerati! 
Alte lucruri legate de piele si cancer: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/27/dr-binzel-b17laetrile-si-cianurile-2/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/22/turmericcucurmin/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/17/ghimbir/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/15/analiza-asupra-terapiei-gerson/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/02/terapia-rudolf-breuss/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/04/catina/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/03/14/tratament-cancer-natur-remed-vindec-dieta-aliment-regim-struguri-brandt/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/13/capsuni-si-fructe-de-padure-lupta-cu-cancerul/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/13/capsuni-si-fructe-de-padure-lupta-cu-cancerul/


Evitati produse de îngrijire personală pentru piele( in special cele ce au chimicale – asa cum sunt 

majoritatea): fara deodorante, parfum, creme de piele, produse cosmetice și de protecție 

solară. Numai acest lucru vă salvează de la expunerea la sute de cauzatoare de cancer, substante chimice 

toxice adăugate la produse de îngrijire personală. Atentie la detergenti de rufe chimici.Exista săpun 

de rufe natural.Exista apa naturala pentru spalat daca va faceti griji asupra mirosului(sau e 

mai „accesibil” sa acoperi mirosurile umane cu deodorant in loc de a te spala? …) 
Persoanele cu pielea neagră au nevoie de mult mai mult timp sub soare pentru a genera aceeași cantitate de 

vitamina D ca cineva cu pielea albă. Nu este surprinzator, femeile de culoare sufera rate extrem de 

ridicate de cancer de san in timp ce barbatii de culoare arata nivel la fel de ridicat de cancer de prostata. 

Persoanele de culoare sunt mai predispunse decat cele cu pielea mai deschisa la multe tipuri 

de cancere, inclusiv la cancer de colon si nu numai. Gasiti acest lucru scris si pe 
sfatulmedicului.ro(la cancer de colon si nu numai) si, iata,  NU are legatura cu 

genetica.Incidenta cancerelor este mai mare tocmai datorita deficitului de vitamina D. 

De fapt, personal consider ca omul s-a adaptat la mediul in care traieste, inclusiv prin 

culoarea pielii. Cei inchisi la culoare isi au originea in zone mai aproapiate de ecuator si, in 

trecut, petreceau mai mult timp sub soare, fara haine multe (datorita caldurii) in timp ce 

deplasarea mai spre nord sau sud determina deschiderea la culoare. Observati cat de 

deschisi la culoare sunt populatiile din tarile nordice(inclusiv la par). S-au adaptat sa 

foloseasca maxim putinul soare pe care il au la dispozitie.Si in tarile nordice, desi sunt 

foarte stricte in ceea ce priveste protectia mediului, incidenta cancerelor este mai ridicata 

tot datorita deficientei de vitamina D. 

 „Guvernul SUA controlat nu vrea pentru a preveni cancerul 

Guvernul Statelor Unite NU vrea populația să fie libera de cancer.  
Una dintre cele mai bune moduri de a preveni populația de a suferi de cancer este de a eradica „defectele” 

nutritionale care pe termen lung, care duc la cancer. Guvernul american realizează acest lucru prin păstrarea 

recomandărilor de vitamina D în mod artificial scăzute, garantând, practic, că oricine care urmează recomandările 

vor fi în cele din urmă diagnosticat cu cancer. Deficienta de vitamina D este cauza principala a cancerului de 

san.” Mike Addams 

Nutritionistii mai educați sunt de acord că doza zilnică de vitamina D pentru un adult trebuie să fie de 

cel puțin 1000 UI, probabil, la fel de mare ca 1400. 
„Institutul american de Medicina (OIM), care controlează recomandări le cu privire la aceste lucruri, în prezent, 

afirmă că adulții sub 50 de ani au nevoie doar de 200 UI de vitamina D pe zi. Această politică este, în opinia mea, o 

conspirație organizată pentru a ține poporul american bolnave de asigurându-vă că ei stau cu deficit de nutrienti 

anti-cancer. Acesta servește interesele tuturor puternice corporații și non-profit care se execută de la Washington. 

Și da, este o conspirație. L-am documentat în mult mai în detaliu în cartea mea, Solutii Natural Health și 

conspirația ca va impiedica de la cunoasterea lor, care dezvăluie detalii șocante, documente și fotografii care arată 

ca medicina modernă este un sistem care este pur și simplu ține oamenii într- o stare de boli cronice. 
FDA nu vrea ca oamenii sa previna cancerul. Asta e motivul pentru care  companii ce ofera nutrienti anti-cancer 

sunt atacate agresiv și complet cenzurate la simpla menționare a cuvântului „cancer” a companiilor de 

suplimente. De fapt, singurul motiv pentru care am pot imprima informațiile pe care le citiți acum este că eu nu pot 

vinde alimente sau suplimente și scrisul meu, libertatea de exprimare nu este reglementată de către FDA. Dacă as fi 

vândut suplimente și scris aceste cuvinte ce le cititi  acum, m-ar fi arestat, acuzat de crime federale, etc. Asta e 

realitatea mediului medical opresiv în care trăim astăzi: sănătatea este în afara legii și numai boala este permisa 

să fie promovata.” Mike Addams 

 „Personal, cred că am putea crea o lume practic fara de cancer. Am putea realiza în două etape: 

prin luarea de măsuri dure pentru a scoate în afara legii cauzatoarele de cancer, produse chimice și investirea în 

educația veritabila de prevenire cancer. Companiile de droguri ar pierde mii de miliarde de dolari in profituri, 

spitalele ar pierde sume imense de pacienti si grupuri non-profit Pro-cancer ar pierde putere, bani și prestigiu. Dar 

ce cred? Ne-ar fi mai bine fără cancer. 
Iata o statistica uimitoare: Știați că reducerea ratei de deces prin cancer cu doar 1%, ar putea fi în valoare de 

aproape 500 de miliarde de dolari pentru economia SUA în următoarea sută de ani sau cam asa ceva? (Sursa: 

Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor)  



Rata de cancer cu 10% este în valoare de 5000 miliarde dolari de dolari în economie. (Aceste câștiguri se 

datorează creșterii productivității și de duratei de viata de lucru cu care contribuie oamenii.) 
Știm acum că vitamina D și calciu pot reduce ratele de cancer cu 77 la suta (si mai mult/mare daca se foloseste 

cea mai buna sursa- lumina solara in loc de supliment). Lumina soarelui și de calciu ar putea duce la o creștere 

38500000000000 $ la economia SUA în secolul următor. 
Asta e productivitate suficient de economica pentru a achita întreaga datorie naționala, construirea de noi școli din 

fiecare oraș și oraș din țară, oferă educație colegiu gratuita pentru toți tinerii care doresc să meargă la facultate, 

să investească miliarde în noile tehnologii energetice și chiar fondul de sănătate masiv campanii de educare pentru 

a menține populația sănătoasă. 38 bilioane dolari este o mulțime de bani. Cu acest tip de abundenta a crescut, am 

putea construi o societate cu totul noua de sănătate, bogăție și educație. 
Dar ce cred? Industria de cancer nu se va lăsa să se întâmple. E prea mult profit pe termen scurt, să fie făcute în 

menținerea tuturor bolnavi. Industria de cancer este atât de rea că va vinde viitorul nostru, în scopul de a menține 

puterea, profiturile și controlul asupra oamenilor de astăzi. Industria de cancer nu vrea ratele de cancer să meargă 

în jos, indiferent de beneficiile pentru societate sau persoană trăiește. Industria de cancer vrea să existe mai 

mult  cancer, care este exact motivul pentru care se opune strategii de prevenire de bun simț care ar reduce drastic 

cazurile de cancer. (Este adevărat, această industrie se opune de fapt eliminarii cauzatoare de cancer, produselor 

chimice de la locul de muncă …)” Mike Addams 

Citeste mai mult pe site-ul Dr. Sam Epstein: http://www.preventcancer.com 
In rezumat: 

 Noi cercetari ne arata ca prin folosirea de vitamina D (sau doar lumina soarelui naturale) si 
unui supliment accesibil de calciu (de preferinta bun calitativ)  am putea reduce ratele de cancer 

cu un minim uimitor de 77 la suta. Industria de cancer se opune acestui lucru și este ferm 

poziționata ca un adversar de prevenire a cancerului. Industria depinde de cancer să 
crească propria putere și profit, și va investi în „DE-educarea” publicului în scopul de a 

maximiza venituri proprii. 

 

Vitamina D este asa puternic preventiva si cu siguranta are si rol 

important anticancerigen, CURATIV (pentru cei bolnavi) 
Deficitul de vitamina D a fost clar demonstrat a fi un factor de risc în dezvoltarea mai multor 

forme de cancer. 

Aceasta cercetare științifică indică faptul că menținerea unor niveluri ridicate de vitamina D 

poate preveni progresia ratelor de cancer si creste rata de supravietuire. 

 
ARTICOLE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ REFERITOR LA TRATAREA CANCER 

si VITAMINA D (LUMINA SOLARA): 

Fiecare Cancer pacient are nevoie pentru a testa lor niveluri de vitamina D! 

Rezumatul constatărilor: 

Vitamina D in sange  reduce dramatic ratele de moarte 

* Pentru fiecare a creștere 10ng/ml in nivelul de sange de vitamina D, rata de deces de 

cancer ar putea fi redus cu 29%. Relația dintre vitamina D și cancerul colorectal este 

deosebit de puternică. Rata de deces pentru cancerul colorectal ar fi redus cu 
49%.  Citeste articolul suport științific  click aici 
Nivelurile luminii solare – Vitamina D  

* Un studiu norvegian a aratat ca pacientii cu cancere diagnosticate vara atunci când 

nivelurile de vitamina D sunt mai mari au avut rate de supravietuire cu 40% mai 

bune decat pacientii diagnosticati in timpul iernii cand nivelurile de vitamina D sunt la 

niveluri scazute. 
( Citeste articolul suport științific ) 
Nivelurile  scăzute de vitamina D(lumina solara) –  

http://www.preventcancer.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16595781&usg=ALkJrhgced8BgTbJ8NSc9LhvwdAIsbAhCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18348446%3Fordinalpos%3D1%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum&usg=ALkJrhg1s5BRoVyP7EUAFchrUNOfFKzcMQ


Șansă mai mare de deces si Metastaze 

* Pacientii cu cancer de san cu niveluri scazute de vitamina D facute  peste unsprezece 

ani a avut o sansa de 70% mai mare de a muri și de două ori rata de aparitie a 

metastazelor comparativ cu pacienții cu niveluri ridicate de vitamina D. 
(  Citeste articolul suport științific ) 
Pacientii cu cancer pulmonar  niveluri mai ridicate vitamina D(lumina solara)  creștere dramatică în 

supraviețuire 

*  pacientii cu cancer pulmonar,stadiu precoce care au fost diagnosticate in timpul 

verii si a avut cele mai inalte niveluri de vitamina D au avut o supraviețuire de cinci ani 

de 73%, comparativ cu 30% pentru cei diagnosticati in timpul iernii cu un nivel scazut de 

vitamina D. 
(  Citeste articolul suport științific ) 
Niveluri  mai mari de vitamina D scad dramatic riscul de cancere plamani  – Colon – prostata – renal 

–  endometrial –  

* Ridicate niveluri de vitamina D (bazat pe latitudine și expunerea la UV), de asemenea, 

corelate cu un risc scazut de a dezvolta cancer pulmonar, de 45% la bărbați și  și de 

65% la femei. Efecte similare au fost demonstrate în colon, prostată, cancerul 

renal și endometrial. 
(  Citeste articolul suport științific ) 
Pacientii colorectal avansat  Riscul de deces mult REDUS 

* Riscul de deces pentru pacientii cu cancer colorectal cu boala avansata, dar cu un 

nivel ridicat de vitamina D a fost redus cu peste 60% comparativ cu pacientii cu 

niveluri scazute de vitamina D. 
( Citeste articolul suport științific ) 
Cancerul de prostata – De 7 ori reducerea riscului de deces 

* Bolnavii cu cancerul de prostata cu Vitamina D din gama mijlocie si mare au avut un risc 

redus, respectiv, 60% și 85% din deces de la starea in comparatie cu pacientii cu 

niveluri scazute de vitamina D. Aceasta este o crestere de aproape sapte ori a riscului 

de moartea la cei cu  niveluri ridicate comparativ cu cei cu niveluri scăzute de 

vitamina D. 
( Citiți articolul științific ) 

 Adresați-vă medicului dumneavoastră Test de sânge 25-hidroxi vitamina D  

* Pacientii cu majoritatea formelor de cancer au niveluri de vitamina D din sânge 

sub <40 ng / ml 

Există două teste de vitamina D – 1,25 (OH) D și 25 (OH) D. 

Testul corectă este de 25 (OH) D, de asemenea, numit, 25-hidroxi vitamina D,  test 

de sânge. 25 (OH) D este mai bun marker al stării generale a dvs. Este acest marker, care 

este cel mai puternic asociat cu starea generala de sanatate. 

Vă rog să rețineți diferența dintre normal și optim. Nu doriti sa va situati in nivelul mediu aici, doriti 

să fiti optim sănătos, cu cat mai multa vitamina D. Chair daca nu puteti face testul 
, important este sa va expuneti la soare MINIM 30 minute zilnic, FARA creme si lotiuni protectie.EVITATI 

intervalul 11- 16 precum si suplimentele sintetice vitamina D. Oricum, PRINCIPALA SURSA si CEA MAI 

IMPORTANTA de vitamina D este SOARELE. 

Omul primitiv probabil s-a dezvoltat în condiții tropicale și sub-tropicale, cu expunere mare 

la UV-B și consecința expunerii pielii la lmina solara este vitamina D. 

Unii experti poate nu sunt de acord cu următoarele gamelor sănătoase, dar ele sunt luate de 

la oameni sanatosi, in parti tropicale și subtropicale ale lumii, unde sunt expuși la soare 

sanatoas. Se pare mai mult decât rezonabil să se presupună că aceste valori sunt, de fapt 

reflectă o cerință umana optimă. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.asco.org/ASCOv2/Meetings/Abstracts%3F%26vmview%3Dabst_detail_view%26confID%3D55%26abstractID%3D31397&usg=ALkJrhgFsXwuhHQkReZY3iJJKRg0IQBueg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17290055&usg=ALkJrhhxS012wjQQWh5INhlEuA5cZuGGBw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://jech.bmj.com/content/62/1/69.abstract&usg=ALkJrhjEHS8NhzP-hZkLmQXpzWgD4PAm8Q
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In plus, soarele este cea mai importanta sursa de energie.Specilisti recunoscuti in nutritie si boli, inclusiv 

medici (de la romanul Mencinicopschi  , pina la Johanna Budwig si multi altii, inclusiv institutul 

Ed Skilling ale carui aparate electromedicale folosesc tehnica energizarii cu fotoni) 
sustin lumina solara ca o sursa foarte, foarte importanta  de energie care nu numai ca previne si trateaza 

cancerul dar mentine pacientul in viata! 

Soarele produce fotosinteza in lumea plantelor si ajuta la utilizarea oxigenului in celula si 

producerea de energie pentru fiintele vii. Este „incastrat” in ADNul nostru.Nimic din lumea 

vie pe care o stim NU creste si NU se dezvolta fara soare. NIMIC (nu ma refer la visuri si 

bacterii care si ele au nevoie de o gazda de la care sa preia pentru dezvoltare si, cine stie 

daca soarele nu are rolul sau si in evolutia acestora…) 

O problema este ca multi din cei bonavi de cancer nu pot tolera bine lumina solara(asa cum nu pot tolera 

bine nici tratamentele pe baza de ozon(Oxigen3), pentru ca celule lor cancerigene nu mai fuctioneaza normal( 

nu mai folosesc oxigenul la producerea de energie – au enzima respiratorie afectata si recurg la fermentarea 

glucozei) .Suplimentarea cu acizi grasi OMEGA 3 rezolva aceasta problema (a se vedea dieta Dr Budwig cu 

ulei de in )  Soarele induce si relaxarea si buna dispozitie si multe multe altele. 

  

Asa ca , bucurati-va de lumina solara! MINIM 30 minute pe zi, la o plimbare in parc(de exemplu) prin care 

veti lua si o gura de oxigen, veti pune in miscare si sistemul limfatic(responsabil cu detoxifierea), circulator, 

veti creste si nivelul de antioxidanti interni(glutation, etc.) NU sunt imposibile pentru cei mai multi dintre 

dvs. Nu trebuie sa fii alergator olimpic..   
Soarele, la fel ca rasul si optimismul, este un puternic tratament de cancer, si este GRATUIT! 

 

Comunicatul de presă Creighton:„ 
Aici este comunicat de presa original cu privire la noile descoperiri privind vitamina D si de 

prevenire a cancerului: 

„Omaha, Neb, 08 iunie – Majoritatea americanilor nu iau suficienta vitamina D, un fapt care le-ar putea pune la 

risc semnificativ de a dezvolta cancer, potrivit unui studiu punct de reper realizat de Creighton University School of 

Medicine. 
Patru ani de studiu, aleatoriu, au urmat 1179  femei sanatoase, aflate la menopauza din estul rural Nebraska. 

* Participanții ce au luat calciu, precum și o cantitate de vitamina D3 aproape de trei ori norma recomandata 

zilnica (RDA) de  guvernul SUA  pentru adulti de varsta mijlocie, au un dramatic 60 la suta sau mai mare reducere 

a riscului de cancer decat femeile care nu au primit vitamina D. 
Rezultatele studiului, realizat între 2000 și 2005, au fost raportate în 8 iunie editia online a Jurnalului American 

de Nutritie Clinica. 
„Rezultatele sunt foarte interesante. Ele confirma ceea ce un numar de sustinatori vitamina D au suspectat de ceva 

timp, dar că, până în prezent, nu au fost justificate prin studiu clinic”, a spus cercetatorul principal Joan Lappe, 

Ph.D., RN, Creighton profesor de medicina si titular al Criss / Beirne Dotat presedinte la Scoala de Nursing. 
„Vitamina D este un instrument important in lupta impotriva cancerului, precum si multe alte boli.” 
Alti cercetatori Creighton implicate in studiu a inclus Robert Recker, MD, Robert Heaney, MD; Dianne Travers-

Gustafson, MS, și K. Michael Davies, Ph.D. 
Participantii la cercetare au fost toți de 55 de ani și mai în vârstă și fără cancere cunoscute de cel puțin 10 ani 

înainte de intrarea în studiu Creighton. Subiectii au fost repartizati aleatoriu sa ia doze zilnice de 1,400-1,500 mg 

de suplimente de calciu, 1,400-1,500 mg de suplimente de calciu, plus 1.100 UI de vitamina D3, sau placebo. 

Institutele Nationale de Sanatate au finantat studiu. 
Pe parcursul a patru ani, grupul femeilor ce au luat calciu / vitamina D3 a cunoscut o scadere de 60 la suta a 

riscului de cancer decat grupul ce a luat placebo(adica nimic). 
De la premisa că unele femei au intrat în studiu cu cancer nediagnosticat, cercetatorii apoi au eliminat 

rezultatele din primul an și se uită la ultimii trei ani de studiu. Când au făcut asta, rezultatele au devenit si mai 

dramatice:   grupul de calciu / vitamina D3 arată o uimitoare 77 de reducere a riscului de cancer la suta. 
În analiza de trei ani, nu a existat nici o diferenta semnificativa statistica a incidentei cancerului dintre 

participanții ce au luat placebo și cele care iau doar suplimente de calciu.//VTAMINA D a facut diferenta 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-riscul-de-cancer/www.doctormenci.ro/stil-de-viata/asocierea-alimentelor
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/08/antioxidanti-endogeni-interni/
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https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/09/importanta-psihicului-partea-2/


Prin parcursul studiului, 50 participanți dezvoltat cancer nonskin, inclusiv cancer mamar, de colon, pulmonar si 

alte tipuri de cancer. Lappe a  spus sunt necesare studii suplimentare pentru a determina dacă rezultatele cercetării 

Creighton se aplică la alte populații, inclusiv bărbați, femei de toate vârstele, și diferite grupuri etnice. În timp ce 

studiul a fost deschis pentru toate grupurile etnice, toți participanții au fost caucazieni, ea a remarcat. 
Există un organism tot mai mare de dovezi ca un aport mai mare de vitamina D poate fi de ajutor in prevenirea si 

tratamentul cancerului, hipertensiune arteriala, fibromialgie, diabet zaharat, scleroza multipla, si artrita 

reumatoida si alte boli. 
Oamenii fac propriile lor vitamina D3 atunci când sunt expusi la lumina soarelui. De fapt, numai 10-15 minute 

pe zi într-un soare de vară luminos creează cantități mari de vitamina, a spus Lappe. Cu toate acestea, oamenii 

au nevoie să exercite prudență, deoarece razele ultraviolete B ale soarelui, de asemenea, poate provoca cancer de 

piele. Cremele de protectie solara impiedica productia de vitamina D. 
În plus, latitudinea la care locuiți și strămoșii dumneavoastră influențează, de asemenea, capacitatea organismului 

de a converti lumina solara in vitamina D. Persoanele cu pielea inchisa la culoare au mai multe dificultati in a face 

vitamina. Persoanele care traiesc la latitudini nord de paralela 37 – Omaha este aproape de paralela 41 – nu pot 

obține vitamina D lor natural în timpul lunilor de iarnă, din cauza unghiului soarelui. Expertii general, sunt de 

acord că DZR ** de vitamina D trebuie să crească substanțial, cu toate acestea există o dezbatere cu privire la cat. 

Suplimentele sunt disponibile în două forme – vitamina D2 si vitamina D3. Cercetători Creighton recomanda 

vitamina D3, pentru că este mult mai activ și, astfel, mai eficientă la om.//completez – cea mai buna(naturala, 

fara chimicale adaugate) si cea mai multa (peste 60%) sursa este vitamina D de la soare. 
* Participantii la studiu au venit din județele Nebraska de Douglas, Colfax, Cuming, Dodge, Saunders, Washington, 

Sarpy, Burt și Butler. ** Recomandări DZR pentru vitamina D sunt de 200 UI / d, naștere, 50 de ani, 400 UI / zi, 

50-70 de ani, și 600 UI / d, 70 de ani si mai in varsta.” 

 Surse ( pe care le-am completat): NaturalNews.com si polymvasurvivors.com 

vitamina D3 previne și corectează cancerul 
Oamenii nu iau sau nu produc suficientă vitamină D3. Mai ales că reduce riscul de cancer cu aproximativ 33%. Așa 

se spune un studiu din 2017 de la Universitatea Creighton și de la Universitatea din California, San Diego. Într-un 

studiu de 4 ani privind femeile în vârstă, chiar dacă cercetătorii le-au dat aproximativ trei ori doza standard a 

guvernului american, nu au reușit să atingă niveluri bune de vitamina D3 din plasmă. În cazul în care au făcut acest 

lucru, riscul de cancer a scăzut cu o treime. Deci, ce este de ajuns? 

Nivelurile adecvate de vitamina D3 din plasmă pot preveni cancerul, arma sistemul imunitar și corecta celulele 

canceroase. Vitamina D3 poate, de asemenea, să lupte împotriva inflamației, să prevină diabetul, osteoporoza, 

demența și multe altele. Vitamina D3 este numită adesea „Vitamina de soare” deoarece este produsă prin acțiunea 

UVB în soare pe straturile de colesterol de sub piele. Prezența sa este foarte limitată în alimente. 

În 2016, sănătatea publică, Anglia, a spus publicului britanic să meargă la soare . Dacă nu au putut, li s-a spus să 

completeze. 

Vitamina D3 este foarte puternică și acționează ca un hormon în corpul uman. 

Vitamina D3, vindecarea cancerului natural 

Vitamina D3 este importantă în prevenirea și supraviețuirea cancerului. De exemplu: 

1. Nivelurile adecvate de vitamina D3 din sânge pot preveni cancerul(aici, cancer de vezică urinară). IARC a 

confirmat acest lucru într-o gamă largă de forme de cancer. 

2. Nivelele plasmatice de vitamina D3 pot prezice timpii de supraviețuire în cancerul de sân. Persoanele cu 

nivel scăzut de vitamină D3 supraviețuiesc mai puțin. 

3. Vitamina D3 poate corecta celulele canceroase –„Se poate ajusta aproape totul în celula cancerului, se 

schimbă și se oprește genele, se reduce diviziunea celulelor canceroase și se pot calma celulele, astfel încât 

ele să se stabilească mai degrabă decât să se răspândească. celulele la o stare normală și sănătoasă 

„ . ( Journal of Cell Biology, 17 noiembrie 2008: 183 (4): 697-710.) 

4. Vitamina D are beneficii epigenetice – Vitamina D joacă un rol cheie în metabolismul și reglarea 

nucleară în îmbătrânire și cancer. Nu ești condamnat. Epigenetica susține că cancerul este reversibil. 

5. Vitamina D poate incetini sau inversa cancerul de prostata la pacienti 
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6. Vitamina D sa dovedit a fi importantă în cancerul de sân negativ triplu 
Harvard Medical School efectuează cercetări asupra vitaminei D de peste 20 de ani. Profesorul Michael 

Holick este un endocrinolog specializat în vitamina D și a spus că „25% mai puține femei ar muri de cancer de sân 

dacă ar avea suficientă vitamină D în sângele lor”. 

Holick nu este singurul care subliniază importanța nielului de vitamina d3 al femeilor și a cancerului de sân. Spitalul 

St George din Londra a calculat din studiile lor că femeile cu nivel scăzut de vitamina D din țesutul mamar au un 

risc de cancer mamar cu 354% mai mare . Tradus în limba engleză acest lucru înseamnă că acestea au de 4 ori și 

jumătate riscul de cancer la sân marit. 

Dar … 

Chimioterapia afectează sever nivelul vitaminei D3 

7. Trei studii arată că chimioterapia este asociată cu „deficit de vitamina D severă” 
* Cercetatorii de la Roswell Park Cancer Center studiind pacientii cu cancer colorectal au aratat ca fiecare dintre 

cele trei regimuri diferite de chimioterapie, a redus nivelul plasmatice de vitamina D pana la 21,3 ng / ml, unde 30-

50 este un interval optim. 

* Două studii de la dr. William Jacot și colegii săi din Montpelier, Franța, cu cancer de sân au avut același efect 

dăunător. Chiar dacă cele 18 luni de chemo au implicat două veri, un deficit la 80% dintre pacienți înainte de 

chimioterapie a crescut la 97% după chimio . Nivelul mediu al vitaminei D a scăzut de la un nivel scăzut de 21,3, 

oricum, la un nivel de 14,7 ng / ml dăunător. la un sfert dintre femeile tratate a scăzut sub 10 ng / ml. Cercetatorii au 

spus ca suplimente de vitamina D ar trebui sa fie adaptate la pacient. 

Acest lucru ridică întrebarea: ” Ar putea toate medicamentele puternice pentru orice boală să deterioreze 

nivelurile de vitamina D?” 

Vitamina D este esențială pentru sănătatea ta 

8. Vitamina D a fost în mod repetat legată de sănătatea osoasă, atât la vârstnici cât și la tineri. 

9. Vitamina D pare să reducă riscul de diabet zaharat de tip 2, studiile clinice sunt în curs de desfășurare. 

10. Nivelurile scăzute ale vitaminei D sunt legate de creșterea riscului de Alzheimer. 
11. Vitamina D reduce riscul atacurilor severe de astm. 

12. Vitamina D poate reduce inflamația intestinală, IBS și colita. 

și nivelurile scăzute ale vitaminei D din sânge au fost legate de un risc mai mare de accidente vasculare cerebrale, 

infarct miocardic, diabet și scleroză multiplă. Pe măsură ce îmbătrânim avem nevoie de mai mult. Există chiar și 

unele dovezi din meta-analiza a 18 studii de cercetare ( Annals of Internal Medicine ) că suplimentarea cu vitamina 

D poate crește longevitatea. 

Deci, vitamina D – ai destula? 

După cum puteți vedea din cele de mai sus, nivelurile de 20 ng / ml sunt legate de cancer, iar nivelurile sub 30 ng / 

ml sunt considerate deficiente. Un studiu efectuat în 2016 în rândul sportivilor olandezi a arătat că două treimi dintre 

acestea au o valoare sub 30 ng / ml. 

La pacienții cu cancer, am încurajat baza de 40 ng / ml, în mod ideal, niveluri de peste 70 ng / ml și până la 150 ng 

/ ml . 

Având un test de sânge este singura modalitate exactă de a cunoaște nivelul vitaminei D din sânge. 

Deci, cât ar trebui să luați? 

O săptămână la soare, situată pe o plajă, vă va oferi aproximativ 70.000 UI de vitamină D. 
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Consiliul de vitamina D recomanda unei persoane sanatoase un aport de 2.200 UI pe zi. Profesorul Michael Holick 

de la Boston Medical School consideră că persoanele cu cancer ar trebui să ia cel puțin 5.000 de UI pe zi . 

Din studiul de mai sus, care arată deteriorarea cauzată de chimioterapie la nivelurile de vitamină D, vă sugerăm că, 

dacă nu puteți să vă monitorizați corect vitamina D, trebuie să luați o doză dublă dacă faceti chimio . Deși 

nivelurile scăzute sunt predictive ale supraviețuirii mai scurte și sunt nesigure, nu pare să existe o limită 

superioară. Nu poți lua prea mult! 
Dacă faceți suplimentare și nu aveți probleme de coagulare a sângelui, tensiune arterială, probleme cardiovasculare 

sau accident vascular cerebral și nu sunteți pe warfarină, trebuie să vă gândiți la utilizarea vitaminei D3 / 

K2.Sistemul tau imun face T-Cells să atace invadatorii necinstiți. Ei nu pot ataca până nu sunt „pregătiți”. Acest 

lucru se face luând  o moleculă de vitamina D și vitamina K ajută la acest proces. 

Puteți să vă adresați medicului dumneavoastră pentru un test de sânge pentru nivelurile de vitamina D. 

„Dacă vă gândiți să completați de ce nu aruncați o privire asupra suplimentelor naturale de vitamina D3 / K2 și 

vitamina D3 în selecția noastră naturală” ? 

Soarele vă oferă mai mult decât vitamina D 

Din observațiile mele la CANCERactive, este mai bine să mergi în soare decât să suplimentez. Desigur, oamenii cu 

piele întunecată sau cei care utilizează proteze solide cu factori de înaltă au un beneficiu mai mic. UVB refuză să vă 

îndreptați mai departe spre nord. 

Soarele oferă mai mult decât doar vitamina D. Acesta mărește nivelurile de oxid nitric (NO) în corpul nostru – legat 

de o dilatare a vaselor de sânge, mai puține accidente vasculare cerebrale și atacuri de inimă – și crește nivelul 

de serotonină . Serotonina este hormonul „simțitului bine”. Reduce depresia, încurajează producția 

de melatonină și este legată de un risc mai scăzut de sinucidere.  

Melatonina ne ajută să dormim mai adânc, este cel mai mare antioxidant pe care îl facem ca animale și este 

antiinflamator. De aceea, somnul este atât de vindecător. Dar melatonina scade, de asemenea, nivelurile de „hormon 

de creștere” și „estrogen ” periculos în organism. Atât femeile, cât și bărbații care au tulburat tiparele de somn 

dezvoltă mai multe tipuri de cancer (pieptul și prostata fiind cele înregistrate în principal în cercetare). 

În iunie 2016, Washington Medical School a arătat că soarele ar putea reduce inflamația intestinală, reducând 

simptomele colitei și IBS și riscul de cancer colorectal. 

Mitul soarelui și al cancerului 

Există dovezi clare din mai multe studii conform cărora persoanele care au o prezență regulată la soare primesc mai 

puține forme de cancer. 

De exemplu, Universitatea din New Mexico ( Jurnalul Institutului Nat Cancer 2005, 97 ) a arătat oameni cu 

expunere ridicată la soare   sunt mai puțin susceptibili de a muri de melanom. 

Cu toate acestea, voci majore cum ar fi Cancer Research UK ne spune tuturor să evite soarele din cauza fricii de 

arsură și să devină unul dintre cei 3800 de oameni pe an în Marea Britanie care mor de melanom.Între timp, sute de 

mii de oameni dezvoltă în mod inutil boli cronice atunci când ar fi putut să le împiedice să meargă mai mult în 

soare! 

Importanța vitaminei D 

1. Importanța vitaminei D cu cancer 
Practic toți cei care suferă de cancer (da, chiar și cei cu melanom) par a fi deficienți în diagnosticul vitaminei D. Trei 

studii de cercetare acoperite de Cancer Watch (unul pentru fiecare dintre cancerul de sân, melanomul și cancerul 

colorectal) au concluzionat că peste 90% dintre pacienții recent diagnosticați au fost foarte puțin prezenți cu 

această vitamină. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ournaturalselection.com/Shop.aspx%3Fcategory%3DNatural%2520Supplements%26subcategory%3D%26page%3D%26product%3Dvitamin%2BD&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhjoWRP8YaZBBvopQs16sNiRrIVd7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ournaturalselection.com/Shop.aspx%3Fcategory%3DNatural%2520Supplements%26subcategory%3D%26page%3D%26product%3Dvitamin%2BD&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhjoWRP8YaZBBvopQs16sNiRrIVd7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx%3Fn%3D3816%26Title%3DVitamin-D-can-reduce-gut-inflammation&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhjJTvCNLISLFiL2NaZRw4XV0o9s_A


Mai rău, cercetările de la Universitatea din California, San Diego arată că nivelurile actuale de vitamină D din 

sânge pot prezice supraviețuirea. Mai multe studii au arătat rezultate similare pentru alte tipuri de cancer. Cu alte 

cuvinte, dacă aveți cancer, este imperativ să corectați nivelurile scăzute ale vitaminei D. 

Într-adevăr, există o mare măsură de cercetare privind nivelurile de vitamina D și cancer. De exemplu: 

* Cercetarea în anul 2012 în cazurile de cancer și grup de control a constatat că foștii fumători / niciodată fumători 

aveau 44% mai puține șanse de a muri de cancer pulmonar dacă aveau niveluri sanguine de vitamina D de peste 44 

nm / litru. Acest lucru indiferent dacă au avut sau nu cancer- pare să prevină și să reducă decesele. 

* În 2013, cercetătorii de la Universitatea St Louis au arătat că femeile cu o mutație BRCA1 au mai multe șanse de 

a dezvolta un cancer de sân agresiv , dar vitamina D poate bloca această cale. BRCA1 nu este doar în spatele 

cancerului de sân, ci și în alte tipuri de cancer, ca și în cazul cancerului de prostată. Studiile clinice sunt acum 

planificate. 

* Cercetările arată că nivelurile scăzute de vitamina D dubleaza riscul de cancer al vezicii urinare, un alt studiu arată 

același lucru pentru cancerul pancreatic și un al treilea studiu pentru limfom. 

2. Importanța vitaminei D cu boli cronice 
Am efectuat o serie de studii de cercetare pe site-ul nostru surori Chris Woollams Health Watch. De exemplu: 

* Un studiu a constatat că vitamina D este esențială pentru prevenirea bolii Alzheimer, un alt studiu a arătat 

importanța soarelui în prevenirea demenței. 

* Profesorul Philip Raskin din Texas crede că nivelurile adecvate de vitamina D ar putea preveni 25% din cazurile 

de diabet de tip 2, iar cercetările au indicat acest lucru. 

* În timp ce un studiu a spus că vitamina D scăzută a dublat riscul de MS, un alt studiu a spus că ar putea fi corectiv 

în stadiile incipiente ale bolii. 

* Studiul din 2012 de la Universitatea din Carolina a aratat ca copiii cu nivel scazut de vitamina D din sange au fost 

mai susceptibile de a deveni critic bolnavi. Într-adevăr, în Marea Britanie Rickett’s face o revenire. 

Dr. Richard Weller, dermatolog la Universitatea din Edinburgh, a declarat că 80 de cazuri de decese cardiace ar 

putea fi prevenite pentru fiecare din cei care suferă de cancer de piele, dacă oamenii își petrec timp suficient la 

soare. 

Pana acum, cititorii acestui articol ar trebui sa fie clar ca sfatul miopic groaznic de la organizatii de caritate cum ar fi 

Cancer Research UK a contribuit la sanatatea precara a natiunii noastre. 

Multe acțiuni ale vitaminei D 

1. Vitamina D activează sistemul imunitar 
Atunci când sistemul imunitar „vede” o celulă necinstită, o duce la ganglionii limfatici care trebuie să fie exclusa 

.acolo, sunt pregătite numeroase celule T. Ele se grăbesc să atace celulele necinstite. Ele nu pot face decât să fie 

activate. Această activare apare prin legarea unei molecule de vitamină D. (Cumva, vitamina K este cunoscută 

pentru a ajuta). (A se vedea semnalizarea antigenului celular T și activarea celulelor T ) 

2. Vitamina D are beneficii „epigenetice” 
Știința epigeneticii susține că majoritatea bolilor cronice apare deoarece blocajul apare în jurul helixului dublu al 

ADN-ului, mai degrabă decât ruptura în interiorul acestuia. Aceste blocaje apar prin acumularea de 

histone. Legătura de metil și acetil care deține ADN și histone poate fi spartă prin atacul asupra enzimelor 

relevante. Se știe că majoritatea cancerului de sân este formată în acest fel. Există aproximativ 65 de compuși 

naturali care au proprietăți bioactive, inclusiv corecția pietrei. Vitamina D este unul dintre liderii. Faceți clic 

aici pentru mai multe informații despre Epigenetică. 

Într-un studiu efectuat în 2008 în Journal of Cell Biology; Pe 17 noiembrie 2008; 183 (4): 697-710, cercetatorii au 

concluzionat: 

„Vitamina D poate ajusta aproape totul în celula cancerului, de la transmiterea sa genetică la citoscheletul său. 

Poate schimba și întrerupe genele și poate reduce diviziunea celulară și poate să atenueze celulele canceroase 

astfel încât ele să se stabilească mai degrabă decât să se răspândească. pare ca vitamina D poate returna o celula 

canceroasa intr-o stare normala si sanatoasa „ . 
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3. Vitamina D poate restricționa progresia cancerului 
Într-un studiu din 2013, de data aceasta în Jurnalul de biologie celulară, a fost găsit un al treilea mod de funcționare 

– cercetarea a arătat că vitamina D blochează cathapsin L, ceea ce face ca celulele să crească necontrolat în cazurile 

de cancer. 

4. Vitamina D este de fapt un hormon 
Vitamina D poate suna ca o vitamina, dar acționează ca un hormon cu situsuri receptor pe celule sănătoase și, 

important, chiar mai mult pe celulele canceroase. Cercetătorii de la Universitatea din Miami Medical School o 

utilizează ca parte a tratamentului lor pentru terapia hormonală pentru cancerul de sân 

5. Vitamina D face chiar unele medicamente să funcționeze mai bine 
Cercetătorii de la Institutul Salk au arătat că gemcitabina de cancer pancreatic funcționează cu 57% mai bine dacă 

este combinată cu vitamina D. 

6. Potențial enorm cu cancer 
Dacă aveți vreo îndoială cu privire la potențialul său, atunci companiile farmaceutice nu sunt cu siguranță. De 

exemplu, Memorial Sloan-Kettering au fost implicați într-un studiu clinic de fază III, în care o formă concentrată 

sintetic de vitamină D, numită Asentar , a îmbunătățit în mod semnificativ timpul de supraviețuire a 

pacientului. „Are un potențial enorm” , a spus dr. Howard Scher, lider de echipă. Din păcate, politica și-a luat 

amploarea în proces – dar asta eo altă poveste. 

La CANCERactiv suntem foarte clar despre vitamina D. Exista mai mult decat suficiente cercetari pentru a 

concluziona ca vitamina D poate ajuta la prevenirea cancerului. Și, din ultimele studii, este tot mai clar că fiecare 

pacient cu cancer ar trebui să petreacă timp în soare sau să-l suplimenteze, deoarece creșterea nivelurilor de vitamina 

D poate crește șansele de supraviețuire dacă aveți deja cancer. 

Deci, Vitamina D – ai destula?  

Credeți sau nu, actuala DzR provine din activitatea unui excentric Domn scoțian cu 80 de ani în urmă, cu câinii și 

caii săi (vezi mai jos), iar DzR a fost stabilită la 5 până la 10 micrograme (aproximativ 200 UI) pe zi peste 50 ani in 

urma, pentru sanatatea oaselor. 

Cu toate acestea, Dawson-Hughes ( Am J Clin Nut 1995; 61 ) a arătat că la acest nivel nu are niciun efect asupra 

stării osoase. 

Dr. Reinhold Veith, Universitatea din Toronto, a concluzionat că adulții au nevoie de 5 ori mai mult decât acest 

nivel ( Am J Clin Nut May 1999 ), în cazul menținerii oaselor sănătoase (peste 1000 UI) și, când vine vorba de 

cancer, cel puțin 400 UI pe zi ca agent preventiv, dar pentru cei deja cu cancer, suplimentarea zilnică 

recomandată este de minimum 5 000 UI. 

Într-o zi însorită de vară, un tânăr care expune o cantitate echitabilă de piele timp de 15-30 de minute va produce 

aproximativ 20.000 UI de vitamina D; acest lucru scade cu vârsta până la 10.000 UI sau mai puțin. Acest lucru 

face un pic de batjocură a limitei oficiale de siguranță a toxicității pentru suplimente de 2.000 UI. 

Veith a propus un nivel de 4.000 – 10.000 UI pe zi pentru persoanele cu cancer și a susținut că toxicitatea nu 

începe decât până la aproximativ 40.000 UI ( Am J Clin Nut 1999; 69 ). Și cercetătorii de la Harvard Medical 

sunt total de acord cu el. 

Cercetătorii de la Școala Medicală din Harvard au recomandat tuturor celor cu cancer să ia 5.000 UI pe zi– asta e 

4 ore în condiții bune de soare – o săptămână pe plajă vă va oferi 70.000 de UI. 

Sau puteți suplimenta – este doar la niveluri foarte scăzute în alimente. 

William B Grant, specialist în vitamina D din SUA, consideră că 80-90% dintre americani sunt deficienți de 

vitamina D. Vitamina D este disponibilă în comerț ca vitamina D2 (ergocalciferol – din produse vegetale, deși 

plantele conțin niveluri foarte scăzute a vitaminei) și vitamina D3 (colecalciferol – din produse animale). Cea mai 

bună suplimente de luat este vitamina D3. D3 furnizează vitamina D în forma sa cea mai utilizabilă. 

Un nivel al vitaminei D de sub 32 ng / ml este considerat deficit. Anul 2007 al studiului efectuat de Lappe et al a 

arătat că în cazul în care persoanele cu deficit au crescut nivelul lor la 40 ng / ml, au redus riscul de cancer cu un 

procent de 77%.  



Deci cât este de ajuns? Persoanele din cercetare au primit fie un placebo, fie un supliment de doar 1000 

UI. Consiliul de vitamina D crede că oamenii ar trebui să încerce să ajungă la peste 50ng / ml; și între 4000 și 8000 

UI pe zi este nivelul mai bun pentru suplimente. 
Te poți supraîncărca? Nu. Dacă o vacanță de două săptămâni pe plajă vă oferă 140.000 de UI, este foarte puțin 

probabil să obțineți prea mult; mai degrabă vitamina D pare să fie stocată și vă va lăsa într-o stare bună de 

sănătate pentru un timp considerabil. 

„Dacă vă gândiți deja să completați de ce nu faceți clic aici pentru a vedea ce selecția noastră naturală are de 

oferit” 
Vitamina cu soare 

Suntem atât de alarmați că suntem la CANCERactiv de către alte organizații de caritate și cancer, care livrează 

continuu mesajul că soarele este rău pentru tine, am lansat CANCERactive SAFE SUN campanie de a spune 

oamenilor adevărul, fără o politică sau un interes întemeiat, cu privire la modul în care puteți profita din plin de 

soare pentru sănătate. ( Faceți clic aici pentru a accesa pagina campaniei CANCERactive SafeSun.) 

Dar nu soarele provoacă cancer de piele și chiar melanom? 

Nu este așa de simplu. În față am dori să subliniem că există mai multe studii care arată că peste 90% dintre 

persoanele care dezvoltă melanom sunt de fapt deficitare în vitamina D;   iar cercetările din 2011 au arătat că 

jumătate din melanom se găsește în locații care nu sunt expuse la soare. 

Într-adevăr, un studiu a arătat că, mai degrabă decât soarele, estrogenul a fost cu siguranță implicat. Două gemene 

identice situate la soare pe plajă. Cel care conține pilula contraceptivă de estrogen are de două ori riscul de melanom 

asupra surorii sale, care nu se află pe pilule. 

„Dacă vă gândiți să vă suplimentezi cu vitamina D, vă recomandăm să vă uitați laprodusele de selecție naturale ale 

selecției „. 

Deci, care este problema arzătoare? 

Problema este simplă – Sunshine-statul la soare -ul este senzațional – arderea este rea. Adesea, oamenii își iau pielea 

albă pentru o săptămână scurtă la soare undeva exotică. Adevărul este că durează 4 zile pentru a obține complet 

pigmenții de protecție care funcționează. Și astfel, în primele 4 zile de vacanță de șapte zile, ele se suprapun soarelui 

și ard. Acest lucru dăunează pieli. Mai rău, unele produse de protecție solară conțin substanțe chimice care sunt 

xenoestrogeni – pot imita acțiunea estrogenului și / sau sunt fotocarcinogene. Da, există într-adevăr cercetări care 

arată că unele ecrane sunt periculoase. Grupul de lucru pentru mediul înconjurător consideră că unul din cinci 

produse de protecție solară este sigur.  

Dar am știut tot timpul despre vitamina D și sănătate bună 

Vitamina care reduce riscul de apariție a cancerului începe la adolescență 

De exemplu, acum aproape un deceniu au venit două studii și amândouă au arătat că femeile cu cel mai înalt nivel 

de vitamina D au fost cu până la 50% mai puțin predispuse la dezvoltarea cancerului de sân. Un studiu a implicat 

Școala Medicală Spitalului St. Georges din Londra și cercetătorii americani de la Harvard și Universitatea din 

California; cealaltă a fost efectuată de cercetători canadieni la Spitalul Mount Sinai din Toronto.Ambele au fost 

prezentate la o intalnire a Asociatiei Americane pentru Cercetare a Cancerului din Washington. Doctorii din 

cercetare au concluzionat că femeile cu expunere înaltă la soare ca adolescenți pot fi protejate împotriva cancerului 

de sân în viața ulterioară și că creșterea nivelurilor de vitamina D ar putea fi benefică într-un moment în care 

celulele mamare se dezvoltă. 

Și există o cantitate imensă de cercetări privind vitamina D și prevenirea cancerului : 

 Moores Cancer Center la UC, San Diego a concluzionat dintr-un studiu mega al cercetărilor anterioare că până 

la jumătate din cazurile de cancer de sân și două treimi din cazurile de cancer colorectal în SUA ar fi putut fi 

prevenite dacă oamenii ar fi avut niveluri sanguine adecvate vitamina D. 

 Jurnalul de Biochemie Steroid si Biologie Moleculara a revizuit doua studii care concluzioneaza ca femeile cu 

cele mai ridicate niveluri de sange au avut cel mai mic risc de cancer de san 15 – 30 de minute la soare in fiecare 

zi, sau 2000 UI de supliment au fost recomandate. Un studiu a arătat că nivelul scăzut al vitaminei D din sânge, 

cu atât este mai dens (și periculos) țesutul mamar. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ournaturalselection.com/Shop.aspx%3Fcategory%3DNatural%2520Supplements%26subcategory%3D%26page%3D8&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhjozxvHQDhyxPArPm9S1JGrByshRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx%3Fn%3D2988&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhj68xz5bfYenXm9G04sn2gRPXkpAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ournaturalselection.com/Shop.aspx%3Fcategory%3DNatural%2520Supplements&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhi6z7pzjUoBMM6DLRnGHCZ6Pw7NcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ournaturalselection.com/Shop.aspx%3Fcategory%3DNatural%2520Supplements&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhi6z7pzjUoBMM6DLRnGHCZ6Pw7NcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx%3Fn%3D144%26Title%3DCancer%2520Prevention&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhhcy0N3KYk_U3DITwS9xtPvBaeQgQ


 Jurnalul American de Medicina Preventiva a relatat 5 studii pe o perioada de 25 de ani pentru a concluziona ca 

administrarea zilnica a unui supliment de vitamina D3 in 2000 UI ar reduce cancerul colorectal cu doua treimi. 

 Science Daily (12 septembrie 2006) a acoperit două proiecte de cercetare la scară largă de 125.000 bărbați și 

femei, concluzionând că doar 400 UI ar putea reduce riscul de cancer pancreatic cu 86%. 

 Un studiu din Marea Britanie care acoperea 1,1 milioane de bărbați și femei a concluzionat că nivelurile mai 

ridicate de vitamina D din sânge au însemnat mai puține decese cauzate de cancer. 

 În revista de oncologie clinică (20 ianuarie 2005), bărbații cu cele mai ridicate niveluri de vitamină D din sângele 

lor au fost pe jumătate mai susceptibili de a dezvolta cancer de prostată, ca și cei cu cantități reduse. Cercetările 

au arătat că vitamina D inhibă creșterea celulelor cancerului de prostată. Furnizorul de vitamina în 

cercetare? Raza de soare! 

 Spitalul St Georges a arătat că furnizarea a 400 UI de vitamina D a redus cancerul pancreatic cu 34%. 

 Soarele reduce riscul de Hodgkins cu 40% (Institutul Karolinska). 

Vitamina D dacă aveți deja cancer? 

Așa cum am raportat în studiul introductiv publicat în Journal of Cell Biology, 17 noiembrie 2008; 183 (4): 697-710 

a arătat că vitamina D poate ajusta aproape totul în celula canceroasă și o readuce la starea normală, sănătoasă. Un 

alt studiu a arătat că vitamina D se poate lega de situsurile receptorilor de celule canceroase mutante și poate cauza 

moartea celulelor. Dar mai sunt multe. De exemplu: 

 Cercetătorii de la Școala Medicală Harvard și de la Școala de Sănătate Publică din Harvard au ajuns la concluzia 

că nivelurile bune de vitamină D din organism pot ajuta persoanele cu cancer pulmonar în stadiu precoce să 

supraviețuiască mai mult după intervenția chirurgicală. Pacientii care au avut o interventie chirurgicala in lunile 

de vara insorite, in cazul in care nivelurile de vitamina D sunt mai mari de doua ori mai susceptibile de a fi in 

viata la cinci ani dupa interventia chirurgicala, comparativ cu cei cu niveluri scazute de vitamina D, care au 

interventii chirurgicale de iarna. 

Dr. David Christiani a spus că diferențele de supraviețuire au fost dramatice; cele mai ridicate niveluri de vitamina 

D au înregistrat 72% supraviețuire de 5 ani, comparativ cu doar 29% pentru persoanele cu cele mai scăzute 

niveluri. 
Se pare că vitamina D este antiproliferativă, deoarece inhibă proliferarea celulelor anormale, a adăugat 

Christiani, și au existat, de asemenea, dovezi care sugerează că vitamina D inhibă răspândirea tumorilor. 

 Un studiu publicat in septembrie, Cancer Watch 2008, condus de Pamela Goodwin, MD, profesor de medicina la 

Universitatea din Toronto, a concluzionat ca femeile cu deficit de vitamina D la momentul diagnosticului 

cancerului mamar au fost cu 94% si 73 la suta mai multe sanse de a muri in urmatorii 10 ani, comparativ cu 

femeile cu niveluri adecvate de vitamina D. 

 S-a arătat că celulele cancerului de sân au site-uri cu receptori de vitamină D pe suprafața lor. Deoarece femeile 

care au avut cancer de sân la un singur sân sunt în mod clar interesate în prevenirea cancerului de sân în cealaltă, 

suplimentele de vitamina D par a fi o parte esențială a programului lor anti-cancer. 

Suplimentarea cu vitamina D este deja utilizată ca parte a programelor de tratament pentru cancerul de sân în unele 

spitale din SUA; se utilizează în combinație cu radioterapia în altele și se utilizează, de asemenea, într-o formă 

concentrată, în combinație cu Taxotere, pentru pacienții cu cancer de prostată la Memorial Sloan-Kettering New 

York. 

„Dacă nu puteți ajunge la soare în fiecare zi și doriți să obțineți suplimente de vitamina D, Natural Selection are un 

produs natural, de preferat vitamina D3, pe care îl puteți accesa făcând clic pe acest link „. 

Vitamina D esentiala 

Ceea ce devine clar în toate studiile științifice recente privind vitamina D este că: 

 O deficiență joacă un rol crucial în creșterea riscului de apariție a unui număr de boli cronice 

 Majoritatea oamenilor din lumea noastră occidentală modernă sunt deficienți. Acest lucru nu este deloc 

surprinzător, deoarece acestea pot trăi în condiții mai reci și mai joase, cu puțin soare de iarnă; ei pot trăi din 

soare – vizionează televizorul în interior și lucrează în birouri; ei chiar se pot abține de la soare, pentru că mai 

multe organizații de caritate majore le-au avertizat ridiculos împotriva soarelui! 

Istoria vitaminei D 
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Să ne întoarcem la început. În 1919, Sir Edward Mellanby lucra în interior cu câini și cai în timpul iernii și a 

concluzionat că, dacă nu au ajuns la lumina soarelui, au dezvoltat tulburări osoase. El a concluzionat în continuare 

că acțiunea esențială a grăsimilor care împiedică aceste probleme se datorează unei vitamine; și că uleiul de ficat de 

cod a fost un agent puternic de prevenire (a se vedea și articolele pe pictograme despre uleiurile de pește: faceți clic 

aici ). 

Structura chimică a acestei vitamine, pe care a numit-o factorul X, a fost identificată în anii 1930 de profesorul A 

Windaus. Și astfel, vitamina D a apărut. Tulburările osoase au fost, de asemenea, observate la om – de obicei 

rahitism la copii. 

Vitamina D este un hormon steroid 

După cum vom vedea, se știe acum că această substanță nu este o vitamină tehnică, ci acționează ca un hormon 

steroid clasic! Definiția unui hormon este că are situsuri receptor ADN pe nucleul celulelor, astfel încât este capabil 

să controleze „expresia” ADN-ului pentru a construi molecule. Vitamina D este o parte esențială a sistemului 

endocrin, deoarece controlează creșterea și diferențierea celulelor, sinteza enzimelor cheie, câțiva dintre hormonii 

suprarenali și pare să aibă alte funcții ADN directe și chiar să fie implicați în repararea ADN-ului. Cercetările 

recente au demonstrat funcții complet noi și vitale: Vitamina D este acum cunoscută, de asemenea, că are un efect 

semnificativ asupra situsurilor receptorilor nucleari, precum și că are situsuri receptor pe membranele celulare și 

numere crescute pe membranele celulelor canceroase. 

Biochimia vitaminei D 

Vitamina D este un termen umbrelă pentru un număr de substanțe chimice solubile în grăsimi numite 

calciferoli.Vitamina D2, ergocalciferol, este produsă atunci când ergosterolul dintr-un extract de drojdie este 

transformat de componenta ultravioletă a luminii solare.  

Acesta nu este niciodată prezent în mod natural în sângele uman, în timp ce vitamina D3, colecalciferol, este 

produsă prin aceeași acțiune a luminii UV asupra 7-dehidro-colesterolului, o moleculă precursor de colesterol 

prezentă în pielea noastră. Dacă acest lucru nu se întâmplă, 7-DHC este transformat în colesterol în loc și apoi în 

ceilalți hormoni steroizi. 

Vitamina D3, după ce a fost produsă sau ingerată, este transformată mai întâi în ficat în forma 25-hidroxi-

colecalciferol- sau 25 (OH) D3 – apoi în forma 1,25-dihidroxi-1,25 (OH) 2D3- rinichi. S-a considerat că numai 

forma finală de 1,25 (OH) 2D3 a avut o activitate, dar acum este clar că, în primul rând, forma 25 (OH) D3 are 

efecte asupra metabolismului celular și, în al doilea rând, că sunt produse mai multe alte forme în piele în cantități 

mai mici, care pot avea, de asemenea, utilizările lor. La 70 de ani după ce a fost descris pentru prima dată, 

cunoștințele noastre despre vitamina D se dezvoltă odată cu creșterea vitezei. 

Numai recent, alte țesuturi decât rinichiul au fost de asemenea descoperite pentru a transforma calcidiolul în 

calcitriol și acum se știe că acest lucru ajută la reglarea expresiei genetice localizate. 

Aceasta poate fi autocrină (în interiorul celulei) și / sau paracrină (care înconjoară celula). Aceste funcții autocrine și 

paracrine sunt în mod semnificativ diminuate în cazul persoanelor cu deficit de vitamină D. Mai multe studii arată că 

mulți americani – până la 90% și, în special, americanii negri – sunt deficienți în vitamina D și acest lucru este legat, 

de exemplu, de un nivel de trei ori mai mare de cancer de prostată în locuitorii negri ai orașelor americane, față de 

omologii lor albi. 

Toate acestea sunt departe de primele viziuni ale vitaminei D, unde deficiențele au fost asociate doar cu rahitismul la 

tineri și osteomalacia la adulți. 

 

Vitamina D și oasele 

Vitamina D este esențială pentru menținerea densității osoase și pentru prevenirea osteoporozei, deoarece ajută la 

absorbția materialelor de construcții osoase de calciu și fosfor. În această acțiune este ajutat de magneziu. 
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Vitamina D și cortizolul (hormonul de stres) au fost recent prezentate în SUA ca factori determinanți esențiali în 

osteoporoză. Nu estrogen. 

Cortizolul se poate lega cu site-urile receptorilor pe celulele osoase utilizate în mod normal pentru progesteron 

natural (nu estrogen natural), ceea ce slăbește structura osoasă. În afară de a lua HRT, mulți medici vor sfătui mai 

multe produse lactate. Produsele lactate furnizează niveluri ridicate de calciu din sânge (și o cantitate mică de 

vitamină D). Cu toate acestea, acest val de calciu reduce efectiv nivelurile de vitamina D și capacitatea corpului de a 

absorbi magneziu. Prindeți 22. laptele vă oferă calciu în sânge ridicat, dar calciu osos scăzut. 

Au fost făcute multe eforturi în ceea ce privește efectul vitaminei D asupra oaselor. De exemplu, în 1991, 

Universitatea Tufts, Boston a arătat că vitamina D a fost esențială pentru îmbunătățirea densității osoase, iar 

suplimentarea a fost importantă în lunile de iarnă. Această lucrare a fost confirmată în Lyon, Franța, în 1992, când 

un grup care a luat 800 UI de vitamină D și 1,2 g de calciu pe zi a avut cu 43% mai puține fracturi de șold și cu 32% 

mai puțini, fracturi non-vertebrale. Deci, pentru osteoporoză, gândiți-vă la vitamina D și la un aport sănătos de 

verdețuri, mai degrabă decât suplimentele pentru lactate și HRT! 

Surse de vitamina D 

Lumina soarelui pe pielea noastră este acum considerată a fi principala sursă de vitamina D. Lucrătorii care lucrează 

în regim de noapte au scăzute nivelurile de vitamina D din sânge. Copiii puternic bronzați sau negrii au probleme 

reale de creare vitamina D prin efectul luminii solare în pielea lor.Pe de altă parte, oamenii cu piele de tip Celtic sau 

de tip I (păr de ghimbir / pistrui / arși ușor, dar nu se bronzează) ar putea spune că au pielea proiectată pentru a ridica 

orice lumină UV strălucitoare în habitatul lor natural nordic. Aceste zile, totuși,  tind să evite soarele, din motive 

bune, dar acest lucru le poate produce o lipsă de vitamina D. 

În timp ce un pic se găsește în alimentele lactate, principala sursă de hrană este uleiurile din ficat de pește 

(suplimentele de omega-3 din ulei de pește nu conțin multe, totuși).  

Uleiul de ficat de cod este, din păcate, o sursă slabă de vitamină D, comparativ cu uleiul de ficat de halibut, în timp 

ce majoritatea brandurilor de top conțin de fapt un supliment D suplimentar. Din păcate, pentru a obține o doză utilă 

de vitamina D din ulei de ficat de pește, veți obține în același timp o doză și mai mare de vitamina A, care poate 

interfera cu efectul benefic al vitaminei D asupra densității osoase – acesta este un sistem biologic și practic de 

controale și balanțe, dar care este aruncat în afara echilibrului de către deficitul nostru aproape universal de vitamina 

D). 

Boala renala sau ficatul (si alcoolul) scade nivelul vitaminei D; într-adevăr, orice lucru care interferează cu digestia 

și absorbția uleiurilor și grăsimilor va – inclusiv orice formă de diaree, boli cum ar fi celiac și Crohns și mișcări ale 

intestinului palid, indiferent de motiv. 

De asemenea, antiacide și inhibitori de acid precum Zantac, medicamente care scad colesterolul (de exemplu 

statine), uleiuri minerale, anticonvulsivante și substanțe chimice toxice în mediul înconjurător (de exemplu, 

smog). Cadmiul blochează producerea de vitamina D în timp ce acidul pantotenic ajută la obținerea acesteia. 

Vitamina D și alte boli 

În Cancer Watch noiembrie 2010 am abordat cercetarea de la Institutul Național pentru Sănătate din Finlanda 

care a legat nivelele mai scăzute de vitamina D din sânge la demență și boala Parkinson. 

În pictograma 2007, problema 2, am raportat că cercetătorii din Auckland Noua Zeelandă au raportat că persoanele 

cu niveluri mai ridicate de vitamina D din sângele lor au avut tensiune arterială mai scăzută și invers. 

În icoana Iarna 2007/8, am raportat că cercetătorii de la Kings College din Londra au raportat că persoanele cu 

niveluri mai mari de vitamina D din sânge au îmbătrânit mai lent. 

Descoperim mereu noi și adesea uimitoare lucruri despre vitamina D – nu atât de uimitoare, când vă amintiți că este 

de fapt un hormon; hormonul pe care noi toți l-am uitat. 



Cercetarea concluzionează că: 

 beneficiază cei cu probleme de fertilitate, ajutând ovulul fertilizat să se implanteze în uter. 

 ajuta organismul să asimileze vitamina A și să aibă un efect sinergie atât cu A cât și cu E. 

 să fie esențială pentru creșterea, maturarea și funcționarea normală a sistemului imunitar. 

 să fie importantă atât în prevenirea, cât și în tratamentul bolilor autoimune, cum ar fi artrita reumatoidă, scleroza 

multiplă și diabetul de tip I (insulino-dependent). În cazul deficienței de vitamină D, organismul își pierde 

capacitatea de a produce pe deplin insulină. 

 întăresc atât mușchii, cât și oasele, îmbunătățind performanțele atletice nu numai la vârstnici, dar probabil și la 

tineri sportivi. 

 au proprietăți antiinflamatorii utile nu numai în boli, cum ar fi artrita, dar probabil și în arteroscleroză și boli de 

inimă. 

 ajuta organismul să producă substanțe antibiotice naturale 

 ajuta la combaterea obezitatii, impreuna cu calciu, reducand excesul de mancare si crescand metabolismul 

grasimilor. (Excesul de greutate este, desigur, un factor de risc atât pentru cancer, cât și pentru bolile de inimă). 

 ajuta la prevenirea Parkinsons (Universitatea Emory, Archives of Neurology) 

 este chiar raportat pentru a ajuta la încetinirea caderii parului! 

Mai multe despre vitamina D și cancer  

Așa cum am spus mai sus, noua excitare este descoperirea că celulele conțin un număr mare de situsuri receptor 

pentru vitamina D. 

Vitamina D joacă roluri multiple în reglarea metabolismului animalelor; Școala de Medicină a Universității din 

Boston (Rahul Ray) a arătat că are un efect reglat asupra membranelor plasmatice care afectează tot felul de 

hormoni și substanțe chimice efectuate, precum și transcripția genetică. Ei au efectuat multă muncă pe acești 

receptori nucleari ai vitaminei D (VDRs). Vitamina D este legată în plasmă și pe siturile nucleare și face parte în 

mare parte din sistemul endocrin. 

Studiile Epidemology au susținut t pălărie nivelurile de lumina soarelui și a cancerului sunt invers 

proporționale. Studzinski și Moore (Cancer Research 1995; 55) au vorbit despre o centură prin America, unde a 

existat mai puțină soare și rate de cancer de 2-3 ori mai mari. 

Dar cercetătorii în domeniul cancerului au fost într-adevăr implicați în descoperirea faptului că vitamina D poate 

reglementa diferențierea și proliferarea celulelor și chiar mecanismele de reparare a ADN-ului. De exemplu, testele 

de laborator au arătat că vitamina D inhibă dezvoltarea de noi vase de sânge (angiogeneză) necesare tumorilor 

pentru a-și satisface metabolismul ridicat (Shokravi și colab., Inv Cph 1995; 36). 

În plus, celulele canceroase sunt nediferențiate – ele acționează ca celulele fetale, fiind tinere și se divid rapid și, 

încă nu sunt diferențiate în celulele pulmonare, celulele hepatice sau celulele mamare. Vitamina D poate 

transforma aceste celule nediferențiate la normal. Și chiar acum companiile de droguri încearcă să brevete 

medicamente pentru a face acest lucru! De ce nu oferi doar suplimente de vitamina D ?! 

Oamenii negri, care nu pot face fotosinteza vitaminei D sub pielea lor pigmentată, în special în orașele europene fără 

soare în timpul iernii, sunt cunoscuți pentru a dezvolta mai multe tipuri de cancer de prostată decât caucazienii și 

Gross ( J Urol 1998 ) a evidentiat legatura dintre vitamina d si tratamentul cancer prostata recurent. 

Vitamina D este considerată a spori considerabil eficacitatea radioterapiei asupra tratamentului cancerului de sân 

(Mercola, iunie 2003) – acesta este folosit de Royal Marsden din acest motiv – și vitamina D este cunoscută pentru a 

inhiba creșterea celulelor premaligne din mucoasa din colon și reduce tumorile de cancer (Somer). În mai 2003, la 

Școala Medicală Howard Hughes, au arătat că vitamina D detoxifiază un acid litiocolic acid biliar carcinogen și a 

confirmat că vitamina D poate reduce polipii în colon, care se transformă adesea în tumori de cancer. 

Holick este clar că vitamina D reduce riscul de cancer mamar, colon și ovarian și a numit 13 alte tipuri cancer (de la 

vezică până la rinichi până la stomac) pe care crede că vitamina D le-ar putea afecta. 



Se pare că, în afară de aceste 16 tipuri de cancer, cercetătorii descoperă noi beneficii de sănătate aproape zilnic 

pentru vitamina D cu boli cum ar fi bolile cardiace, diabetul, hipertensiunea, bolile autoimune și chiar unele boli 

mintale și așa-numitul sindrom DAS. 

Pentru a răspunde la întrebarea „Vitamina D, primiți suficient?” 

din toate cele de mai sus, este clar că vitamina D (fie prin soare sau suplimente) este o parte esențială a unui 

pachet complementar și integrat pentru orice pacient cu cancer . 

Până la 80% din persoanele din lumea occidentală sunt probabil deficitare. Nivelurile scăzute sunt legate de cancer 

și de scăderea supraviețuirii. Dacă nu puteți obține niveluri adecvate de soare zilnic, atunci ar trebui să vă gândiți 

serios la suplimentarea cu vitamina D3 ca parte a regimului de prevenire a bolii oricum – la aproximativ 1000 – 

2000 UI pe zi. Dacă aveți cancer, administrarea zilnică trebuie să fie de minimum 5000 UI pe zi. 

Și dacă doriți să completați, asigurați-vă că este cel mai bun supliment natural din sursă. În acest caz este vorba de 

vitamina D3 pe care o căutați . Dacă te gândești deja la completare, de ce nu te duci la selecția naturală „Produse 

de alegere” , care de obicei au făcut munca grea de a te căuta? 

În sfârșit, cartea definitivă, bazată pe cercetare, despre cum să construiești o dietă pentru a ajuta la bătaia 

cancerului. Faceți clic aici pentru a citi despre el. 

 

Dr. Damien Downing 
Președinte, Societatea Britanică pentru Medicină Ecologică – http://www.ecomed.org.uk/ . 

Director medical, Alianța pentru Sănătate Naturală – http://www.anhcampaign.org/ . 

Practici la Londra ca parte a Grupului de Medicină Nouă – http://newmedicinegroup.com/ . 

Toate articolele despre vitamina D3 si cancer , inclusive studii clinice 

: https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=vitamina+d 

De exemplu(si voi da acest exemplu pentru a face legatura cu activitatea fizica) : 

Vitamina D și activitatea fizică la pacienții cu cancer colorectal: dovezi 

epidemiologice și implicații terapeutice 

Abstract 
Cancerul colorectal (CRC) este o cauză principală a incidenței și mortalității cancerului în SUA. În ciuda 

îmbunătățirilor majore în depistarea și tratamentul precoce a CRC, o proporție importantă de pacienți diagnosticați 

cu boală localizată reapare în cele din urmă și mor, subliniind necesitatea unor noi abordări terapeutice . 

 Vitamina D și activitatea fizică (PA) au apărut ca două intervenții potențiale pentru prevenirea și 

tratamentul CRC.  

Mecanisme biologice plauzibile au fost descrise pentru efectele anti-neoplazice ale vitaminei D și activitatea 

fizică   PA și o multitudine de dovezi epidemiologice indică faptul că 25 (OH) D (principalele forme de 

circulație a vitaminei D) și activitatea fizică  PA sunt invers asociate cu riscul ColoRectalCancer. 

Eforturile recente s-au concentrat acum asupra rolului vitaminei D și activitatea fizică   PA ca tratamente 

adjuvante după un diagnostic ColoRectalCancer. 

Studiile de observație care au evaluat pre- și post-diagnosticul circulând nivelurile de 25 (OH) D în rândul 

pacienților cu ColoRectalCancer din toate etapele au constatat că subiecții cu niveluri în cele mai mari 

cuantificări au îmbunătățit supraviețuirea globală și ColoRectalCancer comparativ cu cei cu niveluri în cele 

mai mici cuantificări . În mod similar, studiile prospective ale exercitului fizic PA au descoperit că nivelurile 

mai mari de PA activitatea fizică post-diagnostic sunt asociate cu o mortalitate mai mică generală și 

ColoRectalCancer -specifică la pacienții cu ColoRectalCancer nemetastatici.  

Meta-analizele studiilor observaționale ale efort fizic PA (PA) și PA post-diagnostic au confirmat asociații 

semnificative de protecție împotriva mortalității globale și a ColoRectalCancer-ului, precum și a relațiilor 

semnificative de doză-răspuns. 
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Nu a fost finalizat niciun studiu randomizat, controlat al vitaminei D sau activitatea fizică  PA utilizând rezultatele 

de supraviețuire ca obiective finale. Două studii randomizate, controlate cu placebo, ale vitaminei D, la pacienții cu 

ColoRectalCancer  CRC metastatic, care evaluează supraviețuirea pacientului ca punct final, sunt în curs de 

desfășurare: primul este un studiu de fază II care compară doza mare de vitamina D3 (8000 IU zi -1 timp de două 

săptămâni urmată de 4000 UI ziua 1 ) comparativ cu doza standard (400 UI zi -1 ), iar al doilea este un studiu de fază 

I-II care compară doze personalizate orale de vitamină D3 titrată pentru a crește concentrațiile serice de 25 (OH) D 

la 80-100 ng mL -1 , față de 2000 UI zi -1 . 

Pentru activitatea fizică  PA, studiul clinic randomizat, controlat în faza III de sănătate a colonului și de schimbare a 

exercițiilor pe toată durata vieții (CHALLENGE) este primul studiu randomizat, controlat care utilizează 

supraviețuirea ca punct final în rândul pacienților cu cancer de colon în stadiul II-III. 

Rezultatele acestor studii vor deschide calea către studii clinice de fază III mai concludente, care vor oferi răspunsuri 

mai definitive cu privire la rolul acestor intervenții în tratamentul ColoRectalCancer CRC. În cele din urmă, apariția 

tehnologiilor genomice va permite identificarea semnăturilor moleculare în ColoRectalCancer  CRC asociate cu un 

răspuns îmbunătățit la vitamina D și activitatea fizică   PA și va introduce o abordare medicală de precizie a acestor 

terapii. 

 Cancerul colorectal (CRC) este cel de-al patrulea cel mai frecvent cancer la bărbați și femei, combinat în SUA, cu 

un număr estimat de 134.490 de cazuri noi prognozate a fi diagnosticate în 2016 și a doua cauză principală a 

deceselor legate de cancer la bărbați și femei, provoacă aproximativ 49.190 de decese în 2016 ( 1 ). Îmbunătățirile în 

depistarea și tratamentul precoce au contribuit la scăderea constantă a mortalității CRC în ultimii ani ( 1 ). Cu toate 

acestea, o cincime dintre pacienții cu CRC au o boală metastatică la momentul diagnosticului, cu numai 13% 

supraviețuire pe cinci ani ( 2 ), iar o proporție semnificativă de pacienți diagnosticați cu boală localizată se reapară 

în cele din urmă și mor. În consecință, sunt necesare urgențe noi metode de tratament pentru îmbunătățirea 

prognosticului acestor pacienți. 

Îmbunătățirile recente în tratamentul și îngrijirea de susținere a pacienților cu boală metastatică au fost considerabile 

și au permis acestor pacienți să trăiască în medie mai mult de doi ani după diagnosticare ( 3 ).Combinația dintre 

incidența ridicată și supraviețuirea îmbunătățită a dus la un număr mare de pacienți care trăiesc cronic cu CRC, 

împreună cu un nou set de provocări asociate cu cancerul ca o boală cronică.Supraviețuitorii de cancer au devenit 

mai activi în îngrijirea lor și de multe ori întreabă ce schimbări de stil de viață pot pune în aplicare pentru a-și 

îmbunătăți rezultatele. Există dovezi ample că factorii care pot fi modificați, cum ar fi obezitatea, exercițiile fizice, 

fumatul, o dietă bogată în carne roșie și prelucrată și foarte scăzută în fibrele de cereale integrale, fructe și legume, 

cresc riscul de a dezvolta CRC ( 1 ).Creșterea eforturilor de cercetare s-au concentrat mai recent asupra rolului 

acestor factori după ce un pacient a primit un diagnostic de CRC și dacă pot afecta ratele de recurență și rezultatele 

de supraviețuire.În această revizuire, vom discuta dovezile actuale care susțin rolul statutului vitaminei D și al 

activității fizice (PA) în CRC. Ne vom concentra mai ales asupra influenței acestor doi factori asupra supraviețuirii 

pacienților diagnosticați cu CRC și asupra potențialului lor de aplicare ca tratament adjuvant pentru pacienții cu 

boală metastatică. 

Vitamina D 
fundal 
Vitamina D este o vitamină solubilă în grăsime care poate fi obținută din mai multe surse. Poate fi sintetizat în piele 

după expunerea la radiația ultravioletă (UV) -B de la lumina soarelui, ingerată din surse dietetice sau obținută din 

suplimente de vitamina D. Vitamina D din aceste surse este sub formă de vitamina D3 și se supune hidroxilării 

enzimatice prin 25-hidroxilază (CYP2R1) în ficat pentru a forma 25-hidroxivitamina D (25 [OH] D), principala 

formă circulantă a vitaminei D și cea mai bună indicator al statusului vitaminei D ( 4 ). 25 (OH) D este supus unei a 

doua etape de hidroxilare în rinichi de către 1α-hidroxilază (CYP27B1) pentru a produce forma sa activă 1,25-

dihidroxivitamina D (1,25 [OH] 2D) sau calcitriolul, care se leagă de vitamina D receptor (VDR) în nucleul 

celular. VDR legat formează un heterodimer cu receptorul acidului retinoic (RXR) și acest complex se leagă de 

elementele de răspuns ale vitaminei D pentru a regla expresia genei țintă. 

Studiul vitaminei D sa concentrat în principal asupra rolului său în sănătatea osoasă ca regulator al metabolismului 

calciului și fosfatului. Cu toate acestea, studii în ultimele două decenii au observat că atât 1α-hidroxilaza cât și VDR 

se găsesc în aproape toate celulele umane, ( 5 ) incluzând celulele CRC ( 6 ).Modelele CRC in vitro și in vivo au 

demonstrat că vitamina D are efecte antineoplazice importante: induce diferențierea și inhibă creșterea liniilor 

celulare și a xenogrefelor ( 7 , 8 ), reduce dimensiunea adenomului intestinal la șoarecele Apc Min ( 9 ) și crește 

sensibilitatea celulară la 5-FU ( 10 ). În timp ce mecanismul exact care stau la baza prin care vitamina D exercită 

aceste efecte asupra CRC nu este clar, s-au propus mai multe căi potențiale. Există dovezi că vitamina D este un 
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inductor al apoptozei ( 11 ), contracarează semnalarea aberantă WNT-β catenină (implicată în etiologia CRC) ( 12 ), 

are efecte antiinflamatorii largi prin reglarea în jos a factorului nuclear (NF) -B și inhibarea expresiei 

ciclooxigenazei (COX) ( 13 ) și este un inhibitor al proliferării ( 14 ), angiogenezei ( 15 ) și potențialului metastatic 

( 16 ). Studiile recente au arătat că vitamina D crește nivelul expresiei receptorului sensibil la calciu (CaSR), care 

joacă un rol important în proliferarea celulelor și a fost propus ca mediator al efectelor antineoplazice ale vitaminei 

D ( 17 ). 

Activitatea vitaminei D din laborator este în mare măsură compatibilă cu dovezile epidemiologice din CRC. Mai 

multe studii ecologice și prospective observaționale au evidențiat în mod constant o asociere inversă între nivele 

plasmatice de 25 (OH) D și riscul de a dezvolta CRC ( 18-21 ). În schimb, rezultatele studiilor randomizate 

controlate cu placebo privind suplimentele de vitamina D au fost în contradicție.Studiul privind inițiativa pentru 

sănătatea femeii (WHI) ( 22 ), un studiu efectuat la femei sănătoase, postmenopauzale din Nebraska ( 23 ) și un 

studiu efectuat la bărbații și femeile în vârstă cu risc de fracturi în Regatul Unit (UK) rezultate contrastante utilizând 

vitamina D3 400 UI zi -1 , 1100 UI zi -1 și 100 000 UI la fiecare patru luni. Studiul Nebraska ( 23 ) a descoperit o 

scădere semnificativă cu 60% a riscului de cancer la toți participanții la brațul suplimentar cu vitamina D. În schimb, 

studiile WHI ( 22 ) și Marea Britanie ( 24 ) au obținut în mare parte rezultate nula; totuși, sa observat că femeile cu 

cele mai ridicate niveluri de bază (OH) D din studiul WHI au prezentat o reducere semnificativă de 60% a riscului 

CRC (trend P = 0,02). Aceste studii trebuie interpretate cu prudență, deoarece incidența CRC nu a fost obiectivul 

principal. Un studiu al vitaminei D3 1000 UI zile -1 utilizând adenom recurent ca obiectiv principal a fost recent 

completat cu descoperirile nula ( 25 ), dar rămâne neclar semnificația clinică a adenomului diminutiv recurent; în 

plus, doza de vitamina D3 și durata tratamentului și urmăririi (de la 3 la 5 ani) s-ar putea să fi fost insuficiente pentru 

a vedea un efect semnificativ. Studiul de fază III privind Vitamina D și Omega-3 (VITAL) (ClinicalTrials.gov 

identifier NCT01169259 ) este un studiu în curs de desfășurare care utilizează vitamina D3 2000 UI zi -1, care va 

evalua bolile cardiovasculare și diferite tipuri de cancer, inclusiv CRC, ca obiective primare. VITAL urmează să fie 

finalizat la sfârșitul anului 2017. 

O diferență metodologică importantă între aceste studii este doza de vitamină D utilizată în studiu. Trei din patru 

americani sunt în prezent insuficienți pentru vitamina D ( 26 ) și există o dezbatere continuă cu privire la locul în 

care ar trebui stabilit pragul pentru nivelul optim și ce doză de vitamină D suplimentară este necesară pentru 

atingerea acestuia. Institutul de Medicină (OIM) și Societatea Endocrină au emis recomandările respective, cu 

discrepanțe notabile ( 27 , 28 ). OIM consideră că nivelurile de 25 (OH) D în circulație de 20 până la 50 ng ml -1 sunt 

sigure și eficiente (concentrate în special pe niveluri adecvate pentru sănătatea optimă a oaselor), în timp ce 

Societatea Endocrină recomandă niveluri ≥30 ng mL -1 . În ceea ce privește suplimentarea cu vitamina D, OIM 

recomandă un aport total de vitamina D de 600 UI și 800 UI zi -1 pentru persoanele sub și peste 70 de ani, în timp ce  
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Societatea endocrină consideră că un aport zilnic de 1500-2000 UI zi -1 este adecvat pentru toți adulții, indiferent de 

vârstă ( 27 , 28 ). 

Bogăția dovezilor experimentale și epidemiologice care susțin efectul protector al vitaminei D împotriva dezvoltării 

CRC a motivat studiile observaționale și studiile clinice pentru a evalua dacă efectele antineoplazice ale vitaminei D 

se traduc într-o îmbunătățire a rezultatelor recurenței și supraviețuirii în rândul supraviețuitorilor CRC. 

Studii observaționale 
Mai multe studii prospective au evaluat rolul statutului de vitamina D pre- și post-diagnostic pe prognosticul 

pacienților cu CRC ( 4 , 29 – 37 ). Majoritatea acestor studii au utilizat măsurători directe ale 25 (OH) D circulante 

în plasmă sau ser, în timp ce alte câteva au estimat statutul de vitamină D pe baza predictorilor clinici cunoscuți 

( Tabelul 1 ). Aceste studii variază foarte mult în ceea ce privește mărimea, stadiul bolii și calendarul evaluării 

expunerii. 

tabelul 1 
Studii observaționale prospective care evaluează influența statutului de vitamină D asupra supraviețuirii în rândul 

pacienților diagnosticați cu CRC. 

Deschideți într-o fereastră separată 

o estimare a efectelor care compară subiecții în cea mai mare versus cea mai mică cantitate a expunerii evaluate. 

b Calculat pe baza rasei, a regiunii geografice de reședință, a aportului alimentar și suplimentar de vitamina D. 

c Total post-diagnostic vitamina D (dietetice plus suplimentar). 

d Orice număr de prescripții pentru vitamina D față de prescripțiile pentru vitamina D. 

e Supraviețuirea fără progresie 

CRC = cancer colorectal; HPFS = Studiu de urmărire a profesioniștilor din domeniul sănătății; EPIC = investigație 

prospectivă europeană în domeniul cancerului și al nutriției; SOCCS = Studiul cancerului colorectal în 

Scoția;NCCTG = Grupul central de tratament pentru cancerul de la nord; CALGB = grupul B de cancer și 

Cohorta 

EPIC 32 1202 I-IV Ser 25 (OH) D 

Cu 3,8 ani 

înainte de 

diagnosticul 

CRC (medie) 

HR 0,67 a(tendință 

95% CI 0,50, 

0,88) P<0,01 

HR 0,69 a (trend 

95% CI 0,50, 

0,93) P trend = 

0,04 

JANUS 

cohorta 33 52 I-IV Ser 25 (OH) D 

37 de zile după 

diagnosticul 

CRC (median) 

HR 0,40 a (trend 

95% CI 0,10, 

1,60) P trend = 

0,23 

HR 0,20 a (trend 

95% CI 0,04, 

1,10) trend P = 

0,16 

Cohorta 

SOCCS 34 1598 I-III 
Plasma 25 

(OH) D 

105 zile după 

operație pentru 

CRC (mediană) 

HR 0,70 a (trend 

95% CI 0,55, 

0,89) P = 0,003 

HR 0,68 a (trend 

95% CI 0,50, 

0,90) P trend = 

0,009 

CPS-II 

cohorta 35 2284 I-III 

Dietă plus 

vitamina D3 

suplimentară 
Diagnosticul pre- 

și post-CRC 

RR 0,88 a , c(95% 

CI 0,57, 1,35) 

trend P = 0,35 

RR 1,74 a (trend 

95% CI 0,80, 

3,77) P trend = 

0,52 

Cohorta 

CPRD 36 4122 Nespecificat 
Suplimente de 

vitamina D3 

Cu 5 ani înainte 

de diagnosticul 

CRC – 
HR 0,90 d (95% 

CI 0,78, 1,04) 

Procesul 

CALGB 

80405 37 1043 IV 
Plasma 25 

(OH) D 

Înainte de 

chimioterapia de 

primă linie 

HR 0,67 a (trend 

95% CI 0,53, 

0,86) P = 0,002 

HR 0,80 a , e (95% 

CI 0,64, 1,01) 

trend P = 0,02 
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leucemie; CPS II = Studiul de prevenire a cancerului II Cohorta de nutriție; CPRD = Clinica de Practică clinică din 

Marea Britanie. 

Dintre cele doua studii care au masurat nivelele direct de pre-diagnostic 25 (OH) D direct ( 29 , 32 ), 25 (OH) D in 

cele mai inalte cuantificari au fost asociate cu un risc de mortalitate de toate cauzele de 33-48% Riscul de mortalitate 

specifică CRC (deși acesta din urmă a fost statistic semnificativ într-un singur studiu [ 32 ]), comparativ cu pacienții 

cu niveluri de 25 (OH) D în cele mai mici cuantificări ( 29 , 32 ). Estimările efectului variază mult mai mult în 

rândul celor cinci studii cu măsurători directe post-diagnostice. Pacienții cu niveluri post-diagnostice de 25 (OH) D 

în cele mai ridicate cuantice au avut un risc de mortalitate de la toate cauzele (semnificativ statistic în trei din cinci 

studii) ( 30 , 34 , 37 ) și un risc de 20% Risc de 80% mai mic de mortalitate specifică CRC (semnificativ statistic 

doar în una din cele trei studii) ( 34 ) comparativ cu pacienții cu niveluri circulante în cele mai mici cuantificări 

( 30 , 31 , 33 , 34 , 37 ). O explicație potențială pentru asociațiile inconsistente observate cu evaluările pre-și post-

diagnostice 25 (OH) D pot fi în eterogenitatea populațiilor de studiu. 

Spre deosebire de grupurile care evaluează nivelurile pre-diagnostic 25 (OH) D, pacienții din studiile post-diagnostic 

25 (OH) D diferă în ceea ce privește stadiul bolii și starea tratamentului. Două studii ( 31 , 37 ) au fost efectuate în 

stabilirea studiilor randomizate, controlate de chimioterapie de primă linie pentru pacienții cu CRC 

metastazat. Studiile de cohorta imbuteliate in studiile clinice ofera mai multe avantaje fata de studiile traditionale 

prospective de cohorta observativa: caracteristicile de baza ale populatiei de studiu – incluzand stadiul bolii si 

istoricul tratamentului – sunt mai omogene la momentul initial; regimurile de tratament sunt controlate după 

randomizare; iar pacienții primesc evaluări frecvente și complete de urmărire, care pot include evaluarea recurenței 

sau progresiei bolii. În ambele studii imbricate, nivelele plasmatice 25 (OH) D au fost măsurate înainte de 

începerea chimioterapiei de primă linie și o asociere inversă a fost observată între nivele mai mari de 25 (OH) 

D și mortalitate, deși această asociere a fost statistic semnificativă într-un singur studiu ( 37 ), prezentând un 

risc de 33% mai mic de mortalitate de la toate cauzele și o supraviețuire fără progresia bolii (PSF, HR 0,80, CI 

95% CI 0,64-1,01, P trend = 0,02). Foarte important, unele dintre aceste studii ( 4 , 29 , 32 , 37 ) au efectuat analize 

de sensibilitate, excluzând pacienții care au decedat la scurt timp după măsurarea 25 (OH) D pentru a controla 

cauzalitatea inversă, D niveluri. Rezultatele observate au rămas în mare parte neschimbate după aceste excluderi. 

Metaanalizele recente ( 21 , 38 ) ale studiilor prospective care utilizează măsurători directe serice sau plasmatice 25 

(OH) D coroborează asocierea inversă între un risc mai mare de 25 (OH) D și mortalitate.Prima meta-analiză ( 21 ) a 

inclus cinci dintre studiile discutate mai sus (29-33) și a dat un HR reunit de 0,61, 95% CI 0,55-0,91 pentru 

mortalitatea de toate cauzele și HR 0,65, CI 95% 0,49-0,86 pentru CRC-mortalitatea specifică compară cele mai 

mari și cele mai mici cuantificări ale nivelurilor de 25 (OH) D. O a doua meta-analiză ( 38 ) a evaluat trei dintre 

studiile prospective discutate ( 29 , 32 , 33 ), obținând rezultate similare (mortalitate specifică CRC 0,63, 95% CI 

0,5-0,8, P <0,0001 cele mai scăzute niveluri de circulație a 25 [OH] D). Ambele studii au descoperit o relație 

inversă doză-răspuns între creșterea nivelurilor circulante de 25 (OH) D și mortalitatea specifică CRC 

( 21 , 38 ). Metaanalizele au avantajul de a calcula o estimare a efectului sumar al sintezei, în ciuda diferențelor 

metodologice în studiile individuale (de exemplu, diferitele categorii de clasificare a expunerii) utilizând un număr 

mare de subiecți, mărind astfel precizia rezultatelor ( 21 , 38 ). 

Având în vedere seturile de date limitate cu plasmă disponibilă pentru a măsura nivelele de 25 (OH) D, un scor 

predictiv de vitamină D a fost dezvoltat ca marker indirect al statutului vitaminei D ( 39 ). Scorul încorporează 

factori care influențează nivelul vitaminei D în organism, inclusiv rasa (ca surogat pentru pigmentarea pielii), 

regiunea geografică de reședință (ca surrogat pentru expunerea la UV-B), indicele de masă corporală, PA și vitamina 

dietetică și suplimentară D de absorbție. Valoarea prognozată a vitaminei D după diagnosticarea CRC în stadiul 

I-IV a fost asociată cu un risc semnificativ mai scăzut de mortalitate totală și CRC (38%, respectiv 50% risc 

mai mic) ( 4 ). 
Studiile recente au evaluat, de asemenea, asocierea vitaminei D dietetice și suplimentare cu rezultatele de 

supraviețuire în CRC. Yang et al ( 35 ) a evaluat rolul dietei prenatale și post-diagnostice plus suplimentarea 

consumului de vitamina D în rândul a 2 284 de pacienți cu CRC nemetastatic, iar Jeffreys et al ( 36 ) a studiat 

efectul prescripțiilor de pre-diagnosticare a suplimentelor de vitamina D în Regatul Unit (Regatul Unit). Ambele 

studii nu au reușit să găsească o asociere de protecție semnificativă. Această discrepanță cu rezultatele observate în 

studiile privind circulația 25 (OH) D poate rezulta din mai multe motive. Consumul dietetic și suplimentar de 

vitamina D este doar o sursă a acestei vitamine și este puțin probabil să ofere o reflectare exactă a stării de 25 (OH) 

D care circulă. În plus, cantitatea de vitamina D3 conținută în dietă și multivitamine nu este, cel mai probabil, 

suficientă pentru a crește semnificativ nivelurile serice – în studiul WHI menționat anterior, vitamina D3 400 UI zi -1 

a crescut concentrațiile plasmatice 25 (OH) D cu numai 2 -3 ng ml -1 la femeile sănătoase ( 22 ). Pe de altă parte, 

studiul din Marea Britanie ( 36 ) nu conținea informații despre suplimentele de vitamina D cumpărate deasupra 

tejghelei, doza suplimentelor prescrise și aderența la tratament, toate acestea putând afecta rezultatele observate. 
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Un studiu pilot ( 40 ) la pacienții cu CRC în stadiul II-IV a constatat că suplimentarea cu vitamina D poate ridica 

eficient serul 25 (OH) D la niveluri ≥30 ng mL -1 după șase luni de tratament. Dintre cei 50 de pacienți cu ser de 

bază inițial 25 (OH) D de 17,5 ng mL -1 , vitamina D3 2000 UI zi -1 timp de șase luni a crescut concentrațiile serice 

cu 16,2 ng mL -1 în medie. Interesant, studiul a remarcat faptul ca raspunsul la suplimente de vitamina D a fost 

diminuat in randul pacientilor supusi chimioterapiei. Motivele care stau la baza acestei discrepanțe pot fi variate, 

incluzând absorbția insuficientă a vitaminei D3 ca urmare a enteritei legate de chimioterapie, a catabolismului 

crescut cu 25 (OH) D și a unei stări inflamatorii sistemice accentuate ( 40 ). Cu toate acestea, sugerează că, în timp 

ce o doză de vitamina D3 de 2000 UI zi -1 poate restabili suficiența în rândul pacienților cu CRC în general, pacienții 

cărora li se administrează chimioterapie au nevoie probabil de doze mai mari pentru a ajunge la suficiență. Sunt 

necesare studii riguroase, randomizate, controlate, pentru a stabili doza și durata optimă a tratamentului pentru a 

obține suficientă vitamină D în rândul pacienților cu CRC și dacă suplimentele și conservarea suficienței pot avea un 

impact pozitiv asupra recurenței tumorii și a ratei de supraviețuire. 

Studii clinice 
Nu a fost finalizat niciun studiu randomizat, controlat cu placebo, al vitaminei D în rândul pacienților cu CRC. Două 

studii randomizate, controlate cu placebo, evaluează în prezent impactul suplimentării cu vitamina D3 la pacienții cu 

CRC metastatic. Primul este un studiu dublu-orb, de fază II (identificatorNCT01516216 ) ( Figura 1 ) în comparație 

cu doza mare de vitamina D3 (8000 IU zi -1 timp de două săptămâni, urmată de 4000 UI zi -1 ) față de doza standard 

(400 UI zi -1 ) în asociere cu chimioterapia standard FOLFOX + bevacizumab pentru pacienți cu CRC metastatic 

netratat anterior. Obiectivul primar este PFS, iar obiectivele secundare includ OS, rata de răspuns tumoral obiectiv, 

siguranța și incidența deficitului de vitamină D. Acest studiu are ca scop înscrierea a 140 de participanți și recrutarea 

activă a pacienților din mai multe centre din SUA. Al doilea studiu este un studiu de fază I-II care are loc în Canada 

(identificator NCT01150877 ) la pacienții cu CRC metastazat. Spre deosebire de studiul discutat anterior, acest 

studiu nu utilizează o doză suplimentară fixă predeterminată de vitamina D3 și include pacienți în toate liniile de 

terapie. Pacienții randomizați la brațul experimental primesc doze personalizate orale de vitamină D3 titrată pentru a 

crește nivelurile serice de 25 (OH) D la 80-100 ng / ml, în timp ce martorii primesc o doză standard de cel puțin 

2000 UI zi -1 . Scopul principal este de a evalua tolerabilitatea și toxicitatea intervenției, iar obiectivul secundar este 

impactul de supraviețuire al tratamentului; ambele vor fi evaluate la 16 luni după intervenție și apoi după 12 luni de 

urmărire. Acest studiu este conceput pentru a înscrie 40 de pacienți și recrutează în mod activ participanții. 

 

figura 1 

Studiul de fază II a vitaminei D în cancerul colorectal metastatic netratat. * Printre alte obiective secundare. 

Pe lângă evaluarea impactului supraviețuirii suplimentării cu vitamina D, este esențial să se dezvăluie mecanismele 

biologice care stau la baza prin care vitamina D exercită efectele antineoplazice asupra CRC.Având în vedere acest 

obiectiv, un studiu pilot care se desfășoară în cadrul Centrului de Cancer Dana-Farber / Harvard SPORE în Cancerul 

gastro-intestinal (identificatorul clinic Trial.gov ) NCT02172651 ) urmărește identificarea țintelor transcripționale 

ale vitaminei D și VDR la pacienții cu CRC supuși unei intervenții chirurgicale pentru cancerul de colon în stadiul I-

III sau la metastazele hepatice resectabile.Participantii vor fi randomizati pentru a primi doze mari de vitamina D3 

(50.000 IU zi -1 timp de sapte zile, urmat de 10.000 IU zi -1 pana la momentul interventiei chirurgicale) fata de 

placebo timp de 14-28 zile inainte de interventia chirurgicala. Locurile de legare VDR și transcripțiile sensibile la 

vitamina D vor fi apoi determinate din colonul și ficatul malign și sănătos recoltate în timpul intervenției 

chirurgicale.Caracterizarea căilor moleculare cheie care conduc efectele antineoplazice ale vitaminei D este esențială 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4922494/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhi6Y30Nw88-TchEaLsSzVzP1nRafA#R40
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4922494/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhi6Y30Nw88-TchEaLsSzVzP1nRafA#R40
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01516216&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiwv2zVIjv8M3FPfbimgd2ubczlmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4922494/figure/F1/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgsbAC1L96dHaFQ_YNpefhhVPVC7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01150877&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgxQPuPkmLvGBxnup-jbYE4tY9NzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4922494/figure/F1/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgsbAC1L96dHaFQ_YNpefhhVPVC7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02172651&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgZadVUeQVkZYySpvjx4vhMSjU-Vw


pentru a înțelege mecanismele de sensibilitate și rezistență la vitamina D și va deschide calea pentru dezvoltarea 

unor modalități eficiente și individualizate de tratament. 

Activitate fizica 
fundal 
Inactivitatea fizică este un factor de risc stabilit pentru dezvoltarea CRC ( 1 ). Femelele active și bărbații au un risc 

de reducere cu 29% și 22% a CRC pe baza unei meta-analize a 19 studii de cohortă ( 41 ). Mai mult, s-a arătat că PA 

inhibă creșterea tumorilor primare în modele animale de adenocarcinom mamar și de prostată, sarcom și hepatom 

( 42 ). Câteva ipoteze au fost propuse pentru a explica mecanismul de protecție de bază. Schimbările metabolice 

asociate cu niveluri mai scăzute de insulină și factorul de creștere similar cu insulina-1 (IGF-1), scăderea inflamației 

sistemice, reducerea adipozității centrale și modificarea florei intestinale sunt toți mediatorii potențiali ai acțiunii PA 

la CRC 43 ). Dovezi experimentale recente din studiile in vitro și in vivo au aruncat o nouă lumină asupra modului 

în care PA poate influența biologia CRC. McClellan și colaboratorii ( 44 ) au observat că exercițiul a condus la o 

reducere a numărului de polipi intestinali mari și a influențat semnificativ parametrii celulelor imune în țesutul 

mucosal al șoarecilor Apc min / + , micșorând exprimarea markerilor celulelor T de macrofage și de reglare, de celule T 

citotoxice. Într-un alt studiu, Aoi și alții ( 45 ) au identificat o nouă miocină, proteină secretă proteică acidă și bogată 

cisteină (SPARC), expresie care este crescută în mușchii scheletici ai șoarecilor și oamenilor ca răspuns la exercițiu 

și poate reprezenta o legătură biologică între PA și inhibiție de tumorigeneză a colonului. SPARC a prezentat efecte 

antiproliferative și pro-apoptotice în celulele cancerului de colon in vitro . Mai mult decât atât, exercițiul obișnuit a 

determinat o reducere semnificativă a numărului de focare aberante și a apoptozei induse de celule mucoase la 

șoareci de tip sălbatic, dar nu la șoareci SPARC-nuli, sugerând că SPARC este un mediator al efectelor 

antineoplazice ale PA în colon . 

Studii observaționale 
Rolul diferitelor nivele de PA înainte și după diagnosticarea CRC asupra rezultatelor de supraviețuire a fost 

examinat în mai multe cohorte prospective. 

O meta-analiză recentă ( 46 ) a constatat că atât PA, cât și post-diagnosticul PA sunt asociate invers cu 

mortalitatea specifică CRC și toate cauzele. Având în vedere că această analiză se concentrează asupra aplicațiilor 

terapeutice potențiale după un diagnostic CRC, ne vom concentra discuția asupra PA post-diagnosticare, la care pot 

fi acționați supraviețuitorii de cancer. 

Între anii 2006 și 2015, șapte studii prospective au evaluat impactul nivelurilor PA post-diagnostice asupra 

prognosticului supraviețuitorilor CRC ( 43 , 47-52 ) ( Tabelul 2 ). Toate aceste studii au fost limitate la pacienții cu 

boală nemetastatică pentru a controla impactul negativ al bolii metastatice asupra PA. Spre deosebire de studiile 

observaționale privind circulația 25 (OH) D, toate aceste studii au fost destul de mari, fiecare înscriindu-se peste 500 

de indivizi. Toate studiile au demonstrat o scădere semnificativă din punct de vedere statistic a mortalității 

din toate cauzele, comparând subiecții cu cele mai ridicate niveluri de PA la cei cu cele mai scăzute niveluri 

de PA. Reducerea riscului de mortalitate din toate cauzele a fost cuprinsă între 25% și 63%. În mod similar, 

mortalitatea specifică CRC a fost mai scăzută în rândul celor cu niveluri mai mari de PA, iar acest lucru a 

fost statistic semnificativ în patru din cele șase studii care au raportat aceasta ( 47 , 48 , 50 , 52 ). Dintre cele 

trei studii ( 43 , 47 , 48 ) care utilizează categorii similare de PA măsurate în MET-hr / săptămână, un total de 

≥18 până la ≥27 MET-hr / săptămână (corespunzând la ≥6 până la ≥9 ore pe săptămână un ritm mediu [ 43 ]) 

a fost asociat cu reducerea riscului de mortalitate din toate cauzele.  

 

Numărul 

cazurilor 

CRC a 
Stadiile 

clinice 
Expunerile 

evaluate 
PA categorii 

de clasificare 

Timpul evaluării 

PA post-

diagnostic 

Mortalitatea 

din toate 

cauzele b 

CRC-

mortalitate 

specifică b 

Meyerhardt și 

alțiiCALGB 

89803 43 832 III 
Post-

diagnostic 

<3, 3-8,9, 9-

17,9, 18-26,9, 

≥27 MET-oră 

/ săptămână 

După 7,1 luni de la 

terminarea 

tratamentului 

adjuvant 

(mediană) 

HR 0,37, CI 

95% 0,16, 0,82, 

trend P= 0,01 

HR d 0,55, 

95% CI 0,33, 

0,91, trend P = 

0,01 
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Una dintre cele mai mari provocări cu studii de PA și CRC este potențialul de cauzalitate inversă: pacienții care sunt 

capabili să-și exercite pot avea boală mai favorabilă și, prin urmare, rezultate mai bune. Pentru a aborda această 

problemă, toate studiile observaționale discutate aici sunt ajustate pentru factorii prognostici favorabili (de exemplu 

vârsta, stadiul bolii, gradul tumorii, starea tratamentului, istoricul fumatului). În plus față de PA post-diagnostic, 

două studii ( 47 , 49 ) au evaluat, de asemenea, pre-diagnosticul PA și dacă modificarea nivelurilor PA înainte și 

după diagnosticare a avut un impact asupra supraviețuirii. Luarea în considerare a PA de pre-diagnosticare este 

foarte relevantă în aceste studii, dat fiind faptul că pacienții cu un nivel ridicat de PA pre-diagnosticare pot dezvolta 

tumori mai puțin agresive și mai favorabile și, astfel, să fie mai în măsură să-și exercite. Cu toate acestea, nici un 

studiu nu a constatat un efect protector al PA de pre-diagnosticare, deși modificările nivelurilor PA de la pre-

diagnostic la post-diagnostic au fost asociate cu rezultate îmbunătățite în ambele cohorte. Un studiu a observat 

că subiecții care și-au crescut nivelul PA după diagnosticul cu CRC au avut un risc semnificativ mai scăzut de 

mortalitate specifică HR (0,48, 95% CI 0,24, 0,79) și mortalitate specifică CRC (HR 0,51, 95% CI 0,30, 0,85) 

și beneficiul a fost similar în rândul subiecților cu niveluri relativ scăzute și înalte de PA la momentul inițial 

( 47 ). Baade și colegii ( 49 ) au constatat că schimbările dintre nivelurile de pre-diagnostic PA și PA la cinci luni 

după diagnosticare nu au diminuat riscul de mortalitate; totuși, o creștere a PA cu mai mult de două ore între 5 și 

12 luni după diagnosticare a fost semnificativ asociată cu o scădere generală a mortalității (HR 0,69, 95% CI 

0,50, 0,94) și mortalitatea specifică CRC (HR 0,64, 95% CI 0,44 , 0,93) comparativ cu subiecții ale căror 

niveluri de PA nu s-au schimbat. Motivul pentru modificarea nivelurilor PA nu este cunoscut în ambele 

studii. Este posibil ca pacienții care au crescut nivelul PA să fie mai sănătoși și, prin urmare, să practice sport mai 

mult, iar prognosticul lor îmbunătățit nu a fost un efect direct al PA. Cu toate acestea, acest lucru este puțin probabil, 

deoarece ambele studii au observat un beneficiu de supraviețuire a nivelului PA crescut după ajustarea predictorilor 

cunoscuți ai supraviețuirii cum ar fi stadiul clinic, diferențierea tumorii și starea tratamentului ( 47 , 49 ). 

tabel 2 
Studii observaționale prospective care evaluează efectul activității fizice postdiagice asupra supraviețuirii în rândul 

supraviețuitorilor CRC. 

Deschideți într-o fereastră separată 

Meyerhardt și 

colab.,NHS 47 554 I-III 
Pre și post-

diagnostic 

<3, 3-8,9, 9-

17,9, ≥18 

MET-oră / 

săptămână 

≥1 an dar ≤4 ani 

după diagnosticul 

CRC (median 22 

luni) 

HR 0,43, 95% 

CI 0,25, 0,74, 

trend P= 0,003 

HR 0,39, 95% 

CI 0,18, 0,82, 

trend P = 

0,008 

Meyerhardt și 

colab.HPFS 48 661 I-III 
Post-

diagnostic 

≤3, 3.1-9, 9.1-

18, 18.1-27,> 

27 MET-oră / 

săptămână 

≥6 luni, dar ≤4 ani 

după diagnosticul 

CRC (median 15 

luni) 

HR 0,59, 95% 

CI 0,41, 0,86, 

trend P<0,001 

HR 0,47, 95% 

CI 0,24, 0,92, 

trend P = 

0,002 

Baade și colab 49 1825 I-III 
Pre și post-

diagnostic 

0, 1-149, ≥ 

150 minute / 

săptămână 

La 5 luni de la 

diagnosticarea 

CRC 

HR 0,75, CI 

95% 0,60, 0,94, 

trend P= 0,007 

HR 0,88, 95% 

CI 0,68, 1,15, 

trend P = 

0,585 

Kuiper și 

colab 50 606 I-III 
Pre și post-

diagnostic 

Quartile de 

MET-oră / 

săptămână 

1,5 ani după 

diagnosticul CRC 

(median) 

HR 0,41, 95% 

CI 0,21, 0,81, 

trend P= 0,005 

HR 0,29, 95% 

CI 0,11, 0,77, 

trend P = 0,02 

Campbell și 

colaboratorii51 1,932 I-III 
Pre și post-

diagnostic 

<3,5, 3,5-8,74, 

≥8,75 MET-

oră / 

săptămână 

1,4 ani după 

diagnosticul CRC 

(median) 
HR 0,58, 95% 

CI 0,47, 0,71 
HR 0,87, 95% 

CI 0,61, 1,24 

Arem H și 

colab 52 1759 I-III 
Pre și post-

diagnostic 

0, <1, 1-3,9, 4-

6,9, ≥7 ore / 

săptămână 

4.2 ani după 

diagnosticul CRC 

(median) 

HR 0,69, 95% 

CI 0,49, 0,98, 

trend P= 0,006 

HR 0,53, 95% 

CI 0,27, 1,03, 

trend P = 

0,041 
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a Numărul de cazuri incluse în analiza post-diagnosticului de activitate fizică. 

b Estimarea efectului comparând subiecții din categoria cea mai înaltă față de cea mai mică din expunerea evaluată. 

c După încheierea evaluării post-expunere. 

d Estimarea efectelor care evaluează supraviețuirea fără boală, definită ca timpul fără recurența tumorii, apariția unei 

noi tumori de colon primare sau moartea ca rezultat al oricărei cauze. 

CRC = cancer colorectal; PA = activitate fizică; MET: echivalentul metabolic al sarcinii; NHS = Studiul sănătății 

asistenților; CALGB = grupul B de cancer și leucemie; HPFS = Studiu de urmărire a Profesioniștilor în Sănătate. 

O meta-analiză ( 53 ) a șase dintre studiile de mai sus a constatat că nivelurile mai ridicate ale PA post-diagnostic au 

avut un efect protector semnificativ asupra mortalității specifice și a CRC-ului. În comparație cu categoriile cele mai 

scăzute, nivelurile mai ridicate de PA au fost asociate cu un risc de mortalitate de la toate cauzele cu 42% mai mic 

(RR 0,58, 95% CI 0,48, 0,70) și cu 39% risc mai mic de mortalitate specifică CRC (RR 0,61, 95% CI 0,40, 

0,92). Mai mult, s-a observat o asociere a răspunsului la doză prin care creșterile de MET-h / săptămână post-

diagnostic au fost asociate cu un risc scăzut de mortalitate specifică atât pentru toate cauzele, cât și pentru CRC. 

Eforturile recente s-au concentrat pe identificarea caracteristicilor moleculare și metabolice ale CRC care ar putea 

influența efectele PA asupra supraviețuirii, ceea ce ar furniza dovezi puternice ale unei legături de 

cauzalitate. Studiile de observație la pacienții CRC din două cohorte prospective (Studiul de sănătate a asistenților 

medicali și studiul de urmărire a sănătății profesioniștilor [HPFS]) au investigat interacțiunile modificărilor 

moleculare ale tumorii ( KRAS , PIK3CA , BRAF , fenotipul insulinei metilator de insulină și microsatelit 

instabilitate) și a tiparelor de expresie proteică (sintaza de acid gras, p53, p21, CDKN1B [p27], CTNNB1 [β-

catenină], PTGS2 [COX-2] și substratul receptorului de insulină 1 [IRS1] asocierea cu rezultatele pacientului 

( 54 – 57 ). Rezultatele acestor studii sugerează că expresia p27, β-catenină, COX-2 și IRS1 modifică în mod 

semnificativ asocierea PA post-diagnostic cu supraviețuirea specifică CRC.Pacienții cu niveluri înalte de 

tumori de post-diagnoză PA care prezintă tumori cu p27 și COX-2 pozitive, sau cu exprimare negativă / 

scăzută a β-cateninei și IRS1 au îmbunătățit semnificativ supraviețuirea specifică CRC. Niciuna dintre 

celelalte proteine sau markerii moleculari nu a modificat în mod semnificativ impactul PA asupra 

rezultatelor de supraviețuire. Relevanța acestor studii este enormă: în afară de elucidarea mecanismelor care 

stau la baza impactului PA asupra biologiei CRC, ele reprezintă primii pași către o abordare medicală de 

precizie pentru identificarea subseturilor de pacienți care vor obține cele mai mari beneficii din intervențiile 

PA folosind expresia proteinelor și semnăturile moleculare. 

Studii clinice 
Au fost efectuate studii clinice randomizate de nouă ori pilot pentru a evalua fezabilitatea și eficacitatea 

intervențiilor de PA în rândul supraviețuitorilor CRC, deși obiectivele au fost în primul rând axate pe calitatea vieții 

și a capacității de fitness ( 58-66 ). Aceste studii variază foarte mult în ceea ce privește mărimea eșantionului, tipul 

de intervenție și obiectivele finale. Au fost incluși pacienții cu toate stadiile bolii și în diferite puncte de 

tratament. Odată ce o preocupare importantă pentru clinicieni și pacienți, s-a demonstrat că exercițiile aerobice și 

de rezistență sunt sigure și nu cresc riscul evenimentelor adverse în timpul și după chimioterapie la 

supraviețuitorii de cancer ( 62 , 67 ). În ciuda faptului că niciunul dintre aceste studii nu a evaluat impactul PA 

asupra recurenței sau supraviețuirii bolii, acestea au oferit o imagine valoroasă despre efectele sale în rândul 

supraviețuitorilor CRC și au pus bazele studiilor viitoare axate pe rezultatele de supraviețuire. 

Una dintre principalele provocări ale intervențiilor axate pe creșterea nivelurilor PA este o aderență consistentă și 

durabilă ( 62 ). Aderența observată în studiile discutate aici a fost excelentă, variind de la 76-91% (aderența estimată 

la supraviețuitorii de cancer, în general, se situează între 60-70%) ( 61 , 68 ). Acest lucru este remarcabil, deoarece 

arată că aceste intervenții sunt capabile să angajeze participanții și să-i mențină motivate pe tot parcursul 

procesului. De fapt, una dintre provocările întâmpinate în aceste studii a fost „contaminarea” grupului de control, 

prin care participanții care aveau sarcina de a controla brațele studiului au început să exercite. Acest lucru a fost 

proeminent în două studii ( 59 , 61 ) în care au fost exercitate puțin mai mult de jumătate din controale. În plus față 

de furnizarea de dovezi privind siguranța și fezabilitatea intervențiilor PA în rândul supraviețuitorilor CRC, aceste 

studii au arătat că PA este asociată cu ameliorări ale capacității cardiorespiratorii, funcționării fizice, mobilității, 

oboselii, calității somnului și markerilor circulanți ai rezistenței la insulină. 

Dovezile observaționale sugerează o legătură între nivelele crescute de proteină-3 care leagă IGF (IGBBP-3) și 

rezultatele îmbunătățite în CRC metastatic, indicând mediatorii potențiali de răspuns și obiectivele de intervenție 

( 69 ). Un studiu multicentric, randomizat, de fază II, cu PA supravegheat și cu metformin în stadiul I-III CRC 
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supraviețuitorii care au terminat tratamentul adjuvant standard va elucida relația dintre PA și axele insulinei și IGF 

în CRC (ClinicalTrials.gov identifier NCT01340300 ). Metformina este un medicament de tip biguanid utilizat 

pentru tratamentul diabetului de tip II care reduce nivelul de insulină prin suprimarea gluconeogenezei hepatice, iar 

utilizarea sa a fost asociată cu scăderea mortalității specifice cancerului ( 70). Acest studiu are scopul de a determina 

dacă PA și metformina (singure sau în combinație) pot scădea nivelurile de insulină la repaus în termen de trei luni 

de la intervenție; obiective secundare includ modificări ale biomarkerilor suplimentari ai insulinei, indicele de masă 

corporală și markerii proinflamatori. 

Primul studiu randomizat, controlat conceput în primul rând pentru a evalua impactul PA asupra supraviețuirii în 

rândul supraviețuitorilor de cancer de colon este studiul Colon Health and Life-Long Exercise Change 

(CHALLENGE) (ClinicalTrials.gov identifier NCT00819208 ) ( Figura 2), sponsorizat de Institutul National al 

Cancerului din Canada Group Clinical Trials Group. Este un studiu de fază III care compară un program PA în 

combinație cu materiale educaționale de sănătate, comparativ cu materialele educaționale de sănătate, numai în 

rândul pacienților cu cancer de colon în stadiul II-III (excluzând cancerul rectal). Obiectivul primar al 

CHALLENGE este supraviețuirea fără boală (DFS); OS, calitatea vieții și capacitatea fizică sunt obiective secundare 

ale acestui studiu; rezultatele vor fi evaluate pe o perioadă de 10 ani. Acest proces este în mod activ de recrutare a 

participanților și înscrierea obiectivului său este de 962 de pacienți. 

 

Figura 2 

Etapa a III-a Colon Health and Life-Long-Exercise Change (CHALLENGE) studiu. * Printre alte obiective 

secundare. 

Mergi la: 

Concluzii și direcții viitoare 
O multitudine de dovezi epidemiologice susțin ideea că nivelurile mai mari de 25 (OH) D circulante și PA 

post-diagnostic au un impact pozitiv asupra rezultatelor de supraviețuire în rândul pacienților cu CRC. Cu 

toate acestea, trebuie să fim precauți înainte de a încerca să transpunem aceste rezultate observaționale în studii 

clinice de fază III mai concludente sau în practica clinică zilnică. Deși dovezile observaționale au o valoare enormă 

pentru generarea ipotezelor, nu este suficient să se dovedească o legătură de cauzalitate. Dacă scopul nostru este de a 

avansa vitamina D și PA ca intervenții standard pentru supraviețuitorii CRC, trebuie să le evaluăm cu o rigoare 

comparabilă cu cea utilizată pentru a evalua noi terapii cu medicamente. Mecanisme biologice plauzibile au fost 

propuse pentru a explica efectele antineoplazice ale vitaminei D și PA și există dovezi preclinice puternice care 

utilizează in vitro șimodele in vivo pentru a le sprijini. În ciuda faptului că profilurile de siguranță ale 

suplimentelor de vitamina D și PA diferă substanțial de chimioterapia convențională, toleranța lor trebuie 

evaluată cu atenție. Cele două studii clinice în curs de desfășurare cu vitamina D utilizează doze experimentale mai 

mari decât cele recomandate de OIM și Societatea endocrină, iar tolerabilitatea tratamentului este un obiectiv final în 

ambele studii. Pe de altă parte, în timp ce siguranța PA în rândul supraviețuitorilor CRC a fost coroborată în 

mai multe studii clinice, dovezile rămân rare pentru pacienții cu boală metastatică. 
Studiile in curs de desfasurare privind vitamina D si PA vor deschide calea catre studii clinice mai mari, 

randomizate, de faza III, care vor oferi un raspuns mai definitor cu privire la rolul acestor interventii ca tratament 

adjuvant pentru pacientii cu CRC metastatic. Pe măsură ce avansăm și stabilim plauzibilitatea biologică a acestor 
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terapii, precum și siguranța acestora, vor exista mai multe întrebări pentru a răspunde și provocări de depășire. Nu 

rămâne clar ce doză suplimentară de vitamina D este necesară pentru a obține un beneficiu protector și care este 

concentrația serică optimă de 25 (OH) D la pacienții cu CRC; în plus, este echivoc dacă trebuie să ne concentrăm pe 

o doză suplimentară fixă sau mai degrabă pe diferite regimuri concepute pentru a ajunge la un nivel țintă circulant. 

Există preocupări similare în studiile PA. Majoritatea studiilor efectuate până în prezent s-au concentrat pe evaluarea 

totală a PA măsurată în MET-h / săptămână, care nu poate oferi o reflectare exactă a intensității exercițiului. Având 

în vedere că intensitățile diferite ale exercițiilor evocă răspunsuri biologice distincte, sunt necesare măsurători 

obiective PA care iau în considerare intensitatea exercițiilor. În cele din urmă, trebuie să încetăm să ne uităm la 

vitamina D și PA ca intervenții de o mărime potrivită tuturor și să le apreciem prin prisma medicinii de precizie. 

Apariția tehnologiilor genomice ne-a permis să identificăm semnăturile moleculare care prezic răspunsul la noi 

terapii vizate în mai multe tipuri de cancer – inclusiv CRC – care conduc la îmbunătățirea recurenței și a rezultatelor 

de supraviețuire. Identificarea markerilor moleculari ai răspunsului la vitamina D și PA va ghida o selecție mai 

rafinată a pacienților și va conduce la regimuri personalizate de tratament concepute pentru a se potrivi nevoilor 

fiecărui pacien 
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Activitate fizica / miscare in natura  
( gradina , parc , munca campului, efort fizic aerobic in aer curat) 

Activitatea fizică, biomarkeri și rezultatele bolii la supraviețuitorii de 

cancer: o revizuire sistematică. 
Supraviețuitorii de cancer caută deseori informații despre modul în care factorii de stil de viață, cum ar fi activitatea 

fizică, pot influența prognosticul lor. Am revizuit în mod sistematic studiile care au examinat relațiile dintre 

activitatea fizică și mortalitatea ( specifica cancerului și tuturor cauzelor) și / sau biomarkeri de cancer. 
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METODE: 
Am identificat 45 de articole publicate din ianuarie 1950 până în august 2011 prin căutări de baze de date 

MEDLINE care au fost legate de activitatea fizică, supraviețuirea cancerului și biomarkeri potențial relevanți pentru 

supraviețuirea cancerului. Am folosit articolele preferate de raportare pentru revizuiri sistematice și declarații de 

meta-analize pentru a îndruma această revizuire. În fiecare articol care îndeplinea criteriile de includere (de 

ex. Articole de cercetare care includea participanții cu diagnosticul de cancer, rezultatele privind mortalitatea și 

evaluarea activității fizice), au fost extrase caracteristicile studiului, rezultatele privind mortalitatea și rezultatele 

relevante din biomarker și subgrup. 

REZULTATE: 
au existat dovezi consecvente din 27 de studii clinice umane observaționale potrivit cărora activitatea fizică 

este asociată cu o mortalitate redusa specifică pentru cancerul de sân specific, cancerul de sân și cancerul de 

colon . În prezent, nu există suficiente dovezi privind asocierea dintre activitatea fizică și mortalitatea pentru 

supraviețuitorii altor tipuri de cancer. Studiile controlate randomizate controlate de exerciții fizice care au inclus 

obiective biomarker sugerează că exercițiile fizice pot duce la schimbări benefice în nivelul de circulație al 

insulinei, căi legate de insulină, inflamație și, eventual, imunitate; cu toate acestea, dovezile sunt încă 

preliminare. 

CONCLUZII: 
Direcțiile viitoare de cercetare identificate includ necesitatea unor studii observaționale suplimentare privind tipuri 

suplimentare de cancer cu dimensiuni mai mari ale eșantioanelor; necesitatea de a examina dacă asocierea dintre 

activitatea fizică și mortalitate variază în funcție de caracteristicile tumorale, clinice sau factori de risc; precum și 

necesitatea cercetării mecanismelor biologice implicate în asocierea dintre activitatea fizică și supraviețuirea după 

diagnosticarea cancerului. Vor fi justificate viitoare studii clinice randomizate controlate cu exerciții fizice cu 

biomarker și cancer specifice, cum ar fi recurența, cancerele primare noi și mortalitatea specifică cancerului la 

supraviețuitorii de cancer. 
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Exercitiul fizic si calitatea vieții  pentru persoanele cu cancer în timpul 

tratamentului canceros alopat activ 
Persoanele cu cancer suferă un tratament alopat-chimio/radio terapie activ care prezintă numeroase efecte adverse 

legate de boală și tratament și o calitate a vieții mai slabă a sănătății (HRQoL). Exercițiile fizice sunt presupuse 

pentru a atenua aceste rezultate negative. HRQoL și domeniile sale sunt măsuri importante de supraviețuire a 

cancerului, atât în timpul cât și după terminarea tratamentului alopat activ pentru cancer. 

OBIECTIVE: 
Pentru a evalua eficacitatea exercitiilor fizice asupra rezultatelor globale HRQoL și a domeniilor specifice HRQoL 

în rândul adulților cu cancer în timpul tratamentului cancer alopat activ. 
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METODE DE CĂUTARE: 
Am căutat, până în noiembrie 2011, Registrul central al studiilor controlate (CENTRAL), PubMed MEDLINE, 

EMBASE, CINAHL, PsycINFO, PEDRO, LILACS, SIGLE, SportDiscus, OTSeeker, Sociologice Abstracts până în 

noiembrie 2011. De asemenea, am căutat citări prin Web of Science și Scopus, funcția de articol a PubMed și mai 

multe site-uri web. Am revizuit listele de referință ale studiilor incluse și alte recenzii din domeniu. 

CRITERII DE SELECȚIE: 
Am inclus toate studiile clinice umane controlate randomizate (RCTs) și studiile clinice umane controlate cvasi-

randomizate (CCT) care au comparat intervențiile de exercițiu cu intervenția obișnuită de îngrijire sau alt tip de 

intervenție de comparație fără exercitiu fizic pentru a menține sau amplifica sau ambele HRQoL sau cel puțin un 

domeniu distinct din HRQoL. Studiile incluse au testat intervențiile de exerciții fizice care au fost inițiate atunci 

când adulții cu cancer au fost supuși unui tratament cancer alopat activ sau au fost programati să inițieze un 

tratament cancer alopat. 

COLECTAREA ȘI ANALIZA DATELOR: 
Cinci autori de recenzare în parte au extras informații despre caracteristicile studiilor incluse, date despre efectele 

intervenției și despre riscul de prejudecată evaluat pe baza unor criterii predefinite. Acolo unde a fost posibil, am 

efectuat meta-analize pentru domeniile HRQoL și HRQoL pentru diferența raportată între valorile inițiale și valorile 

de urmărire utilizând diferențele medii standardizate (SMD) și un model de efecte aleatoare după lungimea 

urmăririi. De asemenea, am raportat SMD la urmărirea între grupul de exerciții și cele de control. Deoarece 

anchetatorii au folosit mai multe instrumente de domeniu HRQoL și HRQoL și adesea mai multe decât unul pentru 

același domeniu, am selectat instrumentul cel mai frecvent utilizat pentru a include în meta-analizele SMD. De 

asemenea, raportăm diferența medie pentru fiecare tip de instrument separat. 

REZULTATE PRINCIPALE: 
Am inclus 56 de studii cu 4826 de participanți randomizați la un grup de exerciții gizice (n = 2286) sau comparație 

(n = 1985). Diagnosticul de cancer la participanții la studiu include sânul, prostata, ginecologia, hematologia și 

altele. Treizeci și șase studii au fost efectuate în rândul participanților care au fost în prezent supuși unui 

tratament  alopat activ pentru cancerul lor, au fost efectuate 10 studii între participanții atât în timpul tratamentului, 

cât și după cel activ, iar celelalte 10 studii au fost efectuate între participanții programați pentru tratamentul 

cancerului activ. Modul de intervenție pentru exerciții fizice a variat de-a lungul studiilor și a inclus mersul pe jos 

singur sau în combinație cu ciclismul, formarea de rezistență sau instruirea în forță; antrenament de 

rezistenta; formare de forță; ciclism. HRQoL și domeniile sale au fost evaluate folosind o gamă largă de măsuri. 

Rezultatele sugerează că intervențiile de exerciții comparativ cu intervențiile de control au un impact pozitiv asupra 

numărului total de HRQoL și a anumitor domenii HRQoL. Exercitiile de interventie au dus la imbunatatiri in: 

HRQoL de la valoarea initiala pana la urmarirea de 12 saptamani (SMD 0.33; CI 95% CI 0.12 – 0.55) sau 

compararea diferentelor in scorurile de urmarire la 12 saptamani (SMD 0.47; ); funcționarea fizică de la momentul 

inițial până la urmărirea de 12 săptămâni (SMD 0,69; 95% CI între 0,16 și 1,22) sau 6 luni (SMD 0,28; 95% CI între 

0,00 și 0,55); sau atunci când se compară diferențele în scorurile de urmărire la 12 săptămâni (SMD 0,28; 95% CI 

0,11 până la 0,45) sau 6 luni (SMD 0,29; CI 95%; 0,07 până la 0,50); (SMD 0,48; 95% IC 0,07-0,90) sau atunci 

când se compară diferențele în scorurile de urmărire la 12 săptămâni (SMD 0,17; 95% CI între 0,00 și 0,34) sau 6 

luni (SMD 0,32; 95% CI 0,03 până la 0,61); și în funcționarea socială la o urmărire de 12 săptămâni (SMD 0.54; 

95% CI 0,03 până la 1,05) sau când au comparat diferențele în scorurile de urmărire la ambele 12 săptămâni (SMD 

0,16, 95% CI 0,04-0,27) și 6 luni (SMD 0,24; 95% CI 0,03 până la 0,44). Mai mult, intervențiile la exerciții fizice au 

condus la o scădere a oboselii de la momentul inițial până la urmărirea de 12 săptămâni (SMD -0,38; CI 95% -0,57 

până la -0,18) sau la compararea diferenței în scorurile de urmărire la urmărirea a 12 săptămâni SMD -0,73; CI 95-

1% -1,14 la -0,31). Deoarece există concordanță cu constatările privind ambele tipuri de măsuri (scoruri de 

schimbare și diferențe în scorurile de urmărire), există o mai mare încredere în robustețea acestor constatări. La 

examinarea efectelor exercițiilor asupra subgrupurilor, intervențiile de exercițiu fizic au avut o reducere semnificativ 

mai mare a anxietății/nervozitatii pentru supraviețuitori cu cancer de sân decât cei cu alte tipuri de cancer. Mai 

mult, a existat o reducere mai mare a depresiei, oboselii și tulburărilor de somn și îmbunătățirea calitatii 

vietiiHRQoL, bunăstarii emoționale (EWB), funcționarii fizice și funcția de rol pentru supraviețuitorii de cancer 

diagnosticați cu cancer, alte tipuri decâttipul cancer de sân, dar nu pentru cancerul de sân. Au existat, de asemenea, 

îmbunătățiri mai mari în HRQoL și funcționarea fizică și reducerea anxietății, a oboselii și a tulburărilor de 

somn atunci când a fost prescris un program moderat sau viguros față de un program de exerciții ușoare. 

Rezultatele revizuirii trebuie interpretate cu prudență din cauza riscului de părtinire. Toate studiile analizate au avut 

un risc ridicat de prejudecată a performanței. În plus, majoritatea studiilor au prezentat un risc ridicat de depistare, 

uzură și selecție. 



CONCLUZII ALE AUTORILOR: 
Această revizuire sistematică indică faptul că exercițiul fizic poate avea efecte benefice la diferite perioade de 

urmărire în ceea ce privește calitatea vietii HRQoL și anumite domenii HRQoL, inclusiv funcționarea fizică, rolul 

funcției, funcționarea socială și oboseala. Efectele pozitive ale intervențiilor de exercițiu sunt mai pronunțate, cu 

programe moderate sau viguroase de intensitate comparativ cu exerciții de intensitate ușoară. Rezultatele pozitive 

trebuie interpretate cu atenție din cauza eterogenității programelor de exerciții testate și a măsurilor utilizate pentru 

evaluarea domeniilor HRQoL și HRQoL și a riscului de părtinire în multe studii. Cercetări suplimentare sunt 

necesare pentru a investiga modul în care se pot susține efectele pozitive ale exercițiilor fizice în timp și pentru a 

determina atributele esențiale ale exercițiilor (mod, intensitate, frecvență, durată, calendar) prin tipul de cancer și 

tratamentul cancerului pentru efecte optime asupra HRQoL și a domeniilor sale. 

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15; (8): CD008465. doi: 10.1002 / 14651858.CD008465.pub2. 

Exerciiul fizic si calitatea vieții  pentru persoanele cu cancer în timpul tratamentului activ. 

Mishra SI 1 , Scherer RW , Snyder C , Geigle PM , Berlanstein DR , Topaloglu O. 

Informații despre autor 
1Universitatea din New Mexico, Albuquerque, NM, SUA. smishra@salud.unm.edu. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895974 

Exercitiul fizic IN-oncologie de cercetare: trecut, prezent, și viitor. 
S-au înregistrat progrese semnificative în domeniul cercetării privind exercițiile fizice oncologice în ultimele două 

decenii. Pe măsură ce domeniul continuă să se dezvolte, este timpul să reflectăm asupra realizărilor trecute, pentru a 

informa și a defini întrebările critice fără răspuns, postulate pentru a avea cel mai mare impact asupra domeniului și 

asupra îngrijirii clinice. În acest context, prezentăm baza literaturii existente, împreună cu studiile în curs / 

planificate, examinând rolul terapiei anticancer cu exercițiu fizic în urma diagnosticării cancerului, în vederea 

identificării lacunelor majore în cunoaștere. 

METODĂ: 
Am adaptat cadrul organizațional Exercițiul fizic prin experienta cancer (PEACE) pentru publicarea sistematică a 

studiilor de terapie cu exerciții pe parcursul întregii perioade de supraviețuire a cancerului (ex. 1); 2) în timpul 

tratamentului; și 3) post-tratament]. Pentru studiile de ansamblu în curs de desfășurare, am efectuat o revizuire 

sistematică a tuturor studiilor privind exercițiile fizice la pacienții adulți cu cancer înregistrați în Clinical Trials.Gov 

și Standardul internațional randomizat controlat al numărului de teste. 

REZULTATE: 
Datele din studiile publicate oferă dovezi relativ puternice că exercițiile fizice  sunt este o terapie adjuvantă 

bine tolerată și sigură, care poate atenua mai multe efecte secundare asociate tratamentului în rândul 

pacienților cu cancer din cadrul PEACE. În plus, studiile observaționale sugerează că nivelurile mai ridicate de 

exerciții fizice pot fi asociate cu prognostic îmbunătățit la pacienții cu tumori solide. În ceea ce privește studiile 

în desfășurare, au fost identificate în total 82 de studii clinice independente. În concordanță cu activitatea anterioară, 

cele mai multe studii în curs de desfășurare se desfășoară fie în timpul terapiei adjuvante, fie în urma tratamentului 

adjuvant, la femeile cu cancer de sân cu intervenții de exerciții fizice, în conformitate cu recomandările standard 

privind exercițiile de prescripție. În toate studiile, au existat un total de aproximativ 51 de obiective primare 

diferite; în două treimi din studii, calitatea vieții, oboseala sau funcționarea fizică a fost obiectivul principal. 

CONCLUZIE: 
Au existat lipsuri semnificative în cunoștințele privind rolul și eficacitatea terapiei cu exerciții fizice la 

supraviețuitorii de cancer în ultimii 25 de ani. Pe baza acestei baze de date, este momentul să lansăm următoarea 

generație de cercetări pentru a asigura progresul continuu în acest domeniu emergent. Această activitate va contribui 

în continuare la obiectivul final de a îmbunătăți atât cantitatea cât și calitatea vieții persoanelor diagnosticate cu 

cancer. 

Acta Oncol. 2013 februarie; 52 (2): 195-215. doi: 10.3109 / 0284186X.2012.742564. Epub 2012 Dec 17. 

Exercitiul fizic IN-oncologie de cercetare: trecut, prezent, și viitor. 

Jones LW 1 , Alfano CM . 

1Institutul de Cancer Duke, Durham, NC 27710, SUA. lee.w.jones@duke.edu 
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PMID:23244677 DOI:10.3109 / 0284186X.2012.742564 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23244677 

toate articolele si studiile clinice despre activitate fizica 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=activitate+fizica 

 

 

 

 

 

 

Melatonina 
(20 mg seara si evitarea radiatiilor artificiale –TV, laptop, wi-fi, radio, lumina artificala inainte de ora 22 )  

Numeroase studii au stabilit melatonina ca una dintre cele mai eficiente tratamente anti-cancer în existență si 

la fel ca vitamina D(expunerea naturala la soare) si multe altele prezentate pe acest site si in carte, 

este GRATUIT! 

MELATONINA (Țineți cont de faptul că este necesară doar o doza foarte mica – de obicei 0,25 mg sau 0,5 mg 

pentru a începe cu și puteți ajusta de acolo. Luând doze mai mari, cum ar fi 3 mg, se poate face, uneori, mai mult de 

veghe în loc de somnolență, astfel ajustati cu atenție doza; 

 

„Dozele de 10-50 mg de melatonină pe timp de noapte sunt benefice pentru pacienții cu cancer.Cei recent 

diagnosticați cu cancer în creștere lentă sau în stadiu incipient pot dori să ia în considerare suplimentarea cu 

3 până la 6 mg melatonină pe timp de noapte; ultima doză poate fi rezervată pacienților cu cancer în stadiu 

incipient care suferă de tulburări de somn tulburate. Deoarece majoritatea studiilor clinice au arătat că pacienții cu 

cancer în stadiu tardiv, avansat sau netratabil, sau cei cu metastaza cancerului, beneficiază de suplimentare cu 20 mg 

de melatonină, astfel de pacienți ar putea dori să ia în considerare suplimentarea cu între 6 și 50 mg de melatonină 

nocturnă , în funcție de nivelurile plasmatice de melatonină. 
”http://www.lef.org/Magazine/2004/1/report_melatonin/Page-03?checked=1 

Melatonina este un hormon pridus de organism care încetinește si procesul de îmbătrânire , produs de glanda pineală 

care, după ce ajunge în sânge, este transportat la celule. Până la vârsta de 30 de ani corpul îl secretă singur. După 

această vârstă, îl putem suplimenta in special din alimente. 

Secreţia de melatonină este maximă noaptea, însă eliberarea ei este influenţată şi de alţi factori, precum stilul de 

viață. Cea mai mare cantitate se secretă între 1 și 3 ani, deoarece este perioada în care dormim cel mai mult (între 12 

și 14 ore). Cu cât înaintăm în vârstă, cantitatea de melatonină scade. 

Specialiștii ne recomandă să ne refacem rezervele de melatonină mâncând struguri, rosii,  grapefruit, mandarine, 

cirese, visine, banane, porumb integral, orz integral și ovăz integral(GERMINATE!) 

Aceasta inhibă creșterea celulelor canceroase și proliferarea, se distrug celulele canceroase, se oprește 

angiogeneza ( cresterea noilor  vase de sange ale tumorii ) și previne formele nocive de estrogen de la a  stimula 

creșterea celulelor canceroase. 
Într-un studiu clinic, pacientii cu glioblastom, un tip de cancer la creier, li  s-au dat  melatonina + radioterapie sau 

doar radiatii. Douazeci si trei la suta dintre pacientii care au luat melatonina erau in viata dupa un an, in timp ce nici 

unul din cei care au primit numai radiatii nu mai erau în viață. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://doi.org/10.3109/0284186X.2012.742564&usg=ALkJrhgZ8lSldO0FuosGmE9BMxklxBfJMw
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23244677
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=activitate+fizica
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-riscul-de-cancer/
http://www.lef.org/Magazine/2004/1/report_melatonin/Page-03?checked=1


De asemenea, într-un alt studiu efectuat de medicii oncologi din Italia, pacientii cu cancer pulmonar celule non-mici 

care nu au mai rezistat la chimioterapie(au dezvoltat rezistenta) li s-a dat melatonina. Acestia au fost comparati cu 

alți pacienți cu cancerpulmonar cu celule  non- mici, carora  nu li s-a dat melatonina. Un an mai tarziu, 26 la suta 

dintre pacientii care au luat melatonina erau încă în viață, în timp ce, nici în grupul din non-melatonina nu a rămas în 

viață. 

Studiile au arătat, de asemenea, melatonina pentru a fi mai eficienta pentru tratarea cancerului pancreatic 

si pulmonar decat un medicament frecvent utilizat pentru a trata aceste tipuri de cancer, medicament ce costa 

mai mult de 4.000 de dolari pe lună, în timp ce douăzeci de miligrame de melatonina costa aproximativ 11 dolari pe 

lună(atat doar li s-a dat). 

Melatonina distruge cancerul în mai multe moduri. 
În primul rând, deoarece este toxica pentru celulele canceroase, aceasta induce apoptoza, sau auto-

distrugerea celulor de cancer, precum și omoară direct celulele canceroase. 

De asemenea, încetinește creșterea tumorii printr-o varietate de mecanisme, cum ar fi prin inhibarea 

receptorilor factorului de creștere epidermal asupra celulelor canceroase. Factorul de creștere epidermal joacă un rol 

important în creșterea și proliferarea celulelor canceroase , astfel,  blocând receptorii lor le împiedică din efectuarea 

acestor roluri. 

Melatonina stimulează, de asemenea, sistemul imunitar și crește activitatea de ucidere cancerului a 

macrofagelor, monocitelor, celulelor ucigașe naturale NK, celulelor T-helper și eozinofilelor, toate fiind 

implicate în distrugerea celulelor canceroase. 
În plus, melatonina inhiba angiogeneza (crearea noilor vase de sange tumorale ) de la vasele de sange existente. 

Tumorile iau hrana lor prin vasele de sange si pe masura ce cresc, au nevoie de o sursă din ce în ce mai mare a 

vaselor de sange pentru a se hrani. Prevenirea cresterii noilor vase de sange limiteaza aportul alimentar și le face 

pentru a se micsora sau  a se opri din crestere. 

Melatonina are proprietăți care îi permit a bloca efectele de estrogen asupra celulelor canceroase.Acest lucru 

este important, deoarece anumite forme de estrogen stimulează creșterea de cancer hormonal-influențat, cum 

ar fi cancer de san, endometrial, ovarian si uterin. 
În cele din urmă, ca un antioxidant, melatonina reduce inflamatia, o conditie care permite supravietuirea cancer, 

și elimina radicalii liberi, astfel încât RL să nu deterioreaza celulele normale si sa nu fie vulnerabile la mutatii 

genetice suplimentare. Studiile arată că melatonina este un antioxidant de două ori mai puternic decât 

vitaminele C, E şi decât betacarotenul. În plus, este singurul antioxidant capabil să pătrundă în fiecare celulă 

a corpului. Specialiștii spun că peste 100 de boli degenerative sunt asociate cu scăderea capacităţii antioxidante a 

organismului. Printre acestea se numără artroza, boala Parkinson, degenerescenţa maculară și cataracta. De 

asemenea, melatonina ne poate feri de cancer. 

În ciuda acestor statistici favorabile, melatonina este rareori recomandata pentru pacientii de medicina 

conventionala, deoarece legile care guvernează practica medicina sunt drastic influentate de interese farmaceutice, 

care împiedică medicii de la a recomanda pacientii lor, în loc de mai scumpele  medicamente chimio dăunătoare, la 

fel cum se face si cu vitamina D( in cazul vitamina D se fac campanii de dezinformare a maselor pentru reducerea 

expunerii naturale la soare) 

Melatoniana este un tratament natural eficient, care nu numai că ajută la prevenirea cancerului, dar  joacă, de 

asemenea, un rol esențial în vindecarea corpului de cancer. 

În ciuda succesului său în studiile clinice și în experiențele medicilor cu pacientii lor, nici aceasta, ca de altfel nici 

altele prezentate si de acest site, nu a fost promovata pe scara larga in medicina conventionala, desi efectele sale s-

au dovedit a fi superioare celor ale multor medicamente chimio si radioterapeutice. 

 

 

 

Citez si completez si pe Dr. Mercola 
„Se poate ca mesaje text citite la culcare si în primele ore ale diminetii sa creasca riscul de cancer? Fiti siguri ca se 

poate. Va expuneti la lumina artificială timp de noapte si se închide producția corpului de la un important hormon 

numit melatonina. 

Melatonina are rol in prevenirea cancerului, intarirea sistemului imunitar si poate incetini chiar imbatranirea 

celulara. De fapt, acesta a fost subiectul de cercetari preclinice la mai mult de 100 de boli diferite.1 Este „super-

erouk de noapte” al corpului dvs. și lumina este modul său de răzbunare. 



Pentru secolul trecut sau cam asa ceva, lumea dezvoltată a facur un experiment deschis pe sine, prin prelungirea 

zilelor sale și scurtarea noptilor într-un efort de a deveni  zi de 24 de ore,  o societate ce în ce mai productiva. 

Dar poluarea luminii generate de tehnologiile moderne are o taxă biologica grea pt oameni, precum și pt alte forme 

de viata de pe Pamant. 

Pentru mai mult de 200.000 de ani, oamenii si alte forme de viata au evoluat si au profitat de reperele mediului si 

Soarelui. Am dezvoltat un ceas biologic guvernat de ciclurile de lumină și întuneric ale Pamantului. 

Iluminatul artificial perturba ceasul biologic si productia de melatonina, cu efecte nefaste asupra sănătății 

dumneavoastră. Dr. Russel Reiter spune în prezentarea de mai sus, „lumina poate fi ucigasa.” 

La om si toate mamiferele, ceasul biologic se află în nucleul suprachiasmatic din creier (SCN), care face parte 

din hipotalamus. Pe baza semnalelor de lumină și întuneric, SCN vă spune glandei pineale atunci când este 

timpul pentru a secreta melatonina. 

Lumina vine prin ochii voștri și călătorește până nervii optici la SCN, care este extrem de sensibil la ciclurile de 

lumină și întuneric. 
Când porniți o lumină pe timp de noapte, va trimite imediat dezinformare creierului despre ciclul lumină-întuneric. 

Singurul lucru pe care creierul interpreteaza lumina pentru a fi este zi. Crezând zi a sosit, ceasul biologic 

instruiește glanda pineala să înceteze imediat producția de melatonină. 

Dacă aveți lumina timp de o oră sau doar pentru o secundă, efectul este același – și pompa de melatonina nu se 

întoarce înapoi pe când opriti lumina. 

Din moment ce oamenii au evoluat în strălucirea de lumina focului, lungimile de undă galben, portocaliu si rosu 

nu suprima productia de melatonina in modul in care lungimi de unda alb și albastru o fac. 
De fapt, gama de lumina care inhiba melatonina este destul de îngusta – 460 – 480 nm. 

Dacă doriți pentru a proteja melatonina dvs., atunci când soarele apune folositi  un bec putere scăzuta cu galben, 

portocaliu sau roșu. Dr. Reiter sugereaza o lampă de sare luminat cu un bec 5-watt în această gamă de culori.” 

Alte  Beneficii de  Sănătate Masive Melatonina 
Hormonul numit melatonina produce o serie de beneficii pentru sănătate în ceea ce privește sistemul immun. 

Este un antioxidant puternic și de scavenger de radicali liberi care ajută la combaterea inflamatiei. 

De fapt, melatonina este atât de integrantă a sistemului imunitar si o lipsa a ei provoaca glanda timus, o 

componenta cheie a sistemului imunitar, a se apostrofia. 

Melatonina ar putea avea chiar un rol în încetinirea îmbătrânirii creierului. 
În plus, pentru a vă ajuta să adormiti și dăruindu-va un sentiment de confort și bunăstarea de ansamblu , 

melatonina sa dovedit a avea o gamă impresionantă de beneficii anti-cancer . Melatonina inhibă proliferarea de o 

gamă largă de tipuri de celule canceroase, precum și declanșarea apoptozei celulelor de cancer (auto-

distrugerea). Hormonul intervine, de asemenea, cu angiogeneza 

 Melatonina poate stimula eficacitatea și reduce toxicitatea chimioterapiei de cancer . 

Melatonina poate fi cel mai rau cosmar pentru cancer de san  
Cercetarile peer-revizuite si publicate au aratat melatonina oferă o protecție deosebit de puternica impotriva 

reproducerii cancerului  . Toate celulele- chiar si celulele canceroase – au receptori ai melatoninei.Deci, atunci 

când melatonina isi face rundele sale nocturne, diviziunea celulara incetineste. La cancer de sân, s-a găsit a 

contracara tendința de estrogen de a stimula creșterea celulară. 

De fapt, melatonina are un efect calmant asupra mai multor hormoni de reproducere, ceea ce poate explica de ce se 

protejeaza împotriva cancerului de sex hormon-indus, inclusiv ovarian, endometrial, de san, de prostata 

si  testicular. GreenMedInfo listează douăzeci de studii care sa demonstreze exact cum melatonina exercită 

efectele sale de protectie impotriva cancerului de san. 
Dar efectele anti-cancer de melatonina nu se opresc aici. În timp ce cauzează celulele canceroase sa 

se autodistruga, melatonina stimulează, de asemenea, productia de substante stimulare a sistemului imunitar, 

cum ar fi interleukina-2, care ajută la identificarea și ataca celulele mutante care duc la cancer. 
Prin aceste acțiuni duale, melatonina oferă un  doi in unu punch! 

Cel mai mare domeniu de cercetare melatonina la data are de a face cu cancer de san. 
 

Unele studii mai impresionante : 

Jurnalul Epidemiologie  a raportat risc crescut de cancer la san in randul femeilor care lucrează predominant ture 

de noapte 

 

Femeile care locuiesc în cartiere cu cantități mari de iluminare pe timp de noapte sunt mai multe sanse de a face 

cancer la san decat cele care locuiesc în zone în care întunericul nocturn predomină, în conformitate cu un studio 

israelian  



Din participanții la studiu Nurses ‘Health, sa constatat ca asistentele medicale care lucreaza nopți au avut rate de 

36 la suta mai mari de san cancer 

Femei oarbe, ai căror ochi nu poate detecta lumina și astfel au producția robust de melatonina, au cancer de san 

mai mici decât media  

Când corpul de studii epidemiologice sunt luate în considerare în totalitatea lor, femeile care lucrează în tura de 

noapte se constată că au rate de cancer de san 60 la suta peste normal, chiar și atunci când alți factori, cum ar fi 

diferențele de dieta sunt contabilizate  

Riscul de cancer de san dublat de lipsa melatoninei 
Femeile care obișnuiesc să lucreze în schimburi de noapte au un risc dublu de apariție a cancerului de sân, 

comparativ cu cele care merg la serviciu pe timp de zi, arată un studiu recent Cercetarea efectuată de Societatea 

Daneză pentru Cancer a inclus peste 18.500 de femei, care au lucrat în cadrul armatei daneze timp de 35 de ani. 

Pentru a vedea dacă lucrul în ture de noapte crește riscul de cancer de sân, subiectele au completat un chestionar 

detaliat. Femeile au fost întrebate, printre altele, dacă lucrau în schimburi de noapte, dacă foloseau pilule 

anticoncepționale sau urmau terapie de substituţie hormonală, factori care pot crește riscurile de apariție a cancerului 

de sân. Conform specialiștilor, munca în schimburi de noapte crește de două ori riscul de apariție a cancerului de 

sân. În cazul femeilor care au declarat că au lucrat în ture de noapte de cel puţin trei ori pe săptămână timp de şase 

ani, riscurile au fost de patru ori mai mari. Nivelul scăzut de melatonină, riscant Specialiștii afirmă că expunerea la 

lumină pe timp de noapte inhibă producția de melatonină, numită propriul somnifer natural al corpului, hormon care 

este produs de glanda pineală din creier între orele 21 şi 08. Conform cercetătorilor danezi, nivelurile neobişnuit de 

scăzute de melatonină, care sunt observate la persoanele expuse la lumină în timpul nopţii, explică procesul de 

apariția a cancerului de sân.  „Este posibil ca lucrul de noapte să crească riscul de apariție a cancerului, dar nu 

este singurul factor. Pentru prevenirea acestei afecțiuni, femeile ar trebui să evite consumul exagerat de 

alcool, să aibă o dietă sănătoasă și să practice o activitate fizică”, spune dr. Rachel Greig, membră a unei fundaţii 

britanice de prevenire a cancerului de sân. 

Melatonina Imbunatateste Longevitatea pacientii cu cancer „ 
Un alt studiu a constatat că melatonina a redus de cresterea de cancer prostata. 

Studiile arata  rezultate similare încurajatoare pentru cancer pulmonar, pancreatic, colorectal si de alte tipuri de 

cancer. 
Un articol in Life Extension Magazine conține un tabel centralizator studii cu rate de un an de supravietuire 

cancer, care sunt mult îmbunătățite atunci când melatonina este o modalitate de tratament. 

Autorii unei analize sistematice a melatoninei pentru tratamentul de toate tipurile de cancer au concluzionat: 
„Efectele au fost consecvente in doza de melatonina și tipul de cancer. Nu au fost raportate evenimente adverse 

grave. Reducerea substanțială a riscului de deces, evenimente adverse raportate mici si costurile reduse legate de 

această intervenție sugera un mare potential de melatonină în tratarea cancerului. „ 
Având în vedere puterea de cercetare științifică, în anul 2007, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat 

decizia de a clasifica munca în schimburi ca un „agent cancerigen probabil.” care pune tura de noapte in aceeași 

categorie de sanatate de risc ca expunerea la astfel de substanțe chimice toxice ca tricloretilenă, clorură de vinil 

și de bifenili policlorurați (PCB). Dacă acest lucru nu este o dovada clara a importantei de melatonina pentru 

sănătatea umană, eu nu știu ce este! 

 

Cum  optimizam nivelul de melatonina? 
Doi factori comuni de mediu „zgomot”, care pot face somnul evaziv sunt poluarea luminoasă și temperatura. 

Următoarele sugestii pot îmbunătăți igiena somnului și vă ajută să optimizați productia de melatonina. 

Pentru un ghid complet de somn, vă rugăm să consultați articolul meu Secretul este să dormi bine noaptea. 

Evitați  TV sau computerul si alte radaitii artificaleseara, cu cel puțin o oră sau cam asa ceva înainte de a merge 

la culcare. Aceste dispozitive emit lumină albastră, care pacalesc creierul să creadă că e încă timpul zilei. În mod 

normal, creierul începe a secreta melatonina  intre 9 si 22, iar aceste dispozitive emit lumină care poate înăbuși 

acest proces. 

Asigurați-vă că aveți în mod regulat expunerea la soare strălucitor ziua. Glanda pineala produce melatonina 

aproximativ în apropiere de contrast de expunerea la soare strălucitor în ziua și întunericul complet pe timp de 

noapte. Dacă vă aflați în întuneric toată ziua, nu se poate aprecia că diferența și nu va optimiza productia de 

melatonina. 

Dormiti in intuneric complet  sau pe cat posibil. Chiar și cea mai mică pic de lumina in dormitor poate perturba 

ceasul biologic si productia de melatonina glandei pineale. Chiar și cele mai mici strălucirea de la radio cu ceas ar 

putea să interfereze cu somnul, astfel încât să acopere radio până la noapte sau scapa de ea cu totul. Mutați toate 



dispozitivele electrice de cel puțin trei metri distanță de pat. Este posibil să doriți pentru a acoperi ferestrele cu 

draperii sau nuante opace. 

Instalați un bec galben putere mica, portocaliu sau rosu deschis, dacă aveți nevoie de o sursă de lumină pentru 

navigare pe timp de noapte. Lărgimi de bandă inthese lumina nu închid productia de melatonina în felul în care o 

fac lumina lățime de bandă alb și albastru . Lămpi de sare sunt la îndemână pentru acest scop. 

Menține temperatura din dormitor nu mai mare de 70 de grade F. Mulți oameni păstreaza casele lor prea cald (în 

special dormitoare de la etaj). Studiile arată că temperatura optimă camerei de somn este între 60 – 68 de grade F. 

Baie fierbinte 90 la 120 de minute inainte de culcare. Acest lucru crește temperatura corpului de baza 

(hipertermie), si cand iesiti din baie scade brusc, semnalizand corpul dumneavoastră că e gata să adoarmă. 

Evitați utilizarea ceasurilor cu alarmă cu voce tare. Fiind prea brusc trezit în fiecare dimineață poate fi foarte 

stresant. Dacă primiți în mod regulat de somn suficient, s-ar putea să nu  fie nevoie de o alarmă. 

Soarele de dimineață, dacă este posibil. Sistemul dumneavoastră circadian are nevoie de lumina puternica pentru a 

se reseta. 10- 15 -30 de minute de lumina soarelui de dimineață se va trimite un mesaj puternic pentru ceasul intern 

în acea zi a sosit, ceea ce face mai puțin probabil să fie confundate cu semnalele luminoase slabe in timpul noptii. 

Mai mult expunerea la soare este necesară masura inaintarii in varsta. 

Fiti conștient de câmpuri electromagnetice în dormitor. CEM pot afecta glanda pineala și producția de melatonină 

și pot avea alte efecte biologice negative, de asemenea. Un metru Gauss este necesar dacă doriți să măsoare 

nivelurile de CEM în diferite domenii de casa ta. 

Trebuie suplimentata cu melatonina? 
Cercetare științifică actuale sugereaza ca deficitul de melatonina ar putea veni cu unele dezavantaje profunde 

biologice, cum ar fi niveluri mai ridicate de inflamatie, un sistem imunitar slăbit și un risc crescut de cancer. 

Una dintre cele mai sigure metode de a compromite producția naturală de melatonină corpul tau este de a vă 

expune la lumina artificială timp de noapte – chiar și pentru scurt timp. Multiple studii au constatat ca lucratorii 

in schimburi de noapte au rate mai mari de cancer, în special cancerul de san. 

Suplimentarea poate fi benefica, dar este mult mai benefic și cu siguranță mai puțin costisitoare pentru a avea 

corpul dvs a produce propria melatonina. În acest fel veți obține doza „perfecta” de melatonina pentru dvs, doza 

„Goldilocks”, nu prea mult și nu prea puțin, deoarece corpul dvs va folosi feedback-ul de important bucle pentru a 

ajusta doza corect. În cazul în care, pentru orice, motiv pentru care nu sunt în măsură să crească melatonina in mod 

natural așa cum este descris mai sus, se poate lua în considerare un supliment alimentar, dar ar fi mai înțelept să 

continue sugestiile listate. 

completez cu un sfat Harvard Medical School: 

Exercițiul fizic stimulează efectul de hormoni de somn natural, cum ar fi seratonina (hormonul fericirii) si 

melatonina, spune Dr. Carlson . Un studiu in revista Sleep a constatat ca femeile in postmenopauza care au depus 

efort fizic moderat timp de aproximativ trei ore jumate pe săptămână(adica 30 minute pe zi) au dromit mai usor si 

mai bine decat femeile care au depus mai putin „efort”.  Activitate fizica prea aproape de ora de culcare poate fi 

stimulativa. Carlson spune un antrenament de dimineata este ideal. „Expunerea  la lumina soarelui  primul lucru în 

dimineața va ajuta ritmul circadian natural si nu numai”, spune ea. //ESTE SI CAZUL VITAMINEI D! 

În studii științifice, melatonina a fost demonstrata pentru a ajuta oamenii  a adormi mai repede și a rămâne 

adormiti, mai puțină experiență neliniște și pentru a preveni oboseala in timpul zilei. Țineți cont de faptul că este 

necesară doar o doza foarte mica – de obicei 0,25 mg sau 0,5 mg pentru a începe cu și puteți ajusta de acolo. Luând 

doze mai mari, cum ar fi 3 mg, se poate face, uneori, mai mult de veghe în loc de somnolență, astfel ajustati cu 

atenție doza. 

Combate insomnia si intarzie imbatranirea 
Una dintre cauzele insomniei este secreția insuficientă de melatonină, spun specialiștii. Aceasta reglează ritmul 

circadian și, de aceea, mai este denumită şi „ceasul corpului”. Însă, pe măsură ce îmbătrânim, incidenţa tulburărilor 

de somn creşte și, prin urmare, refacerea nivelului acestui hormon este o necesitate. 

Pe lângă alimente, melatonina mai poate fi adusă în corp și sub formă de suplimente alimentare, care se găsesc la 

PLAFAR si din alimentele mentionate deja :struguri inchis colorati ,grapefruit, cirese, visine, banane, etc. 

Cercetătorii de la Spanish Ageing Research Network au măsurat cantitatea de melatonină din coaja a opt varietăţi de 

struguri şi au constatat  că cea mai mare cantitate din acest hormon se găseşte în strugurii numiţi Nebbiolo. 

Administrarea de melatonină din alimente precum strugurii în momentul în care organismul nu o mai produce în 

mod natural are efect de încetinire a îmbătrânirii.  

 Alte efecte benefice 



Facilitează adaptarea la schimbările de fus orar. 

Favorizează procesele de reglare a tensiunii arteriale şi a glicemiei. 

Calmează stările de anxietate înaintea unei operaţii. 

Elimină migrena în cel mai scurt timp. 

Specialistul Livia Nena biolog nutriţionist: 

Nivelul melatoninei în sânge creşte începând cu apusul soarelui, atinge maximum puţin după miezul nopţii, scade în 

zori, pentru a atinge în plină zi o valoare apropiată de zero. Prin urmare, melatonina este hormonul care, secretat 

în cantitate normală, ajută la un somn optim și odihnitor pe timpul nopţii. Secreţia de melatonină este determinată 

de prezenţa serotoninei. Serotonina este un neurotransmiţător eliberat în prezenţa triptofanului. 

Mancati struguri, , grefii, visine sau cirese seara.Pe langa alcalinitate va creste si  secretia de  triptofan. 

 

Producţia de melatonină atinge cote maxime între orele 22 şi 3 dimineaţa 
Prin urmare, persoanele care suferă de insomnie sau cele care nu au un somn odihnitor în timpul nopţii, au un deficit 

de serotonină, respectiv de melatonină. 

O echipă de academicieni de la Universitatea Newcastle, din Marea Britanie, a identificat anumiți receptori ai 

serotoninei care pot fi stimulați cu substanțe medicamentoase pentru a spori proprietățile naturale de regenerare a 

ficatului. În cazul afecțiunilor hepatice, deprecierea organului depinde de raportul dintre cicatrizarea țesutului și 

generarea de noi celule hepatice. În unele situații, ficatul rănit – singurul organ omenesc capabil de autoregenerare – 

doar își închide rănile, fără a se mai și repara. Acest handicap poate degenea în afecțiuni hepatice cronice, așa cum 

este ciroza, în cazul căreia cicatrizarea este atât de extinsă încât ficatul devine incapabil să mai filtreze sângele și să 

mai producă hormoni vitali și factori de coagulare. Un astfel de context se dovedește adesea ideal și pentru formarea 

cancerelor 

Iata, petru cei care inca nu au inteles ce e melatonina si „cum se ia”, reiau: 

Melatonina este un hormon produs de organism care încetinește si procesul de îmbătrânire , produs de glanda 

pineală care, după ce ajunge în sânge, este transportat la celule. 

Până la vârsta de 30 de ani corpul îl secretă singur. După această vârstă, îl putem suplimenta in special din alimente. 

Secreţia de melatonină este maximă noaptea, însă eliberarea ei este influenţată şi de alţi factori, precum stilul de 

viață. 

creierul începe a secreta melatonina  intre 9 si 22 si secretia este maxima intre 22- 03 am 

Secretul este să dormiti bine si cand trebuie noaptea. 
Cea mai mare cantitate se secretă între 1 și 3 ani, deoarece este perioada în care dormim cel mai mult (între 12 și 14 

ore).Cu cât înaintăm în vârstă, cantitatea de melatonină scade. 

Specialiștii ne recomandă să ne refacem rezervele de melatonină mâncând struguri, rosii,  grapefruit, mandarine, 

cirese, visine, banane, porumb integral, orz integral și ovăz integral(GERMINATE!) 

Numeroase studii au stabilit melatonina ca un tratament anti-cancer foarte eficient si la fel ca vitamina 

D (expunerea naturala la soare) si multe altele prezentate pe acest site este GRATUIT!  

Melatonina este un tratament anti cancer eficient si gratuit(la fel ca vitamina D- expunerea naturala la soare, 

fara creme si lotiuni protectie, dar NU in intervalul 11-16) ,   care vor ajuta in mod cert cu prelungirea vietii, 

chiar si in caz de chimio/radio (conform studiilor citate) 
 

. 
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Există un rol pentru melatonina în îngrijirea desusținere anticanceroasa? 
 Lissoni P. Sprijin de îngrijire a cancerului. 2002. 

Melatonina (MLT) este principalul hormon eliberat din glanda pineală și sa dovedit a avea activitate antitumorală 

fiziologică. S-a demonstrat că Melatonina MLT exercită activitate anticanceroasă prin mai multe mecanisme 

biologice: acțiunea antiproliferativă, stimularea imunității anticanceroase, modularea expresiei oncogene și 

efectele antiinflamatorii, antioxidante și antiangiogenice. Mai multe studii experimentale au arătat că MLT poate 

inhiba creșterea celulelor canceroase, iar studiile clinice preliminare par să confirme proprietatea 

anticanceroasă la om. În plus, Melatonina  MLT poate avea și alte efecte biologice, care ar putea fi utile în terapia 

paliativă a cancerului, și anume activitățile anticachectice, anti-astenice și trombopoietice.  

Pe această bază, prezenta investigație clinică a fost efectuată în încercarea de a defini mai bine proprietățile 

terapeutice ale Melatonina  MLT în neoplasmele umane. 

 Într-un prim studiu clinic, am evaluat efectele Melatonina  MLT într-un grup de 1440 pacienți cu tumori 

solide avansate netratabile, care au primit numai asistență de susținere sau îngrijire de susținere plus 

Melatonina MLT. Intr-un al doilea studiu, am evaluat influenta Melatonina MLT asupra eficacitatii si 

toxicitatii chimioterapiei intr-un grup de 200 de pacienti metastatici cu histotip tumoral rezistent la 

chimioterapie, care au fost randomizati sa primeasca doar chimioterapie sau chimioterapie plus Melatonina 

MLT. În ambele studii, Melatonina MLT a fost administrat pe cale orală la 20 mg / zi în timpul perioadei 

întunecate a zilei. 

Frecvența cașexiei, astenie, trombocitopenie și limfocitopenie a fost semnificativ mai scăzută la pacienții 

tratați cu Melatonina  MLT decât la cei care au primit doar asistență de susținere. În plus, procentul 

pacienților cu stabilizare a bolii și procentul de supraviețuire pe un an au fost ambii semnificativ mai mari la 

pacienții tratați concomitent cu Melatonina  MLT decât la cei tratați numai cu îngrijire de susținere. 

Rata obiectivă de răspuns la tumori a fost semnificativ mai mare la pacienții tratați cu chimioterapie plus 

Melatonina  MLT decât la cei tratați numai cu chimioterapie. Mai mult, Melatonina MLT a indus o scădere 

semnificativă a frecvenței asteniei induse de chimioterapie, a trombocitopeniei, a stomatitei, a cardiotoxicității 

și a neurotoxicității.  

Aceste rezultate clinice demonstrează că Melatonina MLT hormonul pineal poate fi administrat cu succes în 

oncologia medicală în îngrijirea suportivă a pacienților cu cancer avansat netratabili și pentru prevenirea 

toxicității induse de chimioterapie. 

Melatonina ca tratament adjuvant al cancerului cu și fără chimioterapie 

O analiză sistematică și meta-analiză a studiilor randomizate 
Context . 

Melatonina (MLT) este cunoscuta ca poseda proprietati antioxidante, antiproliferative, imunomodulatoare si 

hormon-modulative. 

Dovezile din studii clinice umane sugerează că MLT poate avea un rol posibil în tratamentul cancerului. 
Autorii au analizat în mod sistematic efectele MLT în asociere cu chimioterapia, radioterapia, îngrijirea de susținere 

și îngrijirea paliativă asupra supraviețuirii de un an, răspunsul complet, răspunsul parțial, boala stabilă și toxicitatea 

asociată chimioterapiei. 

Metode . Autorii au căutat 7 baze de date: MEDLINE (1966-februarie 2010), AMED (1985-februarie 2010), Alt 

HealthWatch (1995-februarie 2010), CINAHL (1982-februarie 2010) 2010), baza de date Cochrane (2009) și baza 

de date chineză CNKI (1979-februarie 2010). Acestea au inclus toate studiile care au randomizat pacienții la 

tratament, incluzând MLT sau un grup de control similar fără MLT. 

Rezultate . Autorii au inclus date din 21 de studii clinice, toate cărora li s-au tratat tumori solide. Riscul relativ (RR) 

asociat mortalității pe o perioadă de 1 an a fost de 0,63 (interval de încredere 95% [CI] = 0,53-0,74; P <.001). 
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Efectul îmbunătățit a fost găsit pentru răspunsul complet, răspuns parțial și boală stabilă, cu RR 2,33 (95% 

CI = 1,29-4,20), 1,90 (1,43-2,51) și respectiv 1,51 (1,08-2,12). 

În studiile care combină MLT cu chimioterapie, adjuvantul MLT a scăzut mortalitatea de 1 an (RR = 0,60; 

95% IC = 0,54-0,67) și a îmbunătățit rezultatele răspunsului complet, răspunsului parțial și bolii 

stabile;sumele RR colectate au fost 2,53 (1,36-4,71), 1,70 (1,37-2,12) și 1,15 (1,00-1,33), respectiv. În aceste 

studii, MLT a redus, de asemenea, semnificativ astenie, leucopenie, grețuri și vărsături, hipotensiune 

arterială și trombocitopenie. 
Concluzie . Melatonina este beneficica  pacienților cu cancer care primesc de asemenea chimioterapie, 

radioterapie, terapie de susținere sau terapie paliativă prin îmbunătățirea supraviețuirii și ameliorarea 

efectelor secundare ale chimioterapiei. 

Introducere 

Melatonina (MLT, N -acetil-5-metoxitriptamina) este un hormon de indolamină secretat din glanda pineală, care este 

implicat în mod obișnuit în reglarea funcției cronobiologice și endocrine umane. 1 Această neurohormonă este 

cunoscută că posedă proprietăți antioxidante, imunomodulatoare, oncostatice, antiproliferative și endocrine 

modulare. Studiile de observație au legat întreruperea pe termen lung a ritmului circadian cu scăderea secreției 

de MLT și creșterea riscului de cancer, în timp ce dovezile clinice sugerează un posibil beneficiu al MLT 

asupra supraviețuirii la pacienții cu cancer. 4 

Întreruperea secreției de MLT nocturne în cazul lucrătorilor care efectuează schimburi de noapte a fost 

asociată cu un risc modest crescut de sân și alte tipuri de cancer. 5 – 8 O meta-analiză a 13 studii 

observaționale din 2005 a indicat o incidență semnificativă a cancerului de sân în rândul membrilor 

echipajului de cabină a echipajelor de cabinete (raportul standard de incidență = 1,44, intervalul de încredere 

95% = 1,26-1,65) [RR] = 1,51; 95% CI = 1,36-1,68). 9 Mai recent, Agenția Internațională pentru Cercetare în 

domeniul Cancerului a reclasificat „munca în schimburi care implică întreruperea circadiană” 10 de la o 

substanță cancerigenă posibilă la o probabilă (grupa 2A), ca recunoaștere a acestei relații. 
Pe baza acestor constatări, Danemarca a devenit prima țară care declară cancerul de sân o „boală 

profesională”. 11Femeile daneze cu cancer de sân au început să primească compensații dacă, fără alți factori de risc, 

lucrau cel puțin 1 schimb de noapte o săptămână în ultimii 20 de ani. 10 , 11 Această evoluție evidențiază faptul 

că MLT este foarte relevantă nu numai în domeniul oncologiei medicale, ci și în domeniul sănătății publice. 

Ca o posibilă explicație a mecanismului prin care MLT poate afecta riscul de cancer mamar, ipoteza melatoninei 

sugerează că scăderea nivelului de secreție a MLT noaptea poate duce la creșterea nivelului de estrogen și la 

creșterea numărului de celule stem epiteliale mamare, cu risc crescut de transformare malignă . 12 MLT pare 

să influențeze metabolismul estrogenului prin modulatorul selectiv al receptorilor de estrogen (SERM) și activitatea 

selectivă a modulatorului enzimatic al estrogenului (SEEM). 13 

În plus față de efectele hormonale, se consideră că MLT posedă efecte imunopotentiatoare și oncostatice prin 

creșterea activității limfocitelor T și B, monocitelor, celulelor killer naturale și citokinelor imunoactive (IFN 

[interferon] -γ, IL [interleukină] -2, IL -6 și IL-12), precum și promovarea apoptozei și inhibării 

angiogenezei. 2 , 3 Studiile de intervenție umană ale MLT pentru prevenirea cancerului sunt în mod semnificativ 

lipsite; cu toate acestea, studiile privind MLT pentru tratamentul activ al cancerului au fost promițătoare. 

În 2005, am publicat o meta-analiză care a revizuit 10 studii clinice la pacienții cu MLT în cazurile de cancer de 

tumori solide și a raportat rezultate ale mortalității la un an (RR = 0,66; CI 95% = 0,59-0,73). 4 Multe dintre aceste 

studii au fost efectuate împreună cu agenți chimioterapeutici, incluzând tamoxifen, cisplatină, etoposidă, IL-2 și 

radioterapie. Deși analiza centralizată a arătat un beneficiu pentru supraviețuire, efectele MLT asupra efectelor 

secundare induse de chimioterapie, cum ar fi alopecia, astenie și trombocitopenie, nu au fost revizuite. Această 

revizuire sistematică și meta-analiză actualizează meta-analiza noastră din 2005.  

În plus față de actualizarea statisticilor de supraviețuire colectate, această revizuire are o relevanță specială pentru 

utilizarea MLT alături de chimioterapie: evaluează impactul MLT cu chimioterapie asupra eficacității terapeutice, 

măsurată ca supraviețuire a pacientului și evaluează tolerabilitatea chimioterapiei, măsurată ca amploarea 

chimioterapie asociate cu toxicitatea. 

metode 

Criterii de eligibilitate 

Pentru a fi incluse în revizuirea sistematică, studiile au trebuit să înscrie și să aleagă pacienții cu cancer și să le aloce 

unui regim de tratament care include MLT într-un grup activ, comparativ cu nici un tratament MLT într-un grup de 

control. Toate cointervențiile suplimentare trebuiau să fie identice în ambele grupuri, incluzând utilizarea 
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chimioterapiei, radioterapiei și îngrijirii de susținere sau paliativă. Studiile care au raportat numai valori de laborator 

decât răspunsuri clinice au fost excluse din analiză. 

Căutarea literaturii 

PW și TT au lucrat în mod independent în căutarea următoarelor baze de date electronice: MEDLINE (1966-

februarie 2010), AMED (1985-februarie 2010), Alt HealthWatch (1995-februarie 2010), CINAHL : Basic (1985-

februarie 2010) și Baza de date Cochrane de recenzări sistematice (2009). În plus, PW a căutat baza de date chineză 

CNKI (1979-februarie 2010). După examinarea inițială, textele complete ale publicațiilor au fost evaluate în mod 

independent pentru a fi eligibile de către PW, TT și DAK cu un acord de consens folosit pentru a determina 

eligibilitatea acolo unde este posibil. Arbitrajul terț (DS) a fost utilizat în cazul oricăror neînțelegeri privind 

includerea. 

Extragerea datelor 

Referentii PW, TT și DAK au efectuat, în mod independent, extragerea datelor folosind un formular standard 

prepilat care conține informații de bază despre pacienți, date privind calitatea procesului, detalii protocol și rezultate 

evaluate.Informațiile colectate despre pacienți au inclus tipul de cancer, statutul de performanță (utilizând scorul lui 

Karnofsky) și tipul (tipurile) de chimioterapie.  

 

Au fost extrase calitatea și riscul criteriilor de prejudecată și au fost incluse informații adecvate privind 

randomizarea, stratificarea, ascunderea alocării, orbirea, consimțământul informat, revizuirea eticii, calculul mărimii 

eșantionului, fluxul pacientului prin studiu, retragerile și raportarea evenimentelor adverse. Când nu au fost raportate 

probleme metodologice, au fost contactați autorii studiului. Măsurătorile rezultatelor au inclus o mortalitate de 1 an, 

răspuns complet, răspuns parțial și boală stabilă. În plus, au fost extrase toate datele privind apariția și severitatea 

evenimentelor adverse. În cazul oricăror neînțelegeri, arbitrajul terț (DS) a fost utilizat. 

Analiza datelor 

Valoarea κ a furnizat o măsură a acordului corectat între șanse ale evaluatorilor privind eligibilitatea și calitatea 

studiului.Am calculat RR-urile și IC-urile adecvate de 95% a rezultatelor în funcție de numărul de evenimente în 

toate studiile și studiile privind tratamentul cancerului care includea doar chimioterapia în tratament. În situații de 

evenimente zero la ambele părți ale unui proces, am folosit metoda Heldane și am adăugat câte unul la fiecare braț, 

așa cum a sugerat Sheehe. 14 Noi am reunit primele studii privind MLT, comparativ cu MLT, folosind metoda 

DerSimonian-Laird cu efecte aleatorii. 15 Această metodă recunoaște și ancoră studiile ca un eșantion al tuturor 

studiilor potențiale și încorporează o componentă suplimentară între studiu în estimarea variabilității. Am calculat 

statistica I 2 pentru fiecare analiză ca măsură a proporției variației globale care poate fi atribuită eterogenității dintre 

studii. 16 Biasul de publicare a fost testat folosind atât testul Egger cu complotul cu pâlnie, cât și testul lui Kendall 

asupra efectului standardizat versus varianța. Adresele de pădure sunt afișate pentru analiza primară, prezentând 

măsurători individuale ale efectului de studiu cu CI 95% și estimarea globală DerSimonian-Laird. StatsDirect a fost 

folosit pentru toate procedurile meta-analitice (StatsDirect, Copyright 1993-2004, Manchester). 

Finanțarea 

Finanțarea a fost oferită de Fundația Memorial Lotte și John Hecht. Fundația nu a avut niciun rol în proiectarea 

studiului, colectarea și analiza datelor, pregătirea manuscrisului sau decizia de a se prezenta pentru publicare. DAK 

este susținută de un grant de dezvoltare a carierei de la Fundația Sickkids. 

Rezultate 

Figura 1 detaliază randamentul sursei și selecția studiului. κ pentru deciziile inițiale privind includerea în studiu a 

fost de 0,9 (95% CI = 0,6-1), ceea ce sugerează un acord excelent. 
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Figura 1. Diagrama de flux a studiilor evaluate în revizuirea sistematică și meta-analiza 

Abrevieri: MLT, melatonină; RCT, studiu controlat randomizat. 

Un total de 19 studii 17 – 35, care constau în 21 de studii clinice separate, au fost incluse în revizuirea sistematică a 

MLT și a tuturor tratamentelor pentru cancer. În unul din aceste studii, 19 au existat 2 studii separate – una care a 

explorat chimioterapia cu și fără MLT și un altul care a explorat îngrijire de susținere cu și fără MLT. O altă 

lucrare 30 a inclus, de asemenea, două studii separate, ambele explorând chimioterapia cu și fără MLT. În grupurile 

de tratament cu MLT, tuturor participanților li s-au administrat seara doze unice de MLT seara (10 mg în 1 studiu, 

20 mg în 16 studii și 40 mg în studiul rămas). Nu a fost prevăzută niciun nivel de MLT pentru participanții la 

grupurile de control. A se vedea tabelul 1 pentru detalii suplimentare privind fiecare dintre studiile individuale. 

 

Tabelul 1. Caracteristicile studiilor incluse 
 

Tabelul 1. Caracteristicile studiilor incluse 
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Vedeți versiunea mai mare 

Toate studiile au fost publicate între 1992 și februarie 2010 și au inclus 3697 pacienți cu cancer metastatic, de 

tumori solide. Studiile au inclus o mare varietate de tipuri de celule canceroase distincte din punct de vedere 

biologic și clinic, incluzând cancerele de sân, colorectal, pulmonar și celular renal; carcinom hepatocelular 

primar; glioblastoame; si altii.Majoritatea studiilor au fost efectuate la pacienți cu boală avansată sau 

metastatică. 
Scorurile participanților la scor Karnofsky de la începutul studiului au variat de la 60 la 100. 

Majoritatea studiilor au fost mici în mărimea eșantionului (median n = 70, interval = 14-140). Toate încercările au 

fost scrise în limba engleză. Un studiu a fost realizat în China, iar toate celelalte studii au fost realizate în Italia sau 

în Polonia de către același grup de anchetatori. 

Determinările calității studiului în funcție de fiecare publicație indică faptul că calitatea a fost scăzută în 

ansamblu. Tabelul 2 oferă detalii privind metodologia de studiu pentru fiecare studiu, inclusiv criterii de calitate care 

contribuie la un risc de părtinire. Nu există nicio descriere reală a niciunei publicații privind randomizarea sau 

alocarea; cu toate acestea, în urma comunicării cu autorii, sa raportat că au fost aduse la bun sfârșit randomizarea și 

ascunderea alocării. Aceeași situație sa aplicat și în ceea ce privește aprobările etice și furnizarea consimțământului 

informat de către pacient. Intenția de a trata și stratificarea au fost bine raportate în studii. Două studii au raportat 
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calcule ale mărimii eșantioanelor înainte de studiu, iar toate studiile au fost marcate cu etichetă deschisă, fără ca nici 

pacienții, nici evaluatorii să fie orbiți. 

 

Tabelul 2. Raportarea metodologiei proceselor care contribuie la calitatea și riscul 

de bias 
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Vedeți versiunea mai mare 

RR au demonstrat că mortalitatea la un an a fost de 0,63 (95% IC = 0,53-0,74; P ≤ 0,001; I 2 = 

78%). Răspunsul complet, răspunsul parțial și boala stabilă s-au îmbunătățit semnificativ de la adăugarea 

MLT. Folosind un model cu efecte aleatoare, rezultatele sunt 2,33 (95% CI = 1,29-4,20), 1,90 (95% CI = 1,43-

2,51), și 1,51 (CI 95% = 1,08-2,12). Testul Eggers folosind un complot din pâlnie nu a găsit nici o dovadă pentru 

părtinirea publicării. 

În ceea ce privește explorarea efectelor secundare și a simptomelor cauzate fie de cancerul în sine, fie de 

tratamentul cancerului, în afară de chimioterapie, sa constatat că MLT reduce semnificativ apariția alopeciei, 

anemiei, asteniei și trombocitopeniei. S-a constatat, de asemenea, că MLT adjuvant a redus semnificativ 

apariția alopeciei, anemiei, asteniei și trombocitopeniei. Rata centralizată a fost 0,86 (95% IC = 0,75-0,97), 

0,83 (0,71-0,97), 0,44 (0,39-0,50) și 0,21 (0,15-0,30) pentru aceste rezultate. Testul Eggers a găsit unele dovezi 

pentru tendința de publicare a anemiei (-0,46, P <.05), astenie (-0,84, P <.05) și trombocitopenie (-0,68, P <.05). 

În studiile care au testat combinația de MLT cu chimioterapie, sa constatat, de asemenea, că MLT a redus 

mortalitatea la 1 an și a îmbunătățit răspunsul complet, răspunsul parțial și boala stabilă. Utilizând un model 

cu efecte aleatorii, RR-urile au fost de 0,60 (95% CI = 0,54-0,67), 1,93 (1,49-2,49), 2,53 (1,36-4,71), 1,70 (1,37-

2,12) și 1,15 (1.00-1.33) , respectiv.I2 a demonstrat o eterogenitate pentru mortalitatea de 1 an (59,8%), iar testul 

Eggers a demonstrat dovezi ale tendinței de publicare (2.12, P <.05). 

În ceea ce privește rezultatele pentru toxicitatea asociată chimioterapiei, toate studiile în care chimioterapia a fost 

inclusă ca tratament au fost examinate pentru incidența comorbidităților induse de toxicitate. Rezultatele 

consecvente care pot fi supuse metaanalizării includ astenie, leucopenie, greață și vărsături, hipotensiune și 

trombocitopenie. Rezultatele obținute pentru aceste rezultate care au demonstrat beneficii sunt 0,45 (95% IC 

= 0,38-0,53), 0,65 (0,43-0,97), 0,84 (0,72-0,97), 0,21 (0,10-0,47) și 0,17 (0,11-0,27) respectiv. Efectele secundare 

ale terapiei sau simptomele cauzate de cancer care nu au fost îmbunătățite prin adăugarea MLT includ 

alopecia, anemia și diareea. I2 nu a arătat nici o eterogenitate în cadrul studiilor. 
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Tabelul 3 oferă detalii suplimentare pentru toate rezultatele și testele privind eterogenitatea în studiile în care sa 

utilizat chimioterapia. Figura 2 furnizează parcelele forestiere pentru unele dintre rezultatele majore analizate în 

funcție de faptul dacă chimioterapia a fost sau nu utilizată în cadrul studiilor. 

 

Tabelul 3. Rezultatele evaluate în toate studiile și numai în acele studii în care melatonina 

a fost utilizată ca adjuvant la chimioterapie A 
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Figura 2. Meta-analiza efectului melatoninei asupra rezultatelor tratamentului cancerului: Riscul relativ asociat cu 

chimioterapia, cu si fara melatonina 

Discuţie 

Constatări importante 

Această meta-analiză arată un efect pozitiv semnificativ pentru pacienții cu cancer, prin utilizarea MLT 

orală, în monoterapie și în asociere cu chimioterapie. S-au observat beneficii privind ratele de supraviețuire, 

ratele de răspuns la tratament și progresia bolii și profilul toxicității unui număr de agenți 

chimioterapeutici. Este important de remarcat faptul că aceste beneficii au fost observate în ciuda faptului că 

analiza a combinat o mare varietate de tipuri de cancer biologic și clinic distincte, în cadrul cărora MLT a 

demonstrat totuși rezultate similare. Dimensiunile mari ale efectului și profilul bun de siguranță al acestei 

intervenții dau un înalt grad de semnificație clinică acestor rezultate. Această meta-analiză este prima care 

examinează în mod specific efectul MLT asupra toxicității asociate cu chimioterapia și radioterapia. În plus, 

această analiză confirmă concluziile anterioare ale lui Mills et al 4 care indică creșterea supraviețuirii de 1 an 

la pacienții cu cancer activ care primesc MLT. 

Puncte tari / Limitări 

Punctele forte metodologice ale revizuirii sistematice includ amploarea căutării inițiale, care cuprindea 7 baze 

de date, extracția datelor finalizate în dublu exemplar și o analiză calitativă a studiilor incluse. În plus, am 

întreprins o comunicare cu anchetatorii de judecată pentru a clarifica metodologiile ambigue. Metanaliza este 

mai puțin probabil să reflecte riscul de prejudecată cauzată de includerea numai a studiilor controlate 

randomizate. Abordarea problemei interacțiunilor potențiale cu terapia convențională este importantă 

pentru aplicarea clinică a rezultatelor noastre. 
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Limitele acestei activități includ faptul că majoritatea studiilor au fost efectuate de același grup de anchetatori din 

Italia și Polonia (Lissoni și colegi). Deși acest lucru nu este suficient în sine pentru a se deduce prejudecăți, este 

vorba cel puțin pentru investigații ulterioare. Studiile efectuate extern despre MLT în domeniul terapiei pentru 

cancer sunt extrem de necesare și există o serie de studii în curs de desfășurare care vor aborda acest lucru. Un 

proiect comun cu Spitalul Ottawa înscrie în prezent participanții la un studiu amplu, randomizat, multicentric, 

controlat cu placebo, care investighează efectele tratamentului MLT suplimentar la pacienții cu cancer pulmonar. Un 

studiu similar care investighează eficacitatea MLT în reducerea efectelor secundare ale chimioterapiei la pacienții cu 

stadiul III și IV non-cancer pulmonar cu celule mici este în curs de desfășurare la Centrele de tratare a cancerului din 

America. Institutul National al Cancerului enumera, de asemenea, mai multe studii in curs de desfasurare la MD 

Anderson Cancer Center si in alta parte investigheaza efectul MLT asupra cancerului legate de anorexie / caxexie si 

de oboseala la pacientii cu cancer. Atunci cand sunt publicate, aceste studii vor oferi o mai mare obiectivitate si o 

baza de dovezi clinice pentru a tot mai mare de dovezi in jurul utilizarii MLT pentru tratamentul cancerului. 

Câteva dintre studiile incluse în această analiză nu au reușit să raporteze orbirea, randomizarea, ascunderea alocării, 

consimțământul informat și aprobarea etică. Cu toate acestea, comunicarea directă cu investigatorii studiului a 

indicat că, cu excepția orbirii, toate acestea au fost aplicate, iar metodele standard de înscriere, generare de secvențe 

și analize au fost folosite în implementarea studiilor, ridicând nivelul calității studiilor incluse. Nici unul dintre 

studiile analizate nu a fost orbit, ceea ce crește riscul de prejudecăți. 

Contextualizarea dovezilor 

Constatările acestui studiu sunt în concordanță cu ipoteza melatoninei și cu dovezile observaționale pe care se 

bazează, ambele implicând disfuncția secreției de MLT sau posibilele deficiențe ca factor cauzal în carcinogeneză. 9 

Srinivasan et al 3 au publicat o revizuire amănunțită care descrie mecanismele posibile prin care MLT își poate 

exercita efectele anticanceroase. MLT modulează activitatea estrogenică și androgenă, acționează ca un 

imunomodulator, inhibă creșterea celulelor canceroase și proliferarea, inhibă angiogeneza, protejând în 

același timp precursorii hematopozei și scutură radicalii liberi. 3 MLT modulează estrogen prin activitatea sa 

SERM și SEEM 3 , 13 și inhibă creșterea celulelor cancerigene de prostată sensibile la androgen. 3 În anumite 

tipuri de celule canceroase, MLT inhibă absorbția acidului linoleic, care împiedică formarea metabolitului 

său mitogen și inhibă formarea factorului proangiogenic, endotelin-1. În plus, MLT posedă efecte 

radioprotectoare și scavenge radicalii liberi în parte prin stimularea producției de glutation. 3 MLT poate 

exercita efecte apoptotice directe prin blocarea progresiei ciclului celular de la faza G la faza S și prin 

creșterea expresiei genelor p53 și p21. 3 

În ceea ce privește efectele de imunopotenție, MLT mărește imunosupravegherea prin stimularea activității 

limfocitelor, monocitelor / macrofagelor și a celulelor ucigașe naturale. Celulele limfoide umane, de asemenea, 

sintetizează MLT, care reglează sistemul imunitar într-o manieră paracrină și autocrină și s-a arătat că MLT 

sporește producția de citokine IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, IFN- și TNF-a. 3 

Cu excepția recoltării cu radicali liberi, aceste activități sunt considerate a fi receptor mediate prin receptorii 

MLT1 și MLT2.S- au identificat situsuri de legare nucleară pentru MLT în majoritatea tipurilor de țesut și se 

crede că MLT poate afecta activitatea genomică la aceste situsuri, care includ receptori aparținând familiei 

receptorilor de acid retinoic. 2 , 3 
  

Siguranța și farmacocinetica 

MLT pare să aibă un profil de siguranță ridicat, pe baza studiilor efectuate la om și a utilizării 

raportate. Deși dozele utilizate în studiile analizate aici sunt semnificativ mai mari (10-50 mg / zi) decât cele 

utilizate pentru alte indicații (0,5-5,0 mg / zi), niciunul dintre aceste studii nu a constatat efecte secundare 

grave legate de MLT; dimpotrivă, MLT a redus unele dintre efectele secundare rezultate din chimioterapie și 

radioterapie. 
MLT este solubil în lipide și difuzează cu ușurință în toate membranele, făcându-l foarte accesibil în întregul 

corp. Cu toate acestea, se elimină rapid, cu un timp de înjumătățire relativ scurt între 30 și 57 de minute. Trebuie 

remarcat faptul că 90% din MLT este eliminat într-un singur pasaj prin ficat de către enzimele citocromului P450: 

CYP1A2, CYP1A1 și CYP1B1. 2 , 3În ficat, MLT este metabolizat la 6-hidroxilmelonină, conjugat cu sulfat sau 

glucuronid și excretat în urină. Cantități mici de MLT nemetabolizat pot fi excretate în bilă, iar unele pot fi excretate 

direct prin urină. 2 În plus față de metabolismul hepatic rapid al MLT, acesta poate fi, de asemenea, metabolizat 

nonenzimatic în toate celulele corpului. 3 
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Buscemi și alții 37 au publicat o meta-analiză care investighează siguranța și eficacitatea MLT pentru 

insomnie. Deși dozele examinate în studiul lor sunt considerabil mai mici decât cele revizuite aici, rezultatele 

adaugă un sprijin suplimentar constatărilor noastre, ceea ce sugerează un profil de siguranță ridicat pentru MLT. 

Direcțiile viitoare de cercetare 

Studiul suplimentar al MLT ca tratament adjuvant pentru cancer, efectuat de cercetători independenți, este necesar 

pentru a susține constatările din această meta-analiză. În plus, nivelul dovezilor observaționale privind ritmurile 

MLT dysregulate crescând riscul de apariție a cancerului invită la un studiu clinic suplimentar asupra potențialului 

chemoprevențial al MLT exogen într-un cadru clinic. 

Concluzionăm că MLT poate spori în mod sigur rata de supraviețuire și răspunsul de 1 an atunci când este 

adăugată la multe forme de îngrijire standard a cancerului și poate, de asemenea, să atenueze toxicitatea 

asociată chimioterapiei și să îmbunătățească simptomele legate de cancer. Studii bine concepute, efectuate 

independent, sunt necesare pentru confirmarea acestor rezultate. 
Nota autorului 

DS, EM și AS erau responsabili de concepția și designul studiului; PW, DS, TT și DAK au fost responsabile pentru 

colectarea și asamblarea datelor; PW, DAK, EM și DS erau responsabili pentru analiza și interpretarea datelor; PW, 

DS, TT, AS și HF au elaborat manuscrisul; DS a supravegheat studiul; toți autori au participat la analiza și 

interpretarea datelor și revizuirea critică a manuscrisului. 
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Un studiu de fază II privind neuroimmunoterapia cu interleukina 2 IL-2 

cu doză mică subcutanată plus melatonina – hormonul pineal în 

malignitățile hematologice avansate netratabile 
Lissoni P, și colab. Anticancer Res. 2000 Mai-iunie. 

Abstract 

Interleukina-2 (IL-2) sa dovedit a fi capabilă să genereze o imunitate eficientă împotriva cancerului atât împotriva 

malignităților solide cât și hematologice. Mai mult decât atât, progresele recente în cunoașterea 

psihoneuroimunologiei au demonstrat că imunitatea împotriva cancerului este sub control neuroendocrin și că 

melatonina- hormonul pineal (MLT) poate stimula reacția anticanceroasă dependentă de interleukina 2 IL-2. În cele 

din urmă, studiile clinice preliminare au demonstrat deja că administrarea concomitentă de melatonina MLT poate 

amplifica eficacitatea interleukina 2 IL-2 în tratamentul neoplasmelor solide avansate, în timp ce nu există date 

despre influența melatoninei MLT asupra activității interleukina 2 IL-2 în malignitățile hematologice. 

Scopul studiului a fost de a evalua eficacitatea și tolerabilitatea unei combinații neuroimunoterapeutice de doze mici 

de interleukina 2 IL-2 plus melatonina MLT în malignități hematologice avansate care nu au răspuns la terapiile 

standard anterioare. 

Studiul a inclus 12 pacienți evaluabili. Analizele tumorale au fost după cum urmează: limfom non-Hodgkin (NHL) 

6; Boala Hodgkin (HD), 2; mielom multiplu, 2; leucemia mielogenă acută (ALM), 1 și leucemia mielomonocitară 

cronică (CMML); 

1. IL-2 a fost injectat subcutanat la o doză de 3 milioane UI / zi timp de 6 zile pe săptămână timp de 4 

săptămâni, corespunzând unui singur ciclu. MLT a fost administrat pe cale orală la 20 mg / zi seara, fără 

întrerupere. La pacienții care nu au progresat, a fost planificat un al doilea ciclu IL-2 după o perioadă de repaus de 

3 săptămâni. 

Un răspuns parțial sa realizat la un pacient cu mielom multiplu. Boala stabilă a apărut la alte 7 pacienți 

(NHL, 3, HD, 1, AML, 1, CLLM, 1, mielom multiplu, 1), în timp ce ceilalți 4 pacienți au progresat. Așadar, 8 

din 12 pacienți (67%) au prezentat o lipsă de boala progresivă, cu o durată medie de 21+ luni (14-30 luni). 
Tratamentul a fost bine tolerat la toți pacienții. 

 Aceste rezultate preliminare ar sugera că administrarea concomitentă de IL-2 cu doză mică plus melatonina 

MLT de hormon pineal poate prelungi timpul de supraviețuire în malignitățile hematologice avansate 

netratabile, cu rezultate comparabile cu cele raportate anterior utilizând o imunoterapie mai toxică, constând 

din doze mari de IL-2 individual . 

PMID 10928160 [indexat pentru MEDLINE] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/10928160/  

Analiza neuroimunomodulării anticanceroase de către hormoni piniali, 

alții decât melatonina: studiul fazei II preliminare privind indolul pineal 

5-metoxitriptofol în asociere cu doza mică de IL-2 și melatonină 

 
Lissoni P, și colab. J Biol Regulators Homeost Agenți. 1997 Iul-Sep. 

Abstract 

În ciuda câtorva ani de observații experimentale, aplicarea clinică a neuroimunomodulării este încă la 

început. Glanda pineală joacă un rol principal în medierea legăturii dintre sistemul psihoneuroendocrin și sistemul 

imunitar. 

Melatonina (MLT), care este principalul hormon pineal produs în timpul nopții, pare să amplifice activitatea 

anticanceră a interleukina 2  IL-2. Cu toate acestea, alți hormoni pineali ar avea activitate imunomodulatoare, în 

special 5-metoxitriptopolul (5-MTT), produs în principal în timpul fazei ușoare a zilei. 
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 Studiile clinice anterioare au arătat că doza scăzută de interleukina 2 IL-2 plus melatonina MLT poate avea 

eficacitate terapeutică la pacienții cu cancer avansat cu neoplasme, în general rezistente la interleukina 2 IL-2 în 

monoterapie, cu o rată de regresie tumorală, în general mai mică de 20% și o toxicitate acceptabilă. 

Studiul prezent a fost realizat pentru a evalua eficacitatea interleukina 2 IL-2 cu doză mică în asociere atât cu 

melatonina MLT cât și cu 5-MTT. Studiul a inclus 14 pacienți cu tumori solide avansate netratabile (cancer 

pulmonar: 4, cancer gastric: 3, mezoteliom: 2, hepatocarcinom: 2, cancer pancreatic: 1, melanom: 1, cancer de 

colon: 1). 

interleukina 2 IL-2 a fost injectata subcutanat la 3 MIU / zi timp de 6 zile / săptămână timp de 4 săptămâni, 

prin repetarea unui al doilea ciclu după o perioadă de odihnă de 21 de zile. Atât melatonina MLT cât și 5-

MTT au fost administrate pe cale orală la 40 mg / zi seara și la 1 mg / zi la prânz. 

Rezultatele clinice, evaluate după criteriile OMS după fiecare ciclu, au constat din răspuns parțial (PR) la 4/14 

(29%) (cancer pulmonar: 2, hepatocarcinom: 1, mezoteliom: 1) și boală progresivă la ultimii 4 pacienți. 

Tratamentul a fost extrem de bine tolerat la toți pacienții și, în special, nu a apărut febră mai mare de 38 ° C. 

Aceste rezultate preliminare arată că neuroimmunoterapia cu interleukina 2 IL-2 cu doze scăzute plus doi 

hormoni piniali,melatonina  MLT și 5-MTT, este o terapie cancerului bine tolerată și potențial eficientă a 

pacienților cu tumori solide avansate netratabili, cu rezultate aparent superioare față de cele anterior descrise 

cu interleukina 2 IL-2 plus melatonina MLT individual 

PMID 9498162 [indexat pentru MEDLINE] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/9498162/ 

   

Biochemoterapia cu hormoni piniali imunomodulari, alții decât 

melatonina: 5-metoxitriptamina ca un nou agent pineal oncostatic 
↓ Text complet 

Studiu controlat randomizat 

Lissoni P. Pathol Biol (Paris). 2007 aprilie-mai. 

Abstract 

Mai multe experimente au demonstrat că glanda pineală joacă un rol anticancer fiziologic. Melatonina (MLT), 

hormonul cel mai investigat, este un agent natural împotriva cancerului. Cu toate acestea, MLT nu ar fi singura 

moleculă endocrină responsabilă de proprietatea anticanceroasă a glandei pineale. 

De fapt, un alt hormon de indol pineal, 5-metoxitriptamina (5-MTT), pare să exercite in vitro o activitate 

antitumorală superioară celei a MLT în sine. 

Studiile anterioare au demonstrat deja acțiunea terapeutică anticanceroasă a MLT în asociere cu 

chimioterapia și în neoplasmele umane. 
 Acest studiu a fost efectuat pentru a evalua influența 5-MTT în doze fiziologice (1 mg / zi pe cale orală în timpul 

fazei ușoare) asupra eficacității chimioterapiei cu cisplatină plus etopozidă la pacienții cu cancer pulmonar fără 

celule mici avansate comparativ cu cea obținută la pacienți tratați numai cu chimioterapie sau chimioterapie, plus 

doze farmacologice de MLT (20 mg pe zi pe cale orală în timpul fazei întunecate a zilei). 

Studiul a inclus 100 de pacienți, care au fost randomizați să primească chimioterapie singura/individuala sau în 

asociere cu MLT sau 5-MTT. 

Rata generală de răspuns obținută la ambii pacienți tratați concomitent cu MLT sau 5-MTT a fost 

semnificativ mai mare față de cea obținută la pacienții tratați numai cu chimioterapie.  
Mai mult, atât MLT, cât și 5-MTT au redus semnificativ unele toxicități legate de chimioterapie, și anume 

trombocitopenia și neurotoxicitatea. 

Acest studiu preliminar arată că mai puțin cunoscut hormonul pineal 5-MTT poate exercita la doze mici 

același efect terapeutic anticanceros în asociere cu chimioterapia, care poate fi obținută prin doze 

farmacologice ale celui mai investigat hormon pineal MLT. 

PMID17451889 [indexat pentru MEDLINE] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17451889 
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Un studiu randomizat cu interleukină 2 cu doză mică subcutanată în 

comparație cu interleukina 2 plus melatonina neurohormonă pineală în 

neoplasme solide avansate, in afara de cancerul renal și melanomul 
Studiu controlat randomizat 

Lissoni P, și colab. Br J Cancer. 1994. 

Abstract 

Studiile experimentale anterioare au arătat că cea mai bună abordare pentru creșterea activității biologice anti-

tumorale a interleukinei 2 (IL-2) nu este administrarea concomitentă a unei alte citokine, ci asocierea cu 

neurohormoni imunomodulatori, în încercarea de a reproduce legăturile fiziologice între sistemele psihoendocrine și 

imunitare, care joacă un rol fundamental în reglementarea răspunsurilor imune. 

 În special, s-a demonstrat că asocierea cu melatonina neurohormonă pineală (MLT) provoacă regresii tumorale în 

neoplasme care în general nu sunt receptive la IL-2 individual. Pentru a confirma aceste rezultate preliminare, s-a 

efectuat un studiu clinic la pacienți avansați sau metastazați local cu tumori solide, altele decât cancerul de celule 

renale și melanomul. 

Studiul a inclus 80 de pacienți consecutivi care au fost randomizați să fie tratați subcutanat cu interleukina 2 IL-2 

individual (3 milioane IU zi-1 la 8.00 pm 6 zile pe săptămână timp de 4 săptămâni) sau IL-2 plus melatonina MLT 

(40 mg zi-1 pe cale orală la ora 20:00 în fiecare zi începând cu 7 zile înainte de IL-2). 

Un răspuns complet a fost obținut la 3/41 pacienți tratați cu IL-2 plus MLT și la niciunul dintre pacienții 

cărora li s-a administrat numai IL-2.  

Un răspuns parțial sa realizat la 8/41 pacienți tratați cu IL-2 plus MLT și la numai 1/39 pacienți tratați 

numai cu IL-2. 

 Rata de regresie obiectivă a tumorii a fost semnificativ mai mare la pacienții tratați cu IL-2 și MLT decât la 

cei care au primit IL-2 singur (11/41 vs 1/39, P <0,001).  

Supraviețuirea la 1 an a fost semnificativ mai mare la pacienții tratați cu IL-2 și MLT decât în grupul IL-2 

(19/41 vs 6/39, P <0,05). 
 În final, creșterea medie a numărului de limfocite și eozinofile a fost semnificativ mai mare în grupul IL-2 

plus MLT decât în cazul pacienților tratați numai cu IL-2; dimpotrivă, creșterea medie a markerului specific al 

neopterinei de activare a macrofagei a fost semnificativ mai mare la pacienții tratați numai cu IL-2. 

Tratamentul a fost bine tolerat la ambele grupuri de pacienți.  

Acest studiu arată că administrarea concomitentă a hormonului pineal MLT poate crește eficacitatea terapiei 

subcutanate cu doze scăzute de IL-2. 

PMID 8286206 PMCID PMC1968792 Text complet Articol gratuit PMC 

Bioterapia cu melatonina- hormonul imunomodulator pineal versus 

melatonina plus aloe vera la neoplasmele solide avansate NEtratabile. 
Studiu clinic 

Lissoni P, și colab. Nat Immun. 1998. 

Posibilitatea terapiei anticancer cu produse naturale a fost recent sugerată de progresele în cunoașterea 

imunobiologiei tumorale. Fie citokinele cum ar fi IL-2, fie neurohormonii, cum ar fi melatonina indolului 

pineal (MLT), pot activa imunitatea anticanceroasă. În plus, substanțele imunomodulatoare au fost, de asemenea, 

izolate din plante, în special din Aloe vera. Studiile clinice preliminare au demonstrat deja că MLT poate 

induce anumite beneficii la pacienții cu tumori metastatice netratabile , în timp ce, pentru moment, nu s-a 

efectuat nici un studiu clinic cu produse Aloe. 

Am efectuat un studiu clinic pentru a evalua dacă administrarea concomitentă de aloe poate îmbunătăți rezultatele 

terapeutice ale MLT la pacienții cu tumori solide avansate pentru care nu sunt disponibile terapii anticanceroase 

eficiente. Studiul a inclus 50 de pacienți care sufereau de cancer pulmonar, tumori ale tractului gastrointestinal, 

cancer de sân sau glioblastom la nivelul creierului, care au fost tratați numai cu MLT (20 mg pe zi pe cale orală în 

perioada întunecată) sau cu tinctura de Aloe.  
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Un răspuns parțial (PR) a fost realizat la 2/24 pacienți tratați cu MLT plus aloe și la nici unul dintre pacienții tratați 

cu MLT singur. 

Boala stabilă (SD) a fost realizată la 12/24 și la 7/26 pacienți tratați cu MLT plus aloe sau MLT singur. 

Prin urmare, procentul pacienților fără progres (PR + SD) a fost semnificativ mai mare în grupul tratat cu MLT plus 

aloe decât în gorupul MLT (14/24 față de 7/26, p <0,05). 

Supraviețuirea procentuală de 1 an a fost semnificativ mai mare la pacienții tratați cu MLT plus aloe (9/24 față de 

4/26, p <0,05). 

Ambele tratamente au fost bine tolerate. 

Acest studiu preliminar ar sugera că tratamentul cancerului natural cu extracte de MLT plus Aloe vera poate 

produce unele beneficii terapeutice, cel puțin în ceea ce privește stabilizarea bolii și supraviețuirea, la 

pacienții cu tumori solide avansate, pentru care nu există altă terapie eficientă standard. 

PMID 9789122 [indexat pentru MEDLINE] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/9789122/ 

  

 Biochimoterapia cu chimioterapie standard plus melatonina hormonului 

pineal în tratamentul neoplasmelor solide avansate. 
Studiu controlat randomizat 

Lissoni P. Pathol Biol (Paris). 2007 aprilie-mai. 

Afișați citația completă 

Abstract 

Este cunoscut de mulți ani că melatonina – hormonul pineal (MLT) poate juca activitate anticanceroasă prin mai 

multe mecanisme, inclusiv efecte antiproliferative și imunostimulatoare. Mai mult, ea exercită o acțiune antioxidantă 

importantă. Prin urmare, MLT ar putea fi util în tratamentul neoplasmelor umane, fie singur, fie în asociere cu 

chimioterapia. 

 Studiul prezent a fost efectuat pentru a evalua influența unei administrări concomitente de MLT asupra eficacității 

și toxicității mai multor combinații chimioterapeutice la pacienții cu tumori metastatice metastatice, care suferă de 

cancer pulmonar cu celule mici (NSCLC) sau tumori gastrointestinale. 

Studiul a inclus 370 de pacienți care au fost randomizați să primească numai chimioterapie sau chimioterapie plus 

MLT (20 mg / zi pe cale orală seara în fiecare zi). Pacienții cu NSCLC au primit cisplatină (CDDP) plus etopozid 

sau CDDP plus gemcitabină. Pacienții cu cancer colorectal au fost tratați cu oxaliplatin plus 5-fluorouracil (5-FU) 

sau CPT-11 sau 5-FU săptămânal și folați (FA). În cele din urmă, pacienții cu cancer gastric au primit CDDP, 

epirubicină, 5-FU și FA sau săptămânal 5-FU plus FA. 

Rata globală de regresie a tumorii realizată la pacienții tratați concomitent cu MLT a fost semnificativ mai 

mare decât cea găsită la pacienții tratați numai cu chimioterapie. Mai mult, rata de supraviețuire de 2 ani a 

fost semnificativ mai mare la pacienții tratați concomitent cu MLT. Aceste rezultate confirmă la om 

proprietățile terapeutice anticanceroase ale hormonului pineal MLT, care pot spori eficacitatea 

chimioterapiei standard anticanceroase. 

PMID 17446010 [indexat pentru MEDLINE] Text complet Text integral la site-ul jurnalului 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17446010/ 
Toate articolele si studiile clinice despre MELATONINA SI 

cancer: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=melatonina 
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POST, LIMITAREA APORTULUI DE GLUCOZA, 
alimentatie KETOGENICA (bogata in acizi grasi OMEGA 3 - ulei krill, de 

peste, de in, de canepa, nuci, samburi, seminte germinate, avocado ,peste… - MINIM 2 GRAME EPA 
ZILNIC)  

SI PROBIOTICE  
(LACTICE, inclusiv muraturi de fermentatie naturala) 

Impingerea limitelor terapiei împotriva cancerului: Jocul Nutrientilor – 

dieta ketogenica modificata,restrictia calorica postul, flora intestinala 

si altele 

Abstract 
Tratamentele standard pentru cancer includ chimioterapia, radioterapia sau combinația lor, care sunt în general 

asociate cu o multitudine de efecte secundare, de la disconfort la dezvoltarea tumorilor secundare și toxicitate severă 

la mai multe sisteme, incluzând sistemul imunitar. Dovezile de montare au evidențiat faptul că reglarea fină a 

substanțelor nutritive poate sensibiliza selectiv celulele canceroase la terapiile convenționale de cancer, protejând în 

același timp celulele normale de efectele lor secundare. Modularea nutrițională prin dietă îmbunătățește, de 

asemenea, supravegherea imunologică a cancerului într-un mod în care ar putea evita imunosupresia severă ; terapia 

cancerului imunitara bazată pe imunitate poate fi potențată și prin remodelarea pacienților cu microbioterapie. Aici, 

analizăm progresele recente în terapia cancerului, concentrându-ne pe efectele intervențiilor dietetice adjuvante (de 

exemplu, dietele ketogenice KD, postul) asupra căilor metabolice din celulele canceroase și a mediului tumoral (de 

exemplu microbiota, sistemul imunitar, micromediul tumoral) progresia cancerului și rezistența, precum și 

moartea celulelor canceroase. În cele din urmă, pe baza datelor din literatura generală, am conceput o intervenție 

nutrițională constând într-o dietă cetogenică moderată bazată pe plante care ar putea fi exploatată pentru 

cercetări preclinice viitoare în terapia cancerului. 

 O privire de ansamblu asupra controlului progresiei tumorale prin 

intervenții dietetice 

O multitudine de date epidemiologice și experimentale au demonstrat eficacitatea regimurilor dietetice 

germoprotectoare (de exemplu, postul, restrictiile calorice, proteice sau restricții de un singur aminoacid 

– metionină, cisteină sau glutamina) în prevenirea cancerului ( 1 – 3 ). Mai mult, astfel de patternuri/tipare 

alimentare sunt în curs de apariție pentru a fi eficiente în uciderea selectivă a celulelor canceroase, în timp ce cresc 

rezistența celulelor normale la efectele toxice ale terapeuticelor anticanceroase. 

Restrictia calorica (CR), definita ca 30-60% mai putin din necesarul zilnic de calorii fara malnutritie, este 

cunoscuta pentru extinderea duratei de viata sanatoase de la drojdie la mamifere ( 4 ). Efectele anticanceroase ale 

CR sunt cunoscute de cativa ani ( 5 ). CR este deosebit de eficient în reducerea incidenței, masei și metastazelor 

celulelor cancerului de sân ( 6 , 7 ). În mod remarcabil, aplicarea CR în asociere cu radioterapia a îmbunătățit 

eficacitatea radioterapiei prin inducerea unei apoptoze mai pronunțate a celulelor cancerului mamar decât prin 

radioterapie în monoterapie ( 7 ). La om, totuși, CR necesită menținerea unor provocări de mare complianță pentru o 

perioadă terapeutică adecvată. Din aceste motive, perioada scurtă de repaus fără malnutriție a fost propusă ca 

intervenție potențial sigura pentru a fi asociata cu tratamentele pentru cancer ( 8 ). 

Postul este în mod obișnuit definit ca o privare controlată de timp a tuturor tipurilor de alimente și nutrienți 

alimentari. În mod diferit față de postul nocturn, postul controlat prin timp conduce la o reprogramare profundă 

metabolică, construind răspunsuri de stres adaptive care sunt implicate în extensia de viață și de sănătate ( 9-13 ).  

Cu toate acestea, răspunsurile de stres adaptive induse de postul care apare în celulele normale diferă de cele activate 

de celulele canceroase, deoarece oncogene ar putea limita activarea căilor de detectare a nutrienților în timp ce 
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crește vulnerabilitatea la chimioterapie ( 8 ). În mod special, proto-oncogene, cum ar fi IGF1R, PI3K și AKT, 

activează semnalizarea creșterii și suplimentează celulele canceroase cu nutrienți, cum ar fi glucoza și aminoacizii, 

pentru a-și atinge rata mare de proliferare ( 8 ). S-a demonstrat că diferite cicluri de post sunt eficiente în limitarea 

progresiei tumorale în mai multe modele de cancer murin ( 14-17 ). Cu toate acestea, cele mai mari efecte au fost 

observate atunci când postul a fost combinat cu chimioterapia convențională sau radioterapia ( 14-18 ). Interesant 

este faptul că, în aceste studii, intervențiile de repaus alimentar/post nu produc semne clare de disconfort, ci 

îmbunătățesc starea animalului. Atunci când postul a fost combinat cu terapii convenționale (de exemplu, 

temozolomidă), majoritatea șoarecilor au apărut sănătoși cu mărimea tumorii sub controale, indicând faptul că 

ambele tratamente sunt bine tolerate și îmbunătățesc supraviețuirea purtătoare de tumori ( 14 ). Rolul protector al 

postului împotriva efectelor secundare ale terapiei anticanceroase a fost confirmat într-un alt studiu în care postul a 

fost capabil să îmbunătățească răspunsul cardiac global (menținerea volumelor diastolice / sistolice și grosimea 

peretelui ventriculului stâng) la doze mari de doxorubicină ( 19 ) . Postul a exercitat, de asemenea, o protecție 

semnificativă împotriva mobilității reduse, a părului răsucit și a posturii spate cauzate de doza mare de etopozid la 

șoareci ( 20 ). Efectele anticanceroase ale postului se pot baza, de asemenea, pe creșterea numărului de corpuri 

cetone ( 21 , 22 ). În sprijinul acestei ipoteze, meta-analiza dietelor ketogenice (KD), scăzute în carbohidrați și în 

bogata in grăsimi , a sugerat un impact salutar asupra supraviețuirii pe modele animale, cu beneficii legate în mod 

prospectiv de amploarea cetozei, timpul de inițiere a dietei și localizarea tumorii ( 23 ). Alte dovezi au demonstrat, 

de asemenea – KD ar putea fi utilizată în siguranță ca terapii adjuvante pentru radioterapia și chimioterapia 

convențională ( 24 ). În special, KD împreună cu radioterapia convențională au condus la creșterea sensibilității la 

radiații în cazul xenogrefelor de cancer pancreatic la șoareci ( 25 ). Rezultate similare s-au obținut la șoareci care au 

purtat xenogrefe de cancer pulmonar ( 26 ). Cu toate acestea, pacienții au demonstrat dificultăți în a se conforma 

unei KD în timp ce au primit radioterapie și chimioterapie concomitentă la cancer pulmonar și pancreatic avansat 

( 25 ). Prin urmare, in timp ce este mai bine de tolerat CR și KD, postul pare să fie mult mai promițător ca 

tratament adjuvant în terapia cancerului. În cele din urmă, s-a demonstrat că postul poate fi înlocuit cu 

administrarea mimeticilor CR, care au demonstrat capacitatea de a îmbunătăți eficacitatea 

chimioterapiei. Cu toate acestea, ratele obiectivului de răspuns cu metformină ( 27-30 ) sau rapalogice ( 31 ) în 

studiile clinice sunt încă neclare și analizele comparative care delimitează o eficacitate selectivă a acestor 

medicamente în tratamentul cancerului și toleranța pacientului trebuie să fie mai profund elucidate. 

Modularea nutrițională în celulele canceroase proliferante / rezistente: o vedere moleculară 
Nivelurile reduse de nutrienți și factorii de creștere observate în timpul postului au dus la ipoteza rolului lor 

obligatoriu în guvernarea răspunsurilor stresului diferențial în celulele normale și canceroase 

( 10 , 14 , 16 , 18 ). Diferitele răspunsuri ale celulelor normale și ale celulelor canceroase la post aruncă o lumină 

asupra sensibilității lor diferite față de nutrienți și factori de creștere ( 18 ). 

Semnalarea IGF-1 / IGF-1R este puternic dependentă de disponibilitatea nutrienților și implică intensificarea 

proliferării celulelor canceroase, prin efectele directe asupra semnalizării PI3K / Akt și rezistența la moartea celulară 

impusă de chimioterapie și radioterapie (Figura 1 ) ( 32 ). Intr-adevar, postul reduce nivelul IGF-1 circulant si acest 

eveniment protejeaza soarecii(celulele sanatoase) cu deficit de productie hepatica a IGF-1 impotriva medicamentelor 

chimioterapice ( 16 ). În consecință, restaurarea IGF-1 a fost suficientă pentru a inversa efectul protector al postului 

( 16 ). Reducerea IGF-1 protejează celulele glia primară, dar nu cele ale gliomului, împotriva fibroblastelor 

embrionare de ciclofosfamidă și de șoarece împotriva doxorubicinei ( 16 ). În mod opus, suplimentarea cu IGF-1 în 

celulele de cancer de sân înroșite a inversat sensibilizarea medicamentului. În ansamblu, aceste constatări indică 

faptul că sensibilizarea mediată de repaus a celulelor canceroase la medicamentele chimioterapeutice este 

determinată de scăderea nivelelor IGF-1 ( 15 ). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B8
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B8
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B14
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B14
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B14
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B19
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B20
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B21
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B22
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B23
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B24
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B25
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B26
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B25
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2019/01/08/efectele-pleiotropice-ale-metforminei-asupra-cancerului/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B27
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B31
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B10
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B14
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B16
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B18
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B18
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/figure/F1/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhglFqwjgIfDqGmHTwBw_Sh8xsKX8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B32
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B16
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B16
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B16
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5951973/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjkSGLhIz813dX3GDsXPDlvz2K3UA#B15


 

figura 1 

Strategia dietetică pentru a promova un metabolism ostil în celulele canceroase proliferative / rezistente.Modelele 

dietetice scăzute de proteine, amidon și zaharuri promovează un mediu sărac de aminoacizi sulfuroși (de exemplu, 

metionină, cisteină), glucoză și factori de creștere (insulină / IGF-1) care ar putea limita producția NADPH / GSH 

activitate (2). Nivelurile scăzute de glucoză și raportul glucagon / insulina împiedică sinteza lipidelor și declanșează 

căile de oxidare a lipidelor conduse de AMPK în celulele canceroase proliferante (3).În astfel de condiții metabolice, 

celulele canceroase își acumulează membranele prin utilizarea de acizi grași eliberați din țesuturi adipoase 

extracelulare și / sau alb adipos (4). Activarea concomitentă a metabolismului OxPHOS și reducerea nivelurilor 

GSH sunt cauza cauzată de stresul oxidativ (5) care culminează cu o peroxidare lipidică masivă (LOOH) (6) și 

ferroptoza în celulele canceroase (7). Dieta scăzută în amidon, zaharuri și proteine, dar bogată în acizi grași, crește și 

corpurile cetone și modulează caracteristicile microbiotei intestinale prin producerea de acizi grași cu catenă scurtă 

(SCFA). Organismele cetone și SCFA afectează PD-L1, factorul nuclear-kb și transcripția genelor transcripției 

ADN-ului (8), promovând vulnerabilitatea la chimioterapie / radioterapie a celulelor canceroase (9). 

  

Deficitul de nutrienți în sine este capabil să mărească producția de celule oxigenice reacționate de tip mitocondrial 

(ROS) în celulele canceroase argumentând că limitarea disponibilității nutrienților ar putea spori eficacitatea terapiei 

cancer redox (Figura 1 ) ( 33 , 34 ). De fapt, în celulele cancerului mamar și al melanomului, s-a constatat că foamea 

nutritivă a crescut nivelurile de superoxid și agravat stresul oxidativ cauzat de ciclofosfamida și cisplatina 

( 15 , 35 ). Atunci când se aplică în asociere, postul și chimioterapia acționează sinergic în creșterea nivelurilor ROS 

și declanșarea leziunilor ADN, de asemenea, în modelele in vivo de cancer ( 36 ). Analizele micro-PET în modelele 

murine ale celulelor cancerului de colon au arătat că postul este eficient ca oxaliplatina (OXP) în reducerea 

consumului mediu de glucoză din tumoare, iar cele mai mici valori au fost obținute prin cuplarea postului cu 

OXP. În celulele cancerului de colon, înfometarea nutritivă crește nivelul fosforilării oxidative cu o producție 

semnificativă în superoxidul mitocondrial cauzat de scurgerile de electroni. În consecință, foamea sau OXP au 

crescut semnificativ creșterea ROS și combinarea acestora (foamete plus OXP) a exacerbat producerea ROS în 

celulele cancerului de colon ( 36 ). 
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 Ipoteza că citotoxicitatea indusă de privarea de glucoză în celulele canceroase este mediată de superoxidul 

mitocondrial și H 2 O 2 a fost confirmată prin expunerea fibroblaștilor umani transformați lipsiți de glucoză la 

blocanții de lanț de transport de electroni (ETCBs), cunoscuți a crește superoxidul mitocondrial și H 2 O 2 producție 

( 37 ). privarea glucozei în prezența ETCB a accentuat stresul oxidativ precum și moartea celulelor în mai multe linii 

celulare diferite de cancer uman (PC-3, DU145, MDA-MB231 și HT-29). În plus, celulele osteosarcomului uman 

care nu au lanțul funcțional de transport al electronilor mitocondriali [rho (0)] au fost rezistente la citotoxicitatea 

indusă de privarea glucozei și la stresul oxidativ în prezența antimicinei A (inhibitor complex III), evidențiind astfel 

rolul ROS mitocondrial ca mediatori a morții celulelor canceroase ( 37 ). 

Mecanismele prin care KD acționează ca adjuvanta în terapia cancerului par să fie asociate și cu stresul oxidativ 

crescut în celulele canceroase ( 24 ). Într-adevăr, la KD, nivelul ridicat de acizi grași circulanți limitează 

disponibilitatea de glucoză pentru glicoliză (ciclul Randle’s) ( 38 ). Aceasta reduce formarea piruvatului și a 

glucozo-6-fosfatului și, la rândul său, sinteza NADPH prin calea fosfat de pentoză (PPP) ( 39 ). NADPH este 

necesar pentru producerea tamponului de hidroperoxiduri (LOOH) prin intermediul sistemului NADPH dependent 

de glutatiune / glutation de peroxidază (GSH / GPX) ( 40 , 41 ). În consecință, este posibil să se obțină o creștere a 

LOOH ( 24 ) (Figura 1 ). În consecință, pacienții cu diabet zaharat hipercotic au un nivel mai ridicat de peroxidare a 

lipidelor în membrana eritrocitară și o scădere semnificativă a nivelurilor GSH celulare față de pacienții cu diabet 

zaharat normal ( 42 ). Tratamentele cu acetoacetat de cetonă au crescut nivelurile de peroxidare a lipidelor în 

celulele endoteliale umane care inhibă proliferarea lor ( 42 ). Aceste dovezi sugerează un rol direct al organismelor 

cetone în afectarea directă a nivelurilor GSH. 

Principalul antioxidant celular non-enzimatic GSH acționează ca un donator de electroni pentru a reduce 

macromoleculele oxidate, devenind astfel oxidat în proces. Oxidarea glutationului (GSSG) poate fi apoi restaurată în 

GSH prin acțiunea glutatiunii reductazei dependente de NADPH ( 43 ). Acest proces enzimatic generează NADP + , 

care poate fi reconvertit la NADPH folosind electroni obținuți din diferite căi biochimice ( 44 ). Astfel, celulele 

canceroase proliferative dezvoltă o flexibilitate metabolică specifică pentru a menține pragul redox funcțional prin 

reglarea nivelelor NADPH prin modularea fluxului glicolitic ( 33 ). Într-adevăr, celulele canceroase umane 

dependente de glucoză, cultivate într-un mediu cu conținut scăzut de glucoză, fără ser și aminoacizi, sunt capabile 

să-și reprograme metabolismul prin deplasarea spre PPP, ceea ce susține producerea de NADPH pentru a atenua 

stresul oxidativ ( 33 ). Cu toate acestea, în stadiile inițiale ale dezvoltării tumorii solide, când celulele migrează către 

lumenul vaselor limfatice sau sanguine prin pierderea atașamentului (LOA) la matricea extracelulară, 

disponibilitatea de glucoză nu poate fi suficientă pentru a produce o cantitate adecvată de NADPH și proliferare este 

inhibată ( 45 ). La un asemenea stres ecologic, celulele canceroase induc răspunsuri adaptive constând în activarea 

semnalizării AMPK care inhibă sinteza acizilor grași și declanșează oxidarea acizilor grași pentru a menține 

producția de energie și nivelurile NADPH ( 46 , 47 ). Deși celulele canceroase generează astfel de răspunsuri 

adaptive, s-a observat că în timpul LOA, celulele canceroase sunt supuse la scăderea ATP și NADPH și creșterea 

producției de ROS ( 48 ). Mai multe lucrări au demonstrat că celulele canceroase care se confruntă cu deficit de 

glucoză ar putea menține capacitatea lor proliferativă și biogeneza membranară prin absorbția lipidelor 

extracelulare ( 49 ). În consecință, suplimentarea acizilor grași saturați extracelulari susține cererea proliferativă de 

sinteză a biomasei de celule proliferative ( 50 , 51 ). Altfel, suplimentarea cu acizi grași polinesaturați (PUFA- fac 

aici mentiunea : IN SPECIAL OMEGA 3 –2 grame pe zi EPA , ulei krill, peste , 8 linguri ulei in ,canepa, avocado, 

nuci samburi si seminte ) a indus un efect citotoxic semnificativ asupra celulelor canceroase fie singur ( 52-54 ), fie 

în combinație cu terapiile convenționale anticanceroase ( 55 , 56 ). Diferit față de acizii grași saturați, PUFA sunt 

puternic susceptibili la peroxidare (peroxidarea lipidelor) în sistemele in vivo ( 57, 58 ). Acest lucru pare a fi un 

mecanism cheie care declanșează moartea celulelor canceroase ( 59 ). Având în vedere toate acestea, forțarea 

modificărilor în compoziția lipidelor membrane prin îmbogățirea dietetică / nutritivă în PUFA ar putea promova o 

sensibilitate intrinsecă față de peroxidarea lipidică ( 57 , 58 , 60 ) și moartea celulelor canceroase (Figura 1 ). 

Nutrient-mediat de angajament la ferroptoza in celulele canceroase 
Prin păstrarea nivelelor NADPH, celulele canceroase susțin activitatea GPX / GSH în timpul limitării nutrienților, 

ceea ce poate conferi rezistență la chimioterapia redox ( 61-63 ). Într-adevăr, multe celule canceroase rebele folosesc 

un truc comun pentru a evita anihilarea; ele intră în ceea ce este cunoscut ca o stare mezenchimală care este tranziție 

„epitelial-la-mezenchim”, care asigură rezistența celulelor canceroase la regimurile terapeutice convenționale 

( 64 ). S-a demonstrat că celulele mari de cancer mezenchimale rezistente la terapie se bazează strict pe GPX4 

dependent de seleniu pentru supraviețuire ( 65 ). Prin utilizarea puterii de reducere a GSH, GPX4 convertește 

potențial toxice L-OOH la alcooli lipidici netoxici (L-OH) (Figura 1 ) ( 66-68 ). În consecință, inactivarea GPX4 

prin epuizarea GSH cu erastină sau cu un inhibitor direct GPX4 are ca rezultat peroxidarea lipidică în celulele 

canceroase ( 69 ).  
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Este astfel provocator să presupunem că presiunea evolutivă pentru menținerea proteinei de seleniu GPX4 se poate 

corela cu cerința unui organism de a crește conținutul de PUFA, ceea ce, la rândul său, face posibilă desfășurarea 

unor activități biologice complexe ( 70 ). 

Peroxidarea lipidică necontrolată este provocată de declanșarea unei moarti celulare reglementată metabolic numită 

„ferroptoză”, care este caracterizată prin formarea dependentă de fier a LOOH care conduce la moartea celulelor 

(Figura 1 ). Aminoacizii din sulf joacă un rol-cheie în ferroptoză. În special, agenții care inhibă absorbția 

cistinei prin intermediul unui anticorp de gastamină / glutamat (sistem XC), cum ar fi sulfasalazina sau erastina, 

blochează creșterea tumorii și induc ferroptoza ( 72 , 73 ). Absorbția cistinei este urmată de conversia dependentă de 

NADPH în cisteină, precursorul de aminoacizi care limitează viteza pentru biosinteza GSH ( 74 ).stergerea directă a 

cistinei din plasmă, utilizând un conjugat enzimatic degradat cu cistină, opreste creșterea tumorii și declanșează 

moartea celulelor ( 75 ). Agenții care conjugă la GSH, precum și inhibarea chimică sau genetică a biosintezei GSH, 

perturbă creșterea celulelor tumorale și induc o formă asemănătoare ferroptozei cu moartea celulelor 

( 76 ). Ferroptoza pare a fi un mecanism eficient de moarte celulară în celulele canceroase, deoarece a-tocoferolul 

lipofilic antioxidant sau chelatorii de fier, cum ar fi deferoxamina, îl umezesc eficient ( 77 ). Prin 

urmare, prezența cisteinei extracelulare și a cistinei sunt esențiale pentru creșterea și proliferarea diferitelor tipuri de 

cancer, deoarece acești aminoacizi mențin nivelurile GSH și previn stresul oxidativ (Figura 1 ) ( 78-80 ). Deoarece 

cisteina este limitată în biosinteza GSH, unele celule canceroase, sub indisponibilitatea cisteinei, utilizează calea 

transsulfurării pentru a biosinteza cisteina din metionină (Met), un aminoacid esențial  al sulfului din 

dieta ( 81 , 82 ). Esențialul de Met în cancer este susținută de dovezile că unele celule canceroase prezintă o 

sensibilitate mai mare la deficitul Met în raport cu celulele normale ( 83-87 ). Primele etape ale căii de transsulfurare 

sunt conversia la S- adenosilmetionina (SAM) și transferarea grupării metil a SAM la o mare varietate de acceptori 

metil cu formarea S- adenozilhomocisteinei (SAH) ( 88 ), care poate fi apoi transformată la homocisteină (Hcy) prin 

SAH hidrolază (AHCY) ( 89 ). În mod alternativ, Hcy este transformat în cistathionină prin beta-sintetază de 

cistathionină (CBS). CBS catalizează condensarea Hcy și serinei, formând astfel cistathionină, care este apoi 

scindată la cisteină. În plus, cisteina exogenă este de asemenea esențială pentru mai multe tipuri de cancer (gliom, 

prostată și pancreatic), deoarece blocarea absorbției sale prin intermediul antiparazitului cistină / glutamat reduce 

viabilitatea datorată morții celulare provocată de stresul oxidativ necontrolat ( 90-92 ). În mod similar, blocarea CBS 

reduce proliferarea celulelor canceroase și atenuează creșterea modelelor de xenogrefete de cancer de colon derivate 

de la pacient ( 93 ). Desi aceste constatari sugereaza ca postul sau modularea selectiva a nutrientilor ar putea 

declansa moartea celulelor feroptotice in celulele canceroase, o dovada clara care leaga disponibilitatea nutrientilor 

fata de ferroptoza inca lipsește. Mai multe lucrări au demonstrat că celulele canceroase infometate (în principal în 

aminoacizi), precum și celulele care nu au enzima producătoare de NADPH din glucoză (glucoză-6-fosfat 

dehidrogenază) suferă o producție ROS masivă și moarte celulară dependentă de autofagie ( 33,94,95 ). Autofagia 

este un proces descris ca îndepărtarea intracelulară a organelurilor deteriorate prin procesul autodegradabil 

( 96 ). Interesant, este o relație strânsă între moartea celulelor autofagice și ferroptoza ( 97 – 99 ). Într-adevăr, se 

pare că activarea autofagă conduce la o degradare a feritinei (feritinofagie) ( 97 ), crescând astfel nivelurile de fier 

intracelulare care favorizează producerea ROS și ferroptoza (Figura 1 ). 

Strategii dietetice pentru a stimula răspunsurile imunomodulate în 

terapia cancerului 
Pe termen scurt postul are un impact benefic asupra imunosupravegherii cancerului ( 100 ). În special, Pietrocola și 

colaboratorii au demonstrat că postul sau medicamentele care imită  CR, induc epuizarea celulelor T regulate (care 

atenuează imunitatea anticanceroasă), declanșând astfel fluxul autofagic în modelele murine ale cancerelor 

pulmonare induse de KRAS. În consecință, efectul inhibitor al postului asupra creșterii tumorale este pierdut în 

cancerele care au fost deficient autofagic ( 100 ). Recent, de asemenea, s-a demonstrat că dieta izocalorică cu 

restricție de proteine provoacă un UPR dependent de IRE1α în celulele canceroase, amplificând răspunsul mediat de 

celule T citotoxice CD8 + (un tip de limfocite T efectoare) împotriva tumorilor ( 101 ). 

Similar cu cele observate la postul negru prelungit ( 102 ), ciclurile unei diete imitative la post (FMD) sunt 

eficiente în creșterea proliferării celulelor hematopoietice și în promovarea regenerării și modulației sistemului 

imunitar ( 103 ). Foarte important, FMD are efect stimulativ asupra celulelor progenitoare limfoide comune și 

asupra citotoxicității dependente de celule T CD8 + asupra celulelor cancerului de sân și a melanomului (Figura 2 ) 

( 17 , 102 ). Prezența celulelor T CD8 + citotoxice în mediul tumoral [limfocite infiltrate tumoral (TIL)] este 

considerată un rezultat pozitiv al tratamentului pentru cancer ( 104 , 105 ). 
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Deschideți într-o fereastră separată 

Figura 2 

Tratarea nutrienților pentru stimularea fenotipului imunometabolic al limfocitelor infiltrate tumoral 

CD8 +(TIL). Naive celule T CD8 + recunosc antigenul celulelor canceroase feroptotice pe MHC de clasa I pe celulele 

dendritice, devenind astfel celule T citotoxice CD8 + mature (1). După o dietă prelungită de repaus/post negru sau 

imitație la post (FMD), poate apărea o creștere a ratei de regenerare hematopoietică (2) și îmbogățirea celulelor 

progenitoare limfoide comune (CLP) (3). Imunoterapia cu celule T adoptive in vitro (ACI) (4) și schimbările 

nutritive in vivo (5) restabilează metabolismul CD8 + TIL către căile oxidante mitocondriale, limitând astfel 

concurența substratului cu celulele canceroase și sporind imunodiagnosticarea mediată de CD8 + TIL. 
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Strategiile dietetice care promovează schimbări funcționale ale microbioterapiei intestinale (de exemplu, 

îmbogățirea Akkermansia muciniphila ) (6) ar putea îmbunătăți eficacitatea inhibitorilor de imunodepunere (anti-

PD1 / PD-L1) (7). 

Celulele T CD8 + sunt influențate de substanțele nutritive și alte semnale de susținere care sunt în general disponibile 

în mediul lor. În general, celulele tumorale inactivează celulele T CD8 + . Suprimarea fosforilării oxidative și a 

fluxului glicolitic crescător al celulelor canceroase proliferative creează un micromediu imunosupresiv ( 106 ). Într-

adevăr, CD8 + TIL dependent de glucoză ar putea suferi un dezavantaj competitiv pentru substanțele nutritive, ceea 

ce ar afecta negativ funcția lor imună. Mediul metabolic imunosupresiv ar putea fi îmbunătățit suplimentar prin 

exprimarea tumorală a liganzilor inhibitori pentru receptorul programat de moarte 1 (PD-1) care, atunci când este 

legat la receptorii lor în celulele T, limitează absorbția glucozei intrinseci a celulei T și glicoliza ( 107,108 ) . S-a 

raportat că KD reduce semnificativ expresia ligandului inhibitor PD-1 (PD-L1) pe CD8 + TIL ( 109 ). In plus, 

soarecii hraniti cu KD au redus expresia PD-L1 asupra celulelor canceroase care inhiba notoriu activitatea celulelor 

T CD8 + ( 109 ). Acest lucru sugerează că KD poate modifica supresia celulelor T mediată de tumori prin reducerea 

numărului de celule care sunt susceptibile de inhibare prin calea inhibitorie a PD-1 (Figura 22 ). 

În prezent, a existat un interes intens în dezvoltarea imunoterapiei cu celule T adoptive (ACI), care constă în 

reintroducerea în celulele T a pacienților care au fost activate și expandate anterior in vitro ( 110 , 111 ).Succesul 

ACI depinde de capacitatea replicativă a celulelor T implantate. O mare cantitate de cercetare a fost îndreptată în 

optimizarea activării celulelor T și utilizarea adjuvanților adecvați pentru ACI. Cu toate acestea, puține studii 

experimentale s-au axat pe manipularea căilor metabolice care ar putea spori potențialul imunoterapiei. Când sunt 

prezenți în cultură, celulele T dispun de o disponibilitate mare de glucoză, care este departe de nivelurile fiziologice 

de glucoză, în special în mediul tumoral ( 112 , 113 ).Astfel, odată reintroduse la pacienți, celulele T suferă de 

niveluri scăzute de glucoză și prezintă o supraviețuire și o capacitate replicativă moderată . S-a raportat că limitarea 

glicolizei în celulele T cultivate poate crește longevitatea lor fără inhibarea capacității proliferative ( 114 , 115 ) 

(Figura 2 ). O altă modalitate potențială de a spori capacitatea replicativă și longevitatea celulelor ACI este 

promovarea fosforilării oxidative și a biogenezei mitocondriale prin inhibarea căii de semnalizare în legătură cu 

glucoza care conduce, în cele din urmă, la persistența in vivo și la îmbunătățirea imunității antitumorale 

( 116 ). Reprogramarea metabolică a limfocitelor glicolitice infiltrate spre o stare catabolică bazată pe oxidarea 

acidului gras pare să asigure succesul imunoterapiei ( 113 ). În conformitate cu această ipoteză, s-a demonstrat 

recent că intensificarea catabolismului lipidic în celulele T CD8 + mărește eficacitatea imunoterapiei în cadrul unui 

micromediu tumoral scăzut în glucoză ( 117 ). Într-un model de șoarece de gliom malign, o citoliză crescută prin 

intermediul celulelor T CD8 + reactive tumorale a fost de asemenea realizată prin dieta cetogenică 

( 109 ). Reprogramarea imunometabolică necesară pentru CD8 + TIL ar putea explica cel puțin parțial mecanismul 

prin care KD sau postul sporesc efectul citotoxic împotriva celulelor canceroase. Astfel de diete sunt într-adevăr 

puternice în inducerea unei schimbări metabolice celulare de la glicoliză către FAO. 

Acum apare că răspunsul CD8 + TIL la inhibitorul PD1 al blocării imune de control poate fi, de asemenea, modulat 

de către microbiota intestinului ( 118-120 ). O lucrare recentă a arătat că microbiota fecală de la pacienții afectați cu 

melanom metastatic și responsabilă de terapia anti-PD1 prezintă o abundență crescută de Akkermansia 

mucinifilă . Introducerea A. muciniphila la șoarecii cărora li s-a administrat transplant de fecal microbiotar uman 

nonresponder îmbunătățește infiltrarea și activitatea celulelor T CD8 + imună și creșterea eficacității terapiei anti-

PD1 ( 120 , 121 ). O altă observație interesantă este că Faecalibacterium și Bifidobacterium sunt asociate cu 

răspunsurile antiinflamatorii, un braț de reglementare a sistemului imunitar care urmărește prevenirea supraactivării 

răspunsului imun și restabilirea homeostazei gazdă ( 120). Având în vedere că schimbările în metabolismul gazdă și 

microbiota pot să apară în tandem, s-a presupus că diversitatea și compoziția microbiană a intestinului sunt 

predictori ai răspunsului la terapia cancerului (Figura 2 ). În consecință, șoarecii fără germeni implantați cu celule 

tumorale umane și transplantate cu fecale de la respondenții de chimioterapie au prezentat un răspuns ameliorat la 

chimioterapie comparativ cu șoarecii colonizați cu microbiotină de la pacienți care nu răspund ( 119 ). 

Dieta are o capacitate puternică de a remodela rapid și reproductibil microbiomul intestinului ( 122 ). Într-adevăr, 

dieta pe bază de plante sau pe bază de plante remodelează structura comunității microbiene și suprapune diferențele 

interindividuale în exprimarea genelor microbiene. Este cunoscut faptul că dietele pe bază de animale cresc 

abundența microorganismelor tolerante la nivelul bilelor ( Alistipes, Bilophila și Bacteroides ) și reduc 

nivelurile fermierilor fermianți mari care metabolizează polizaharidele din plante ( Roseburia, Eubacterium 

rectale și Ruminococcus bromii ) ). Mai recent, s-a demonstrat că postul in zile alternative schimbă compoziția 

microbiotă intestinală de la Bacteroides la Firmicutes conducând la creșterea produselor de fermentație 

( 123 ). Alimentele pe bază de plante sunt caracterizate, în principal, prin amidonuri rezistente și fibre dietetice și 

favorizează fermentarea și descompunerea mediată de microbiota intestinală. Aceste procese asigură o cantitate 

suplimentară de acizi grași cu catenă scurtă (SCFA) la gazdă ( 124 ) (Figura 2 ). SCFA majore, adică acetat, 
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propionat și butirat, au raporturi de producție diferite și activități fiziologice. Prin metabolomică pe bază de RMN-H, 

s-a arătat că șoarecii tratați cu post alimentar alternativ au crescut concentrațiile acetatului atât în cecum cât și în ser 

( 123 ).Acetații, când sunt legați la coenzima A (acetil-CoA), se numără printre cei mai activi și mai metabolici 

dinamici ai metabolizării intermediare. În condiții stricte (de exemplu, condiții de post alimentar), celulele 

canceroase pot transforma acetatul extracelular în acetil-CoA, promovând astfel biogeneza blocurilor de construcție 

membranare care susțin rata de proliferare ridicată. Acest răspuns adaptiv implică forma citozolică a sintetazei acil-

CoA cu catenă scurtă (ACC2). În consecință, au fost detectate niveluri crescute de proteină ACC2 într-un subset de 

probe de cancer de sân triple negativ uman și o astfel de creștere se corelează cu supraviețuirea săracă ( 125 ). În 

mod diferit față de acetat, butiratul prezintă multe proprietăți reglatoare, incluzând inhibarea deacetilazelor 

histonei. Inhibitorii histone deacetilazei (HDACi) se dezvoltă ca medicamente anticancer promițătoare atunci când 

sunt administrate singure sau în combinație cu agenți chimioterapeutici sau radioterapie. Studiile anterioare 

sugerează că HDACi au un grad ridicat de selectivitate pentru uciderea celulelor canceroase. De exemplu, butiratul 

de sodiu HDACi suprimă reparația de spargere dublă a ADN-ului indusă de etopozid mai eficient în celulele MCF-7 

decât în celulele HEK293 ( 126 ). Numai butiratul de sodiu a condus la acumularea de ROS, pauze duble de catenă 

ADN și apoptoză în liniile celulare de cancer de colon HCT-116; când se combină cu mitomicina C sau radioterapia, 

butiratul de sodiu mărește sensibilitatea celulelor canceroase la medicament ( 127 , 128 ). La modelele animale de 

carcinom gastric, s-a constatat că butiratul de sodiu inhibă formarea masei tumorale și crește infiltrarea tumorii prin 

CD8 + TIL ( 129 ). În cele din urmă, mai multe studii au demonstrat, de asemenea, o eficacitate puternică a SCFA de 

a inactiva factorul nuclear kb prin scăderea producției de citofină proinflamatorie TNFα ( 130-134 ), care este 

activată în mod obișnuit pentru a promova mediul pro-carcinogen de mediu Figura ( Figura11 ). 

Concluzie și perspectivă 
În ciuda progreselor recente făcute în terapia cancerului, prognosticul pentru mulți pacienți cu cancer rămâne slab, 

iar tratamentele actuale prezintă încă reacții adverse severe.Astfel, găsirea unor tratamente complementare care au o 

toxicitate limitată la pacienți și care să sporească simultan răspunsurile terapeutice la cancer față de celulele normale 

este urgentă. Dieta are o capacitate puternică de a modula răspunsurile celulare la stimulii de mediu și 

prezintă un potențial mare de îmbunătățire a prognosticului cancerului. Mecanismele prin care nutrienții 

nutrienți sporesc efectele anticanceroase ale terapiilor standard anticanceroase (chimioterapie, radioterapie, 

imunoterapie) nu au fost încă elucidate. Studiile preclinice au demonstrat siguranța și eficacitatea intervențiilor 

specifice dietetice în contracararea progresiei tumorale în timpul terapiei anticanceroase în modelele 

murine. Cu toate acestea, majoritatea datelor prezente în literatură profită de utilizarea șoarecilor și acest lucru 

poate limita traducerea la cercetarea clinică. Prin urmare,o cantitate imensă de lucru este necesară acum pentru a 

confirma aceste rezultate foarte promițătoare la oameni. 

privarea de nutrienți (de exemplu, glucoză, aminoacizi cu sulf –metionină, cisteină si completez glutamina ), 

precum și a factorilor de creștere responsabili cu nutrienții (de exemplu IGF-1) pare să ucidă în mod selectiv 

celulele canceroase proliferative / rezistente ridicate prin forțarea activului lor glicolitic către un metabolism 

oxidativ acizi grași și corpuri cetone ca surse de energie) și limitând activitatea GPX ca urmare a nivelurilor 

reduse de GSH.  deficitul de nutrienti de asemenea , îmbunătățește immunometabolismul si crește eficiența 

citotoxice CD8 + TIL în masa tumorii prin, probabil, microbiotei concomitentă a intestinului și rearanjamente 

immunometabolice (Figura3  ). 
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Figura 3 

Îmbunătățirea metabolitului și a profilului imunitar anticancer cu k-PBD. Dovezile din postul prelungit, dieta 

imitativă la post (FMD) și dieta ketogenică au demonstrat o utilitate puternică ca adjuvanți în tratamentul 

cancerului (1). În această problemă, propunem o dietă moderată pe bază de plante ketogenica (k-PBD), scăzută 

în carbohidrați (în special in amidon și zaharuri) și proteine animale (săruri ale aminoacizilor cu sulf și 

seleniu), dar bogate în grăsimi [ acizi grași (PUFA) in special OMEGA 3] (2), care ar putea modula puternic 

metaboliții circulanți (3), factorii imunologici (4) și activul intestinal microbiota (5) care în general creează un 

mediu ostil față de celulele canceroase. 
În aceasta , propunem cicluri săptămânale de 4 zile de la o dieta bazata pe plante moderat cetogena (k-PBD) 

, care ar putea reprograma metabolismul sistemic care conferă un mediu ostil celulelor canceroase ((Figura 

3).). În special, k-PBD ar trebui să aibă un nivel scăzut de proteine (în principal proteine vegetale cu conținut 

scăzut de aminoacizi cu sulf și seleniu), carbohidrați (legume neamidonoase) și lipide (în special uleiuri 

vegetale neprelucrate bogate în PUFA- acizi grasi polinesaturati omega 3). În mod remarcabil, chiar dacă nu 

este susținută de date experimentale, este foarte de așteptat ca această dietă să poată crește cetonemia deoarece 

conține cantități mari de grăsimi concomitent cu reducerea caloriilor.  
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Această dietă ar putea crește eficiența CD8 +TIL, prin reprogramarea metabolismului lor (metabolismul dependent 

de grăsimi) pentru a contracara mai bine caracteristicile metabolice ale celulelor canceroase proliferative 

(metabolizarea dependentă de glucoză) și a sensibiliza celulele canceroase la terapie. K-PBD ar putea fi consumata 

înainte de terapiile convenționale de cancer (de exemplu, înainte de fiecare ciclu de chimioterapie sau înainte de o 

singură fracțiune de radioterapie). Cu această compoziție și timpul de tratament, k-PBD ar putea fi eficientă în: 

(i) schimbarea chimiei membranei prin îmbogățirea cu PUFA (indice de peroxidare ridicat); 

(ii) reducerea puterii antioxidante dependente de sulf (scăderea NADPH, GSH, GPX4); 

(iii) forțarea deplasării metabolice către metabolismul mitocondrial în celulele canceroase. Mai mult, fibrele 

fermentative ridicate ale k-PBD pot induce o modificare a funcției microbiologice funcționale îmbunătățind 

eficacitatea imunoterapiei (de exemplu, terapia anti-PD1) (Figure4 ). 

 

Figura 4 

Reacțiile fenotipice ale cancerului ipotetic la k-PBD. Pentru studiile de intervenție la om, k-PBD (timp de 4 zile 

consecutive, 5 porții pe zi) ar trebui să furnizeze aproximativ 1100 kcal / zi cu 5% calorii din proteine 

vegetale, 25% carbohidrați (legume neamidonoase) 70% din uleiurile vegetale neprelucrate bogate in PUFA-

fosfolipide marine, ulei de krill, ulei de peste , ulei de in, de canepa, de avocado si nuca, avocado nuci samburi 

si seminte… (1). k-PBD propusă pentru modelele de cancer de șoarece ar trebui redusă în calorii totale (reducerea 

cu 40% față de dieta ad libitum ), oferă calorii 7% din proteine vegetale, 45% carbohidrați scăzut de amidon, 48% 

uleiuri vegetale. Modelul dietetic propus trebuie inițiat înainte de terapiile convenționale pentru cancer (3). 
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TOATE STUDIILE CLINICE despre PROBIOTICE, OMEGA 3, post (va 

recomand sa le cititi toate online intr-ucat beneficiile sunt multiple si la 

fel de multe sunt si articolele si nu le pot include toate in carte):  

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=probiotice 

de exemplu : 

Rol de sustinere si refacere in timpul si dupa CHIMIOterapie 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/08/03/probioticele-antibioticele-si-chimioterapia-

important/ 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/08/07/utilizarea-alimentelor-functionale-si-a-

suplimentelor-orale-omega-3-pre-si-probiotice-adjuvanti-in-tratamentul-cancerului-abdominopelvic/ 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2017/09/18/bacteriile-intestinale-pot-amplifica-

dramatic-imunoterapia-cancerului/ 

mai multe despre bacteriile intestinale lactice /probiotice/alimentele 

fermentate si cancer 
am discutat anterior despre rolul probioticelor in cancer  ( 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2017/09/22/studiu-clinic-rolul-probioticelor/ )si am 

vazut ca recepția/ingestia orală a Bacillus oligonitrophilus KU-1 a dus la prelungirea vieții la pacienții cu 

cancer cu prognostic terminal și stabilizarea creșterii cancerului si mai important speciile lactice 

bifidobacterium si lactobaciilus sustin imunitatea/pot amplifica dramatic imunoterapia cancerului . 
in plus fata de aceasta bacteriile intestinale prietenoase,numite si probiotice(cum sunt si cele 2 specii lactice 

mentionate anterior ) in urma fermentarii din intestine genereaza hidrogen molecular in cantitati semnificative , un 

alt avantaj major pentru bolnavii de cancer. 

este de asemenea o flora intestinala sanatoasa sustine un psihic si stare emotionala pozitiva (poate unul din cele mai 

importante lucruri pentru un bolnav de cancer deoarece starile emotionale negative prelungite sunt supresorul 

imuntiar NR 1 ) 

 vom discuta astazi despre un alt avantaj al unei flore intestinale sanatoase si in special a sepciilor lactice pentru un 

bolnav de cancer si anume acidul lactic BENEFIC, numit si L+ dextrogire . Acesta este un acid organic slab, 

necesar ca mijloc de stocare a glucozei in lipsa oxigenului. In situatiile de anaerobie partial sau totala, celulele nu 

reușesc sa desfacă glucoza in anhidrida carbonica si apa pentru a procura combustibilul necesar ATP-ului, motiv 

pentru care se opresc la acidul piruvic, care la randul lui se transforma in acid lactic. Vom vedea putin mai incolo ca 

exista doua situatii in care se recurge in organism la acest metabolism anaerobic: 

efortul intens si …o afectiune grava numita cancer. 

Despre Izometrie 
Substanțele care au proprietatea de a roti planul luminii polarizate se numesc optic active . Cele care rotesc planul 

luminii polarizate spre dreapta se numesc dextrogire (notate „+”), iar cele care îl rotesc spre stânga se numesc 
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levogire (notate „–”). 

 
In schimb, acele literele majuscule L si D desemnează tot dextrogire/levogire dar fac referire la aranjarea spatiala a 

atomului de carbon: 

 
Acidul lactic benefic organismului este L+ dextrogire , unde L+ desemnează configurația spațială levogira (in 

stanga) a atomului de carbon iar + desemnează devierea polarizata a luminii (spre deapta). 

In organismul sănătos, acidul lactic L+ dextrogire se formează prin descompunerea glucozei in lipsa oxigenului, 

ceea ce permite producerea energiei (ATP-ului) pentru majoritatea reacțiilor chimice din corp in situații de efort 

spontan si intens, ori de câte ori intensitatea efortului depus depășește 50% din capacitatea maxima si oxigenarea nu 

mai face fata necesitații. Producția de ATP este mai redusa in aceste cazuri, dar foarte rapida. 

La o privire atenta, vedem ca si in cazul cancerului situația este similara, caci la viteza de expansiune a unei tumori, 

oxigenul nu i-ar fi ajuns, așa ca de la bun început celula canceroasa imita comportamentul organismului sănătos in 

situații de efort maxim: utilizează Acidul Lactic…doar ca sub forma sa denaturata, D – levogire ! 

revenind la faptul ca fara oxigen celulele nu reușesc sa desfacă glucoza in anhidrida carbonica si apa pentru a 

procura combustibilul necesar ATP-ului, motiv pentru care se opresc la acidul piruvic, care la rândul lui se 

transforma in acid lactic si la faptul ca celule canceroase lucrează cu predilecție in mediul anaerob 

Din momentul in care celula devine canceroasa si are mitocondriile afectate isi modifica implicit si metabolismul 

supravietuind  fermentand glucoza in acid lactic D- levogire chiar si in prezenta oxigenului si nu mai știe sa 

transforme nici lipidele în glucide (regim ketogen) și nu mai are implicit nici capacitatea de a fabrica acidul lactic 

L+. 

Ea reușește sa fabrice doar „imaginea sa in oglinda” acidul lactic D- Levogire – înseamnă ca molecula deviază 

lumina spre stânga (patogen) in loc sa o devieze Dextrogire (+), spre dreapta (benefic). 

In concluzie, energia celulei canceroase vine dintr-o forma a Acidului lactic (D-) opusa optic celei naturale (L+). 
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Administrarea de Acid lactic benefic L+ va duce deci la anihilarea combustibilului cancerigen D- , pe principiul 

opoziției de faza: doua forte opuse, de frecventa egala, se anulează reciproc 

aceasta anulare reciproca se produce si asupra tumorii canceroase când consumam Acidul lactic benefic L+ asa cum 

rezulta si din fermentarea cu speciile bacterii lactice-a cerealelor sau a zerului de lapte, pentru ca acesta ii va anihila 

celulei canceroase singura sursa de energie: Acidul lactic D- . 

stiintific „Activitatea optică  dispare atunci când se suprimă chiralitatea moleculei; de exemplu dacă în molecula 

acidului lactic se înlocuiește gruparea hidroxil cu un atom de hidrogen. De asemenea, activitatea optică dispare și 

atunci când unul din enantiomeri se transformă reversibil în celălalt, până când se ajunge la un amestec 

echimolecular al celor doi enantiomeri (amestec racemic).” 

Cam asta se întâmplă cu Acidul lactic D- al celulei canceroasa când intra in contact cu Acidul Lactic L+ . 

-„Transformarea aceasta (numită racemizare) poate avea loc spontan (ex. termic) sau sub acțiunea unor catalizatori 

acizi sau bazici, deci si prin amestecul celor doua forme de acid lactic. În amestecul racemic (denumit și racemat) 

acțiunea celor doi izomeri asupra luminii polarizate se compensează.” 

De la teorie la practica: Lacto-Fermentatea 
Denumirea de lacto-fermentare vine de la producerea in timpul fermentației a acestui Acid lactic +, atat de benefic 

organismului. Cel mai cunoscut promotor al conceptului de alimentatie lacto-fermentata este Dr. Johannes Khul – un 

articol intreg: Lacto-fermentarea cerealelor – Alimentul ideal. 

Alti specialisti care tin cont de eficacitatea terapeutica a acidului lactic. Dr. Pavel Chirila este printre putinii 

specialisti care sunt la curent cu lucrarile Dr. Johannes Khul: 

„Optați pentru murături preparate în apă cu sare şi nu în oțet, indiferent de sezon. Toate acestea conțin acid lactic, 

despre care un cercetător german ( n.a: J. Khul) a afirmat ca „tumorile canceroase înaintează în organism printr-o 

pătură de acid lactic în jurul lor (n.a lvogire). În momentul în care un om consumă alimente bogate în acid lactic, 

ficatul se mobilizează şi începe să metabolizeze acidul lactic (n.a: dextrogire) într-un ritm alert, ocazie cu care scade 

şi zona de acid lactic din zona peri-tumorală”. 

Acidul lactic dextrogir va destrăma platoșa celulelor tumorale formata din acid lactic levogir. 

Dr Pavel Chirila sa recomande utilizarea alimentelor bogate in acid lactic: „Alimentele fermentate, bogate în acid 

lactic precum varza murată, pâinea cu maia, borșul, brânza de vaci și iaurtul, neutralizează acidul lactic produs de 

celulele tumorale.” 

La nivel international unul din specialiștii in cancer  care au aplicat in terapia anticanceroasa potențialul enorm al 

acidului lactic este Dr. Waltraut Fryda, medic senior la Institutul Issels Ringberg Klinik din Germania.  

Ea a scris o lucrare de referință: „Diagnosis: Cancer”, unde descrie cum administrarea formei pozitive a acidului 

lactic [acid lactic dextrogir] sub forma sa naturala (cereale lacto-fermentate, zar din lapte, etc) care poate restaura 

echilibrul pH-ul intre mediul extra si intra celular intr- o perioadă foarte scurta. Citat: 

„Supra-acidificarea țesutului este împiedicată în organismul sănătos de către acidul lactic dextrogir (L+), care este 

produs în mod constant prin activitate sportiva și nutriție adecvată.(…) Acidificarea sângelui prin acid lactic 

dextogir (L+) scade valoarea pH-ului sanguin până la egalizarea cu valoarea pH-ului țesutului. Aceasta durează 

aproximativa cinci săptămâni la pacienții cu cancer cărora li se administrează o doză adecvată de lactic dextrogir”. 

Conform sistemului de compensare tampon, când un mediu (organ, celula, fluid biologic) se acidifica, automat 

mediul învecinat de care este despărțit de o bariera (vase sangvine/ membrana celulara/ piele, etc) va cauta sa se 

alcalinizeze. Pe acest concept funcționează si terapia Dr. Waltraut Fryda, căci acidificarea sângelui provoacă 

implicit alcalinizarea limfei…implicit acidificarea celulei la parametri normali. Daca ar fi sa măsuram pH-ul 

organismului atins de cancer pe toate compartimentele ar rezulta aceste perechi: 

– Intracelule cancer mediu usor alcalin – țesut acid extracelule cancer(mult acid lactic si toxine secretate de celulele 

de cancer) 

– Țesut acid in exteriorul celulelor cancer – sânge alcalin 

– Sange alcalin – urina acida și saliva acida. 

Dr. Waltraut Fryda a scris cartea Diagnostic: Cancer, subliniind epuizarea adrenalinei ca componentă cauzală 

centrală a cancerului care a destabilizat homeostazia corectă a echilibrului pH-ului tisular al organismului. Doctorul 

Fryda a folosit adrenalina și administrarea formei pozitive a acidului lactic [acid lactic dextrootator] pentru a 
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normaliza echilibrul corect al pH-ului [acid-alcalin] al organismului și pentru a restabili sănătatea multor pacienți. 

Într-un fragment din cartea sa din faza 2 a cancerului, doctorul Fryda explică mecanismul acidului lactic 

dextrootator (o substanță naturală din organism) și cum, atunci când este ingerat în formă homeopatică, poate re-

alcalina țesuturile și celulele organismului o perioadă de 5 săptămâni. Doctorul Fryda recomandă pacientului să 

ingereze 30 de picături de trei ori pe zi de această substanță homeopatică pe stomacul gol [disponibil comercial și 

cunoscut sub numele de Pleo-Sanuvis Drops 4X, 6X, 12X, 30X, 200X]. Veți avea nevoie de aproximativ 3 sticle 

pentru perioada de 5 săptămâni și apoi continuați cu o doză de întreținere de 30 de picături o dată pe zi. Este, de 

asemenea, relevant să știm că acidul lactic dextrorotator se găsește în cantități mari în zer, produsul secundar lăptos 

de brânză de vaci, care se întâmplă să fie unul dintre cele două ingrediente principale ale Dietei de Cancer Johanna 

Budwig. 

 rata de vindecare pe termen lung obținută de Dr. Waltraut Fryda /tratamentul Issels este impresionanta , urcând la 

87% chiar la pacienții avansati. 

Din Diagnoza: Cancer, de Dr. Waltraut Fryda 

Raportul acid-alcalin 

Un pacient cu cancer intotdeauna sufera de supra-acidifiere a tesuturilor.Pentru a distruge tumoarea unui mediu 

favorabil, valoarea ph tesutului trebuie schimbata de la acid la alcalin.Aceasta este mai usor de spus decit pentru ca 

toate alimentele care formeaza alcalinitate își pierde efectul intenționat imediat după intrarea în sânge, deoarece este 

folosit în sânge pentru tamponare, înainte ca acesta să ajungă la țesut. Organismul (corpul) se străduiește întotdeauna 

prin mecanisme adecvate de reglare pentru a menține valoarea pH-ului sanguin la aproximativ 7,4, care este absolut 

esențială pentru stabilitatea hormonilor, în special a adrenalinei.O scurtă recapitulare a legii proporționalității inverse 

a modificărilor valorii pH-ului în sânge și țesut: dacă valoarea sanguină a pH-ului scade, valoarea țesutului-pH 

crește (și invers ). Aceasta ne dă un fel de pârghie: ar trebui să fie posibilă creșterea indirectă a unei valori 

nesănătoase a pH-ului țesutului acid prin scăderea usoara a valorii pH-ului sangelui alcalin . 

„Supra-acidificarea țesutului este prevenită de către organismul sănătos cu acidul lactic dextrorotator care este 

produs în mod constant prin mișcare și nutriție adecvată, ceea ce indică faptul că este necesară o intrare a acidului 

lactic optic dextrorotator. o contradicție cu laicul, în acel țesut trebuie să fie dezacidificat prin administrarea unui 

acid. Dar paradoxul dispare, totuși, dacă toate interrelațiile sunt ținute în minte. 

Acidificarea sângelui prin acid lactic detrorotator scade valoarea pH-ului sanguin până când valoarea pH-ului 

țesutului atinge același nivel.  durează tocmai cinci săptămâni la pacienții cu cancer cărora li se administrează o doză 

adecvată de acid lactic dextrootator (treizeci de picături, de trei ori pe zi). Acest lucru a fost confirmat de mai multe 

ori prin propriile mele măsurători de-a lungul multor ani de valoare a pH-ului sanguin. 

„În perioada de la prima până la aproximativ a patra zi din săptămâna 6, substanțele acide vor fi evacuate din țesut în 

sânge, valoarea pH-ului scăzând pentru o perioadă scurtă de timp până la valori foarte scăzute. Excreția substanțelor 

patologice a țesutului prin sânge, ficat, rinichi și piele în această perioadă este evidentă dintr-un miros total mirositor 

și acid. 

 

„Continuarea aprovizionării cu acid lactic dextrorotator asigură, în cele din urmă, o restituire fără probleme și 

fiziologice și menținerea valorii pH-ului de sânge de 7,4 și o valoare a țesutului-pH deasupra acestei cifre, ceea ce va 

elimina o precondiție critică pentru creșterea continuă a unei tumori Rinichii și ficatul sunt acum capabili să își 

îndeplinească funcțiile complete de detoxifiere, punând astfel bazele pentru o îndepărtare sigură a produselor de 

dezintegrare ulterioare ale unei tumori maligne. 

În cele din urmă, acidul lactic dextrorotator determină, de asemenea, neutralizarea biologică a acidului lactic 

toxic, levorotator al tumorii într-o formă netoxică, racemică. Aceasta este extrem de importantă 

deoarece înlătură stimulentul pentru o creștere a ratei de divizare celulară. Normalizarea echilibrului acid-

alcalin stimulează, de asemenea, producția de adrenalină și îmbunătățește eficacitatea acesteia, o condiție 

prealabilă la fel de importantă pentru un metabolism sănătos (aerob). ” 

Protocol: 

Administrarea acidului lactic detoxicator (Pleo-Sanuvis) este foarte ușoară.  30 de picături (1/2 o linguriță) oral 3 ori 

pe zi, pe stomacul gol. O sticlă de 100 ml va costa aproximativ 40 de dolari și va dura 2 săptămâni. Pentru a restabili 

balanța acido-alcalină, la nivel celular, va trebui să urmați acest protocol timp de cel puțin 5 săptămâni (ceea ce 

înseamnă că va trebui să achiziționați 3 sticle). Este recomandabil să continuați să luați Pleo-Sanuvis, la o doză de 

1/2 linguriță pe zi, după aceea. Sau, puteți întrerupe utilizarea lui Pleo-Sanuvis dacă consumați în mod regulat acid 

dex-lactic sub formă de Kombucha, zeama de varză murata sau produse lactate din acidul dex-lactic, cum ar fi 

kefirul, iaurtul, zerul sau smântâna. 

http://issels.com/statistics.aspx
http://issels.com/statistics.aspx


Material suplimentar 

„Acidul lactic este elementul funcțional al creșterii naturii și a componentei regenerative a celulelor de plante și 

animale deteriorate. Este lipsa prezenței acidului lactic cultivat în natură în dieta noastră zilnică, care este problema 

reală”. 

(Dr. Johannes Kuhl, coajă pentru cancer) 

Dr. Kuhl lucrează din cadrul legii isopatice, care susține că o boală conține mijloacele pentru vindecarea ei în 

propriul agent cauzal, atunci când sugerează că produsele lactate fermentate sunt neprețuite ca agent preventiv și 

vindecător în boală. Conform legii isopatice, acidul lactic din fermenți, cum ar fi kefirul, elimină excesul de acid 

lactic din celulele corpului. Administrarea terapeutică a alimentelor fermentate cu acid lactic este, prin urmare, 

curativă a celulelor corpului care fermenteaza.În urma legii isopatice, care a fost aplicată pentru prima dată de 

Hippocrates și reafirmată de Paracelsus, Robert Koch și Pasteur, Dr. Kuhl recomandă începerea tratamentului 

cancerului cu o doză slabă, dar frecventă de acid lactic, care ar trebui crescută treptat. Spune el, „În tratamentul 

tumorilor trebuie să tratăm însăși formarea vieții celulare; respirație și fermentație. „Este posibilă numai tratarea 

respirației celulare în mod indirect, pentru a evita distrugerea sau paralizarea celulei. Aceasta se realizează 

cel mai bine prin ingerarea alimentelor fermentate cu acid lactic. Cele mai recente descoperiri științifice 

sugerează că este bine să se introducă alimente fermentate cu acid lactic dintr-o varietate de surse, de 

exemplu, kefir, kombucha, fructe fermentate cu acid lactic, legume fermentate cu acid lactic etc. (de la: Klaus 

Kaufman, Kefir Rediscovered) 

Terapia cancerului uterin – vindecată „de pe patul de deces” 

după intervenția chirurgicală și tratamentul cu radiații multiple 
În februarie 1950, pacientul a suferit o histerectomie (rezecția totală a uterului) și excizia tuburilor și a 

ovarelor. După o ședere de două luni în spital, a fost eliberată ca „îmbunătățită”. 

După un examen de urmărire, în mai 1951, pacientului i sa prescris o serie de tratamente cu raze X (un total de 

24). Ea a mers la lucru dimineața și a avut tratament în după-amieze. După cea de-a douăsprezecea sesiune de 

radioterapie, ea a fost informată de către medicul șef înalt, că în curând va trebui să rămână în clinică, deoarece 

singură, nu va mai putea tolera tratamentul cu radiații mult mai mult. Echipat cu o voință de oțel, a făcut jumătatea 

rămasă, totuși, continuând să meargă la lucru. 

După cea de-a 18-a sesiune, corpul ei a arătat arsuri grave ale radiațiilor și a dezvoltat o descărcare de geroasă. Cu 

toate acestea, radiologul a continuat tratamentul, deși țipa cu durere, iar abdomenul a fost „complet ars”. 

I-a luat o lună să se recupereze de la arsurile la radiații, în timp ce se simțea foarte prost. 

Câteva luni mai târziu, la o verificare efectuată la jumătatea lunii octombrie 1951, s-a descoperit că a dezvoltat 

metastaze. Doctorii ei au introdus radiul timp de 36 de ore, iar după tratamentul care a durat trei zile în total, a reluat 

din nou lucrul la slujbă. 

Patru săptămâni mai târziu, avea atâta durere încât nu putea chiar să meargă și a fost forțată să rămână 

acasă. Începând să-și piardă rapid greutatea, fața îi era scufundată, cu pielea de pe piept și sângerarea profundă. 

Doctorul ei a administrat un tampon de unguent mic și la trimis acasă. Când două zile mai târziu a experimentat o 

reînnoire a sângerării însoțită de o durere îngrozitoare, medicul de familie ia facut injecțiile (probabil împotriva 

durerii), iar soțul ei a dus-o la spital în ziua următoare. 

După cum o descrie, medicii ei au început-o acum cu tratamente îngrozitoare, inclusiv transfuzii de sânge de două 

ori pe săptămână, tampoane de unguent zilnic, injecții hormonale și irigări ale vezicii urinare (tratamentul radiologic 

a ars în serios vezica). Se simțea atât de slăbită încât avea momente în care dorea doar să renunțe – erau prea multe 

tratamente simultan și, mai mult, se aflau sub sedarea continuă a morfinei, de vreme ce durerea ei era îngrozitoare. 

După șase săptămâni de tratament torturos și ineficient, medicii ei au vrut să o trimită acasă. Știa că moare, a cerut 

un transfer la spitalul raional. Din nou, a suferit o pierdere de sânge urmată de transfuzii, fotografii de hormon și 

injecții cu morfină.Practic, ea a fost abandonată de soarta ei. Când a fost în cele din urmă transferată la cel mai 

apropiat oraș universitar pentru tratamentul cu Betatron, ea observă că „din fericire, mașina a ajuns doar doi 

centimetri (puțin sub un centimetru) adânc”, deci nu putea fi folosită pentru tratarea ei. Verdictul diagnostic al 

profesorului responsabil: „Vaginul pacientului plin de metastaze, nici o speranta sau alt tratament radiologic”. 

Dr. Kuhl încheie raportul despre vindecarea ulterioară a acestei femei „împotriva tuturor șanselor” în următoarele 

moduri nesănătoase: 

” Această femeie aflată în stare de rău și-a recăpătat sănătatea și capacitatea de a lucra printr-o schimbare 

completă și profundă a dietei, alimentele sale principale constând în iaurt și alimente fermentate cu acid 

lactic. ” Pacientul cu cancer recuperat a scris că acum sa simțit excelentă și plină de vitalitate până la punctul în care 

părea că nu a trecut niciodată prin boli și tratamente medicale îngrozitoare. 



O examinare ulterioară de către ginecologul care a tratat-o inițial a arătat că tumoarea a dispărut și că nu există nici o 

întărire a vaginului sau a altor țesuturi sau organe.Pacientul a comentat: „Draga mea familie Dr … a fost atât de 

uimită de procesul meu de vindecare că de mult timp a stat lângă mine și a repetat că am făcut-o acum.” Ce sa 

întâmplat aici este un mare miracol „. „ 

Dr. Kuhl – comentarii: „Nu, nu un miracol, ci un tratament care s-a adresat adevăratei cauze” și adaugă că un 

radiolog i-a spus că, datorită rezultatelor slabe obținute prin radioterapie, el a folosit acum raze X exclusiv în scopuri 

de diagnosticare. 

Notă: Următoarele mărturii din cartea lui Dr. Kuhl „Schach dem Krebs” au fost contribuite de unul 

dintre corespondenții săi, numit G. Schroeder (GS), apoi șef al asociației dieta Waerland din Hanovra, 

Germania (dieta Waerland este o dietă vegetariană numită după creatorul său sunt Waerland [1876-

1955]). GS a aflat inițial despre tratamentul pentru cancerul de către dr. Kuhl de la soția Ebba a lui Are 

Waerland, care și-a exprimat aprecierea pentru aceasta, așa că a început să o recomande unor persoane 

diagnosticate cu cancer. 
Cancerul vezicii urinare s-a vindecat 
Primul pacient de cancer pe care la recomandat în 1958 a fost un prieten al directorului băncii care a suferit de o 

tumoare vezică urinară în continuă creștere – și care, cu doar câteva luni mai târziu, a cunoscut un succes răsunător. 

După ce a luat o probă de țesut, profesorul responsabil a obligat pacientul să sufere o intervenție chirurgicală a 

vezicii urinare radicale cât mai curând, din moment ce acesta nu a reușit, boala sa ar fi mai rea. Cu toate acestea, 

pacientul a preferat o moarte timpurie nu  prelungirea vieții ca un bolnav. 

GS i-a îndemnat să încerce să combine dieta Waerland cu terapia cu acid lactic, conform lui Kuhl. El a găsit chiar și 

sprijinul profesorului Karl-Heinrich Bauer [1], care a încurajat, de asemenea, pacientul cu cancer de vezică să renunțe 

la intervenții chirurgicale și să încerce abordarea dietetică a lui Kuhl. 

Doar cinci luni mai târziu (în Paște 1959), GS a mers să-i cheme pe prietenul său și l-a găsit în spirite înalte – 

precum și o sănătate bună. Omul „condamnat” i-a spus că știe că a depășit boala. Nu mai avea nici un disconfort și 

simțea, de fapt, la fel de grozav ca în trecut. El a continuat cu noua dietă și stil de viață și în cele din urmă a fost 

confirmat vindecarea după o examinare amănunțită a profesorului Bauer și a primului său asistent în august 1959, 

precum și o verificare ulterioară în mai 1960, ambele concluzionând că tumoarea a dispărut. 

GS adaugă că o serie de cazuri suplimentare pe care le observase de atunci și-a întărit opinia că terapia Kuhl a fost 

cheia soluționării problemei cancerului. Aceste cazuri includ, de exemplu, … 

O femeie cu cancer incurabil, spitalizată în Berlin. 
GS a sugerat medicului șef să încerce terapia Kuhl. În timp ce medicul nu credea că merită, era gata să încerce, 

deoarece „toată speranța a fost pierdută în orice caz”. 

Aproximativ șase luni mai târziu, pacientul a fost externat de la spital fără semne de cancer care pot fi 

identificate. Altă 5-6 luni mai târziu, pacientul a suferit o recidivă (își reluase dieta anterioară). 

Cancerul de sân vindecat 
Soția unui prieten de afaceri supusă mastectomiei radicale, însă a recidivat la scurt timp după ce s-au dezvoltat 

bulgări canceroase la locul chirurgiei. Cu un an mai devreme, sora ei a suferit aceeași soartă, inclusiv tratamentul 

canceros radiologic ulterior – și a murit, așa că ea și soțul ei au venit să se consulte cu dr. Kuhl, după care au început 

să-și aplice instrucțiunile. 

Rezultat: cea de-a doua serie de radiații, programată deja, a fost anulată de când noile bucăți au dispărut la scurt timp 

după ce au început tratamentul Kuhl. În câteva luni, pacientul s-a refacut complet. 

Cancerul esofagian vindecat 
Un bărbat în vârstă de 75 de ani, cu cancer al esofagului care afectează deja limba (care a fost puternic inflamat și 

umflat), precum și alte boli: după trei săptămâni de tratament cu Kuhl, la uimirea fiecăruia, umflarea și inflamația 

limbii a dispărut și pacientul și-a recăpătat capacitatea de a înghiți și de a vorbi. El a murit câteva luni mai 

târziu,  printre alte plângeri, de asemenea suferea de boli hepatice și de rinichi cu edem, care nu a fost vindecat. 

Cu toate acestea, îmbunătățirea stării sale a fost cu adevărat remarcabilă, având în vedere că pacientul a trăit un stil 

de viață nesănătoasă și a fost afectat de mai multe boli. 

Coborârea tumorii abdominale în stadiu final (probabil a uterului) 
În toamna anului 1959, fratele ginecolog al GS a încercat abordarea Dr. Kuhl pe unul dintre pacienții săi. 

După îndepărtarea unei tumori abdominale, starea de sănătate a acestei femei a apărut fără speranță, deoarece avea și 

metastaze inoperabile. Deoarece nu mai era niciun ajutor, ginecologul a încercat dieta Kuhl. Spre uimirea sa, testul 

sa transformat într-un succes răsunător. Rana chirurgicală s-a vindecat perfect și metastazele au dispărut din 
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cavitatea abdominală. Un control medical efectuat în primăvara următoare nu a arătat nici o anomalie sau dovezi de 

boală. 

Complet recuperat și într-o stare excelentă de sănătate, pacientul a urmat terapia conștiincios. 

Doar cât de important este acest tip de respectare strictă poate fi de asemenea văzut din cazul unei femei cu o 

tumoare canceroasă care a încercat dieta Kuhl, dar care nu a prezentat nici o îmbunătățire chiar câteva luni 

mai târziu. La interogatoriu sa dovedit că nu putea să renunte la bucata de prăjituri zilnică. 

Dr. Kuhl adauga ca ar putea sa completeze cele de mai sus cu mai mult de 200 de cazuri de pacienti cu cancer 

care au fost tratati cu succes, dintre care o parte au renuntat si au trimis acasa sa moara dupa ce au trecut 

prin spital cazuri pe care dr. Kuhl le-a publicat în lucrarea sa majoră [2] vor fi traduse și publicate de Healing 

Cancer Naturaly, la o dată ulterioară. 

Două cazuri de cancer terminal al uterului s-au vindecat grație laptelui de capră fermentat 
Pe parcurs, dr. Kuhl menționează alte două cazuri – mai întâi cele ale mamei ginecologului. Fiind asociată de fiul ei 

într-o conversație privată, ea a fost afectată de cancerul uterin, care nu mai putea fi tratat convențional. În cele din 

urmă s-a refăcut, totuși, după consumarea zilnică de lapte de capră fermentat. Un alt caz de cancer fără cancer 

(cancerul abdominal feminin, cu metastaze pe toată suprafața abdomenului, inclusiv ficatul) a fost tratat inițial cu 

intervenție chirurgicală și radiații, fără a beneficia, dar a fost recuperat fără administrarea altor medicamente prin 

utilizarea laptelui de capră fermentat (care, Kuhl, ca purtător al acidului lactic, a fost un factor decisiv în efectuarea 

vindecării). 

Diverse tratamente pentru cancer prin tratamentul alimentar fermentat cu acid lactic 

raportat de Prof. Dr. Kuhl 
Dr. Kuhl menționează în cărțile sale multe alte povestiri de succes, între ele 

 o pacientă de sex feminin cu melanosarcomul, îndemnată să sufere o amputare a piciorului afectat, precum și o 

radioterapie cu doze mari din cauza metastazelor ganglionare limfatice la nivelul ei. Nu s-a supus tratamentului 

canceros alopat/ convențional.Sănătos cu ambele picioare intacte și fără semne de boală de la cinci ani; 

 un caz de cancer pulmonar vindecat fără tratament convențional; 

 două tipuri de cancer de stomac vindecate; 

 două cazuri de cancer de limbă sănătoasă din nou; 

 cancer rectal vindecat; 

 cancerul laringian vindecat; 

 trei cazuri de limfom Hodgkin vindecat. 

 În plus, o întreagă serie de pacienți cu cancer deja renunțați de către medici după ce au suferit un tratament 

canceros alopat/convențional complet (care la acea dată însemna operație chirurgicală și radioterapie frecvent 

foarte mare) erau încă în viață. Dr. Kuhl a estimat că 70-80% din toți pacienții cu cancer ar putea fi economisiți 

dacă protocolul de acid lactic a fost pus în aplicare cu 100%. Mai exact, dr. Kuhl și-a exprimat convingerea fermă 

„pe baza unor dovezi practice suficiente” că „niciun chirurg nu ar pierde un pacient de cancer de sex feminin cu o 

tumoare primară dacă nebunia tratamentului cu radiație ionizantă pre- și postoperatorie a fost oprită și dieta Kuhl 

complet adoptate și implementate după intervenția chirurgicală „. 

Sucul de iaurt și de varză (alimente fermentate cu acid lactic): observații care indică efectele 

radioprotectoare și rezultatele vindecării în caz de avarie la radiații 
Dr. Kuhl a tratat un număr de pacienți cu cancer care au primit radioterapie (radiografii) și, prin urmare, au suferit 

diverse sechele cum ar fi arsurile de radiații de gradul 1 și 2, senzația stării de piele, senzația de căldură interioară 

etc. Aceste „efecte secundare” din tratamentul cu radiații au fost îndepărtate rapid în următorul regim: de trei ori pe 

zi, o sticlă de lichior plină cu suc de varză murata și cuve de acid lactic [3] pe părțile afectate. 

Alți pacienți ai doctorului Kuhl care și-au continuat tratamentul cu radiații ionizante au relatat că tratamentul cu acid 

lactic intern (de exemplu, cu Viscolacticum , un preparat de plante acid lactic dezvoltat de Dr. Kuhl și consumul de 

alimente fermentate cu acid lactic) să tolereze o a doua serie de tratamente cu radiații de aceeași lungime și doză, 

practic fără disconfort în comparație cu prima, de exemplu fără vărsături și arsuri ale pielii sau mucozite neglijabile 

sau inexistente. 

Dr. Kuhl raportează și experiența Profesorului Sukahire Higuchi cu privire la utilizarea iaurtului ca agent 

radioprotector. Înainte de o audiență de aproximativ 1000 de medici și ingineri asamblate în Tokio în 1957, prof. 

Higuchi a povestit că cincizeci de persoane care au fost expuse zilnic unei radiații radioactive nu au suferit daune 

datorită consumului unui litru de iaurt (= s1 .05669 US quart) în fiecare zi. Tratamentul pentru iaurt a ajutat, de 

asemenea, la vindecarea a șapte medici și tehnicieni cu leziuni prin radiații în decurs de trei luni. 
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De altfel, dr. Kuhl scrie că radioterapia masivă ionizantă a pacienților cu cancer nu este o metodă de tratament, ci 

este asemănătoare cu eutanasia și ar trebui să fie interzisă prin lege. Similar altora, el simte, de asemenea, că există o 

doză [posibil foarte scăzută] de raze X și radiații ionizante în general – o doză care variază de la individ la individ – 

care efectiv exercită un efect stimulativ. 

Studii științifice privind iaurtul și cancerul 
Una dintre cărțile doctorului Kuhl menționează că experimentele pe animale [5]efectuate în SUA în anii 1970 au 

descoperit că șoarecii cu tumori induse artificial au arătat o dezvoltare a tumorii marcată semnificativ sub hrănirea 

cu iaurt. 

Consultarea bazei de date medicale PubMed, găsește numeroase citări ale studiilor care studiază efectul laptelui 

fermentat, în special al iaurtului, asupra tumorilor canceroase. 

Intrând în șirul de căutare cancer + iaurt + șoareci + tumoare [5] , se obțin douăzeci de rezultate, tastând cancerul + 

iaurt + tumoare mai mult de o sută, cum ar fi 

 Relația inversă între aportul de iaurt și riscul de cancer la nivelul tractului aerodigestiv la o populație japoneză 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/22179690 

 Consumul de iaurt și riscul de cancer colorectal în ancheta prospectivă italiană europeană privind cancerul și 

cohorta nutrițională 

(Citat, „consumul ridicat de iaurt a fost semnificativ asociat cu scăderea riscului de cancer colorectal, sugerând că 

iaurtul ar trebui să facă parte dintr-o dietă pentru prevenirea bolii”). 

 Aplicarea laptelui probiotic fermentat în cancer și inflamație intestinală 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/20550747 

(Citat, „folosind un model de cancer de colon murin, … consumul de iaurt a inhibat creșterea tumorilor”.) 

 Aplicarea probioticelor în cancer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/17922945 

 Iaurtul pentru hrană inhibă promovarea și progresia cancerului colorectal experimental 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/15039638. 

 Efectul inhibitor al iaurtului asupra proliferării celulelor tumorale Ehrlich 

Ascites http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/4708161. 

Judecând după experiența anterioară cu studii PubMed care afirmă „Nu există un rezumat disponibil” [4] , pare 

corect să presupunem că rezultatele studiului de mai sus au fost foarte pozitive. 

Cum acționează tratamentul cu alimente cu fermentație lactică pentru cancer, conform Dr. Dr. 

Johannes Kuhl? 
Fără a aborda detaliile științifice extrem de complexe, principiul de lucru conform Dr. Kuhl este eliminarea 

izopatică a surplusului și, prin urmare, a depozitelor de acid lactic din celule prin intermediul alimentelor sau 

suplimentelor fermentate cu acid lactic introduse în organism „in statu nascendi”. Un motiv suplimentar pentru 

eficacitatea unei diete cu acid lactic pare să fie faptul că alimentele fermentate cu acid lactic schimbă pH-ul 

sanguin spre o aciditate mai mare (sângele bolnavilor de cancer este, de obicei, mult prea alcalin, determinat de 

numeroși cercetători de cancer cum ar fi Prof. Dr. Gyula de Szilvay și Prof. Dr. Paul Seeger) 

  

Principiile dietetice ale tratamentului cu alimente lactice-fermentate pentru cancer, conform Dr. Dr. 

Johannes Kuhl 
În plus față de eliminarea tuturor produselor alimentare prelucrate și tratate chimic (adică alegerea alimentelor 

cultivate organic) și administrarea de Viscolacticum , un preparat de acid lactic, dezvoltat de el însuși (care nu mai 

este disponibil, dar care ar putea fi înlocuit cu alte suplimente cu acid lactic). Kuhl a prescris ingerarea zilnică a 

cantităților liberale de alimente și băuturi fermentate cu acid lactic. 

Interzis 

 toate produsele denaturate cu zahăr, amidon sau făină și chiar fructe și sucuri naturale dulci din acestea 

 toata carnea de la animalele de ingrasat crescute pentru sacrificare,  cârnații 

 toate grăsimile animale, cu excepția untului cultivat cu smântână 

 sare comuna 

Permis 

 miere pură 

 melasă întunecată / melasă (una până la două lingurițe pe zi, dar evită în etape avansate) 

 produse din cereale integrale 
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 acid lactic degresat 

 carne slabă 

 toate grăsimile vegetale nehidrogenate 

 cantități mici de sare de mare lichidă 

 alimente vegetale crude, legume aburite 

Trebuie sa mananc 

 cantități zilnice suficiente (pentru pacienții cu cancer, aproximativ jumătate din consumul total de alimente), 

alimente naturale neprelucrate fermentate cu acid lactic 

Printre alte alimente, printre acestea se numără și iaurturile făcute din lapte și lapte de nuci, kombucha, kiwi, kimchi, 

alte legume fermentate („culturale”) și sucurile lor, pâine sourdough, miso și în țările în care acest lucru este obișnuit 

pește și fructe fermentate. 

Acidul lactic se găsește, de asemenea, în germeni în anumite etape ale procesului de germinare (cel puțin la grâu și 

alte cereale care au un gust dulce în momentul în care conținutul de acid lactic de vârf – ceea ce înseamnă că 

ierbivorele vor consuma în mod inevitabil o mulțime de acid lactic ). Chiar și mărul trebuie inclus într-o mică 

măsură oțetul de cidru de mere (care este pe bună dreptate laudR pentru numeroasele sale  și beneficii de vindecare) 

sunt surse de acid lactic. 

 Rețineți că dacă, în ciuda respectării normelor corecte de alimentație și a unei mânjiri atente [6] , ar trebui să vă 

simțiți agravarea inițială a simptomelor după ce ați început cu alimentele cu acid lactic (un eveniment frecvent cu o 

serie de modalități puternice de vindecare naturală). să reducă cantitatile ingerate și să crească treptat până la 

nivelurile de toleranță. 

Precauția pentru pacienții cu cancer de colon : în opinia dr. Kuhl, persoanele care suferă de acest tip de cancer ar 

trebui să renunțe la alimentele lactate pe bază de lactate și să se bazeze pe cele pe bază de legume și fructe. 

Produse lactate fermentate cu acid lactic pentru prevenirea cancerului 
Potrivit dr. Dr. Kuhl, ingestia obișnuită a alimentelor fermentate cu acid lactic este o infailibilă preventivă a 

cancerului. (Acest lucru pare să fie confirmat, de exemplu, de beneficiile anti-cancer ale Kombucha raportate pentru 

părți din populația rusă ). 

Alte metode de vindecare a cancerului natural, care includ alimentele fermentate cu acid lactic 
Printre alte abordări, ” Budwig Diet”: Protocolul de vindecare a uleiului de proteine al Dr. Johanna Budwig, dieta 

curativă a cancerului de la Moerman și tratamentul pentru cancerul kombucha se bazează pe includerea acidului 

lactic 

Dr. Kuhl: stil de viață sănătos vegetarian nu este suficient pentru protejarea sănătății 
Dr. Kuhl are observații interesante cu privire la efectul protector al vieții organice vegetariene. Consumul ridicat de 

fructe și legume, în special atunci când produsul a fost crescut cu ajutorul prea multor îngrășăminte de potasiu, din 

cauza conținutului său bogat de bază poate duce în cele din urmă la alcaloză anormală a sângelui care stabilește 

stadiul dezvoltării bolilor cronice. El citează mai multe cazuri de oameni care de zeci de ani au urmat un stil de viață 

sănătos, consumând numai produse ecologice și lactate și  evitată carne, alcool și nicotină.  

Dar și ei au neglijat alimentele fermentate cu acid lactic. Unul dintre aceștia a dezvoltat un cancer mamar masiv, 

unul malign în stomac similar, unul maladia articulară degenerativă gravă și unul (doar 51 de ani) a suferit tromboze 

recurente care au dus la amputarea picioarelor, precum și embolii pulmonare, inimii și creierului cu paralizie 

rezultată a brațului drept și un impediment puternic de vorbire. 

Notă cu privire la vindecarea cancerului În mod natural: Există multe alte motive pentru care dieta sănătoasă și stilul 

de viață nu vor menține o persoană sănătoasă, un exemplu poate fi citit la vindecarea cancerului de prostată prin 

eliminarea EMF și a stresului ( pseudo) geopatic (un motiv major „nebunii de sănătate” și vegetarieni conștienți de 

sănătate pot avea cancer). 

Cărți de Dr. Dr Johannes Kuhl 
 Schach dem Krebs: Verhütung und erfolgreiche Behandlung der Krebserkrankung und ureere chronischer 

Krankheiten (disponibil în limba franceză sub titlul „Echec au cancer”) 

 Eine erfolgreiche Arznei und Ernährungsbehandlung gutartiger und bösartiger Geschwülste 

 Krebs – Krankheit – Ernährung. Grundlegende Abhandlungen 

 Das milchsaure Getreideschrot-Müsli als biologischer Strahlenschutz 

 Das Ideal aler Breigerichte 

 Dichtung și Wahrheit auf dem Krebsgebiet 

Note de subsol 
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1 Karl-Heinrich Bauer (1890-1978) autor al cărții de referință Das Krebsproblem [Problema Cancerului, publicată 

pentru prima dată în 1949] și inițiator al Centrului Național German de Cercetare a Cancerului (fondat în 1964). 

Eine erfolgreiche Arznei- und Ernährungsbehandlung gutartiger und bösartiger Geschwülste , Humata-Verlag 

(publicată pentru prima dată în 1952, cu repetări multiple) 

3 Quark este un produs lactat disponibil în țările vorbitoare de limbă germană, fabricat din diferite tipuri de lapte de 

cultură și aproximativ asemănător cu brânza de vaci. 

4 Comparați tratamentul cu uree ca un remediu pentru cancer . 

5 Vă rugăm să rețineți că Healing Cancer Natural este un adversar strict al experimentării pe animale, atât din punct 

de vedere științific, cât și din punct de vedere etic. Vedeți secțiunea dedicată acestui subiect: Cercetarea în domeniul 

cancerului, testarea toxicității și experimentarea animalelor: o Uniune fără cusur? . 

6 Comparați cu privire la importanța unui tract intestinal sănătos (bacterii benefice pentru bacterii / 

probiotice) și cercetările efectuate de Dr. FX Mayr asupra legăturii dintre hrana, obiceiurile alimentare, funcția 

intestinală / digestivă și sănătatea și frumusețea generală. 

 Lucrarea „Cancer; its cause and treatment”, scrisa de Dr. Forbes Rossé, a făcut mare valva în comunitatea naturistă 

din la începutul anilor 1950. Teza sa pleca de la o constatare de teren fără echivoc: populațiile negre care lucrau în 

plantațiile de trestie de zahăr din India de Vest păreau imune la cancer. Acei lucrători consumau un fel de „reziduu” 

al extracției din trestia de zahar numit melasa. Acest zahăr brut (L+) este forma naturala, similara cu cea din fructe si 

legume, care se opune si anulează si ea forma pervertita a Acidului lactic D- levogire din celula canceroasa. De 

asemenea, melasa conține si o mare proporție de săruri alcalinizante pentru țesuturi precum potasiul, magneziul și 

calciul, în timp ce zahărul rafinat (de elementele sale minerale alcalinizante) este într-adevăr acidifiiant. 

este recomandat pt un bolnav de cancer (si nu numai) consumul alimente lacto-fermentate NATURAL(NU in 

otet) precum iaurt , kefir, sana, branza proaspatata si zer (de preferat de capra ),muraturi de fermentatie 

naturala precum (zeama de ) varza murata, castraveti gogonele etc cerealele lacto-fermentate,etc 
Ele sunt totodată surse de proteine, vitamine si mai ales, de acid Lactic Dextrogire, combustibilul energetic preferat 

al celulei sănătoase. Cu atât mai mult este indicata aceasta alimentație în cazuri curative cât și in nutriția sportivilor, 

cu condiția ca forma Acidului lactic consumat sa nu fie deteriorata termic sau chimic. 

Fred Breidt, cercetător la USDA’s Food Science Research Unit din cadrul Universității Statului North Carolina, a 

publicat o lucrare pe acest subiect, referindu-se în special la castraveții fermentați cu acid lactic. Acesta susține că 

„prezența și dezvoltarea celulelor vii ale bacteriilor acidolactice, responsabile de fermentarea murăturilor, 

brânzeturilor și a multor alte alimente, determină eliminarea destul de rapidă a bacteriei E. Coli, cu care se află 

într-un fel de competiție, ele producând și alte substanțe, în afară de acidul prezent în produsele 

fermentate. Bacteriile acidolactice sunt foarte eficiente în eliminarea altor bacterii și fac o treabă minunată în 

această privință. De aceea, fermentația NATURALA  (NU in otet) a legumelor funcționează aproape 

întotdeauna. Funcționează de mii de ani. Este una dintre cele mai vechi tehnologii cunoscute de om și funcționează 

întotdeauna, iar motivul este acela că bacteriile acidolactice sunt foarte eficiente atunci când acționează, iar noi 

profităm de acest lucru ca de o tehnologie.” 

 

OMEGA 3  
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=omega+3  

un rol deosebit in prevenirea CASEXIEI/ANOREXIEI/IROSIRII CORPORALE cand se atinge doza de 

2 grame EPA pe zi – exemple  

Nutriția  cu acizi grași omega-3 , micronutrienți și probiotice, ajută la stabilizarea greutății corporale în casexia: 

68 de pacienți cancer cap si gat HNC au fost repartizați aleatoriu pentru a primi fie un regim Ethanwell / 

Ethanzyme (EE) îmbogățit cu acizi grași omega-3, micronutrienți și probiotice, fie control (Isocal) pentru o 

perioadă de 3 luni. Analiza covarianței a fost utilizată pentru a examina asocierea dintre variația BW și 

variabilele.Pacienții cu indicele de masă corporală (IMC) <19 și cei care primesc regimul EE au consumat mai 

puține calorii zilnice, dar au arătat o valoare semnificativ mai mare a greutatii corp BW și au menținut niveluri 

mai ridicate de albumină serică și prealbumină decât alți pacienți (P <.05).Modificările lor in greuatile corporale 

BW au fost asociate în mod semnificativ cu modificări ale nivelelor serice de albumină și prealbumină. 
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Regimul EE a îmbunătățit nivelul greutatii corporale BW, precum și valorile albuminei serice și prealbuminei la 

pacienții cu cancer cap si gat HNC cu IMC <19. 

 un studiu pilot cu 36 de subiecți pentru a evalua siguranța și eficacitatea administrării a 4-g Lovaza® (esteri etilici 

ai acidului omega-3) timp de 6 săptămâni, la pacienții cu cancer (> 65% de plămân) din CasexiaCancer (pierderea in 

greutate neplanificată de 5% din greutatea corporală în ultimele 3 luni) și modificările observate în markerii de 

toxicitate, statusul proteinelor viscerale și scheletice, consumul nutrițional, citokine, statutul funcțional și activitatea 

fizică. Lovaza®, este un agent aprobat de FDA (GlaxoSmithKline IND # 45.998), care oferă potență și puritate 

numai pe bază de prescripție medicală, conține în fiecare capsulă de gel Lovaza® (omega-3-acid etilic) 1 g acid 

90% omega-3 acid esterii etilici, esterii etilici ai acidului eicosapentanoic 84% (EPA) și acidului docosahexaenoic 

(DHA).Subiecții au fost predominant caucazieni și masculi, cu 63% diagnosticați cu cancer pulmonar.31% au 

raportat consumul de alcool cel puțin o băutură pe săptămână, iar 60% dintre subiecți au raportat istoricul 

fumatului, cu 8,6% raportând că fumează în prezent. Numărătoarea pilulelor și jurnalele agenților de studiu au 

indicat o conformare medie de 93% din agentul de studiu și 86% conformitatea cu recomandările nutriționale de 

admisie. Măsurătorile antropometrice, cum ar fi înălțimea, greutatea, indicele de masă corporală (IMC), 

măsurătorile tricepsului piele și mediul brațului, au rămas stabile, fără scăderi observate la acești markeri în timpul 

perioadei de intervenție de 6 săptămâni.S-a observat o creștere ușoară a caloriilor, a carbohidraților și a 

consumului de grăsimi și a aportului stabil de proteine înregistrat în perioada de intervenție de 6 săptămâni. Cel 

mai important, am observat creșteri semnificative statistic ale albuminei serice ( P <0,0001), o creștere moderată 

semnificativă a transferinei serice ( P <0,07) (Tabelul 1), ameliorarea stării funcționale și a activității fizice fără 

toxicitate legată de medicamentul de studiu doza.Deși nivelurile serice ale citokinelor TNF-a (Cohen’s d 0,248) 

au crescut progresiv și IL6 a scăzut ușor (Cohen’s d -0,019), deoarece pacienții au fost tratați activ cu agenți 

citotoxici, acestea au fost dificil de interpretat. 

 Rezultatele au demonstrat că activitatea proteazomilor a fost inhibată la nouă din paisprezece pacienți (64%) în 

intervalul 6% -29%  
Pe baza dovezilor din aceste studii preliminare realizate de grupul nostru, este evident că suplimentarea 

standardizată cu acizii grași omega– 3 par a fi agenți promițători care pot atenua degradarea proteinelor prin 

țintirea proteazomilor, îmbunătățirea proteinelor scheletale și viscerale, statutul funcțional și fizic activitate și să 

dispună de suficiente dovezi care să justifice utilizarea în studii clinice bine pregătite, randomizate, pentru a 

examina în continuare siguranța, eficacitatea și validarea mecanismelor prin care modulează anomaliile metabolice 

asociate cu CasexiaCancer. 
vedeti si Sucurile de fructe omega-3 și omega-3 / curcumină îmbogățite diminuează creșterea tumorală și opresc 

pierderea musculară la șoarecii purtători de tumori 

  

Efectele suplimentelor de acizi grasi omega-3 la pacienții cu cancer biliar 

sau cancer pancreatic in casexie supuși chimioterapiei  
 Abe K, și colab. Anticancer Res. 2018:  

Acizii grași omega-3 pot îmbunătăți starea in cașexia cancerului, dar numai la pacienții cu cancer pancreatic și 

biliar. Pacienții cu cancer pancreatic suferă de obicei de insuficiență pancreatică exocrină, iar ingestia 

suplimentelor enzimatice digestive poate îmbunătăți absorbția. Racol®, un nutrient enteric formulat cu acizi grași 

omega-3, a fost administrat pacienților cu cancer pancreatic și cancer biliar inoperabil. Masa mușchilor scheletici 

și datele privind testele de sânge au fost luate înainte de administrare și la 4 și 8 săptămâni după. Pacienților cu 

cancer pancreatic li s-a administrat suplimente de enzime digestive LipaCreon® din a cincea săptămână după 

începerea administrării.La TOTI cei 27 de pacienți, masa musculară scheletică a fost semnificativ crescută atât la 

4, cât și la 8 săptămâni după începerea administrării față de administrarea prenatală (p = 0,006, p = 

0,002).Suplimentarea cu acid gras omega-3 la pacienții cu cancer pancreatic și cancer biliar inoperabil poate 

îmbunătăți cașexia cancerului. 
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Efectul unui supliment nutrițional oral îmbogățit cu ulei de pește asupra 

pierderii în greutate la pacienții cu cancer pancreatic: 
Douăzeci de pacienți cu adenocarcinom pancreatic inoperabil au fost rugați să consume două zile de supliment 

alimentar îmbogățit pe bază de ulei de pește în plus față de consumul normal de alimente 

.Fiecare poate conține 310 kcal, 16,1 g proteină și 1,09 g EPA. 

Pacienții au fost evaluați pentru greutate, compoziția corporală, consumul alimentar, cheltuielile pentru energia de 

repaus (REE) și starea de performanță. 

Pacienții au consumat o medie de 1,9 cutii pe zi -1 . 

Toți pacienții au scăzut în greutate la momentul inițial la o rată medie de 2,9 kg lună -1 . 

După administrarea suplimentului îmbogățit cu ulei de pește, pacienții au avut o creștere semnificativă a 

greutății la ambele 3 (median 1 kg, P = 0,024) și 7 săptămâni (median 2 kg, P = 0,033). 

Aportul alimentar a crescut semnificativ cu aproape 400 kcal ziua -1 ( P = 0,002). 

REE pe kg greutate corporală și pe kg de masă corporală slabă a scăzut semnificativ. 

Starea de performanță și apetitul au fost îmbunătățite semnificativ la 3 săptămâni. 

Spre deosebire de studiile anterioare privind suplimentele nutriționale convenționale orale la pacienții cu cancer 

de greutate, acest studiu sugerează că un supliment îmbogățit cu EPA poate inversa cașexia în cancerul 

pancreatic avansat  

ulei de peste EPA in casexie- caz clinic: 
pacient cu cancer rectal de etapa IV, pentru care suplimentele nutriționale orale EPA(uleiul de peste contine EPA si 

DHA) au promovat respectarea tratamentului cu chimioterapia cancerului prin rezolvarea unei stări refractare 

casectice.Un bărbat în vârstă de 76 de ani care a dezvoltat o re-creștere locală a bolii reziduale și a metastazelor 

pulmonare multiple după rezecția abdomino-perineală pentru cancerul rectal inferior a fost raportat clinicii noastre 

pentru chimioterapie. La admitere, a suferit o pierdere a poftei de mâncare, precum și o pierdere de 30% a greutății 

corporale uzuale, cauzată de o stare casectică(de casexie) cu răspuns sistemic inflamator.La începerea 

chimioterapiei, dieta zilnică a fost suplimentată cu EPA care conține suplimente nutriționale orale (EPA ONS). În 

termen de 2 săptămâni de la inițierea tratamentului EPA ONS, răspunsul inflamator sistemic a fost rezolvat și, în 

același timp, greutatea corporală și nivelul seric al albuminei au crescut, ceea ce a permis respectarea 

tratamentului cu chimioterapie agresivă multiplă.Pacientul a câștigat 10 kg în greutate corporală, chiar după 12 

luni de chimioterapie agresivă, și a atins o remisiune parțială lungă de la boală.Deși cașexia cancerului este în 

general considerată ca o stare patologică ireversibilă în stadiu final, EPA ONS poate promova complianța 

pacienților cu chimioterapia cancerului prin rezolvarea stării cachectice și, astfel, poate îmbunătăți 

supraviețuirea. 

Efectele unui supliment nutrițional oral conținând acid eicosapentaenoic 

EPA asupra rezultatelor nutriționale și clinice la pacienții cu cancer 

pulmonar fara celule mici avansat: studiu randomizat: 
Pacienții cu NSCLC avansați au fost randomizați pentru a primi o dietă suplimentară cu supliment nutrițional oral 

conținând EPA (ONS-EPA) sau numai dieta izocalorică (C). Toți pacienții au primit tratament cu paclitaxel și 

cisplatină / carboplatină. Greutatea, compoziția corporală, aportul alimentar, parametrii inflamatorii și HRQL au 

fost evaluate la momentul inițial și după primul și al doilea ciclu de chimioterapie. Au fost evaluate răspunsul la 

chimioterapie și supraviețuire. 

Au fost analizatI 92de pacienți (46 ONS-EPA, 46 CONTROL). 

Grupul ONS-EPA a avut o cantitate semnificativ mai mare de energie (p <0,001) și proteină (p <0,001) în 

comparație cu controlul. 

În comparație cu valoarea inițială, pacienții care au primit ONS-EPA au obținut 1,6 ± 5 kg de greutate corporală 

slabă (LBM) comparativ cu o pierdere de -2,0 ± 6 kg în martor (p = 0,01)-PREVINE CASEXIA 

Oboseala, pierderea apetitului și neuropatia au scăzut în grupul ONS-EPA (p ≤ 0,05). 
Nu a existat nici o diferență în rata de răspuns sau supraviețuirea globală între grupuri. 
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CONCLUZIE: 
Pacienții cu NSCLC care primesc ONS-EPA îmbunătățesc semnificativ consumul de energie și proteine, 

compoziția corporală.și scăderea oboselii, pierderea poftei de mâncare și a neuropatiei.Înregistrat la 

ClinicalTrials.gov ( NCT01048970 ). 

Acidul eicosapentaenoic (EPA) derivat din uleiul de pește (FO) modulează inflamația la pacienții cu malignități 

diferite; totuși, impactul nutriției îmbogățite cu ulei peste FO ca terapie combinată a modalității asupra rezultatelor 

clinice rămâne controversat. Yumiko Shirai si colaboratorii au analizat sistemic modificările cronologice ale stării 

biochimice și fiziologice utilizând analiza impedanței bioelectrice la 128 pacienți cu cancer gastro-intestinal, cu sau 

fără nutriție îmbogățită cu ulei peste FO în timpul chimioterapiei. Mai mult, am evaluat semnificația clinică a 

nutriției îmbogățite cu ulei peste FO și am clarificat grupurile de pacienți adecvate care beneficiază de avantaje 

prognostice din nutriția îmbogățită cu ulei peste FO în timpul tratamentului cancerului gastro-intestinal. 

Grupul de control a prezentat o reglare semnificativă a nivelurilor CRP serice) și nici o diferență semnificativă atât 

în masa musculară scheletică, cât și în masa corporală slabă. 

În schimb, grupul de nutriție îmbogățit cu ulei peste FO nu a prezentat modificări ale concentrației CRP serice și 

a masei semnificative a mușchilor scheletici și a masei corporale slabe în timp. 

Mai mult, nivelurile ridicate de CRP au fost corelate în mod semnificativ cu toleranța redusă la chimioterapie, 

iar toleranța la chimioterapie îmbogățită cu FO a îmbunătățit toleranța la chimioterapie și prognosticul, în 

special la pacienții cu cancer gastro-intestinal cu un punct de prognoze Glasgow modificat de 1 sau 2. 

Concluzionăm că nutriția îmbogățită cu FO pot îmbunătăți prognoza pacienților cu cașexie și inflamație 

sistemică (adică cei cu mGPS de 1 sau 2). 
mai mult suport stiintific despre uleiurile EPA/omega 3 in casexie – aici 

EXISTA O SUMEDENIE DE STUDII CLINICE CARE SUSTIN SUPLIMENTAREA CU ACIZI GRASI 

OMEGA 3(MINIM 2 GRAME EPA / zi ) aduce beneficii in CASEXIE 

Grupul de experți a stabilit următoarele dovezi: 

(1) suplimente orale cu OMEGA -3 FA sunt benefice la pacienți cu cancer avansat și pierdere în greutate și sunt 

indicați în tumori ale tractului digestiv superior și ale pancreasului; 

(2) avantajele observate au fost: creșterea greutății și a apetitului, îmbunătățirea calitatii vietii QoL și 

morbiditatea post-chirurgicală redusă; 

(3) nu există un model definit pentru combinarea diferitelor omega– 3 FA, și se recomandă administrarea EPA> 

1,5 g / zi; 

și 

(4) se obține o toleranță mai bună prin administrarea de formule cu conținut scăzut de grăsimi pentru o perioadă 

de cel puțin 8 săptămâni. 

Toate dovezile au fost de gradul B, dar pentru „durata tratamentului” și „avantajul supraviețuirii” a fost gradul 

C. 

Constatările noastre sugerează că administrarea de n- 3 FA (EPA și DHA) în doze de cel puțin 1,5 g / zi pentru o 

perioadă prelungită de timp pentru pacienții cu cancer avansat este asociată cu o îmbunătățire a parametrilor 

clinici, biologici și calitatea vietii QoL. 

suplimentarea cu 2 grame EPA poate fi mai eficientă dacă este oferită mai devreme decât mai târziu, când 

pierderea musculară este accelerată. Intervenția timpurie permite acumularea pacienților care au probabil 

mai multe perspective de supraviețuire și pentru care menținerea sau creșterea musculară este mai probabilă 

Boala avansată tumorala foarte des evocă pierderea excesivă a greutății corporale/casexie/anorexie. Printre 

altele, uleiurile de pește sau esterii etilici ai acizilor grași marini au fost investigați pentru tratamentul casexiei 

cauzate de cancer, cu rezultate controversate. În acest studiu, a fost investigată o nouă formulă de acizi grași 

marini, fosfolipidele marine, cu mai mult de 50% dintre acizii grași legați la fosfolipide fiind acidul 

eicosapentaenoic EPA și acidul docosahexaenoic DHA 

31de pacienți cu tumori cu diferite entități tumorale care suferă de scădere în greutate au fost rugați să 

ia fosfolipide marine (1,5 g / zi) , capsule de gel moale timp de 6 săptămâni. Conformitatea, greutatea corporală, 
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apetitul și calitatea vieții, precum și profilul acidului gras din plasmă și celulele sanguine au fost monitorizate; 17 

pacienți ar putea fi analizați. Fosfolipidele marine au fost foarte bine acceptate; suplimentarea cu doze mici a 

determinat o creștere semnificativă a acidului eicosapentaenoic și docosahexaenoic în fosfolipidele 

plasmatice; prin urmare, reducerea semnificativă a raportului n-6 la n-3 acizilor grași. S-a obținut o stabilizare a 

greutății corporale (schimbarea mediană a greutății de + 0,6% după 6 săptămâni), în timp ce apetitul și calitatea 

vieții s-au îmbunătățit. 
Fosfolipidele marine – o nouă abordare promițătoare față de pierderea în greutate asociată tumorii-casexie. Taylor 

LA1 , Pletschen L , Arends J , Unger C , Massing U. 

ULEI PESTE COMPARAT CU FOSFOLIPIDE MARINE SI DOZELE PT CASEXIE CANCER -AICI 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/08/22/suplimentarea-dietei-cu-acizii-grasi-omega-

3-la-pacientii-cu-cancer-pancreatic-si-casexia-fosfolipide-marine-vs-uleiul-de-peste-studiu-clinic-uman-

dublu-orb-controlat-randomizat/ 

Nutriția cu acizi grași omega-3 , micronutrienți și probiotice, ajută la 

stabilizarea greutății corporale în casexia cancerului capului și gâtului. 
OBIECTIV: 
Pentru a evalua dacă un supliment nutrițional orală îmbogățit cu acizi grași omega-3, micronutrienți și probiotice se 

modifică greutatea corporală (BW), nivelul albuminei serice și al prealbuminei la pacienții cu cașexie cu cancer de 

cap și gât (HNC). 

DESIGN DE STUDIU: 
68 de pacienți HNC au fost repartizați aleatoriu pentru a primi fie un regim Ethanwell / Ethanzyme (EE) îmbogățit 

cu acizi grași omega-3, micronutrienți și probiotice, fie control (Isocal) pentru o perioadă de 3 luni. Analiza 

covarianței a fost utilizată pentru a examina asocierea dintre variația BW și variabilele. 

REZULTATE: 
Pacienții cu indicele de masă corporală (IMC) <19 și cei care primesc regimul EE au consumat mai puține 

calorii zilnice, dar au arătat o valoare semnificativ mai mare a greutatii corp BW și au menținut niveluri mai 

ridicate de albumină serică și prealbumină decât alți pacienți (P <.05).Modificările lor in greuatile corporale 

BW au fost asociate în mod semnificativ cu modificări ale nivelelor serice de albumină și prealbumină. 

CONCLUZII: 
Regimul EE a îmbunătățit nivelul greutatii corporale BW, precum și valorile albuminei serice și 

prealbuminei la pacienții cu cancer cap si gat HNC cu IMC <19. 
PMID:  23562359  DOI:  10.1016 / j.oooo.2013.01.015 
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Studiu randomizat al efectului Cosupplementarii cu vitamina D3 și acizi 

grași Omega-3 la chimioterapie adjuvantă asupra inflamației și stării 

nutriționale la pacienții cu cancer colorectal. 
Acest studiu și-a propus să evalueze efectele cosupplimentării acizilor grași din vitamina D 3 și acizii grași omega-3 

asupra inflamației și stării nutriționale la pacienții cu cancer colorectal. În acest studiu clinic, 81 de pacienți cu 

cancer colorectal au fost repartizați aleatoriu în patru grupuri: (1) grup de control: primind zilnic o vitamina 

D 3 placebo + capsule placebo cu acid gras omega-3 zilnic; (2) grupa de acizi grași omega-3: primirea a 2 capsule de 

acizi grași omega-3 (fiecare capsulă care conține 330 mg de acizi grași omega-3) zilnic + un placebo vitamina 
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D 3 săptămânal; (3) grupa de vitamina D: primind zilnic 50.000 UI vitamina D 3 gel moale + 2 capsule placebo cu 

acid gras omega-3 zilnic; (4) grupa de suplimentare: primind săptămânal 50.000 UI vitamina D 3 gel moale + 2 

capsule de acizi grași omega-3 zilnic timp de 8 săptămâni. Înainte și după intervenție, înălțimea, greutatea, masa 

fără grăsimi (FFM), nivelurile serice de 25 (OH) D, factorul de necroză tumorală alfa (TNF-α) și interleucina 6 (IL-

6), proteina C-reactivă (CRP) și albumină au fost măsurate. După 8 săptămâni de intervenție, pacienții care au primit 

suplimente combinate de vitamina D 3 și acizi grași omega-3 în comparație cu omega-3, vitamina D 3 și grupurile 

placebo au scăzut semnificativ CRP și TNF-α. În plus, nivelul seric al IL-6 a scăzut semnificativ în grupurile omega-

3, vitamina D 3 și cosupplementare comparativ cu valoarea inițială. În ceea ce privește starea nutrițională, greutatea, 

IMC și FFM% au crescut semnificativ în grupele de vitamina D 3 , omega-3 și cosupplementare la sfârșitul 

intervenției. Vitamina D 3 plus cosupplementarea acizilor grași omega-3 la pacienții cu cancer colorectal are efecte 

benefice asupra inflamației și stării nutriționale. 
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POST  si RESTRICTII CALORICE 
Cancerul și POSTUL / restricția caloriilor 
Poate postul sau restrictionarea caloriilor ajuta corpul meu sa lupte impotriva cancerului? Ar putea, de 

asemenea, ajuta tratamentul cancerului să fie mai eficient? 
Revendicare: Postul și restricția calorică (CR) pot să încetinească și chiar să oprească progresia cancerului, să 

distrugă celulele canceroase, să stimuleze sistemul imunitar și să îmbunătățească în mod semnificativ eficacitatea 

chimioterapiei și radioterapiei. 

Ce este? 
Mai întâi, să definim CR față de post și să vedem istoria în jurul acestor două practici.Restricția calorică înseamnă 

limitarea consumului de alimente, fără a duce la malnutriție, la mai puțin decât ceea ce un organism ar mânca dacă i 

se oferă acces liber. Postul, pe de altă parte, nu mănâncă voluntar mâncare pentru diferite perioade de timp. Postul a 

fost folosit ca terapie pentru multe condiții diferite, precum și ca parte a practicilor spirituale / religioase din istorie. 

Tabelul 1. Definițiile restricției calorice și postului 
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Termen Definiție 

Restricții calorice 

Reducerea cu 20-40% a consumului de calorii pe o perioadă lungă de timp (1200 de calorii pentru 

femei față de 1400 de calorii pentru bărbați pe zi) 

Restricții calorice 

intermitente 

Reducerea cu 50-70% a consumului de calorii pentru perioade scurte de timp (600-1000 calorii pe 

zi) 

Postul Eliminarea completă a consumului de calorii pentru orice zi de la o zi la mai multe săptămâni 

Intermitent post 

Eliminarea totală a consumului de calorii timp de 16-18 ore zilnic sau alternarea unei zile de 

repaus cu o zi normală de admisie a energiei 

Postul este una dintre cele mai vechi terapii din medicină. Mulți medici renumiți în istorie și multe dintre cele mai 

vechi sisteme de vindecare au recomandat postul ca o metodă integrală de vindecare și prevenire. Hipocrate credea 

că postul a permis corpului să se vindece. 

Postul este la baza ascezei crestine alaturi de rugaciune. 

Oamenii s-au confruntat cu multe perioade lungi de foamete în istoria lor și, deși este influențat de mulți factori, se 

pare că majoritatea oamenilor pot supraviețui peste o lună numai cu apă. Din punct de vedere istoric, majoritatea 

organismelor au trăit în medii de disponibilitate fluctuantă a alimentelor, în care perioadele de înfometare au fost o 

condiție frecvent întâlnită, iar evoluția a fost aleasă pentru organisme care pot rezista la foamete. 

dovezile? 
Au fost peste 100 de ani de cercetare privind rolul restricției calorice în ceea ce privește posibilitatea prelungirii 

vieții. În timp ce cea mai mare parte a acestei cercetări a fost efectuată pe animale, s-a acumulat o cantitate modestă 

de informații despre oameni care indică un efect protector împotriva îmbătrânirii secundare. În mod specific, factorii 

de risc pentru ateroscleroză și diabet sunt semnificativ reduse la oameni după restrictie calorica CR, împreună cu 

markeri inflamatorii, cum ar fi proteina C reactivă (CRP) și factorul de necroză tumorală (TNF). (Holloszy) Vom 

aprofunda în cercetare în special pe subiecte de restricție de calorii, post și cancer. Vom începe să aruncăm o privire 

asupra mecanismelor fiziologice studiate și apoi vom examina câteva studii interesante despre oameni. 

Biologie 
Adaptarea la înfometare cere unui organism să devieze energia în mai multe sisteme de protecție pentru a minimiza 

daunele care ar reduce starea de sănătate. Se crede că aceste sisteme pot, de asemenea, prelungi viața și pot reduce 

riscul de cancer. Potrivit unei revizuiri a doctoranzilor. Longo și Fontana de la Universitatea din California de Sud, 

CR restrictia calorica fără malnutriție este cea mai puternică și reproductibilă intervenție fiziologică pentru 

creșterea duratei de viață și protecția împotriva cancerului la mamifere. 1 CR restrictia calorica reduce 

nivelurile unui număr de hormoni anabolizanți, factori de creștere și citokine inflamatorii, reduce stresul oxidativ și 

proliferarea celulelor, sporește autofagia (distrugerea celulelor) și mai multe procese de reparare a ADN-ului. 1 (vezi 

figura 1) 

Unul dintre factorii metabolici cheie din lista de mai sus este factorul-1 de creștere al insulinei (IGF-1). Acoperim 

rolul IGF-1 și al cancerului atât în secțiunile referitoare la zahăr, cât și la cele cu conținut scăzut de carbohidrați de 

pe acest site. O observație interesantă pe care Dr. Longo o face este că restrictia calorica CR a avut succes doar la 

scăderea IGF-1 atunci când aportul de proteine a fost de asemenea restricționat-. Un aport ridicat de proteine sau un 

echilibru pozitiv al azotului a fost asociat cu creșterea IGF-1. Acesta este un aspect important, deoarece pacienților 

cu cancer li se spune să își mărească aportul de proteine în timpul tratamentului; este posibil ca această recomandare 

să fie reexaminată. 

Există mai multe preocupări cu restrictia calorica CR. Una este că necesită săptămâni, sau chiar luni, pentru a fi 

eficiente la crearea schimbărilor metabolice descrise mai sus. O altă preocupare este că, în general, rezultă o 

pierdere cronică în greutate. Este de așteptat cel puțin o pierdere în greutate de 15% cu restrictie calorica CR 

moderată (20%). 2 Acest lucru ar putea fi de dorit pentru persoanele supraponderale, dar pentru cei cu o 

greutate sănătoasă sau pentru cei care se află deja la o greutate marginală, acest lucru ar putea duce la 

subponderare și subnutriție. 
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O alta optiune pentru restrictie calorica CR ar putea fi CR intermitenta sau postul intermitent, care poate fi de fapt 

mai protector si mai putin preocupat de pierderea in greutate. Aceasta poate duce la scăderi mai mari ale stocării 

grăsimilor, IGF-1 și proliferării celulare, în timp ce crește sensibilitatea la insulină și la nivelurile de 

adiponectină. Aceste rezultate provin din cele mai vechi studii ale modelelor spontane de tumori mamare la 

rozătoare, care au comparat postul pe zile alternative cu postul pe perioada 2-3 zile în fiecare 

săptămână. Ambele abordări reduc incidența tumorilor cu 40-80% comparativ cu alimentația adițională într-un 

număr de modele, însă efectele au fost cele mai evidente prin utilizarea postnatală intermitentă alternantă. -o zi 

post cu apa si una alimentat complet3 

Există trei etape metabolice în timpul deprivării sau postului alimentar. Acestea sunt descrise mai detaliat de Dr. 

Longo și Dr. Lee. 4 Prima fază poate dura 10 ore sau mai mult și consumă până la stocarea/rezervele de glicogen 

pentru energie. După ce stocurile de glicogen au fost epuizate, organismul recurge la glicerol și acizi grași liberi 

eliberați din țesutul adipos. Aceste elemente nutritive creează cetone, pe care corpul și creierul le pot folosi apoi 

pentru energie. Această fază poate dura câteva săptămâni, în funcție de mărimea și starea de sănătate a persoanei. 

În plus față de post, o dietă ketogenică, așa cum este descrisă în secțiunea Dietă cu conținut scăzut de carbohidrați , 

poate de asemenea comuta sursa de energie din glucoză în acizi grași. Teoretic, dieta ketogenică poate fi susținută 

mai mult timp, deoarece calorii și alți nutrienți esențiali continuă să fie consumați; deși tolerabilitatea dietei 

poate fi dificilă pentru unii pacienți. Cu postul, odată ce rezervele de grăsime sunt epuizate, se începe 

defalcarea musculară pentru a continua alimentarea cu gluconeogeneză. 
Spre deosebire de RESTRICTIA CALORICA CR, postul induce modificările asociate protecției celulare pentru a 

proteja inițial împotriva pierderii în greutate inițial și pentru a crește protecția împotriva stresului oxidativ. 4 Postul 

are ca rezultat o scădere semnificativă a nivelurilor de insulină, precum și o creștere a sensibilității la insulină într-o 

perioadă mai scurtă de timp comparativ cu calorica CR. Având în vedere că nivelurile de insulină joacă un rol în 

riscul de cancer, aceste diferențe sunt potențial importante din punct de vedere clinic. 

În plus, este teoretizat faptul că celulele canceroase nu răspund la semnalele de protecție generate de post, lăsându-le 

astfel vulnerabile atât la sistemul imunitar, cât și la tratamentul cancerului. Acest proces este cunoscut ca rezistență 

la efort diferențial (DSR).Pe termen scurt de foame (STS), postul timp de 48 de ore, provoacă o schimbare 

rapidă a celulelor într-un mod protejat, care este capabil de a proteja celulele de mamifere și șoareci de 

diferite toxine, inclusiv chimioterapie. 5 

Studii de cercetare 
Prima lucrare științifică despre faptul că restrictia calorica CR a inhibat creșterea tumorilor transplantate la șoareci a 

fost publicată de Carlo Moreschi în 1909. 1 De atunci, un număr mare de lucrări au demonstrat că , restrictia 

calorica  CR reduce progresia tumorilor la diferite modele animale. Cercetările suplimentare efectuate atât la 

rozătoare, cât și la maimuțe au arătat că, atunci când restrictia calorica CR a fost începută cu vârsta de 12 luni, 

durata de viață a crescut și incidența cancerelor spontane a fost redusă cu 50%. 7 Deși majoritatea celulelor 

canceroase par a fi sensibile la restrictia calorica CR, există unele celule care poartă mutații care le fac rezistente la 

restricti calorica CR. Acest lucru sugerează că eficacitatea  restrictiei calorice CR poate fi limitată la anumite tipuri 

de cancer. Studiile la om au fost limitate până în prezent; cu toate acestea, există unele rezultate interesante legate de 

reducerea riscului de cancer și reducerea efectelor secundare legate de tratament alopat. 

Reducerea riscului și regresia tumorii 
In 2014, Longo si colegii sai au demonstrat ca postul a determinat celulele imune „vechi” sa moara la soareci, care 

au fost inlocuite de celule stem imediat ce subiectii au inceput sa manance. Ei au concluzionat că un post de 3 zile 

ar putea ajuta la regenerarea unui sistem imunitar puternic. 9 De asemenea, au demonstrat că un post de 48 de 

ore la șoareci a încetinit creșterea și răspândirea a cinci din cele opt tipuri de cancer studiate. Ei au arătat că 

,combinația de cicluri de repaus cu chimioterapie a fost mai eficientă decât chimioterapia singură în toate 

cancerele studiate. 6 Deoarece acestea erau toate studiile la animale și nu se știe dacă oamenii ar avea același 

beneficiu; totuși, mai multe studii clinice active studiază efectul restricției calorice sau postului asupra cancerului. 

Un studiu din 2007 (n = 16) a arătat că postul de repaus alimentar de o zi, în care caloriile de o zi au rămas la 400 

pentru femei și la 600 pentru bărbați, iar ziua a fost nereglementată, a scăzut concentrațiile plasmatice de glucoză, 

insulină și IGF-1 reducerea riscului pe termen lung a bolilor cronice, inclusiv a cancerului, a diabetului zaharat și a 

bolilor cardiovasculare. În studiile de restricție cu două calorii, unul care a inclus femeile cu risc moderat de cancer 

mamar (n = 19) și celălalt care a inclus pacienți nou diagnosticați cu cancer pancreatic (n = 19) a arătat o scădere a 

markerilor serici (IGF, desaturază stearoil-CoA , desaturaza de acizi grași și aldolaza C), posibil legate de riscul și 

prognosticul cancerului. 11, 12 

Un studiu recent a analizat datele din studiul „Femeile sănătoase alimentație și viață” și a constatat 

că supraviețuitorii cancerului de sân care nu au mâncat timp de cel puțin 13 ore peste noapte au avut o 

reducere cu 36% a riscului de reaparitie și au avut cu 21% sanse mortalitate legata cancer. 13 Mecanismul 
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propus pentru această descoperire este considerat a fi legat de un control mai bun al glicemiei care are ca rezultat 

protecția împotriva carcinogenezei. Fiecare creștere de 2 ore în postul de noapte pe noapte a fost legată de nivelurile 

progresive de scădere a nivelului de hemoglobină A1C. Această cercetare este deosebit de interesantă, deoarece este 

o strategie alimentară pe care majoritatea oamenilor ar putea să o pună în aplicare. 

Protecția împotriva efectelor secundare asociate tratamentului 
Postul poate proteja, de asemenea, pacienții împotriva efectelor secundare nocive ale chimioterapiei sau 

radioterapiei. Postitul timp de până la cinci zile, urmat de o dietă normală înainte de tratament, poate reduce 

reacțiile adverse de la tratament, FARA a provoca pierderea cronică a greutății sau interferența cu efectul 

terapeutic al tratamentului. 14 Pacienții cu cancer mai în vârstă (n = 10), care au suferit voluntar pe termen scurt, 

înainte și / sau după chimioterapie au raportat mai puține efecte secundare.Un mic studiu (n = 6) a raportat o 

reducere a oboselii, slăbiciunii și a efectelor secundare gastro-intestinale, comparativ cu chimioterapia care a primit 

fără post. 5 După cum se arată în figura 2, tendința de reducere a numeroaselor efecte secundare suplimentare a fost, 

de asemenea, raportată de grupul de pacienți care au postit întotdeauna înainte de chimioterapie. 

 

Siguranță 
Într-un studiu de cohortă mare de 2000 de participanți, s-a demonstrat că postul (350 kcal / zi) este sigur și de fapt 

benefic pentru bolile cronice (bolile reumatice, sindromul durerii cronice, hipertensiunea, sindromul 

metabolic). 16 Cea mai mare preocupare cu restricționarea caloriilor și post care se referă la cancer este 

scăderea în greutate. Așa cum am discutat mai sus, pierderea în greutate este de fapt mai puțin de îngrijorare 

cu postul pe termen scurt decât cu restricția pe termen lung a caloriilor. Pentru persoanele supraponderale, 

aceasta poate fi un efect secundar pozitiv; cu toate acestea, pentru pacienții cu cancer care sunt deja 

subponderali sau se luptă să-și mențină greutatea, pierderea suplimentară în greutate poate fi dăunătoare și 

poate constitui o contraindicație a postului sau a CR. De asemenea, este de remarcat faptul că pot apărea efecte 

secundare, cum ar fi dureri de cap, greață sau slăbiciune, când postul durează mai mult de câteva zile. Efectele 

secundare, cum ar fi anemia sau amenoreea, pot apărea odată cu postul care durează câteva săptămâni. Cu cat este 

mai lung postul, cu atat mai importanta este sa ai grija in re-hranire Această fază trebuie să fie treptată și 

incrementală pentru a preveni problemele grave – sau chiar moartea – de pe urma unui post prelungit. 

Care este recomandarea noastră? 
Comparând cercetarea dintre CR și post, postul pare să ofere rezultate mai drastice și protecția celulelor 

sănătoase, fără riscul pierderii în greutate sau a supresiei imune. Atât CR, cât și postul sunt subiectul 

cercetărilor în curs de desfășurare, iar concluziile definitive așteaptă rezultatele acestor studii. După cum sa 

menționat mai sus, este posibil ca aceasta să nu fie potrivită pentru toată lumea, în special pentru cei care sunt 

subponderali sau foarte bolnavi, și nu ar trebui niciodată să fie încercați fără supravegherea practicanților calificați. 

Pentru prevenirea cancerului general, poate fi benefică adăugarea de posturi intermitente sau pe termen scurt în 

asociere cu o dietă de prevenire a cancerului pe bază de plante, așa cum este descris în detaliu în 

secțiunea Abordări dietetice a acestui site web. 

Iată câteva sfaturi despre „luați-vă acasă” din revizuirea literaturii noastre: 

1. În general, urmați o dietă antiinflamatoare cu multe fructe colorate, legume, fasole, linte, ierburi și 

condimente. 

2. Consum redus până la moderat de carbohidrați cu amidon glicemic scăzut 

3. Grasimi sănătoase la fiecare masă, inclusiv surse bune de Omega-3 

4. Consumul moderat de proteine de 3-4 uncii pe masă dintr-o combinație de proteine animale și vegetale 

5. Prelungiți timpul dintre cină și micul dejun pentru a vă permite o repaos mai lungă peste noapte, cu obiectivul 

de 13 ore sau mai mult, de exemplu cina până la ora 18:00 și micul dejun după ora 7:00. 

6. Pe termen scurt, aportul de apă durează 1-3 zile pentru a ajuta la regenerarea sistemului imunitar și la creșterea 

protecției celulare împotriva stresului oxidativ.Lucrand cu un furnizor de asistenta medicala, poti determina 

cat de des ar fi bine sa te angajezi intr-un post. 

7. Dacă sunteți un pacient cu cancer, se poate lua în considerare administrarea apei cu 2-3 zile înainte de 

tratament și până la o zi după tratament pentru a optimiza eficacitatea tratamentului și pentru a reduce efectele 

secundare legate de tratament, dar numai sub supravegherea unui medic calificat. 
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pentru cei ce vor sa aprofundeze mai mult despre metabolismul celulelor cancer si cum poate fi acesta 

controlat dietetic sau farmacologic: 
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prezint in continuare 2 articole mai pe intelesul tuturor despre alimentatie/dieta cancer : 

Nutriție și cancer: o revizuire(2004) a dovezilor pentru o dietă anti-

cancer 
S-a estimat că 30-40% din toate cazurile de cancer pot fi prevenite numai prin stilul de viață și prin măsurile 

dietetice. 

Obezitatea, alimentele sarace in nutrienți, cum ar fi zaharurile concentrate și produsele din făină 

rafinată care contribuie la metabolismul scăzut al glucozei (care conduce la diabet), aportul redus de fibre, 

consumul de carne roșie și dezechilibrul de grăsimi omega 3 și omega 6 contribuie la riscul excesiv de cancer . 

Aportul de semințe de in, în special de lignani și porțiile abundente de fructe și legume, vor reduce riscul de 

cancer. Allium și legumele crucifere sunt deosebit de benefice, cu germeni de brocoli fiind cea mai densă sursă 

de sulforofan. Elementele de protecție ale unei diete de prevenire a cancerului includ seleniul, acidul folic, 

vitamina B-12, vitamina D3, clorofila și antioxidanții cum ar fi carotenoidele (a-caroten, β-caroten, licopen, 

luteină, criptoxantină). 
Acidul ascorbic/vitamina C are beneficii limitate pe cale orală, dar ar putea fi foarte benefic pe cale 

IntraVenoasă. 
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Utilizarea suplimentară a Enzimelor digestive orale(in special protease) și a probioticelor (in special 

lactice…Lactobacillus) are, de asemenea, meritul de a lua măsuri de alimentație anticanceroasă. 

Atunci când o dietă este compilată în conformitate cu instrucțiunile de aici, este posibil să existe cel puțin o scădere 

cu 60-70% a cancerului de sân, colorectal și de prostată și chiar o scădere cu 40-50% a cancerului pulmonar, 

împreună cu reduceri similare în cancerele de pe alte locatii / site-uri. O astfel de dietă ar favoriza prevenirea 

cancerului și ar favoriza recuperarea de cancer, de asemenea. 

fundal 
Domeniul cercetării rolului nutriției în procesul cancerului este foarte amplu. Ea devine tot mai clara ca cercetarile 

continua ca nutritia joaca un rol major in cancer.A fost estimat de Institutul American pentru Cercetare a Cancerului 

și de Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului că 30-40% din toate cazurile de cancer pot fi prevenite prin dieta 

adecvată, activitatea fizică(aerobica)  și menținerea greutății corporale adecvate [ 1 ].Este posibil să fie mai mare 

decât pentru unele tipuri de cancer individual. 

Majoritatea cercetărilor privind nutriția și cancerul au fost reducționiste; adică un anumit produs alimentar sau un 

nutrient a fost studiat în legătură cu impactul acestuia asupra formării / regresiei tumorale sau asupra oricărui alt 

punct final al cancerului la un anumit sit al corpului. Aceste studii sunt foarte utile pentru a vedea detaliile 

mecanismelor bolii. Cu toate acestea, ele nu ajută să ofere o imagine de ansamblu a modului de prevenire a 

cancerului la un nivel alimentar. Chiar mai puțin, ele nu spun prea multe despre cum să mănânce când o persoană 

are deja un cancer și ar dori să mănânce o dietă favorabilă recuperării lor. 

Această revizuire se va concentra asupra acelor factori alimentari care s-au dovedit a contribui la creșterea riscului 

de apariție a cancerului și apoi asupra acelor factori suplimentari de protecție alimentari care reduc riscul de 

cancer. În cele din urmă, vor fi menționate câteva studii privind dieta integrală, care oferă o imagine mai completă a 

modului în care acești factori individuali lucrează împreună pentru a reduce riscul de cancer. 

Supra-consumul de energie (calorii) 
Consumul de alimente prea multe este unul dintre principalii factori de risc pentru cancer. Acest lucru poate fi 

demonstrat în două moduri: (1) de riscurile suplimentare de malignități cauzate de obezitate și (2) de efectul 

protector al consumului de alimente mai puține(inclusiv post si restrictie calorica). 

Obezitatea a atins proporții epidemice în Statele Unite. Șaizeci și patru de procente din populația adultă este 

supraponderală sau obezi [ 2 ]. Aproximativ 1 din 50 sunt grav obezi (IMC> 40 kg / m2) [ 3 ]. Mokdad și alții [ 4 ] 

au constatat că dieta proastă și inactivitatea fizică au fost cea de-a doua cauză principală de deces (400.000 pe an în 

SUA) și probabil ar depăși tutunul ca principala cauză a decesului. 

În cadrul unui studiu recent, dintr-o cohorta prospectivă de prevenire a cancerului, s-a estimat 

că supraponderabilitatea și obezitatea au reprezentat 14% din totalul deceselor cauzate de cancer la bărbați și 20% 

în cazul femeilor [ 5 ]. S-au constatat asocieri semnificative pozitive între obezitate și rate mai mari ale mortalității 

pentru următoarele tipuri de cancer: esofag, colon și rect, ficat, vezică biliară, pancreas, rinichi, stomac (la bărbați), 

prostată, sân, uter, cervix și ovar.Autorii au estimat că peste 90.000 de decese pe an ar putea fi evitate dacă populația 

adultă a menținut o greutate normală (IMC <25,0) [ 5 ]. În mod evident, obezitatea este un factor major de risc 

pentru cancer. 

Pe de altă parte, planificarea atentă a meniurilor duce la o abordare intitulată CRON  Optima Nutritie cu 

Restrictionare-Calorica . Ideea de bază este să consumați o cantitate redusă de alimente (aproximativ 70-80% din 

cantitatea necesară pentru a menține greutatea corporală normală), consumând totuși toate cantitățile necesare de 

vitamine, minerale și alți nutrienți necesari. Singura restricție este cantitatea totală de energie (calorii) 

consumată. În timp ce este dificil de practicat, această abordare are o mulțime de merite științifice pentru a putea 

extinde durata medie de viață a multor specii de animale, inclusiv șobolani, șoareci, pești și, posibil, primate (în 

prezent fiind testate). Împreună cu această extindere a duratei de viață este o reducere a bolilor cronice care sunt 

comune omenirii, revizuite în Hursting et al [ 6 ]. O meta-analiză recentă a 14 studii experimentale a constatat că 

restricția energetică a determinat o reducere cu 55% a tumorilor spontane la șoarecii de laborator [ 7 ].Restricțiile 

calorice au inhibat tumorile mamare induse la șoareci [ 8 ] și au suprimat creșterea tumorilor implantate și 

supraviețuirea prelungită la șoarecii cu restricție la energie [ 9 ]. Dintre femeile suedeze care au fost spitalizate 

pentru anorexie nervoasă (cu o cantitate calorică mai mică, dar nu o nutriție adecvată) înainte de vârsta de 40 de ani, 

a fost o incidență de 23% mai mică a cancerului de sân pentru femeile nulipare și o incidență de 76% ]. Deci, prea 

multe calorii sunt cu siguranta contraproductive si putin mai putin decat normal este foarte avantajos. 

Metabolismul glucozei 
Zaharul rafinat este o alimente bogata in energie, cu un continut scazut de nutrienti – junk food. 

 Zaharul „nerafinat” (miere, suc de trestie evaporat, etc) este, de asemenea, foarte concentrat si este susceptibil de a 

contribui la aceleasi probleme ca si zaharul rafinat. (nota: mierea este dovedita BENEFICA si in cancer) 
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 Produsele din făină de grâu rafinată nu au germeni de grâu și tărâțe, astfel încât au 78% mai puțin fibre, o medie 

de 74% mai puțin din vitaminele B și vitamina E și 69% mai puțin din minerale (USDA Food database, datele nu 

sunt prezentate) . Zaharurile concentrate și produsele din făină rafinată reprezintă o mare parte a aportului de 

carbohidrați în dieta americană medie. O modalitate de a măsura impactul acestor alimente asupra organismului este 

prin indicele glicemic. 

Indicele glicemic este o indicație a răspunsului zahărului din sânge al organismului la o cantitate standard de 

carbohidrat dintr-un produs alimentar. Sarcina glicemică ia în considerare cantitatea de alimente consumate. A fost 

publicată o masă internațională a indicelui glicemic și a încărcăturii glicemice a unei mari varietăți de alimente 

[ 11 ]. 

Studiile de caz-controlate și studiile prospective privind populația au testat ipoteza că există o asociere între o dietă 

cu o încărcătură glicemică ridicată și cancer. Studiile de control a cazurilor au constatat un risc crescut crescut de 

apariție a unei sarcini glicemice ridicate cu tractul gastric [ 12 ], tractul aero-digestiv superior [ 13 ], cancerul 

endometrial [ 14 ], cancerul ovarian [ 15 ], colonul sau colorectal [ 16,17 ].Rezultatele studiilor prospective au fost 

diferite. Unele studii au arătat un risc crescut de cancer în întreaga cohortă cu încărcătură glicemică ridicată [ 18-

20 ]; unele studii au evidențiat doar un risc crescut în rândul subgrupurilor, cum ar fi subiecții sedentari, 

supraponderali [ 21-24 ]; alte studii au concluzionat că nu există un risc crescut pentru nici una dintre cohortele lor 

[ 25-28 ]. Chiar dacă nu au existat asocieri între sarcina glicemică și cancerul colorectal, de sân sau pancreatic în 

studiul de sănătate al asistentelor medicale, a existat încă o legătură puternică între diabet și cancerul colorectal 

[ 29 ]. 

Poate că încărcătura glicemică dietetică nu este în mod constant legată de eliminarea glucozei și metabolismul 

insulinei datorită răspunsurilor diferite ale persoanei la aceeași încărcătură glicemică.Glicerina hemoglobinei 

(HbA 1c ) este o măsurare integrată în timp a controlului glucozei și indirect a nivelelor de insulină. Risc crescut la 

cancer colorectal a fost observat în studiul EPIC-Norfolk cu creșterea HbA 1c ; subiecții cu diabet zaharat cunoscut 

au prezentat un risc crescut de cancer colorectal de trei ori [ 30 ]. Într-un studiu al unei cohorte din județul 

Washington, Maryland, a fost observat un risc crescut de cancer colorectal la subiecții cu HbA1c crescut, cu BMI> 

30 kg / m 2 sau care au utilizat medicamente pentru a controla diabetul [ 31 ]. Cu toate acestea, nu s-a constatat că 

hemoglobina glicată a fost asociată cu un risc crescut de cancer colorectal într-un mic studiu imbricos de controlat 

cazuri în cadrul studiului privind sănătatea asistenților [ 32 ]. Glicemia crescută pe bază de insulină, insulina de 

repaus, nivelurile de glucoză și insulină de 2 ore după o provocare pe cale orală de glucoză și o circumferință mai 

mare a taliei au fost asociate cu un risc mai mare de cancer colorectal [ 33 ]. În mai multe studii, diabetul a fost 

asociat cu un risc crescut de cancer colorectal [ 34-37 ], cancer endometrial [ 38 ] și cancer pancreatic 

[ 35 , 39 ].Este evident că o dereglare severă a metabolismului glucozei este un factor de risc pentru 

cancer.Alimentele care contribuie la hiperinsulinemie, cum ar fi zahărul rafinat, alimentele care conțin zahăr rafinat 

și produsele din făină rafinată trebuie evitate și eliminate dintr-o dietă de protecție împotriva cancerului. 

Fibre putine in dieta 
Produsele alimentare vegetale nerafinate au în mod obișnuit o abundență de fibre. Produsele lactate, ouăle și 

carnea au toate acestea în comun – nu conțin fibre.  

Produsele din cereale rafinate au, de asemenea, cea mai mare parte a fibrei dietetice scoase din acestea. Deci, o 

dieta bogata in produse de origine animala si boabe/cereale  rafinate (o alimentatie tipica in SUA) are un continut 

scazut de fibre. În studiile prospective de sănătate, fibrele reduse nu au fost considerate a fi un risc pentru cancerul 

de sân [ 25 ]. Este posibil ca măsurătorile de fibre să fie doar o măsură surogat pentru aportul alimentar vegetal 

nerafinat. Slattery și colaboratorii [ 40 ] au găsit o corelație inversă între consumul de alimente din plante, fructe și 

cereale integrale și cancer rectal, în timp ce cerealele/boabele rafinate au fost asociate cu un risc crescut de cancer 

rectal.A fost necesar un prag de aproximativ 5 porții zilnice de legume pentru a reduce riscul de cancer și efectul a 

fost mai puternic în rândul persoanelor mai în vârstă [ 40 ]. Mulți alți nutrienți sunt co-varianți cu fibră, inclusiv acid 

folic, care este detaliat mai jos. 
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Carne rosie 
Carnea roșie a fost implicată în cancerul de colon și rectal. O căutare Medline în februarie 2003 a descoperit 26 de 

rapoarte ale studiilor umane care investighează legătura dintre dietă și cancerul de colon sau colorectal.Dintre cele 

26 de rapoarte, 21 au raportat o relație pozitivă semnificativă între carnea roșie și cancerul de colon sau colorectal 

[ 17 , 41-64 ]. O meta-analiză recentă a descoperit că carnea roșie și carnea prelucrată au fost asociate în mod 

semnificativ cu cancerul colorectal [ 65 ]. Carnea și aminele heterociclice formate în gătit au fost corelate cu 

cancerul de sân într-un studiu de caz-control și în Uruguay [ 66 ]. 

Dezechilibru raport acizi grasi polinesaturati PUFA Omega 3: 6 
În studiile pe animale, s-au arătat că grăsimile Omega 3 (acid alfa-linolenic-ALA, EPA, DHA) sunt protective 

împotriva cancerului, în timp ce grăsimile omega 6 (acid linoleic, acid arahidonic) nu Acum s-au efectuat mai multe 

studii care au testat această ipoteză în ceea ce privește cancerul de sân, rezumate în Tabelul1 . 1 . Cu excepția 

studiului realizat de London și alții [ 67 ], toate aceste studii au găsit o asociere între un raport mai mare de 

grasimi/acizi grasi polinesaturati omega 3 (N-3) și N-6 și un risc redus de cancer mamar. Lanțurile lungi N-3 și N-6 

au un efect diferit asupra genelor supresoare tumorale mamare BRCA1 și BRCA2.Tratamentul culturilor de celule 

mamare cu grăsimi omega N-3 (EPA sau DHA) are ca rezultat creșterea expresiei acestor gene în timp ce acidul 

arachadonic nu a avut efect [ 68 ]. Uleiul de semințe de in și DHA (dintr-o sursă de alge) pot fi folosite pentru a 

crește aportul de grăsime N-3, DHA fiind o sursă mai eficientă și sigură. 

Referinţă 
# de cazuri fără 

cancer mamar # de controale 
Post / 

premenopauza 

Măsurarea 

grăsimii n-3 / n-

6 Rezultat 

Rata cotelor 

(95% interval de 

încredere) 

[183] 565 
554 (populație și 

spital) Pre & postați Dieta FFQ 

↑ Raportul N3 / N6 la femeile aflate în 

premenopauză = Non-signif. ↓ Risc de cancer 

la sân 

0,59 (0,29-1,19) 

     

În situl de studiu cu controlul populației, 

găsiți un raport ↑ N3 / N6 = Semnificativ↓ 

Risc de cancer mamar 

0,50 (0,27, 0,95) 

[184] Studiul EURAMIC 

Studiu de caz 

încorporat în studiul 

populației Post Țesut adipos 
4 din 5 centre au prezentat un raport ↑ N3 / 

N6 = ↓ Risc de cancer mamar 

0,65 (p pentru 

trend = 0,55) 

[185] 241 
88 cu boala benigna 

de sân Ambii Țesut adipos ↑ DHA = ↓ Cancer la sân 

0,31 (0,13-0,75) 

     
↑ Raportul dintre lanțul lung N-3:  N-6 = ↓ 

Cancerul de sân 

0,33 (0,17-0,66) 

[186] 73 74 cu macromastie ? Țesut adipos 
N-6 conținut de grăsimi semnificative. mai 

mare în cazuri 

P = 0,02 

     
Pentru un nivel dat de grăsime N-6, EPA și 

DHA au avut un efect de protecție 

P = 0,06 

[187] 
71 (în cadrul 

studiului ORDET) 
142 (controlul 

cazurilor imbricate) Post 
Membranele 

RBC ↑ DHA = ↓ Cancer la sân 

0,44 (0,21-0,92) 

[67] 380 397 Post Țesut adipos 
Nu există asocieri între raportul N-3: N-6 și 

cancerul mamar 

 

[188] 

314 (în cadrul 

studiului Singapore 

Health Study)   Dieta, FFQ 

↑ consumul grăsimii N-3 din pește / crustacee 

= ↓ Cancerul de sân pentru toate cele trei 

trimestre 

0,74 (0,58-0,94) 

     

În rândul femeilor în cea mai mică cvartalină 

a aportului de grăsimi omega N-3, ↑ consumul 

de grăsime N-6 = ↓ Cancerul de sân 

1,87 (1,06-3,27) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhi3jfb28kx8drRDaTI6JxG2Yz2vUw#B17
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhi3jfb28kx8drRDaTI6JxG2Yz2vUw#B64
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhi3jfb28kx8drRDaTI6JxG2Yz2vUw#B65
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhi3jfb28kx8drRDaTI6JxG2Yz2vUw#B66
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/table/T1/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhgtVyksmRVXQHXQGpBq6FsWEOb90g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/table/T1/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhgtVyksmRVXQHXQGpBq6FsWEOb90g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhi3jfb28kx8drRDaTI6JxG2Yz2vUw#B67
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhi3jfb28kx8drRDaTI6JxG2Yz2vUw#B68


tabelul 1 
 Cancer san și  Raport Omega 3: 6 
Deschideți într-o fereastră separată 

(ulei de) seminte de in 
ulei de semințe de in furnizează toate substanțele nutritive din această sămânță mică de culoare maro sau aurie. Este 

o sursă excelentă de fibre dietetice, grăsimi omega 3 (ca acid alfa-linolenic) și lignani.Lignanii din semințele de 

in sunt metabolizați în tractul digestiv la enterodiol și enterolactonă, care au activitate estrogenică. De fapt, 

semințele de in este o sursă mai puternică de fitoestrogeni decât produsele din soia, deoarece aportul de semințe de 

in a determinat o schimbare mai mare a excreției de 2-hidroxestronă în comparație cu proteina de soia [ 69 ]. 

Soiurile de semințe de in, au fost studiate pentru efectul lor asupra cancerului, inclusiv numeroase studii excelente 

realizate de grupul de cercetare al Lilian Thompson de la Universitatea din Toronto. Într-un studiu, semințele de in, 

fracțiunea lignanului sau uleiul au fost adăugate la dieta șoarecilor cărora li s-a administrat anterior un cancerigen 

chimic pentru a induce cancer.Toate cele trei tratamente au redus sarcina stabilită;fracțiunea lignanului conținând 

secoizolariciresinol diglicozid (SDG) și semințele de in, de asemenea, au redus metastazarea [ 70 ]. Într-un alt studiu 

SDG de lignan de in, a fost alimentat la șoareci începând cu o săptămână după tratamentul cu dimetilbenzantracen 

carcinogen.Numărul de tumori pe șobolan a fost redus cu 46% comparativ cu controlul din acest studiu [ 71 ]. Inul 

sau lignanul său (SDG) au fost testate pentru a vedea dacă acestea ar preveni metastazele melanomului. Fracția de in 

sau lignan a fost administrată la șoareci cu două săptămâni înainte și după injectarea celulelor de 

melanom. Tratamentul cu in(la 2,5, 5 sau 10% din consumul de dietă) a determinat o reducere de 32, 54 și 63% a 

numărului de tumori comparativ cu controlul [ 72 ].SDG, alimentat în cantități echivalente cu cantitatea din semințe 

de in, de 2,5, 5 sau 10%, a redus de asemenea numărul tumorii, de la un număr mediu de 62 în grupul martor la 38, 

36 și 29 tumori pe șoarece în SDG grupuri, respectiv [73 ]. 

Mai recent, grupul de cercetare al Thompson a studiat șoarecii care au fost injectați cu celule umane de cancer la 

sân. După injectare, șoarecii au fost hrăniți cu o dietă bazală (vaccin cu șoarece de laborator) timp de 8 săptămâni, în 

timp ce tumorile au crescut. Apoi, un grup a continuat dieta bazală și un alt grup a fost hrănit cu o dietă de semințe 

de in 10%. Semințele de in au redus rata de creștere a tumorii și metastazele reduse cu 45% [ 74 ]. 

Sămânța de in a demonstrat că îmbunătățește morfogeneza glandei mamare sau diferențierea la șoareci.soarecii de 

îngrijire au fost hrăniti cu dieta de 10% din semințe de in (sau o cantitate echivalentă de SDG).După înțărcare 

șoarecii pui au fost hrăniți o dietă obișnuită de hrană pentru șoareci. Cercetatorii au examinat apoi descendentii de 

sex feminin si au descoperit un numar crescut de muguri terminale si conducte terminale in glandele lor mamare cu 

mai multe proliferare celulelor epiteliale, toate demonstrind ca diferentierea glandei mamare a fost 

imbunatatita [ 75 ]. Când acești descendenți femele au fost provocați cu un cancerigen pentru a induce tumori ale 

glandelor mamare, au existat incidențe semnificativ mai mici ale tumorilor (31% și 42% mai mici la semințele de in, 

respectiv la grupurile SDG), încărcare tumorală semnificativ mai mică (51% și 62% în cazul semințelor de in și, 

respectiv, grupurilor SDG), mărimea medie a tumorii semnificativ mai scăzută (44% și, respectiv, 68% mai mică la 

semințele de in, respectiv la grupurile SDG) și un număr semnificativ mai mic de tumori (47% și 45% și grupurile 

SDG, respectiv) [ 76].Astfel, semințele de in și lignanul au fost capabile să reducă creșterea tumorii (atât în număr 

cât și în mărimea tumorilor), să prevină metastazarea și chiar să determine o diferențiere crescută a țesutului mamar 

de șoarece la șoarecii care alăptează, făcând descendenții mai puțin susceptibili la carcinogeneză chiar și atunci când 

nu consumă orice produse de in. 

Sământa de in-flax seed (FS), bogată în lignani fitoestrogeni și uleiul bogat în acid a-linolenic, a fost sugerată a 

avea un efect anticanceros.Întrebările rămân dacă FS și componentele sale de lignan și ulei sunt eficiente în 

reducerea riscului de cancer mamar și a creșterii tumorilor și pot interacționa în mod benefic cu medicamentele 

pentru cancerul de sân.  

Pentru a găsi răspunsuri, s-au analizat studiile in vitro, animale, observaționale și clinice privind FS și componentele 

sale de lignan și ulei. Majoritatea studiilor efectuate pe diferite modele de rozătoare arată că o dietă de 2,5% -10% 

FS sau cantitatea echivalentă de lignan sau ulei reduce creșterea tumorii. Zece procente FS și lignani echivalenți nu 

interferează, ci mai degrabă măresc eficacitatea tamoxifenului (80 mg / zi), în timp ce uleiul de FS 4% crește 

eficacitatea trastuzumab / Herceptin (2,5 mg / kg). 

Studiile de observație pe oameni arată că aportul de FS și lignan, excreția urinară sau concentrațiile serice sunt 

asociate cu un risc redus, în special la femeile aflate în postmenopauză. Lignanii reduc mortalitatea la cancerul 

mamar și la toate cazurile cu 33% -70% și 40% -53%, fără a reduce eficacitatea tamoxifenului. 

Studiile clinice arată că FS (25 g / zi cu 50 mg lignani, 32 de zile) reduce creșterea tumorilor la pacienții cu 

cancer de sân și lignan (50 mg / zi, 1 an) reduce riscul la femeile aflate în premenopauză.Mecanismele includ 
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proliferarea celulară scăzută și angiogeneza și apoptoza crescută prin modularea metabolismului estrogenului și a 

căilor de semnalizare ale receptorilor de estrogen și ale factorului de creștere. 

Sunt necesare mai multe studii clinice, dar dovezile globale curente indică faptul că FS și componentele sale sunt 

eficiente în reducerea riscului și tratamentul cancerului mamar și în condiții de siguranță pentru consumul 

pacienților cu cancer de sân. 

Appl Physiol Nutr Metab. 2014 Jun; 39 (6): 663-78. doi: 10.1139 / apnm-2013-0420. Epub 2013 23 decembrie. 

Studiile de observație indică faptul că consumul de semințe de in (aproximativ 32 g / zi) poate reduce riscul de 

cancer mamar ( 38 , 51 , 52 ). Lignanii contribuie, de asemenea, la scăderea riscului de cancer mamar.Vegetarienii 

au un nivel mai ridicat de ingestie de lignan, ceea ce inseamna ca riscul lor de cancer mamar este mai mic decat cel 

al omnivorilor ( 53 ). 

Ingestia semințelor de in sau a pâinii care conțin acest ingredient este asociată cu o reducere cu 20% a riscului de 

cancer de sân, în concordanță cu efectul protector observat în lignani din alte legume. Această scădere a riscului 

poate fi legată de o reducere a inflamației, deoarece prezența unor cantități mari de lignani poate duce la scăderea 

numărului de markeri inflamatorii ( 52 , 54 ). 

În două studii de metaanaliză, s-a constatat că un aport mai mare de lignani din surse dietetice a fost asociat cu o 

reducere semnificativă a riscului de cancer de sân în postmenopauză ( 54 , 55 ). Într-un studiu de caz-control, cel 

mai mare consum de lignan a fost asociat cu o mortalitate semnificativ mai scăzută la cancerul mamar la 

postmenopauză, dar această asociere nu s-a întâmplat relativ cu mortalitatea la cancer de sân în premenopauză ( 56 ). 

Un studiu de caz-control care folosea baza de date Ontario pentru cancer registru a constat dintr-un eșantion 

aleatoriu de femei diagnosticate cu cancer de sân, cu scopul de a analiza aportul fitoestrogen (izoflavone și lignani) 

și asocierea lor cu riscul de cancer mamar. A fost utilizat un chestionar privind frecvența alimentelor, care a inclus și 

alimente bogate în fitoestrogeni. Aportul de lignan a fost asociat cu o reducere a riscului de cancer de sân pentru 

toate femeile, deși acest lucru a fost semnificativ numai statistic la femeile supraponderale (IMC> 25). La femeile 

aflate în premenopauză, aportul total de fitoestrogen a fost asociat cu o reducere semnificativă a riscului de cancer 

de sân, dar numai la femeile supraponderale.Nu a existat nicio asociere între riscul de cancer mamar și aportul de 

fitoestrogen la femeile aflate în postmenopauză ( 51 ). 

Un alt studiu de control al cazurilor care utilizează, de asemenea, baza de date Ontario pentru registrul de cancer a 

efectuat un chestionar privind frecvența alimentelor, cu scopul de a stabili dacă aportul de fitoestrogen în timpul 

adolescenței ar putea proteja împotriva cancerului de sân la vârsta adultă. Rezultatele acestui studiu au arătat că un 

consum mai mare de fitoestrogen (izoflavone și lignani) în timpul adolescenței poate fi asociat cu un risc redus al 

cancerului mamar ( 57 ). 

Pentru a explora asocierea dintre ingestia de seminte de in si riscul de cancer mamar, un studiu de caz-controlat a 

fost realizat prin aplicarea unui chestionar de frecventa alimentelor femeilor care au aderat la Ontario Women’s Diet 

and Health Study in Canada (2002-2003). Atât consumul lunar și săptămânal / zilnic al semințelor de in 

(aproximativ 32,5 g) și pâinea de in (1 unitate, aproximativ 2,5 – 5 g de semințe de in) au fost asociate cu o 

reducere semnificativă de la 18 la 24% . S-a arătat, de asemenea, că semințele de in sanguin au redus riscul de 

apariție a cancerului de sân la femeile aflate în postmenopauză, în timp ce pâinea de in a redus riscul de cancer la 

sân atât la femeile aflate în postmenopauză, cât și la cele premenopauzale ( 52 ). 

Un studiu prospectiv de cohorta, incluzand 58.049 de femei franceze in postmenopauza, a constatat ca cei cu cea 

mai mare ingestie de lignan (> 1.395 μg / zi) au avut un risc scazut de cancer mamar. Efectele benefice ale lignanilor 

în acest studiu s-au limitat la cancerul de sân ER + și receptorul pozitiv pentru progesteron ( 58 ). 

Pe de altă parte, cercetătorii au efectuat un studiu clinic dublu-orb, randomizat, cu un control placebo la pacienții cu 

cancer mamar. Anchetatorii au urmărit femeile aflate în postmenopauză care au fost recent diagnosticate cu cancer 

mamar și cu o intervenție chirurgicală programată. Aceste femei au fost împărțite, în mod aleatoriu, în două grupe: 

Grupul 1, care a inclus 19 femei, a mâncat zilnic câte un briosa cu aproximativ 25 g de semințe de in pudră, 

 în timp ce grupul 2, care a inclus 13 femei, a mâncat o brioșă similară, fără semințe de in. Biopsiile au fost efectuate 

în ambele grupuri, la începutul studiului, care au fost mai târziu comparate cu patologia tumorii îndepărtate în timpul 

intervenției chirurgicale, aproximativ 5 săptămâni după începerea studiului. Femeile care au mâncat brioșele 

conținând semințe de in, au prezentat, în medie, o scădere a proliferării celulelor tumorale, o reducere a 

expresiei nivelurilor de c-erB2 (cunoscută și ca HER2 – o oncogenă asociată cu dezvoltarea și progresia 

cancerului mamar) și o creștere a apoptozei celulare. Cercetătorii au concluzionat că semințele de inul are 

potențialul de a reduce creșterea tumorilor la pacienții cu acest tip de cancer ( 38 , 59 ). 

Într-un alt studiu clinic, cercetătorii au selectat aproximativ 45 de femei premenopauzale cu risc crescut de a 

dezvolta cancer de sân (fie cu biopsii de sân suspecte, fie cu supraviețuitori din fostul cancer de sân) și le-au dat 

zilnic 50 mg de lignan SDG sau echivalentul a două linguri de pulbere seminte de in. Cercetatorii au efectuat 
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biopsii de ac pe tesutul mamar, atat inainte cat si dupa studiu, care a durat un an. Rezultatele au arătat că, în 

medie, femeile au avut mai puține modificări precanceroase la sân după o perioadă de 1 an de administrare a 

lignanului pe zi, decât înainte de a fi studiate și, de asemenea, că 80% (36 din 45) 67 niveluri – un biomarker care 

semnaleaza cresterea proliferarii celulelor. Conform acestui studiu clinic, lignanul SDG poate reduce riscul de 

cancer mamar ( 60 ). 

Cinci studii publicate intre 2010 si 2011, care au inclus pacientii diagnosticati cu cancer de san care au fost observati 

pe o perioada de 6-10 ani, in scopul de a afla daca lignanul ar putea prelungi supravietuirea pacientilor cu cancer de 

san. Prin măsurarea înregistrărilor alimentare sau a nivelului seric al lignanului,cercetătorii au concluzionat că a 

existat o expunere crescută la lignani, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a mortalității de aproximativ 

40-53% și o reducere de 33-70% a mortalității prin cancer mamar. Această expunere crescută la lignani a fost 

observată cel mai frecvent la femeile aflate în postmenopauză. Există posibilitatea ca lignanii să prelungească durata 

de viață a pacienților cu cancer mamar, dar sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma acest lucru 

( 15 , 56 ). 

Supraviețuitorii cancerului de sân care au niveluri mai ridicate de lignani în sânge și în dieta lor par a supraviețui 

pentru o perioadă semnificativ mai mare de timp ( 56 , 65 ). 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2019/04/06/efectul-semintelor-de-in-in-cancerul-de-san-o-revizuire-a-

literaturii/ 

  

Alți cercetători au testat semințele de in și cancerul de prostată. Într-un model animal care utilizează șoareci, Lin și 

alții [ 77 ] au constatat că o dietă suplimentată cu inul de 5% a inhibat creșterea și dezvoltarea cancerului de prostată 

în modelul experimental de șoarece.Un studiu pilot de 25 de bărbați care au fost programați pentru intervenții 

chirurgicale de prostatectomie a fost instruit să mănânce o dietă cu conținut scăzut de grăsimi (20% sau mai puțin 

din consumul de energie) și să suplimenteze cu 30 g de semințe de semințe măcinate pe zi.În timpul monitorizării 

unei medii de 34 de zile s-au înregistrat schimbări semnificative ale colesterolului seric, testosteronului total și 

indicele androgenului liber [ 78 ].Indicele mediu de proliferare al grupului experimental a fost semnificativ mai mic, 

iar indicii apoptotici mai mari comparativ cu controalele potrivite istoric. Soiul de semințe de in, poate fi un aliment 

foarte util pentru bărbații care luptă împotriva cancerului de prostată.Cu toate acestea, o meta-analiză a nouă studii 

de cohortă și de control al cazurilor a evidențiat o asociere între aportul de ulei de semințe de in sau nivelurile 

ridicate ale acidului alfa-linolenic și a riscului de cancer de prostată [ 79 ]. Este foarte probabil ca lignanii din 

semințele de in să fie o componentă majoră a efectelor anticanceroase ale inului, astfel încât uleiul de in FARA 

lignani, nu este foarte benefic.Unele mărci de ulei de semințe de in păstrează unele dintre particulele de semințe din 

cauza proprietăților benefice ale lignanilor. 

  

alte fructe cu coaja lemnoasa(nuci,samburi si seminte) se dovedesc de asemenea benefice la aproximativ 20-30 

grame pe zi 

Fructe si legume 
Unul dintre cele mai importante mesaje ale cercetării nutriționale moderne este că o dietă bogată în fructe și 

legume protejează împotriva cancerului. (Cel mai mare mesaj este acela că aceeași dietă protejează împotriva 

tuturor celorlalte boli, inclusiv a bolilor cardiovasculare și diabetului.) Există multe mecanisme prin care fructele și 

legumele sunt protectoare, iar un corp enorm de cercetări sprijină recomandarea oamenilor de a mânca mai multe 

fructe și legume. 

Block et al [ 80 ] a analizat aproximativ 200 de studii privind cancerul și aportul de fructe și legume.Un efect 

protectiv semnificativ din punct de vedere statistic al fructelor și legumelor a fost găsit în 128 din 156 de studii care 

au dat riscuri relative.  

Pentru cele mai multe tipuri de cancer, persoanele din quartile inferioare (1/4 din populație) care au mâncat cea mai 

mică cantitate de fructe și legume au avut aproximativ dublul riscului de cancer comparativ cu cei din quartila 

superioară care au mâncat cele mai multe fructe și legume. Chiar și în cancerul pulmonar, după contabilizarea 

fumatului, creșterea fructelor și legumelor reduce cancerul pulmonar;o reducere suplimentară de 20 până la 33% a 

cancerelor pulmonare este estimată [ 1 ]. 

Steinmetz și Potter au analizat relația dintre fructe, legume și cancer în 206 studii epidemiologice umane și 22 studii 

pe animale [ 81 ]. Ei au descoperit ca „dovezile pentru un efect protector al unui consum mai mare de legume si 

fructe sunt consistente pentru cancerele stomacului, esofagului, plamanilor, cavitatii bucale si faringe, endometrului, 

pancreasului si colonului”. Legumele, și în special legumele crude, s-au dovedit a fi protectoare; 85% din studiile 

care au cerut consumul de legume brute au găsit un efect protector. Legumele allium, morcovii, legumele verzi, 
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legumele crucifere și roșiile au avut un efect protector destul de consistent [ 81 ].Legumele allium (usturoiul, 

ceapa, prazul și scalioanele) sunt deosebit de puternice și s-au descoperit separat protecția pentru cancerele 

stomacului și colorectal [ 82 , 83 ] și cancerul de prostată [ 84 ]. 

Există multe substanțe care protejează fructele și legumele, astfel încât întregul efect nu este foarte probabil să se 

datoreze fiecărui singur nutrient sau fitochimic. Steinmetz și Potter prezintă elemente de protecție posibile: 

ditiolitioane, izotiocianați, indol-32-carbinol, compuși allium, izoflavone, inhibitori de protează, saponine, 

fitosteroli, inositol hexafosfat, vitamina C, D-limonenă, luteină, acid folic, beta- caroten carotenoide), licopen, 

seleniu, vitamina E, flavonoide și fibre dietetice [ 81 ]. 

Un raport comun al Fondului Mondial de Cercetare a Cancerului și al Institutului American de Cercetare a 

Cancerului a constatat dovezi convingătoare că o dietă bogată în fructe și legume va reduce cancerele din gură și 

faringe, esofag, plămân, stomac și colon și rect; sa constatat o reducere probabilă a riscului pentru cancerele 

laringelui, pancreasului, sânului și vezicii urinare [ 1 ]. 

Multe dintre rapoartele recente din studiile populaționale prospective privind dieta și cancerul nu au găsit aceleași 

efecte protectoare ale fructelor și legumelor care au fost raportate anterior în studiile epidemiologice și de control al 

cazurilor [revizuite în [ 85 ]]. O explicație este că amintirea oamenilor cu privire la ceea ce au mâncat într-un studiu 

de caz-cohorte poate fi afectată de starea lor de boală. O altă problemă ar putea fi faptul că chestionarele privind 

frecvența alimentelor (FFQ) folosite pentru măsurarea aportului alimentar ar putea să nu fie suficient de precise 

pentru a detecta diferențele. O astfel de problemă a fost observată în studiul EPIC de la site-ul Norfolk, Marea 

Britanie. Folosind un jurnal de produse alimentare cercetatorii au descoperit o corelatie semnificativa intre aportul 

de grasimi saturate si cancerul de san, dar folosind un FFQ nu a existat o corelatie semnificativa 

[ 86 ]. Deci, măsurarea inexactă a consumului de fructe și legume ar putea face parte și din explicație. 

Trebuie remarcat faptul că aporturile superioare de fructe și legume din aceste studii sunt, de obicei, în limitele a 

ceea ce oamenii consumă în mod normal o dietă omnivoră americană. În studiul privind sănătatea asistenților 

medicali, chintile superioare ale consumului de fructe și legume au fost de 4,5 și respectiv 6,2 porții / 

zi [ 87 ]. În mod similar, chintilele superioare ale consumului de fructe și legume în Studiul de urmărire a 

Profesioniștilor în Sănătate au fost de 4,3 și respectiv 5,4 portii / zi pentru fructe și legume, 

respectiv [ 87 ]. Consumul de fructe și legume pe alimentația Hallelujah este mult mai mare, cu o medie de aporturi 

de 6 porții de fructe (646 g / zi) și unsprezece porții de legume pe zi (971 g / zi) [ 88 ] în plus față de o pulbere 

verde din sucul de frunze de orz și lucernă care este echivalentă cu aproximativ alte 100 g / zi de verdeață 

proaspătă. Deci, este foarte posibil ca intervalul de aporturi în studiile prospective bazate pe populație să nu aibă un 

aport suficient de larg la capătul superior pentru a detecta adevăratul impact posibil al unui aport foarte ridicat de 

fructe și legume asupra riscului de cancer. 

revizuiri mai recente sustin aceasta afirmatie din urma ref. necisitatea unor portii mai multe de fructe si legume 

zilnic doar pentru preventia cancerelor si a altor boli – 600 , 800 grame pe zi.astfelm in ceea ce priveste 

prevenirea , pentru cancerul total, cel mai mic risc a fost observat la o doză de 600 g / zi (7,5 porții / zi), în timp ce 

pentru bolile cardiace coronariene, accident vascular cerebral, boli cardiovasculare și mortalitate de toate cauzele cel 

mai mic risc a fost observat la 800 g / zi (10 porții / zi), un nivel de aport dublu față de cele cinci porții pe zi (400 g / 

zi) recomandat în prezent de Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului, de OMS și de Anglia. 5 În 2013, o estimare 

a 1 340 000 de decese cardiace coronariene, 2 680 000 de decese cu accident vascular cerebral, 660 000 de decese 

provocate de cancer și 7,8 milioane de decese premature au fost atribuite unui aport de fructe și legume sub 800 g / 

zi la nivel global. O schimbare în dieta către un aport mai mare de fructe și legume și alte alimente vegetale ar putea 

avea și alte sănătăți importante 168 – 175 , 192 , 193 , precum și beneficii pentru mediu. 194 Meta-analiza noastra 

ofera sprijin suplimentar pentru recomandarile de sanatate publica si interventii pentru a creste aportul de fructe si 

legume pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, a cancerului si a mortalitatii premature. 

Legume crucifere 
Legumele crucifere (broccoli, conopidă, varză, varză de Bruxelles) conțin sulforofan, care are proprietăți anti-

canceroase. Un studiu de caz-control în China a constatat că aportul de legume crucifere, măsurat prin secreția 

urinară de izotiocianați, a fost invers proporțional cu riscul de cancer mamar;cartilajul cu aportul cel mai mare a avut 

doar 50% din riscul celui mai mic grup de admisie [ 89 ]. În studiul privind sănătatea asistenților medicali, un aport 

ridicat de legume crucifere (5 sau mai multe porții / săptămână față de mai puțin de două porții pe 

săptămână) a fost asociat cu un risc de 33% mai mic de limfom non-Hodgkin [ 90].În studiul de urmărire în 

domeniul sănătății, cancerul vezicii urinare a fost asociat doar slab cu aportul scăzut de fructe și legume, dar un 

consum ridicat (5 sau mai multe porții / săptămână față de 1 porție sau mai puțin) a legumelor crucifere a fost 

asociat cu o valoare statistică semnificativă de 51 % scădere a cancerului de vezică [ 91 ]. De asemenea, s-a 

constatat că riscul de cancer de prostată este redus de consumul de legume cruciferoase într-un studiu de caz bazat 

pe populație, efectuat în vestul statului Washington.Trei sau mai multe porții pe săptămână, comparativ cu mai 
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puțin de o porție de legume crucifere pe săptămână, au dus la o scădere statistică semnificativă de 41% a riscului de 

cancer de prostată [ 92 ].Efectele protectoare similare ale legumelor crucifere au fost observate într-un studiu multi-

etnic de control al cazurilor [ 93 ]. Un studiu prospectiv din Shanghai, China, a constatat că bărbații cu cantități 

detectabile de izotiocianați din urină (produse metabolice care provin din legume crucifere) au avut un risc scăzut de 

cancer pulmonar cu 35%.Dintre bărbații care au avut unul sau două polimorfisme genetice care i-au determinat să 

elimine acești izotiocianați mai lent, a existat un risc de cancer pulmonar cu 64% sau 72% mai scăzut [ 94 ]. 

mugurii /germenii de brocoli au o concentrație foarte mare de sulforofan, deoarece acest compus provine din 

semințe și nu este produs în plantă pe măsură ce crește [ 95 , 96 ]. conține tot sulforofanul care este prezent într-o 

plantă broccoli cultivată integral. Deci, dacă sulforofanul este în special protector pentru cancer, pare rezonabil să 

includeți niște germeni de broccoli într-o dietă anti-cancer. 

Seleniu 
Seleniul este un mineral cu proprietăți anti-cancer. Multe studii din ultimii ani au arătat că seleniul este un nutrient 

protector puternic pentru unele forme de cancer. Centrul de Cancer de la Arizona a publicat o fișă cu seleniu care 

prezintă principalele funcții ale seleniului în organism [ 97 ]. Aceste funcții sunt următoarele: 

1. Seleniul este prezent în locul activ al multor enzime, incluzând tioredoxin reductaza, care catalizează reacțiile de 

reducere a oxidării. Aceste reacții pot încuraja celulele canceroase la apoptoză. 

2. Seleniul este o componentă a enzimei antioxidante, glutathion peroxidaza. 

3. Seleniul a îmbunătățit capacitatea sistemelor imunitare de a răspunde la infecții. 

4. Seleniul provoacă formarea de celule naturale ucigașe. 

5. Enzimele P450 din ficat pot fi induse de seleniu, ducând la detoxificarea unor molecule carcinogene. 

6. Seleniul inhibă prostaglandinele care provoacă inflamații. 

7. Seleniul îmbunătățește fertilitatea masculină prin creșterea motilității spermei. 

8. Seleniul poate scădea rata de creștere a tumorii. 

Un studiu randomizat, dublu-orb, controlat al unui supliment de seleniu de 200 μg / zi în regiunea sud-estică a SUA 

(unde nivelurile de seleniu din sol sunt scăzute) a constatat că obiectivele primare ale cancerului de piele nu au fost 

îmbunătățite prin suplimentul cu seleniu, dar că alte rate de incidență a cancerului au scăzut prin 

seleniu [ 98 , 99 ]. A existat o reducere semnificativă a incidenței cancerului total (105 vs 137 cazuri, P = 0,03), 

cancerul de prostată (22 vs 42 cazuri, P = 0,005), o reducere semnificativă semnificativă a incidenței cancerului 

colorectal (9 vs 19 cazuri, P = 0,057 ) și o reducere a mortalității la cancer, toate locurile de cancer (40 vs 66 de 

decese, P = 0,008) (seleniu față de cazurile de grup de control raportate, respectiv) [ 98 ]. Suplimentul cu seleniu a 

fost cel mai eficient la ex-fumatori si la cei care au inceput studiul cu cele mai mici niveluri de seleniu seric. Mai 

multe studii prospective au examinat, de asemenea, rolul seleniului în prevenirea cancerului, în special în cazul 

cancerului de prostată, rezumate în Tabelul2 . 

tabel 2 
Studii prospective privind controlul cazurilor de seleniu și cancer de prostată. 

Referinţă Studiu 
# 

Cazuri 
# 

Controale rezultate cometariu 

[189] 

Studiul 

sănătății 

medicilor 586 577 

↑ Se = ↓risc de avansare a 

cancerului de prostată (OR 

= 0,52, 95% IC = 0,28-0,98) 

Rezultă numai la 

bărbații cu PSA ≥ 4 ng 

/ mL 

[190] 
Olanda Cohort 

Studiu 540 1211 

↑ Se = ↓ cancer de prostată 

de risc (SAU pentru quintile 

de Se = 1,0, 1,05, 0,69, 0,75, 

0,69; 95% IC = 0,48-0,99) 
Rezultatele cele mai 

mari la ex-fumatori 

[191] 

Baltimore 

Studiul 

longitudinal al 

îmbătrânirii 52 96 

↑ Se = ↓ risc de cancer de 

prostată (SAU pentru 

quartile de Se = 1,0, 0,15, 

0,21, 0,24  
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Referinţă Studiu 
# 

Cazuri 
# 

Controale rezultate cometariu 

[192] 

Washington 

County, 

Maryland 117 233 

Top 4/5 din Se a avut o 

reducere a riscului de cancer 

de prostata;rezultate 

semnificative statistic pentru 

Se numai când nivelurile de 

gtocoferol au fost ridicate 

Bărbații din chintila de 

vârf ai gtocoferolului 

seric au avut un risc de 

cancer de prostată de 5 

ori mai mic comparativ 

cu cea mai scăzută 

chintilă 

[193] 

Studiu de 

urmărire 

profesională 

pentru sănătate 181 181 
↑ Se =↓ risc de cancer de 

prostată avansat 
AD ajustat = 0,35 (CI 

95% = 0,16-0,78) 

[194] 
Studiu 

prospectiv   

↑ Se =↓ risc de cancer 

gastro-intestinal și de 

prostată 
Rezultatele nu sunt 

semnificative statistic 

Deschideți într-o fereastră separată 

În general, se pare că nivelurile scăzute de seleniu, în special pentru bărbați, sunt un risc pentru cancer.Dacă o 

persoană are niveluri scăzute de seleniu și alte tipuri de apărare antioxidantă sunt de asemenea scăzute, riscul de 

cancer crește și mai mult. Femeile nu par a fi la fel de sensibile la seleniu, deoarece cancerul de sân nu a fost dovedit 

a fi influențat de statutul de seleniu în mai multe studii [ 100-104 ], deși atât bărbații, cât și femeile au fost găsiți 

protejați de niveluri mai ridicate de seleniu din colon cancer [ 100 ] și cancerul pulmonar [ 105 , 106 ]. Sursele 

vegetale bune de seleniu sunt boabe întregi și leguminoase cultivate în soluri bogate în seleniu din Statele Unite 

ale Occidentului, nuci de Brazilia (de departe cea mai densă sursă de seleniu), drojdie nutritivă, drojdie de 

bere și semințe de floarea-soarelui. 

Clorofilă 
Toate plantele verzi conțin, de asemenea, clorofila, molecula de colectare a luminii. Clorofilul și derivații săi sunt 

foarte eficienți la hidrocarburile aromatice policiclice obligatorii (carcinogeni în mare parte din combustia 

incompletă a combustibililor), aminele heterociclice (generate la gratar), aflatoxina (o toxină din matrițe în alimente 

care provoacă cancer la ficat) și alte molecule hidrofobe. Complexul de clorofil-carcinogen este mult mai greu 

pentru organismul de a absorbi, astfel încât cea mai mare parte este eliminată cu fecalele. Efectul chimioprotector al 

clorofilei și al derivaților săi a fost testat în culturi de celule de laborator și animale [ 107 , 108 ]. Există atât de 

multe dovezi convingătoare pentru efectele anticancerogene ale clorofilei că se efectuează un studiu prospectiv 

randomizat controlat în Qidong, China, pentru a vedea dacă clorofilina poate reduce cantitatea de cazuri de cancer la 

ficat care rezultă din expunerea la aflatoxine în alimentele lor (porumb, arahide, sos de soia și boabe de soia 

fermentate).O reducere de 55% a aducților de aflatoxină-ADN a fost găsită în grupul care a luat 100 mg de 

clorofilină de trei ori pe zi [ 109 ]. Se presupunea că clorofilina a legat aflatoxinele, dar au fost detectate și derivați 

de clorofilină în serurile (care aveau o nuanță verde pentru acestea) ale voluntarilor care au luat suplimentul, 

indicând un rol posibil în organism, pe lângă carcinogenii legați în intestin [ 110 ]. 

Vitamine de protecție 
Vitamina B-12 
Vitamina B-12 nu s-a dovedit a fi un agent anti-cancer, dar există unele dovezi care indică faptul că ar putea fi 

benefică. Forma vitaminei B-12 administrată poate fi importantă. 

Unele studii experimentale de cancer au fost efectuate cu diferite forme de vitamina B-12. Metilcobalamina a inhibat 

creșterea tumorală a SC-3 injectată în șoareci [ 111 ] și a determinat apoptoza celulelor tumorale mamare SC-3, 

chiar și atunci când au fost stimulate să crească prin prezența androgenului inductor de creștere 

[ 112 ]. Metilcobalamina, dar nu și cianocobalamina, a crescut timpul de supraviețuire al șoarecilor care purtau 

celule tumorale leucemice implantate [ 113 ].5′-deoxiadenosilcobalamina și metilcobalamina, dar nu 

cianocobalamina, s-au dovedit a fi agenți citotoxici eficienți [ 114 ]. De asemenea, metilcobalamina a fost capabilă 

să mărească timpul de supraviețuire și să reducă creșterea tumorii la șoarecii de laborator [ 115 ]. 
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Rezultatele mecaniciste de laborator pentru efectele vitaminei B12 au fost observate într-un studiu de laborator cu 

șobolani cu deficit de vitamină B-12. Choi și colaboratorii [ 116 ] au descoperit că ADN-ul colonului de șobolani cu 

deficit de B-12 a avut o scădere cu 35% a metilacei genomice și o creștere cu 105% a încorporării uracilului, ambele 

modificări care ar putea crește riscul carcinogenezei. În două studii prospective (unul în Țara de la Washington, 

Maryland și Studiul de Sănătate al Asistenților) s-a constatat o relație între statutul de vitamina B12 mai scăzut (dar 

nu și deficiența) și un risc statistic semnificativ mai mare de cancer mamar [ 117 , 118 ]. Deci, există dovezi din 

studii de laborator, studii prospective de cohortă și studii mecanistice care arată că vitamina B-12 este un nutrient 

important pentru stabilitatea genetică, repararea ADN, carcinogeneza și terapia cancerului. 

Acid folic 
Acidul folic este vitamina din vegetale cu frunze verzi. Are un rol esențial în metilarea ADN-ului și sinteza ADN-

ului. Acidul folic funcționează în asociere cu vitamina B-6 și vitamina B-12 în ciclul unic de carbon metil. Dacă 

acidul folic insuficient nu este disponibil, uracilul este înlocuit cu timidina în ADN, ceea ce duce la spargerea 

catenei ADN. Aproximativ 10% din populația SUA (și procente mai mari printre cei săraci) are un consum suficient 

de scăzut de acid folic pentru a face această problemă comună [ 119 ].După cum se arată în tabelele 3 și 4 , multe 

studii au descoperit o reducere semnificativă a cancerului de colon, rectal și de sân, cu un aport mai mare de acid 

folic și nutrienții înruditori (vitamina B-6 și B-12).Alcoolul este un antagonist al acidului folic, astfel încât consumul 

de băuturi alcoolice mărește considerabil riscul de cancer al unei diete cu conținut scăzut de folat. Polimorfismele 

genetice (mutații comune bazate pe ADN-ul unic care conduc la un aminoacid diferit codificat într-o proteină) în 

metilenetrahidrofolat reductaza și genele metionin-sintazei care cresc cantitatea relativă de folat disponibilă pentru 

sinteza și repararea ADN-ului reduc de asemenea riscul de cancer de colon [ – 123 ].Cravo și colaboratorii [ 124 ] au 

utilizat 5 mg de acid folic pe zi (o doză supraisiologică) într-un studiu prospectiv, controlat, încrucișat, alcătuit din 

20 de pacienți cu polipi adenomici. Ei au descoperit că acidul folic poate inversa hipometilarea ADN la 7 din 12 

pacienți care au avut doar un polip. 

Tabelul 3 
Folat și cancerul de colon / rectal. 

Referinţă Studiu 

# 

Cazuri # Controale rezultate cometariu 

[195] 

Cazul / controlul 

SUA 35 64 

Suplimentarea folatului = 

incidența neoplaziei cu 

62% mai mică nu rezultă SS 

[196] 

Cazul / controlul 

stării NY 800 

Se potrivesc 

controalele 

pentru 

vecinătate 

↑ Folat =↓ cancer rectal, 

OR = 0,5 bărbați, OR = 

0,31, femei Folat nici un 

efect pentru cancerul de 

colon SS 

[197] 

Caz / control 

Mallorca, Spania 286 498 

Cancerul de colon se 

referă la calorii totale, 

colesterol, proteine 

animale, fibre scăzute, 

acid folic scăzut . 

[198] 

Starea de spalare a 

cazului / controlului 424 414 

↑ Alcool = ↑ risc de 

cancer;↑ fibre = ↓ 

risc;nici o legătură cu 

aportul de folat 

Risc de 2,5 x 

pentru alcool de 30 

g / zi 
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Referinţă Studiu 

# 

Cazuri # Controale rezultate cometariu 

[199] 

Studiile privind 

sănătatea 

asistenților 

medicali și studiile 

de urmărire a 

profesioniștilor în 

domeniul sănătății 

564 de 

femei, 

331 de 

bărbați  

↑ folați = ↓ risc de 

adenom 

colorectal: Femei SA = 0,66, 

OR bărbați = 0,63  

[200] 

Case / Control, 

Italia 1326 

2 024 

controale 

spitalicești 

Tendințele de protecție 

pentru β-caroten, acid 

ascorbic, vit E și folat 

(OR = 0,32, 0,40, 0,60, 

0,52, respectiv) 

Similar pentru 

cancerul de colon și 

rectal 

[201] 

SUA cohorta de 

sanatate de sex 

masculin din SUA 205  

↑ Alcool = ↑ cancer de 

colon (OR = 2,07 pentru 

≥ 2 băuturi / zi; acid folic 

slab protector; ↑ Alcool + 

↑ folat = ↑ risc de cancer 

de colon (OR = 3,30)  

[202] 

a-tocoferol, cohorta 

de studiu pentru f-

caroten din 

fumatori 144 276 

↑ folat dietetic = ↓ cancer 

de colon (OR = 1,0, 0,40, 

0,34, 0,51, trend P = 

0,15); 

consumul de alcool 

a crescut riscul 

[203] 

Controlul cazurilor, 

bazat pe populație   

Profil alimentar compozit 

(consum de alcool, 

metionină, acid folic, vit 

B12, B6) tendință de 

creștere a riscului pentru 

grupul cu risc ridicat Marginal SS 

[204] 

Nurses ‘Health 

Study 442  

↑ consumul de folat = ↓ 

cancer de colon (OR = 

0,69);utilizarea pe termen 

lung a multi-vitamine 

benefice 

Consumul de folat 

include multi-

vitamine 

[205] 

NYU Studiul 

Sănătății Femeilor 105 523 

↑ folat = ↓ risc de cancer 

colorectal (OR = 0,52, P-

trend = 0,04 

Alcoolul a crescut 

riscul 



Referinţă Studiu 

# 

Cazuri # Controale rezultate cometariu 

[206] 

NHANES I Studiu 

epidemiologic de 

urmărire   

↑ folat = ↓ cancer de 

colon (sau bărbați = 0,40, 

tendință P = 0,03; ↑ 

alcool; ↓ folați = ↑ cancer 

de colon; sau bărbați = 2,67 

Rezultatele nu au 

semnif statistica 

ref femei 

[207] 

Nurses ‘Health 

Study 535  

↑ consumul de folat = ↓ 

cancer de colon la 

femeile cu antecedente 

familiale (OR = 0,48) 

Folat efect mai 

mare la femeile cu 

antecedente 

familiale 

[208] 

Canadian National 

de screening de san 295 5334 

↑ folat = ↓ cancer 

colorectal (OR = 0,6, 

tendință P = 0,25 

Rezultatele nu sunt 

SS 

[209] 

Cohorta 

prospectivă în 

Olanda 1171  

Rectal:OR, bărbați 0,66, 

femei fără tendință 

Tendințe SS numai 

la bărbați 

[210] 

Case / Control 

Italia 1,953 4154 

↑ folat = ↓ cancer 

colorectal (OR = 0,72) 

Populația bea 

alcool în mod 

regulat 

[211] 

Iowa Women’s 

Health Study 721  

↑ folat + (↑ B 12 sau ↑ 

B 6 ) = ↓ cancer de colon 

(OR = 0,59, 0,65, 

respectiv 

Nutrienții nu sunt 

independenți, 

alcoolul crește 

riscul 

[212] 

Starea cazului / 

starea de control 

NC 613 996 

↑ β-caroten, vit C, calciu 

= 40-60% ↓ risc de colon 

cancer la alb;în afro-

americani 

↑ vit C și E = 50-70% ↓ 

risc de cancer de 

colon;nici o legatura cu 

acidul folic la riscul de 

cancer 

Rata cancerului de 

colon este mai 

mare în americanii 

Aftrican în 

NC; datorită 

absorbției mai 

scăzute a luminii 

UV cu pielea 

întunecată? 

[213] 

Grâu de fibră de 

grâu, test pentru 

recidiva polipilor 

adenomi 

1.014 

bărbați 

și femei  

↑ homocisteină = ↑ risc 

(OR = 0,69); 

↑ folat plasma = ↓ risc 

(OR = 0,66) ↑ acid folic 

SS; cut-off pentru 

cea mai mare 

quartilă este de 664 



Referinţă Studiu 

# 

Cazuri # Controale rezultate cometariu 

sau B 6 (dietă + 

suplimente) = risc ↓ (OR 

= 0,61 

μg / zi (deasupra 

ADR) 

Deschideți într-o fereastră separată 

SS = semnificativ statistic 

Tabelul 4 
Studii prospective ale folatului și ale cancerului de sân. 

Referinţă Studiu # Cazuri 

# 

Controale rezultate cometariu 

[214] 

Nurses ‘Health 

Study 3483  

↓ consumul de folat + ↑ 

risc de alcool = ↑ risc 

de cancer mamar (OR = 

0,55, P-trend = 0,001) 

Administrarea de folat 

nu este asociată cu 

riscul global de cancer 

mamar 

[215] 

Canadian National 

de screening de san 1336 5382 

↓ consumul de folat + ↑ 

risc de alcool = ↑ risc 

de cancer de sân (OR = 

0,34, P-trend = 0,004) 

Administrarea de folat 

nu este asociată cu 

riscul global de cancer 

mamar 

[216] 

Studiu prospectiv 

în SUA cu femei în 

postmenopauză 1586  

În rândul 

consumatorilor de 

alcool, ↓ consumul de 

folat = ↑ risc de cancer 

mamar (OR = 1,59) 

Nicio asociere în 

cohorta globală 

[125] 

Shanghai cancer de 

sân studiu, China 1321 1382 

↑ consumul de folat = ↓ 

risc (OR = 0,71, P-trend 

= 0,05);↑ folat, ↑ 

metionină, ↑ B 6 , ↑ 

B 12 = ↓ risc (OR = 

0,47, tendință P = 0,01) 

Nu conține alcool, nici 

suplimente, alimente 

neprelucrate, 

nefortificate 

[217] 

Nurses Health 

Study II, studiu al 

femeilor din 

perioada 

premenopauzei 714  

Vitamina A protectoare 

(OR = 0,28); 

Vitaminele C, E și 

folatul nu sunt asociate 

cu riscul. 
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Referinţă Studiu # Cazuri 

# 

Controale rezultate cometariu 

[118] 

Nurses ‘Health 

Study 712 

712 

potrivite 

↑ plasma folat = ↓ risc 

(OR = 0,73, P-trend = 

0,06).Pentru femeile 

care au băut alcool, ↑ 

folatul de plasmă este 

chiar mai protector, OR 

= 0,11. 

↑ Plasma B 6 și plasma 

B 12 au fost, de 

asemenea, de protecție 

[218] 

Studiu prospectiv 

în SUA cu femei în 

postmenopauză 

1,823, 

308 cu 

istoric 

familial 

(FH)  

FH- + Alcool = ↑ risc 

(OR = 1,40) 

FH- + Alcool + ↑ folat 

= risc normal; 

FH + ↓ folat = ↑ risc 

pentru băutori (OR = 

2,21) și non-

alcoolici (OR = 2,39); 

FH + + Alcool + ↑ folat 

= ↑ risc (OR = 1,67); 

FH + + ↑ folat = risc 

normal 

Femeile cu 

antecedente familiale 

ale cancerului de sân 

pot reduce riscul prin 

creșterea aportului de 

folat și nu prin 

consumul de alcool. 

Deschideți într-o fereastră separată 

FH = istoria familiei 

  

Folatul poate fi mai important pentru împărțirea rapidă a țesutului, cum ar fi mucoasa colonică. Prin urmare, riscul 

de cancer asociat cu aport scăzut de folat este probabil mai mare pentru cancerul de colon decât pentru cancerul de 

sân. Majoritatea studiilor privind cancerul la sân au găsit doar un efect protector al folatului la femeile care au 

consumat alcool (a se vedea Tabelul 4). 4 ). Cu toate acestea, printre femeile rezidente din Shanghai care nu au 

consumat alcool, nu au suplimente de vitamine și au mâncat alimente neprelucrate și nefortificate, a existat un risc 

de cancer de sân cu 29% mai scăzut în rândul celor cu cea mai mare cantitate de acid folic [ 125 ]. Deci, poate exista 

un adevărat efect de protecție care este mascat în populațiile occidentale de către alți factori de risc. Două studii au 

arătat că riscul de cancer datorat antecedentelor familiale poate fi modificat prin aportul mare de folat, astfel încât o 

dietă prudentă împotriva cancerului ar fi ridicată în legumele cu frunze verzi.Aportul mediu de acid folic la dieta 

Hallelujah a fost de 594 μg / zi pentru bărbați și 487 μg / zi pentru femei [88 ]. 

Vitamina (D3) 
Vitamina D este produsă în principal din expunerea pielii la soare. Chiar și expunerea ocazională a feței, a mâinilor 

și a brațelor în timpul verii generează o cantitate mare de vitamina D. De fapt, soarele simulant, echivalent cu a sta 

pe o plajă însorită până când a fost detectată o ușoară roșie a pielii, era echivalentă cu 20.000 UI doză orală de 

vitamina D 2 orală [126 ]. (Rețineți că RDA este de 400 UI pentru majoritatea adulților.) S-a estimat că 1.000 UI pe 

zi reprezintă cantitatea minimă necesară pentru a menține niveluri adecvate de vitamină D în absența 

soarelui [ 126 ] și că până la 4.000 UI ziua poate fi folosită în condiții de siguranță cu beneficii suplimentare 

[ 127 ]. 
Concentrația formei hormonale active a vitaminei D este strict reglementată în sânge de către rinichi.Această formă 

hormonală activă a vitaminei D are proprietăți puternice împotriva cancerului. S-a descoperit că diferite tipuri de 

țesuturi normale și canceroase, inclusiv celulele de prostată [ 128 ], țesutul colonului [ 129 ], țesutul mamar, ovarian 

și cervical [ 130 ], țesutul pancreatic [ 131 ] toate au capacitatea de a transforma forma principală circulantă a 

vitaminei D, 25 (OH) D, în forma hormonală activă, 1,25 (OH) 2 D. Deci, există un mecanism local în multe țesuturi 
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ale corpului pentru a transforma forma de vitamina D din organism care este crescută prin expunerea la soare într-un 

hormon care are activitate anticanceroasă. 

Într-adevăr, s-a demonstrat că 25 (OH) D inhibă creșterea celulelor epiteliale ale colonului [ 133 ], a celulelor 

epiteliale prostatice primare [ 134 ] și a celulelor pancreatice [ 131 ].Deci, munca de laborator confirmă ceea ce sa 

văzut acum ceva timp în studiile ecologice ale populației și expunerea la soare. 

Ratele mortalității pentru cancerul de colon, sân și ovar din SUA prezintă un gradient marcat nord-sud [ 135 ]. În 

studiile ecologice ale populațiilor și expunerea la lumina solară (fără date individuale), s-a constatat că lumina 

soarelui are un efect protector pentru cancerul de prostată [ 136 ], cancerul ovarian [ 137 ] și cancerul de sân 

[ 138 ].Recent, Grant a constatat că lumina soarelui a fost, de asemenea, protejantă contra cancerului vezicii urinare, 

endometrial, renal, mielom multiplu și limfom non-Hodgkins în Europa [ 139 ] și cancerul vezicii urinare, esofagian, 

renal, plămân, pancreas, rectal, stomac și corpus uterin SUA [ 140 ]. Mai multe studii prospective privind vitamina 

D și cancer au arătat, de asemenea, un efect protector al vitaminei D (a se vedea tabelul de tabel5. Ar putea fi faptul 

că soarele și vitamina D sunt factori de protecție pentru cancerele multor organe care pot transforma 25 (OH) D în 

1,25 (OH) D2. 

Tabelul 5 

 

 

 

Studii prospective privind vitamina D și cancer. 

Referinţă Studiu Măsura Vit D # Cazuri 
# 

Controale rezultate cometariu 

[219] 

Studiu de cohorta de 

19 ani din 1954 de 

barbati Dieta istorică   

↑ vit D + calciu = ↓ cancer colorectal 

(ratele pentru cele mai mici până la 

cele mai mari doze au fost de 38,9, 

24,5, 22,5 și 14,3 / 1000 populație 

Efect semnificativ chiar și după 

ajustări pentru factorii de 

confuzie; Reducere de 2,7 ori. 

[220] 
Județul Washington, 

cohorta Maryland Ser 25 (OH) D 34 
67 

potrivite 

↑ ser vit D = ↓ cancer de colon.Riscul 

relativ a fost de 0,25 pentru chintila 3 

și de 0,20 pentru chintila a4- a . Reducere de 4-5 ori 

[221] 

Studiul sănătății 

medicilor 

Ser 25 (OH) D & 

1,25 (OH) D2 232 414 

Nu există nicio legătură între 

nivelurile metabolitului de vitamină 

D și cancerul de prostată  

[222] Nurses ‘Health Study 
Adaos alimentar și 

supliment   

Cancerul de colon RR = 0,42 (SS) 

pentru vitamina D totală, comparând 

chintilele de sus și de jos 
Calciul nu este asociat cu riscul de 

cancer de colon;Reducere de 2,4 ori 

[223] Finala cohorta clinica 
Ser 25 (OH) D & 

1,25 (OH) D2 146 292 

↑ ser 25 (OH) D = ↓risc de cancer 

rectal, RR cu cvartila = 1,00, 0,93, 

0,77, 0,37, trend P = 0,06. 

Serul 25 (OH) D cu 12% mai mic 

decât în cazul controalelor (12,2 vs 

13,8 ng / l, P = 0,01, reducere de 

2,7 ori 

[224] 
NHANES I Studiu de 

urmărire 
Lumina soarelui și 

dieta 
190 de 

femei 

Cohorta 

potrivită 

Reducerea riscului pentru cancerul de 

sân pentru femeile din regiunile cu 

radiație solară ridicată (RR 0,35 – 

0,75).  

[225] Helsinki Heart Study Ser 25 (OH) D 149 596 
↑ ser 25 (OH) D = ↓ cancer de 

prostată. 

Tinerii (<52 ani) cu 25 (OH) D 

scăzut au avut un risc mult mai 

mare de cancer de prostată 

avansat (OR = 6,3) 
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Referinţă Studiu Măsura Vit D # Cazuri 

# 

Controale rezultate cometariu 

Risc de 1,7 ori mai mare pentru un 

nivel inferior nivelului median 

comparativ cu nivel peste medie 

[226] 

Studiu randomizat 

controlat pentru 

recurența adenomului 

de colon 

Ser 25 (OH) D & 

1,25 (OH) D2 și 

calciu suplimentar 

803 

subiecți 

în total  

suplimentarea deasupra mediei a 25 

(OH) D și calciului au redus 

recaderea (RR = 0,71) 

Calciu și vitamina D au apărut să 

lucreze împreună pentru a reduce 

riscul de cancer de colon. 

[227] 

Norvegia, Finlanda, 

Suedia cohorta de 

barbati Ser 25 (OH) D 622 1451 

≤ 19 nmol / l și ≥ 80 nmol / l de 25 

(OH) D la un risc mai mare de cancer 

de prostată. (40-60 nmol / l au cel mai 

mic risc).  

Deschideți într-o fereastră separată 

Antioxidantii 
α- și β-caroten și alte carotenoide 
Carotenoizii au fost studiați viguros pentru a vedea dacă acești compuși colorați pot scădea riscul de cancer. În 

studiile ecologice și în primele studii de control al cazurilor, a apărut că beta-carotenul a fost un agent de protecție 

împotriva cancerului. Studiile controlate randomizate ale β-carotenului au constatat că substanța nutritivă izolată a 

fost fie neutră [ 141 ], fie risc crescut de cancer pulmonar la fumători [ 142 , 143 ]. Beta-carotenul poate fi un marker 

pentru consumul de fructe și legume, dar nu are un efect protector puternic în doze farmacologice izolate. 

Cu toate acestea, există un corp amplu de literatură care indică faptul că carotenoidele dietetice sunt preventive 

pentru cancer (vezi tabel 6).  

Alfa-carotenul a fost găsit a fi un agent de protecție mai puternic decât binecunoscutul său izomer β-caroten. Studiile 

tind să fie de acord că aportul total de carotenoizi este mai protector decât un aport ridicat de carotenoid unic. Deci, 

o varietate de fructe și legume este încă o strategie mai bună împotriva cancerului decât folosirea unei singure 

legume bogate într-un anumit carotenoid. 

Tabelul 6 
Studii ale carotenoidelor și cancerului pulmonar. 

Referinţă Studiu 
# 

Cazuri 
# 

Controale rezultate cometariu 

[228] Cohorta hawaiană 332 865 

Asociații inverse dependente de doză pentru β-caroten, 

alfa-caroten, luteină; Subiecții cu cel mai mare aport din 

cele 3 au avut cel mai mic risc 

Studiul anterior a arătat o varietate mai 

mare de legume protejeaza mai 

bine  decât un aliment bogat într-un 

anumit carotenoid 

[229] 
Județul Washington, locuitorii din 

Maryland 258 515 
↑ Nivele serice / plasmatice de cryptoxantină, β-caroten, 

luteină / zeaxantină = ↓ cancer (OR = 0,74, 0,83, 0,90, SS)  

[230] Controlul cazurilor, Spania 103 206, spital 
Nu există asocieri pentru administrarea de α-caroten, β-

caroten sau luteină.  

[231] Controlul cazurilor, Uruguay 541 540 ↑ carotenoide totale = ↓ cancer (OR = 0,43, SS) 
Reducerea riscului pentru vitamina E 

și glutation, de asemenea, văzute. 

[232] Cohorta Finlanda 138  
↑ α-caroten = ↓ cancer (OR = 0,61, SS); β-caroten invers 

proporțional, dar nu SS. 90% din a-caroten din morcovi 
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Referinţă Studiu 
# 

Cazuri 
# 

Controale rezultate cometariu 

     
↑ Fructe și ↑ legume rădăcinoase = ↓ 

cancer (OR = 0,58, 0,56, respectiv SS) 

[233] 

Studiile de sănătate a asistenților 

medicali și studiul de urmărire a 

profesioniștilor din domeniul 

sănătății 794  

↑ α-caroten, licopen, carotenoide totale = ↓ cancer (OR = 

0,75, 0,80, 068 respectiv, SS);Niciodată fumători + ↑ α-

caroten = ↓ cancer (OR = 0,37, SS) 

Intervalul de 4-8 ani între evaluarea 

dietei și data diagnosticului a dat cele 

mai puternice corelații. 

[234] Bărbați din Shanghai bărbați 209 622 

↑ seric β-criptoxantină = ↓ cancer (quartile de OR = 1, 

0,72, 0,42, 0,45, P-trend = 0,02); Fumatorii cu un nivel 

mediu mai mare de carotenoizi totali au avut o reducere cu 

37% a riscului de cancer de cancer 

Populația de studiu a avut o scădere cu 

aproximativ 50% a nivelurilor medii 

ale carotenoizelor serice comparativ cu 

albi. 

[235] 
Canadian National de screening de 

san 155 5631 
Tendință inversă nesemnificativă în riscul de a-caroten și 

β-criptoxantină 
β-criptoxantină cel mai mult din 

citrice, ardei roșii 

[236] 
Japonia Colaborarea studiului de 

cohorta 147 311 

↑ α-caroten, β-caroten, canthaxantină, carotenoide totale = 

↓ risc (OR = 0,35, 0,21, 0,37, 0,27 respectiv, 

SS); licopenul și β-criptoxantina reduc riscul de cancer 

pulmonar, dar nu semnificativ  

[237] Singapore Studiul sănătății chineze 482  
↑ dietetic β-criptoxantină = ↓ risc de cancer (OR = 0,73, 

0,63 pentru fumători, SS) 
Nu există asocieri semnificative de alte 

carotenoide cu cancer pulmonar 

[238] 
Analiza globală a 7 cohorte din 

SUA și Europa 3155  
↑ dietetic β-criptoxantină = ↓ cancer pulmonar (OR = 

0,76, SS) 

Alte carotenoide dietetice care nu sunt 

semnificativ legate de cancerul 

pulmonar. 

Deschideți într-o fereastră separatăSS = diferență statistic semnificativă între grupurile de comparație. 

Cea mai bogată sursă de a-caroten este morcovul și sucul de morcovi, cu dovleci și squash /dovleac de iarnă ca o 

a doua sursă cea mai densă. Există aproximativ o pg de α-caroten pentru fiecare două μg de β-caroten în 

morcovi. Cele mai frecvente surse de β-criptoxantină sunt fructele citrice și ardeii dulci. 

licopenul 
Dintre diferitele tipuri de carotenoide, licopenul s-a dovedit a fi foarte protector, în special pentru cancerul de 

prostată. Principala sursă de licopen alimentar sunt roșiile, iar licopenul din roșiile fierte este mai biodisponibil 

decât cel din tomatele crude.Mai multe studii de cohortă prospective au găsit asocieri între consumul ridicat de 

licopen și incidența redusă a cancerului de prostată, deși nu toate studiile au produs rezultate consecvente 

[ 144 , 145 ].  

Unele studii suferă de lipsa unei corelații bune între aportul de licopen, evaluat prin chestionar și nivelurile reale ale 

serului, iar alte studii au măsurat aportul la o populație care consuma foarte puține produse de tomate. Studiile cu 

rezultate pozitive vor fi revizuite aici. 

În studiul de urmărire a Profesioniștilor din domeniul sănătății, a existat o scădere cu 21% a riscului de cancer de 

prostată, comparând cea mai mare chintilă a consumului de licopen cu cea mai scăzută chintilă.Aportul combinat de 

roșii, sos de roșii, suc de roșii și pizza (care au reprezentat 82% din cantitatea de licopen) au fost asociate cu un risc 

de cancer de prostată de 35% mai mic.În plus, licopenul a fost și mai protector pentru stadiile avansate ale 

cancerului de prostată, cu o scădere cu 53% a riscului [ 146 ].Un raport mai recent de urmărire privind aceeași 

cohorta de bărbați a confirmat aceste constatări inițiale, potrivit cărora licopenul sau consumul frecvent de tomate 

sunt asociate cu o scădere cu 30-40% a riscului de cancer de prostată, în special cancerul de prostată avansat [ 147 ]. 

În plus față de cele două rapoarte de mai sus, un studiu imbricat de control al cazului din Studiul de urmărire a 

sănătății profesionale cu 450 de cazuri și de controale a constatat o relație inversă între riscul de licopen și riscul de 

cancer de prostată (OR 0,48) în rândul persoanelor mai în vârstă (> 65 de ani) fără antecedente familiale de cancer 

de prostată [ 148 ].La bărbații mai tineri, beta-carotenul cu plasmă a fost asociat cu o scădere semnificativă statistic 

cu 64% a riscului de cancer de prostată. Deci, rezultatele pentru licopen au fost găsite pentru aporturile dietetice, 

precum și pentru nivelele plasmatice. 
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Într-un studiu imbricat de control de caz din cohorta pentru studiul de sănătate al medicilor, un studiu controlat cu 

placebo asupra aspirinei și β-carotenului, a existat o reducere cu 60% a riscului de cancer de prostată avansat (P-

trend = 0,006) grupul placebo cu cele mai ridicate niveluri de licopen în plasmă, comparativ cu cea mai scăzută 

chintilă.De asemenea, beta-carotenul a avut un efect protector, în special pentru acei bărbați cu nivel scăzut de 

licopen [ 149 ]. 

În plus față de aceste studii observaționale, au fost efectuate două studii clinice pentru a suplimenta licopenul pentru 

o perioadă scurtă de timp înainte de prostatectomia radicală. Într-un studiu, 30 mg / zi de licopen au fost 

administrate la 15 bărbați din grupul de intervenție, în timp ce cei 11 bărbați aflați în grupul de control au fost 

instruiți să urmeze recomandările Institutului Național al Cancerului de a consuma zilnic cel puțin 5 porții de fructe 

și legume. Rezultatele au arătat că licopenul a încetinit creșterea cancerului de prostată. Concentrația de licopen 

țesutului prostatic a fost cu 47% mai mare în grupul de intervenție.Subiecții care au luat licopenul timp de 3 

săptămâni au avut tumori mai mici, o mai mică implicare a marginilor chirurgicale și o implicare mai puțin difuză a 

prostatei de către neoplazia prostatică intraepitelială de grad înalt pre-canceroasă [ 150 ]. Într-un alt studiu efectuat 

înainte de operația de prostatectomie radicală, 32 de bărbați au primit zilnic câte un vas de paste cu sos de roșii, care 

a furnizat 30 mg de licopen pe zi.După 3 săptămâni, nivelul seric și al lipopenului de prostată a crescut de 2 ori și 

respectiv de 2,9 ori.Nivelurile PSA au scăzut cu 17%, după cum se vede și de Kucuk et al [150 ].Deteriorarea ADN-

ului oxidativ a fost cu 21% mai scăzută în cazul leucocitelor subiecților și cu 28% mai mică în țesutul prostatic, 

comparativ cu controlul non-studiu.Indicele apoptotic a fost de 3 ori mai mare în țesutul prostatic rezecat, 

comparativ cu țesutul biopsic [ 151 ]. 

 Aceste studii de intervenție ridică întrebarea a ceea ce s-ar fi putut face în această intervenție a fost mai 

lungă și combinată sinergic cu alte metode eficiente de intervenție, cum ar fi semințele de in, seleniul crescut 

și posibil vitamina E, în contextul unei diete bogate în fructe și legume? 

Vitamina C 
Vitamina C sau acidul ascorbic a fost studiată în ceea ce privește sănătatea și este cel mai frecvent obișnuit 

supliment din SUA. Nivelurile scăzute de acid ascorbic din sânge sunt dăunătoare pentru sănătate (pentru un articol 

recent, a se vedea Fletcher et al. [ 152 ]) și vitamina C este corelată cu sănătatea generală bună și prevenirea 

cancerului [ 153 ]. Utilizarea vitaminei C pentru tratamentul cancerului a fost popularizată de Linus Pauling. La 

concentrații ridicate, ascorbatul este preferabil toxic pentru celulele canceroase.Există unele dovezi că doze mari 

de vitamină C, fie în doze orale multiple divizate sau intravenos, au efecte benefice în terapia cancerului [ 154-

156 ].Dozele orale, chiar și în doze multiple divizate, NU sunt la fel de eficiente ca 

administrareaintravenoasă.Vitamina C la o doză de 1,25 g, administrată pe cale orală, a prezentat concentrații 

plasmatice maxime de 135 ± 21 μmol / L comparativ cu 885 ± 201 μmol / L pentru administrarea intravenoasă 

[ 154 ]. 

În timp ce vitamina C este destul de posibil o substanță eficientă, cantitățile necesare pentru aceste efecte terapeutice 

sunt în mod evident în afara consumului alimentar. Totuși, ascorbatul intravenos poate fi o terapie adjuvantă foarte 

benefică pentru cancer, fără efecte secundare negative atunci când este administrat corect. 

Alți antioxidanți 
Există multe substanțe care vor avea un beneficiu pentru terapia cancerului. Majoritatea acestor substanțe se găsesc 

în alimente, dar dozele lor eficiente pentru terapie sunt mult mai mari decât concentrația normală din alimente. De 

exemplu, extractul din semințe de struguri conține proantocianidină, care prezintă proprietăți anticancinogene 

(revizuite de Cos et al.) [ 157 ] De asemenea,ceaiul verde conține un flavanol, epigallocatechin-3-galat 

(EGCG), care poate inhiba metaloproteinazele mecanisme [ 158 ] Există și pretenții pentru diverse substanțe pe 

bază de plante și extracte care ar putea fi benefice, care depășesc sfera acestei revizuiri. 

Probioticele 
Bacteriile care locuiesc în tractul intestinal au, în general, o relație simbiotică cu gazda lor. Bacteriile benefice 

produc antibiotice naturale pentru a menține erorile patogene în control (prevenirea diareei și a infecțiilor) și a 

produce anumite vitamine B în intestinul subțire unde pot fi utilizate. Bacteriile benefice ajută la digestia alimentară 

prin furnizarea de enzime suplimentare, cum ar fi lactază, în intestinul subțire.Bacteriile benefice ajută la întărirea 

sistemului imunitar chiar în intestin unde se desfășoară o mare parte a interacțiunii dintre lumea exterioară 

și corp. Bacteriile benefice pot ajuta la prevenirea alergiilor alimentare. Ele pot ajuta la prevenirea cancerului în 

diferite stadii de dezvoltare. Aceste bacterii bune pot îmbunătăți absorbția minerală, maximizând utilizarea 

alimentelor. 

Cu toate acestea, echilibrul dintre bacteriile benefice și potențial patogene din intestin este dependent de 

dietă. Fibrele din alimente încurajează creșterea bacteriilor benefice. S-a constatat că un grup de vegetarieni 

adventiști au o cantitate mai mare de bacterii benefice și o cantitate mai mică de bacterii potențial patogene în 
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comparație cu non-vegetarieni pe o dietă americană convențională [ 159 ]. Diferențele în populațiile bacteriene au 

fost observate între pacienții care recent au fost îndepărtați polipul colonului, japonezii-hawaiieni, caucazienii din 

America de Nord, japonezii din mediul rural rural și africanii din mediul rural.Speciile 

de Lactobacillus și Eubacterium aerofaciens , ambii producători de acid lactic, au fost asociate cu populațiile cu risc 

scăzut de cancer de colon, în timp ce speciile Bacteroides și Bifidobacterium au fost asociate cu un risc mai mare de 

cancer de colon [ 160 ] 

Există o bază teoretică solidă pentru motivul pentru care probioticele ar trebui să contribuie la prevenirea cancerului, 

în special a cancerului de colon și chiar a inversarii cancerului . Probioticele produc acizi grași cu lanț scurt în colon, 

care acidifică mediul. PH-ul inferior al colonului este asociat cu o incidență mai mică a cancerului de 

colon. Probioticele reduc nivelul enzimelor procarcinogene precum beta-glucuronidaza, nitroreductaza și 

azoreductaza [ 161 ]. 

Lactobacillus casei a fost utilizat în două studii de pacienți cu cancer de vezică superficială. În primul studiu, grupul 

probiotic a avut un timp de 50% fără boală de 350 de zile, comparativ cu 195 de zile pentru grupul de 

control [ 162 ]. Al doilea studiu a arătat, de asemenea, că probioticele au funcționat mai bine decât placebo, cu 

excepția tumorilor recurente multiple [ 163 ]. 

Cu excepția celor două studii menționate mai sus, majoritatea cercetărilor privind probioticele și cancerul s-au 

efectuat la animale. Studiile au analizat markerii creșterii tumorale sau la animalele cu tumori induse chimic. 

Studiile la șobolani au arătat că probioticele pot inhiba formarea focarelor aberante de criptă, considerate a fi o 

leziune precanceroasă în colon. Unele dintre cele mai bune rezultate au fost obținute cu o tulpină probiotică 

consumată cu inulină, un tip de fructooligozaharidă. Total focare aberante, induse chimic, au fost reduse cu 74% 

prin tratamentul șobolanilor cu inulină și B. longum , dar numai 29 și 21% cu B. longum și respectiv cu 

inulină [ 164 ]. A existat un efect sinergie în utilizarea ambelor produse împreună.Sinergie similară a fost observată 

la șobolani cu cancer de colon indus de azoximetan într-un alt studiu.Șobolanii hrăniți cu Raftiloză, un amestec de 

inulină și oligofructoză sau Raftiloză cu Lactobacilli rhamnosus (LGG) și Bifidobacterium lactis (Bb12) au avut un 

număr semnificativ mai mic de tumori comparativ cu grupul martor [ 165 ]. Un amestec probiotic, fără prebiotic, 

administrat șobolanilor hrăniți cu azoximetan, a redus tumorile de colon în comparație cu cele de control (50% față 

de 90%) și, de asemenea, a redus numărul de tumori pe șobolan purtând tumori [ 166 ]. 

La șoarecii de laborator crescuți pentru a fi susceptibili la colită și cancer de colon, un supliment 

probiotic, Lactobacillus salivarium ssp. Salivarius UCC118, niveluri reduse ale coliformului fecal, numărul 

de Clostridium perfringens potențial patogene și inflamația intestinală redusă. În acest studiu mic, doi șoareci au 

murit de colită fulminantă, iar 5 șoareci au dezvoltat adenocarcinom în grupul martor de 10 șoareci, în timp ce în 

grupul de probiotice [ 167 ] nu a existat colită și numai 1 șoarece cu adenocarcinom. 

Cercetarea privind probioticele și bolile este încă un domeniu în curs de dezvoltare. Există un grad ridicat de variație 

a beneficiilor pentru sănătate între tulpini diferite de bacterii. Deoarece devin disponibile noi metode pentru 

selectarea și screeningul probioticelor, câmpul va putea avansa mai rapid. 

Enzime pancreatice /proteaze orale 
Multe persoane diagnosticate cu cancer au digestie sau tulburări ale tractului intestinal, de asemenea.Digestia 

compromisă va împiedica în mare măsură o abordare nutrițională în tratarea cancerului. Dacă substanțele nutritive 

nu pot fi eliberate din mâncare și preluate de organism, atunci alimentele excelente oferite de dieta Alleluia vor fi 

deșeuri. Suplimentele enzimatice digestive sunt folosite pentru a asigura digestia adecvată și adecvată a 

alimentelor. Chiar și alimentele crud, care conțin multe enzime digestive pentru a ajuta la digestia lor, vor fi digerate 

mai bine cu mai puțin din resursele proprii ale organismului cu ajutorul enzimelor digestive. Deci, enzimele luate cu 

mese nu au un efect direct asupra unei tumori, ci ajută organismul să scoată toată alimentația din alimente pentru a 

vindeca și a restabili funcția normală a organismului. Recent, a fost utilizat un sistem in vitro pentru a testa utilizarea 

enzimelor digestive suplimentare. Enzimele digestive au îmbunătățit digestibilitatea și bioaccesibilitatea proteinelor 

și a carbohidraților în lumenul intestinului subțire, nu numai în condiții digestive afectate, ci și în digestia umană 

sănătoasă [ 168 ]. 

Există dovezi care indică prezența unei circulații enteropancreatice a enzimelor digestive [ 169 ]. Enzimele digestive 

par a fi preferențial absorbite în sânge și apoi recumulate de pancreas pentru utilizare din nou. Se pare că există un 

mecanism prin care enzimele digestive pot ajunge la circulația sistemică. 

 

 

Enzimele, în special proteazele, dacă ajung la circulația sistemică, pot avea activitate antitumorală directă.Wald et 

al [ 170 ] au raportat efectul anti-metastatic al suplimentelor enzimatice. Șoarecii inoculați cu carcinom pulmonar 

Lewis au fost tratați cu un supliment enzimatic proteolitic, administrat rectal (pentru a evita digestia). Tumoarea 

primară a fost tăiată astfel încât să se poată măsura răspândirea metastatică a cancerului. După îndepărtarea 
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chirurgicală a tumorii primare (ziua 0), 90% dintre șoarecii de control au murit în ziua 18 datorită tumorilor 

metastazate. In primul grup, care a primit suplimentul de enzima rectala din momentul operatiei de indepartare a 

tumorii, 30% dintre soareci au murit de cancer metastazat in ziua 25. In al doilea grup, care a primit enzimele de la 6 

zile inainte de indepartare din tumora primară, doar 10% dintre animale au prezentat procesul metastatic până în 

ziua 15. În al treilea grup, care a primit tratamentul enzimatic încă de la inocularea inițială a carcinomului pulmonar 

Lewis, nu a fost detectată răspândirea metastazată a tumorii. O sută de zile de supraviețuire pentru grupul de control, 

prima, a doua și a treia au fost 0, 60%, 90% și 100%. 

Într-un experiment similar, un amestec de enzime de papain, tripsină și chymotrypsina, utilizat în prepararea 

Wobe-Mugos E, a fost administrat rectal șoarecilor care au fost inoculați cu celule de melanom.Timpul de 

supraviețuire a fost prelungit în grupul de testare (38 zile în grupul de enzime comparativ cu 24 zile la șoarecii de 

control) și 3 din 10 șoareci suplimenți enzimatici au fost vindecați. Din nou, a fost observat un puternic efect anti-

metastatic al enzimelor proteolitice [ 171 ]. 

Dovezi suplimentare privind eficacitatea suplimentelor enzimatice pe cale orală sunt disponibile în studiile clinice 

din Europa.Două studii diferite au demonstrat că două suplimente diferite de enzimă orală proteolitică au fost 

capabile să reducă nivelurile ridicate de factor de creștere transformator-β, care poate fi un factor în unele 

tipuri de cancer [ 172 , 173 ]. În Republica Slovacă, a fost testat un supliment cu enzime orale într-un studiu 

controlat cu placebo al mielomului multiplu.Pentru mielomul multiplu din stadiul III, supraviețuirea 

grupului de control a fost de 47 luni, comparativ cu 83 luni (un câștig de 3 ani) pentru pacienții care au luat 

enzimele orale mai mult de 6 luni [ 174 ]. 

Suplimentele cu enzime au demonstrat, de asemenea, că reduc efectele secundare ale terapiei 

cancerului.Suplimentarea cu enzime a determinat mai puține efecte secundare pentru femeile supuse 

radioterapiei pentru carcinoamele colului uterin [ 175 ], pentru pacienții supuși radioterapiei pentru cancerul 

capului și gâtului [ 176 ], iar pentru pacienții cu cancer colorectal care au suferit tratamente convenționale 

pentru cancer [ 177 ]. Într-un studiu amplu multistrat în Germania, femeile supuse terapiei cancerului 

convențional au fost puse într-un grup de control sau într-un grup care a primit un supliment de enzime 

orale. Bolile și simptomele legate de terapie au fost toate reduse, cu excepția durerii tumorale, prin 

suplimentul cu enzime. De asemenea, supraviețuirea a fost mai lungă, cu mai puțină recurență și cu mai 

puține metastaze în grupul enzimatic [ 178 ]. În toate aceste studii, suplimentele pe bază de enzimă orală au 

fost bine tolerate, cu doar o mică cantitate de simptome gastro-intestinale ușoare până la moderate. 
Chiar dacă aceste câteva studii nu dau multe dovezi ale eficacității suplimentelor enzimatice orale, este clar că există 

unele circumstanțe care vor fi susținute de suplimentele enzimatice, cu foarte puține riscuri de efecte secundare 

negative. Cel puțin, enzimele vor îmbunătăți digestia și vor reduce povara digestivă asupra corpului, lăsând mai 

multe rezerve pentru eradicarea bolii. Cu toate acestea, după cum indică cercetarea, efectul poate fi mult mai mare 

decât cel cu potențialul activității antitumorale directe. 

Întregul studiu privind dieta 
O terapie cu cancer pe bază de regim alimentar, Terapia Gerson, a fost utilizată pentru a trata cancerul de 

melanom.Ratele de supraviețuire de cinci ani de la terapia lor au comparat foarte favorabil fata de  tratamentul 

convențional raportat în literatura medicală, în special pentru stadiile mai avansate de melanom [ 179 ] (a se vedea 

tabelul de tabel 7 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul  
Terapia Gerson pentru melanom [179]. 
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Etapa de melanom Gerson Controale istorice 

I – II 100% (N = 14) 79% (N = 15,798) 

IIIA 82% (N = 17) 39% (N = 103) 

IIIA + IIIB 70% (N = 33) 41% (N = 130) 

IVA 39% (N = 18) 6% (N = 194) 

O cohortă italiană de 8,984 femei a fost urmărită pentru o medie de 9,5 ani, cu 207 cazuri de incidente de cancer 

mamar în acea perioadă. Dietele lor au fost analizate după modele – legume de salată (legume brute și ulei de 

măsline), cartofi, carne roșie, ouă și unt, cantină (sos de roșii și roșii) și prudent (legume fierte, puls și pește). Doar 

modelul dietei de legume cu salata a fost asociat cu un risc semnificativ mai mic de cancer mamar, cu aproximativ 

35% mai mic. Pentru femeile cu greutate normală (IMC <25), modelul de legume de salată a fost și mai protector, cu 

aproximativ 61% risc scăzut de cancer mamar [ 180 ]. Modelul general al dietei face o diferență foarte 

semnificativă. 

În studiile efectuate în SUA, s-a dovedit că dieta „prudentă” protejează împotriva cancerului de colon, în timp ce 

dieta „occidentală” s-a dovedit a fi dăunătoare. Modelul alimentar „occidental”, cu aportul său mai mare de carne 

roșie și carne prelucrată,dulciuri și deserturi, cartofi prăjiți și cereale rafinate, a fost asociat cu un risc relativ 

de creștere a riscului de cancer de colon de 46% în Studiul sănătății asistenților [ 45 ] .Slattery și colaboratorii [ 17 ] 

au descoperit o creștere de două ori a riscului relativ de cancer de colon asociat cu un model alimentar 

„occidental” și o scădere cu 35-40% a riscului asociat cu modelul „prudent”, în special printre cei diagnosticați la o 

vârstă mai mică (<67 ani).Modelul „legume de salată” este încă mai susceptibil de a fi protector în comparație cu 

modelul dietetic prudent, dar acest model nu există în această populație de studiu. 

Într-o analiză a datelor despre cancerul de colon din studiul de urmărire a profesioniștilor din domeniul 

sănătății, Platz și colaboratorii [ 56 ] au constatat o scădere cu 71% a riscului de cancer de colon atunci când bărbații 

fără niciunul dintre cei șase factori de risc stabili au fost comparați cu bărbații cu cel puțin unul dintre acești factori 

de risc (obezitatea, inactivitatea fizică, consumul de alcool, fumatul la fumat, consumul de carne roșie și 

consumul scăzut de acid folic din suplimente).Deci, dacă toți bărbații aveau același profil de sănătate ca și acești 

3% mai sănătoși din populația studiată, ratele de cancer de colon ar fi reprezentat doar 29% din ceea ce au măsurat. 

Un model alimentar pe bază de plante fiind testat în prezent în Studiul privind sănătatea femeilor (Eating and 

Living) (WHEL). Aproximativ 3.000 de femei care au fost tratate pentru un stadiu incipient de cancer mamar au fost 

randomizate în două grupuri. Obiectivele dietetice pentru grupul de testare al studiului sunt 5 porții de legume, 16 

uncii(o uncie =30 ml) suc de legume, 3 porții de fructe, 30 g de fibre și <20% din energia din grăsimi.Nu s-au 

dat indicații privind consumul de produse animale și rezultatele inițiale par să confirme, deoarece nu au existat 

modificări ale greutății corporale, colesterolului total sau colesterolului LDL [ 181 ], care ar fi afectate de aportul de 

proteine animale. Cu toate acestea, în primul an de urmărire a consumului de legume a crescut la șapte porții pe zi, 

consumul de fructe a crescut la 3,9 porții / zi, energia din grăsime a scăzut de la 28% la 23%. De asemenea, 

concentrațiile plasmatice ale carotenoidului au crescut semnificativ în grupul de intervenție, dar nu în grupul de 

control.a-carotenul a crescut cu 223%, β-carotenul a crescut cu 87%, luteina a crescut cu 29%, iar licopenul a 

crescut cu 17% [ 182 ], ceea ce a indicat faptul că femeile au făcut o schimbare substanțială a dietei. Va fi foarte 

interesant să urmăriți rezultatele acestui studiu. 

 

concluzii 
Care este rezultatul când toate aceste lucruri sunt puse împreună? Ce se întâmplă dacă toți 

acești factori revăzuți aici au fost luați în considerare și pus în practică? Această dietă 

împotriva cancerului ar avea: 

• calorii adecvate, dar nu excesive, 
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• 10 sau mai multe porții de legume pe zi, inclusiv legume crucifere și alium(usturoi , 

ceapa) ;sucul de legume ar putea îndeplini o parte din acest obiectiv, 

• 4 sau mai multe porții de fructe pe zi, 

• fibre multe, 

• fără zahăr rafinat, 

• fără făină rafinată, 
• scăzut în grăsimi totale, dar conținând acizi grași esențiali necesari(PUFA – 

OMEGA 3), 

• fără carne roșie, 

• un raport echilibrat de grăsimi omega 3 și omega 6 și ar include DHA, 

• semințe de in ca sursă de fitoestrogeni, 

• suplimentat cu ~ 200 μg / zi seleniu, 

• suplimentat cu 1000 μg / zi metilcobalamină (B-12), 

• foarte bogat în acid folic (din legume verde închis) 

•  soare adecvat pentru a obține vitamina D si (minim) 1000 UI / zi supliment, 

• foarte bogat în antioxidanți și fitochimici din fructe și legume, inclusiv α-caroten, 

β-caroten, β-criptoxantină, vitamina C (din alimente), vitamina E (din alimente) 

• foarte bogat în clorofilă(verdeturi), 

• suplimentat cu probiotice benefice(lactice), 

• suplimentat cu enzime orale(proteaze) 

Dupa cum a fost examinat mai sus, reduceri de 60 la suta in ratele de cancer mamar 

au fost deja observate in studiile de dieta umana, precum si o reducere de 71 la suta 

in cancerul de colon pentru barbati fara factori de risc cunoscuti de 

modificat. Aceste reduceri nu iau în considerare mulți dintre ceilalți factori luați în 

considerare în această revizuire, cum ar fi aportul crescut de fructe și legume, 

omega 3 și 6 grăsimi echilibrate, vitamina D, consum redus de zahăr, probiotice și 

enzime – pentru a avea un impact asupra cancerului. Desigur, prevenirea 

cancerului ar fi posibilă, iar inversarea cancerului în unele cazuri este destul de 

probabilă. 
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blocarea căilor metabolice cancer! 
Dacă ați citit cartea supraviețuitoarei de cancer a lui Jane McClelland Cum să înfometați 

cancerul, această postare va avea sens și vă recomand cu mare drag cartea ! 
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Dacă nu ați citit cartea, Jane a făcut o hartă a substanțelor naturale și a eliberat medicamentele de etichetă care 

înfometează celulele canceroase de combustibil blocând zahărul (glucoza), acizii grași (grăsimea) și un 

aminoacid (glutamină). 
După ce i-am citit cartea, m-am întrebat dacă există substanțe vegetale care funcționau la fel? 

Am petrecut săptămâni cercetând și documentând compușii și căile plantelor și când am terminat, am adăugat 

suplimente aminoacizi în cutia albastră care au fost asociate și cu creșterea celulelor canceroase și remediate prin 

dietă. 

Latura glutaminică a triunghiului; cei care îmi cunosc povestea vor ști că cel mai bun mod în care am găsit să 

blochez glutamina este dieta. Niciun medicament nu mi-a putut controla simptomele de consumul excesiv de 

glutamat pe care l-au provocat aditivii și procesarea alimentelor. 

Anumiți aditivi alimentari au un nivel ridicat de glutamat liber (genul cauzat de încălzirea sau degradarea unei 

proteine) care provoacă apariția rapidă a nervilor ȘI, de asemenea, combustibilul celulelor canceroase. Acești aditivi 

pot fi găsiți chiar și în produsele organice sub anumite denumiri precum „arome naturale”, guma de guar, gumă de 

xantan și multe altele. Accesați lista mea de nume ascunse pentru MSG , pentru a evita aditivii cu glutamat ridicat. 

Grâul și lactatele sunt două alimente cu conținut ridicat de glutamat, forma naturală neprocesată, în mod normal, nu 

sunt dăunătoare. Oamenii tind să aibă o cantitate mare de lactate și grâu în dietele lor, astfel încât eliminarea celor 

doi poate pune într-adevăr o proteză în cantitatea de glutamat consumat! 

Pe partea de glucoză a triunghiului; Am observat ceva interesant; există compuși în morcovi care blochează 

zahărul.(la fel si in mere…florentin)! 

Asta ar putea explica scăderea glicemiei lui Casey. A fost 110 POST înainte de schimbarea dietei înainte de 

diagnosticul său. După ce a fost pe Square One o perioadă și a mâncat peste 5 lbs. morcovi, un fel de țelină și un 

smoothie pe zi, glicemia lui in care NU Postea era de 70 ! Observați că apigenina (țelina) este și pe partea de blocare 

a zahărului și multe alte substanțe pe care le consumă. 

Într-un efort de colaborare cu Chris Wark ( Chrisbeatcancer.com ) am terminat acest grafic, lustruit și gata să fie 

afișat maselor! 
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Faceți clic aici pentru a tipări ! 

STOP Graficul cancerului 
Mai jos în graficul STOP Cancer sunt prezentate alte căi și mecanisme care ajută la stoparea cancerului. 

Acest grafic vizează căi și mecanisme frecvent reglementate în cancer, cum ar fi: 

Angiogeniza -Aprovizionare sanguina tumoare. 

IGF-1 – Un hormon natural care poate alimenta cancerul. 

Alimente care provoacă apoptoza – Alimente care pot ucide celulele stem cancerului. 

Are sens să acoperi toate bazele pe care le poți face ca corpul tău să fie ostil cancerului! 

http://u5b.745.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/08/MetroMap-SQ1-5.jpg


 

Pentru a tipări, faceți clic aici ! 

http://u5b.745.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/08/Stop-Cancer-Chart-SQ1-5.jpg


Harta cancerului colorectal 

https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?hsa05210 

Căi comune degradate în cancerul colorectal! 
APC (Adenomatous Polyposis Coli) este un   mutație genică asociată cu starea ereditară numită FAP (Familial 

Adenomatous Polyposis) care determină creșterea polipilor care pot deveni canceroși. 

Un studiu a constatat că curcumina combinată cu resveratrol a avut un efect sinergic în prevenirea creșterii celulelor 

canceroase la pacienții cu FAP! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205744/ 

 Curcumina și Resveratrolul împreună 

Wnt-Beta Catenina este adesea supraexprimată în cancerul colorectal. Acesta controlează proliferarea celulară, migrația celulară 

și soarta celulelor și excesul de expresie poate provoca mutații genetice. Supraexprimarea căilor de semnal Wnt este asociată cu 

pierderea funcției regulatorului tumoral APC. Calea Wnt încrucișează, de asemenea, căile Notch și Sonic Hedgehog. S-a 

descoperit că substanțele de mai jos inhibă activarea căii Wnt. 

 Artemisinin-potent 

 Curcumina 

 Ulei de semințe negre/negrilica 

 morcovi 

 Apigenina (telina) 

 I3C-POTENT (varză de broccoli) 

 Usturoiul proaspat 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway%3Fhsa05210&xid=17259,15700002,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhi5IcrV2FWhxbMh_f24LD7wk0NFvw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205744/&xid=17259,15700002,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg2JQ60kpM4czuUrBlBGu3Hgy2HKQ


P13k Reglează supraviețuirea celulelor, proliferarea și creșterea expresiei este asociată cu progresia tumorii. Când este exprimat 

în exces, reduce apoptoza (moartea celulelor) și permite proliferarea. S-a dovedit că substanțele de mai jos inhibă exprimarea 

P13k. 

 Ulei de semințe negre 

 Resveratrol (struguri) 

 EGCG (Ceai verde) 

 quercetin 

 Fisetin (capsuni 37 pe zi doza) 

 luteolina 

 Agigenină (țelină) 

 I3C și Sulforafan (varză de broccoli) 

 Acid elagic (boabe) 

 Curcumina 

 morcovi 

Iată un studiu minunat cu un grafic frumos- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5736021/ 

PTEN este o genă supresoare a tumorilor, deci doriți să o activați, astfel încât să poată suprima tumorile. De asemenea, este 

implicat în integritatea genomică sau controlul calității celulelor. Pierderea expresiei PTEN scade o altă genă supresoare tumorală 

numită P53. Mai jos este un anunț fantastic de pozitiv despre varza de broccoli și PTEN! 

 Broccoli germeni https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/05/beth-israel-researchers-uncover-anti-cancer-drug-

mechanism-in-broccoli/ 

 morcovi 

COX-2 este asociat cu inflamația care induce cancer. Promovează angiogeneza (aportul de sânge la tumoră) și invazia țesuturilor 

de tumori și rezistența la apoptoză (moartea celulelor). Substanțele de mai jos inhibă COX-2. 

 Ulei de semințe negre-POTENT 

 Apigenina (telina) 

 Beta-caroten (Morcovi) 

 Curcumina 

 EGCG (Ceai verde) 

 Sulforafan și I3C (germeni de broccoli) 

 Vitamina C 

 Resveratrol (struguri) 

 Usturoi 

 morcovi 

 Și altele.. 

PPAR (Peroxisome Proliferator-activ receptors) Aceasta suprimă tumorile, deci doriți să o activați! Când PPAR este activat, 

COX2 scade permițând apoptoza (moartea celulelor). S-a descoperit că substanțele de mai jos activează PPAR 

 Curcumina 

 EGCG (Ceai verde) 

 Resveratrol (struguri) 

 Beta-caroten (Morcovi) 

 Apigenina (telina) 

 Licopen (roșie gătită) 

 I3C- Brocoli germeni  

 morcovi 

P53 – Aceasta este o genă supresoare a tumorilor, așa că doriți să o activați! Când este activata, oprește divizarea celulelor mutate 

sau deteriorate, provocând apoptoza (moartea celulelor) împiedicând formarea tumorilor. Substanțele de mai jos s-au dovedit a 

activa P53. 

 Berberine-POTENT (supliment) 

 Apigenin-POTENT (țelină) 

 Curcumina 

 EGCG (Ceai verde) 

 Resveratrol (struguri) 

 Betacaroten (Morcovi) 

 I3C și sulforafan (varză de broccoli) 

 Ghimbir 

 Usturoi 
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 Ulei de semințe negre 

 morcovi 

mTOR – este adesea supraexprimat în cancerul colorectal. Supraexpresia mtor determină creșterea și angiogeneza celulelor 

canceroase. Substanțele de mai jos inhibă mTOR. 

 Eliminați produsele animale 

 Curcumina 

 EGCG (Ceai verde 

 Resveratrol (struguri) 

 Luteolina (Radicchio, Morcovi) 

 Apigenina (telina) 

 quercetin 

 Indol-3 (Broccoli Sprout) 

 Berberine (Supliment) 

 Ulei de semințe negre 

 Usturoi 

TGF-Beta – este o genă supresoare a tumorii. Când este activat, aceasta reduce scăderea proliferării celulelor canceroase și crește 

moartea celulelor canceroase (apoptoză). Substanțele de mai jos activează TGF-Beta. 

 Apigenin-POTENT (telina) 

 Luetolin (morcovi sau radicchio) 

 quercetin 

 Vitamina C 

 I3C (Broccoli Sprout) 

 Berberina (Supliment) 

 Ulei de semințe negre 

 Usturoi 

EGFR este de obicei supraexprimat în cancerul colorectal. Reglează diviziunea celulară și moartea. 

 EGCG (Ceai verde) 

 Curcumina 

Per tabel- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5327764/ 

MAPK – supraexprimat în multe tipuri de cancer. Reglează expresia genelor, creșterea celulară și supraviețuirea. Semnalizarea 

crescută MAPK duce la proliferarea celulară necontrolată și rezistența la apoptoză (moartea celulelor). Substanțele de mai jos 

inhibă expresia MAPK. 

 EGCG (Ceai verde) 

 berberina 

 I3C (Broccoli Sprout) 

VEGF (factorul de creștere endotelială vasculară) este adesea supraexprimat în cancer. VEGF stimulează creșterea, 

supraviețuirea și proliferarea celulelor vasculare (vasele de sânge spre tumoră). 

 Rădăcină de brusture-POTENT (Ceai esențial) 

 artemisinina 

 EGCG (Ceai verde) 

 Apigenina (telina) 

 I3C și Sulforafan (varză de broccoli) 

EGFR (receptorul factorului de creștere a epidermei) este o proteină la suprafața celulelor. În mod normal, ajută celulele să 

crească și să se împartă. Substanțele de mai jos inhibă EGFR. 

 Curcumina 

 EGCG (Ceai verde) 

 Resveratrol (struguri negrii si inchis colorati afine mure ) 

 Luteolina (Radicchio) 

 Apigenina (telina) 

 I3C – (varză , broccoli) 

 Berberine (Supliment) 

 Burdock (Essiac) 

 Ulei de semințe negre 

 Usturoi 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5327764/&xid=17259,15700002,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhizSdvDUgENxLM8exxuKPr1UirV4Q


VITAMINA C IntraVenos 
-de la 15 grame zilnic la 350-1500 mg acid ascorbic per kg corp- 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com?s=vitamina+c  
foarte multe studii clinice pe care va recomand sa le cititi – prezint doar cateva 

Vitamina C intravenoasă și cancer – O analiză sistematică 
Vitamina C intravenoasă (IVC) este o terapie adjuvantă adjuvantă a cancerului, utilizată pe scară largă în setările 

naturopatice și integrative de oncologie. Am efectuat o revizuire sistematică a studiilor observaționale și 

intervenționale umane care au evaluat IVC pentru utilizarea la pacienții cu cancer. 

Metode. Am cautat MEDLINE, EMBASE, Biblioteca Cochrane, CINAHL si AMED de la inceput pana in aprilie 

2013 pentru studii la om care examineaza siguranta, eficacitatea sau farmacocinetica utilizarii vitamina c 

IntraVenos  IVC la pacientii cu cancer. 

Rezultate. Din 897 de înregistrări, au fost incluse un total de 39 de rapoarte privind 37 studii: 2 studii clinice umane 

randomizate controlate (RCTs), 15 studii necontrolate, 6 studii observaționale și 14 rapoarte de caz. 

Administrarea IVC a variat de la 1 g la mai mult de 200 g acid ascorbic per perfuzie, administrate de obicei 

de 2-3 ori pe săptămână. 

IVC vitamina c IntraVenos nu pare să crească toxicitatea sau să interfereze cu efectele antitumorale ale 

terapiei cu gemcitabină / erlotinib sau cu paclitaxel și carboplatin. 
Pe baza a 1 RCT și a datelor din studiile necontrolate la om,vitamina c IntraVenos  IVC poate îmbunătăți timpul 

până la recadere și, eventual, va spori reducerile în masa tumorală și va îmbunătăți supraviețuirea în 

combinație cu chimioterapia. vitamina c IntraVenos  IVC poate îmbunătăți calitatea vieții, funcția fizică și 

toxicitatea asociată cu chimioterapia, incluzând oboseală, greață, insomnie, constipație și depresie. Rapoartele 

de caz evidențiază mai multe cazuri de regresie tumorală și supraviețuirea fără boală pe termen lung, 

asociată cu utilizarea IVC. 
Concluzie. Există dovezi clinice limitate de înaltă calitate privind siguranța și eficacitatea  vitamina c 

IntraVenos  IVC. Dovezile existente sunt preliminare și nu pot fi considerate concludente, dar sugerează un profil 

de siguranță bun și o activitate antitumorală potențial importantă; totuși, sunt necesare dovezi mai riguroase 

pentru a demonstra în mod concludent aceste efecte. vitamina c IntraVenos IVC poate îmbunătăți calitatea vieții 

și gravitatea simptomelor pacienților cu cancer și au fost raportate mai multe cazuri de remitere a cancerului. 

Sunt necesare studii bine concepute, controlate privind terapia IVC. 
 Introducere 

Vitamina C intravenoasă (IVC) este o terapie frecvent utilizată între medici naturopați și alți practicieni din 

domeniul oncologiei integrative. Un sondaj publicat in 2010 care a evaluat utilizarea IVC in randul medicilor care 

participa la conferinte anuale de medicina complementara a constatat ca 84% din practicieni medicina 

complementara (172 din 199 de respondenti) au raportat folosirea de vitamina c intravenoasa  IVC la mai mult de 

11000 de pacienti pentru diferite afectiuni, inclusiv cancer. In plus fata de utilizarea pe scara larga, un corp de 

dovezi este in curs de dezvoltare cu privire la efectele biologice ale vitamina c IntraVenos IVC la pacientii cu 

cancer. În 2006, revista Canadian Medical Association a publicat 3 rapoarte privind cazuri de cancer de 

remisiune în mod obiectiv verificate asociate cu terapia vitamina c IntraVenos IVC.2 De atunci a existat o 

explozie de noi cercetări privind utilizarea IVC, cu 4 studii de fază I, precum și alte rapoarte publicat în 

ultimii 3 ani.3-8 Pe baza datelor emergente, vitamina c IntraVenos  IVC pare să aibă potențial terapeutic la 

pacienții cu cancer; cu toate acestea, există o lipsă de sinteză imparțială a datelor privind siguranța și eficiența 

acesteia. 

IVC vitamina c IntraVenos  ca terapie pentru cancer a fost dezvoltat pentru prima oară în anii 1970 de către 

câștigătorul Premiului Nobel Linus Pauling.9 Cameron și Pauling au publicat studii preliminare ca serii de cazuri și 

studii clinice umane necontrolate. Munca lor a constatat timpi mai lungi de supravietuire in randul pacientilor cu 

cancer avansat tratati cu vitamina C administrat oral si intravenos, comparativ cu martorii care nu au primit vitamina 

C si in comparatie cu timpul de supravietuire preconizat pe baza stadiului bolii.10,11  

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=vitamina+c


Aceste studii clinice umane au fost criticate pentru metodologia slabă; totuși, au dat un interes mai mare pentru 

vitamina C ca agent terapeutic pentru îngrijirea cancerului. Studiile clinice și de laborator mai recente au investigat 

efectele IVC asupra creșterii tumorale, calității vieții (QOL), potențialelor interacțiuni cu chimioterapia și atenuarea 

efectelor secundare de la chimioterapie.3,7 Studiile de laborator demonstrează că vitamina C în concentrații 

mari are efecte antitumorale și chemosensibilizante.12-14 Studiile efectuate la om au arătat îmbunătățiri ale 

simptomelor calitatii vietii QOL și ale cancerului.6,8 Dovezile până în prezent în timp ce sunt neconcludente 

promit că IVC poate reprezenta o importantă terapie emergentă cu un spectru avantajos pentru pacienții cu 

cancer . 

Mecanismele vitamina c IntraVenos IVC cu doze mari sunt diferite de cele ale administrării orale a vitaminei 

C. 15 Doza orală atinge o concentrație maximă serică mai mică de 250 μM (0,25 mM) datorită capacității 

limitate de absorbție a tractului gastrointestinal.15,16 Administrarea intravenoasă vitamina C va crește 

concentrațiile plasmatice de peste 100 de ori: până la 30 mM.15 

Într-un studiu care a comparat o doză mică de administrare orală și IV de vitamina C de 1,25 g, a avut loc o 

concentrație plasmatică de 6,6 ori mai mare calea orală. Pe baza modelării farmacocinetice, se așteaptă ca doze 

intravenoase de 50 și 100 g să producă concentrații plasmatice de aproximativ 13 până la 15 mM, comparativ cu 

concentrațiile de 220 pM obținute prin doza orală maximă tolerată, de 3 g de 4 ori pe zi.17 Atunci când este prezentă 

la o doză atât de mare concentrațiile serice, vitamina C generează speciile de oxigen reactiv citotoxic, peroxidul de 

hidrogen.18-22 În celulele normale, peroxidul de hidrogen este metabolizat în apă și oxigen conform următoarei 

reacții, prin enzima catalază: 2H2O2 → 2H2O + O2.19 Celulele tumorale lipsesc catalaza, lăsându-le vulnerabile la 

efectele citotoxice ale peroxidului de hidrogen și ducând la o activitate citolitice preferențială asociată cu 

concentrații ridicate de vitamina C.18-21,23,24 Pe lângă incapacitatea de a transforma peroxidul de hidrogen, 

celulele tumorale ocupă selectiv mai mult vitamina C, comparativ cu celulele normale, prin transportul facilitat de 

către transportatorii de glucoză (GLUT), 25-29 un proces upregulat în celulele tumorale datorită creșterii lor de 

metabolizare  de glucoză.30,31 

Având un profil de siguranță aparent ridicat și dovezi preliminare care sugerează o activitate biologică plauzibilă, 

acest agent ieftin și nepatentabil merită o examinare mai amănunțită pentru efectele sale potențiale împotriva 

cancerului. Am efectuat o revizuire sistematică a literaturii care descrie utilizarea și farmacocinetica terapiei IVC la 

pacienții cu cancer. Scopul nostru a fost de a revizui și de a rezuma acest corp de literatură în funcție de siguranța și 

eficacitatea utilizării IVC în îngrijirea cancerului, precum și de interacțiunile potențiale cu chimioterapia 

convențională sau radioterapia. 

metode 

Strategia de căutare 
Strategiile de căutare electronică au fost dezvoltate și testate printr-un proces iterativ de către un specialist cu 

experiență în domeniul medical, în consultare cu echipa de evaluare. Folosind platforma OVID, am căutat pe Ovid 

MEDLINE, Ovid MEDLINE în proces și alte citări neindicate, EMBASE, AMED (Allied and Complementary 

Medicine) și PsycINFO. Am căutat, de asemenea, Biblioteca Cochrane (inclusiv Centrul central, Cochrane Database 

of Systematic Reviews, DARE, HTA, și NHS EED). Căutările originale au fost efectuate în 29 martie 2010 și 

actualizate la 29 aprilie 2013. 

Strategiile au folosit o combinație de vocabular controlat (de exemplu, „Acidul ascorbic”, „Injecțiile, Intravenoasa”) 

și cuvintele cheie (de exemplu, vitamina c intravenoasă, vitamina c IV). Vocabularul și sintaxa au fost ajustate în 

baza de date. Nu au existat restricții de limbă sau date pentru niciuna dintre căutări. De asemenea, au fost căutate 

referințe suplimentare prin căutarea manuală a bibliografiilor elementelor relevante. Au fost contactați autorii pentru 

a obține detalii despre studii nepublicate. 

Detalii specifice privind strategiile de căutare apar în anexă. 

Criterii de includere 

Pentru includere, dovezile trebuiau să vină din studiile la om publicate în limba engleză, inclusiv studiile clinice, 

studiile necontrolate, studiile observaționale, seria de cazuri sau rapoartele de caz. Studiile au trebuit să evalueze 

siguranța și / sau eficacitatea IVC la pacienții cu cancer în ceea ce privește una sau mai multe dintre următoarele: (a) 

efectele antitumorale, inclusiv răspunsul tumoral; (b) supraviețuirea, inclusiv supraviețuirea globală și timpul până la 

recadere sau supraviețuirea fără boală; (c) impactul asupra efectelor secundare asociate cu chimioterapia sau 

radioterapia și / sau cu simptome legate de cancer; (d) impactul asupra QOL; sau (e) interacțiuni cu chimioterapia 

convențională sau radioterapia.  



Studiile care au evaluat rezultatele surogatului clinic au fost incluse în cazul în care au examinat obiective care au 

legătură directă cu riscul cancerului sau cu activitatea tumorii, cum ar fi markerii tumorali sau markerii obiectivi 

care evaluează funcția corporală sănătoasă, cum ar fi funcția hematologică sau imună la pacienții cu cancer. IVC ar 

putea fi utilizat ca agent unic, adjuvant sau ciclic în studii. Am inclus studii controlate și necontrolate; studii 

controlate au trebuit să compare pacienții cu cancer cărora li sa administrat IVC la pacienții cu cancer care nu au 

primit IVC. Am exclus studii care au evaluat numai vitamina C orală. Studiile in vitro și in vivo au fost excluse din 

cauza riscului ridicat de confundare și a lucrărilor anterioare, care arată o lipsă de corelație între rezultatele 

preclinice și cele clinice.32 

Înregistrarea și selecția înregistrărilor 

Prima analiză a înregistrărilor a fost efectuată independent de 3 cercetători (HF, GF, MC) pe baza revizuirii titlului, 

cu oa doua trecere efectuată pe rezumate și / sau text integral în care a existat incertitudinea. Dezacordul dintre 

cercetători a fost rezolvat prin consens. Rapoartele publicate în limba engleză au fost incluse pentru analiza 

completă dacă au îndeplinit criteriile de includere. 

Extragerea datelor 

Am fost pilotați formularele de extragere a datelor și am realizat extracția în triplicat pentru 30% din studii pentru a 

evalua fiabilitatea interresearcherului (HF, GF, MC). Nu au fost găsite inconsecvențe majore în extragerea datelor. 

Tabelele de extracție au fost pregătite pe baza studiului clinic consolidat pentru studiile de raportare (CONSORT) 

pentru studiile clinice și a scării Newcastle-Ottawa (NOS) pentru studiile observaționale.33-35 Studiile clinice 

randomizate (RCTs) au fost evaluate pentru calitatea utilizării riscului Cochrane de Instrumentul Bias, 36 și studiile 

observaționale au fost evaluate pentru calitate folosind NOS.35 

Rezultate 

Din 897 de înregistrări înregistrate, au fost incluse 39 de înregistrări pentru analiza și revizuirea completă. Figura 1 

prezintă o diagramă a căutării și studiului literaturii. Studiile privind IVC au fost clasificate după cum acestea au 

constat în doze mari sau mici de vitamina C. Doze mai mari au fost considerate 5 g sau mai mult, în timp ce studiile 

care utilizează doar 1 g au fost considerate doze scăzute. Nu au fost utilizate doze intermediare între 1 și 5 g. În timp 

ce studiile care utilizează doze mai mari reflectă mai mult practica clinică comună atunci când se utilizează IVC în 

scopuri anticanceroase, am inclus studiile cu doze mici, precum și datele privind siguranța IVC, alături de regimurile 

specifice de chimioterapie. 

 

Doza mare vitamina C intravenos IVC 

Am inclus 1 studiu clinic uman randomizat controlt RCT, 7 studii necontrolate de fază I / II, 6 studii 

observaționale și 14 rapoarte de caz în care a fost utilizată o doză mare de IVC. 



Studii clinice umane controlate randomizate 

Un RCT-pilot din 2014 a investigat utilizarea IVC cu doze mari la pacienții cu hemonație cu cancer ovarian de 

stadiul III-IV.37 Schema de administrare pentru IVC a constat într-o creștere graduală a dozei până la o țintă de 75 g 

sau 100 g de vitamina C per perfuzie, în funcție de concentrația plasmatică maximă a vitaminei C pe individ; 

concentrația țintă a fost cuprinsă între 20 și 23 nM (350-400 mg / dl). IVC a fost administrată de două ori pe 

săptămână. Un total de 27 de femei cu cancer ovarian nou diagnosticat în stadiul III-IV, care au suferit o intervenție 

chirurgicală la debulking și care au primit în prezent paclitaxel și chimioterapie cu carboplatină, au fost randomizați 

să primească doze mari de IVC de două ori pe săptămână timp de 12 luni sau numai prin chimioterapie. IVC 

a fost administrat alături de chimioterapie în primele 6 luni și apoi a continuat timp de încă 6 luni după 

finalizarea chimioterapiei, timp de 12 luni de tratament. Studiul a arătat că IVC nu a crescut toxicitatea 

chimioterapiei; femeile care au primit tratament cu IVC au raportat mai puține efecte secundare / toxicități 

legate de chimioterapie în aproape toate categoriile de toxicitate, inclusiv neurotoxicitatea, toxicitatea 

măduvei osoase, infecția, toxicitatea hepatobiliară / pancreatică, toxicitatea în sistemele renal / genitourinar, 

pulmonar și gastrointestinal ca dermatologice. Nu au existat diferențe în toxicitatea limfatică sau cardiacă. 

Pacienții cărora li sa administrat IVC au raportat ≤50% din numărul mediu de reacții adverse de grad I și II 

la fiecare întâlnire (vizită), comparativ cu grupul martor. În cele din urmă, pacienții au fost urmăriți pentru 

supraviețuire timp de 5 ani. Cei care au primit IVC au avut o tendință nesemnificativă în ceea ce privește 

supraviețuirea globală îmbunătățită, precum și timpul median până la progresia sau recaderea bolii. Timpul 

median până la progresia sau recaderea bolii a fost cu 8,75 luni mai lung în grupul IVC (25,5 vs 16,75 

luni). Autorii sugerează că motivul pentru lipsa rezultatelor semnificative din punct de vedere statistic în ceea 

ce privește acest rezultat a fost dimensiunea eșantionului mic, deoarece studiul nu a fost alimentat în mod 

adecvat pentru a detecta eficacitatea. Este posibil să existe un risc mai mare de prejudecăți în raportarea efectelor 

secundare asociate chimioterapiei, având în vedere caracterul lor subiectiv adesea; cu toate acestea, există probabil 

un risc mai scăzut de prejudecată cu privire la rezultatele tari, cum ar fi timpul de recădere. 

Faza I / II și studii necontrolate 
Am inclus 7 studii de fază I / II necontrolate care au evaluat doza mare de IVC, descrise în Tabelul 1.3.5,7,38-42. 

Aceste studii au evaluat concentrațiile maxime de vitamina C în sânge, care pot fi obținute prin administrarea IVC, 

evenimentele adverse, care limitează toxicitatea și siguranța în asociere cu chimioterapia și au inclus estimări 

preliminare ale răspunsului tumoral, supraviețuirii și QOL. 

 

Table 1. Description of Human Trials of High-Dose Intravenous Vitamin C (HD-IVC) Use in 

Cancer Patients. 
 

Patru studii și un studiu observațional au arătat că concentrațiile sanguine de aproximativ 20 până la 25 mM 

de vitamina C pot fi obținute prin administrarea unui echivalent între 50 și 70 g vitamina c IntraVenoasa 

IVC.3-5,7,38 

Dozele mai mari par să fie capabile să atingă niveluri mai ridicate, echivalentul a 140 g (70 g / m2), obținându-se 49 

mM, 3 și 100 g, atingând 31,9 mM5; totuși, se pare că beneficiile suplimentare sunt reduse din dozele mai mari în 

ceea ce privește concentrațiile maxime în sânge (Cmax). Stephenson și alții au evaluat doze de 50, 70, 90 și 110 g / 

m2 (aproximativ egale cu 100, 140, 180 și 220 g pentru masculi de 6 picioare și 180 lb) și au constatat că 

concentrațiile plasmatice plasează la 49 mM cu doza de 140 g (70 g / m2); prin urmare, 70 g / m2 a fost 

recomandată pentru studii ulterioare.3 În plus, Stephenson et al a constatat că fiecare din cele 3 grupuri de doză 

cea mai mare a fost în măsură să mențină nivelul de vitamina C în plasmă între 10 și 20 mM timp de 5 până la 6 ore. 

Vitamina C a fost eliminată prin cinetica de prim ordin, iar timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare (t1 / 2) a 

fost de aproximativ 2 ore, cu un interval cuprins între 1,7 și 2,5 ore în rândul cohortelor de doză diferite. 

Răspunsul tumoral 
Două studii au evaluat răspunsul tumoral. Dintre acestea, nu s-a raportat nici un răspuns tumoral obiectiv în rândul a 

17 pacienți cu tumori solide care nu au primit chimioterapie sau radiații, când IVC de 100 până la 220 g a fost 

administrat 4 zile pe săptămână pe o perioadă de 4 săptămâni.3 În acest studiu, 13 pacienți aveau boală progresivă 

PD), 3 au avut boală stabilă (SD) și 1 s-au retras din studiu din motive care nu au fost descrise. Cel de-al doilea 

studiu a avut o durată de 8 săptămâni și a utilizat 50, 75 sau 100 g IVC de 3 ori pe săptămână, alături de gemcitabină 

și erlotinib la pacienții cu cancer pancreatic metastatic în stadiul IV. 5 Acest studiu a arătat efecte preliminare 

asupra răspunsului tumoral. pacienții care au efectuat acest studiu, 7 au avut SD și 2 au avut PD. Trei pacienți au 

decedat în timpul studiului, iar când aceștia au fost incluși în număr, 5 pacienți aveau PD. Evaluarea tomografiei 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735414534463


computerizate sau tomografiei cu emisie de pozitroni – tomografia computerizată scanată de un radiolog orb 

a arătat o scădere a mărimii tumorii la 8 din 9 pacienți care au finalizat studiul; la acești pacienți, masa 

tumorală a scăzut între 10% și 42% .5 Nu s-au evidențiat creșteri ale toxicității din chimioterapie prin adăugarea 

de IVC.5. În timpul perfuziei IVC s-a observat o ușoară stare de grețură tranzitorie și ușoară datorită sarcinii 

osmotice; cu toate acestea, alte reacții adverse raportate au fost în concordanță cu cele așteptate din regimul de 

chimioterapie și sunt prezentate în tabelul 1. 

Supravieţuire 
Doua studii au raportat metrici de supravietuire, atat la pacientii cu cancer pancreatic de stadiul IV pe gemcitabina 

cu sau fara erlotinib.5,7 Monti et al a raportat ca supravietuirea fara progresie tumorala indelungata a fost de 89 de 

zile, iar supravietuirea globala a fost de 182 zile printre 14 pacienti, doza IVC (50, 75 sau 100 g de 3 ori pe 

saptamana timp de 8 saptamani) .5 Welsh et al a raportat ca din cei 9 pacienti care au terminat cel putin 1 ciclu (4 

saptamani) chimioterapie, cu IVC dozat intre 50 si 125 g de două ori pe săptămână până la progresie, supraviețuirea 

medie a fost de 13 luni, iar timpul până la progresie tumorala a fost de 26 săptămâni.7 

Calitatea vieții 
Trei studii au evaluat măsurile QOL, sugerând colectiv un impact pozitiv al utilizării IVC asupra QOL.3,38,42 

Stephenson si colegii au constatat că QOL măsurat de către Organizația Europeană pentru Cercetare și Tratament a 

Cancerului Calitatea Vieții Chestionar-Cancer (EORTC-QLQ -C30) a rămas stabil în primele 2 săptămâni în rândul 

pacienților care au primit IVC; la 3 și 4 săptămâni, QOL -calitatea vietii părea să se îmbunătățească pentru 

numărul mic de pacienți care au completat chestionarul în aceste puncte.3 

Hoffer et al a evaluat efectele diferitelor regimuri de dozare și a constatat că acei pacienți cărora li sa administrat 0,6 

g / kg (aproximativ 42 g pentru un bărbat de 70 kg) sau mai mult a avut o stabilizare a funcției fizice măsurată prin 

chestionarul general pentru evaluarea funcțională a terapiei cancerului, în timp ce acei pacienți care au primit doze 

mai mici au avut o deteriorare semnificativă a funcției lor fizice (P <.01) .38 În mod similar, Yeom și colaboratorii 

au descoperit că, în rândul pacienților cu cancer de stadiu IV, administrarea a încă 10 g IVC de două ori într-o 

perioadă de 3 zile a dus la îmbunătățiri semnificative ale scorului global al sănătății (P = .001), funcției fizice, 

rolului, emoțional și cognitiv (P <.05 pentru toți) și ameliorări ale următoarelor simptome: oboseală, greață / 

vărsături, durere și pierderea apetitului (P <.005 pentru toți) .42 Aceste constatări ar trebui interpretate cu 

prudență datorită duratei scurte și unc natura ontrolată a studiilor. 

DLT și evenimentele adverse 
Datorită toxicității limită a dozei (DLT) raportate de Stephenson et al au fost 3 incidente de hipernatremie de gradul 

4 la 2 din 3 pacienți în cea de-a treia cohortă (90 g / m2 sau 180 g pentru bărbați de 6 metri) și 1 din 3 pacienți în cea 

de-a patra cohortă de doze (110 g / m2 sau ~ 220 g pentru un bărbat de 6 metri), precum și hipopotasemia de gradul 

3 la 2 din 3 pacienți în cea de-a treia cohortă (90 g / m2 sau ~ 180 g) DLTS au fost raportate de către Welsh și 

colaboratorii folosind doze de până la 125 g IVC de două ori pe săptămână7. 

Evenimente adverse ușoare până la moderate cele mai frecvent raportate printre  alte studii de fază I au inclus greață 

și cefalee, 3,5,38 care se datorează în parte sarcinii osmotice. Alte evenimente adverse rare sunt enumerate în 

Tabelul 1. 

Cele trei rapoarte ale studiilor de fază I au evaluat biochimia și funcția renală în timpul IVC și nu au găsit semne de 

afectare a funcției renale sau alte anomalii asociate terapiei IVC cu doze mari.38,40,43 

Hoffer si colegii au constatat că IVC a fost asociată cu o creștere mică a excreției oxalatului urinar de 6 ore (81,3 

mg, normal = 10-60 mg), echivalentă cu o excreție mai mică de 0,5% a unei doze de 100 g IVC ca acid oxalic, nici o 

incidență a evenimentelor adverse asociate și nici o tendință de creștere a creatininei serice.38,43 

Riordan si colegii au constatat că terapia cu IVC nu a fost asociată cu modificări semnificative ale numărului de 

celule sanguine (CBC), azotului ureic (BUN) sau creatininei serice. În timpul terapiei cu IVC, a existat o scădere 

ușoară a acidului uric seric. S-a raportat un incident de piatră de rinichi la un pacient cu antecedente de pietre la 

rinichi și un incident de hipokaliemie reversibilă la un pacient cu diaree concomitentă.40 

Risc de părtinire 
Datorită naturii necontrolate a acestor studii și a lipsei unui instrument standardizat pentru riscul de apreciere a unor 

astfel de studii, nu am reușit să evaluăm niciun risc deosebit de apariție a unui prejudiciu pentru studiile de fază I / 

II. Având în vedere natura obiectivelor, este probabil să existe un risc mai scăzut de prejudecată pentru rapoartele 

privind parametrii farmacocinetici, supraviețuirea și răspunsul tumoral și un risc mai ridicat de părtinire în rapoartele 

privind QOL și evenimentele adverse. Trebuie remarcat faptul că datele privind eficacitatea din aceste studii ar 



trebui interpretate cu prudență datorită designului lor necontrolat, dimensiunii mici a eșantionului și riscului inerent 

de părtinire. 

Studii observaționale 
Am inclus 6 studii observaționale privind IVC cu doze mari, descrise în Tabelul 2.4,6,8,11,44,45 Două studii recente 

au arătat îmbunătățiri ale simptomelor QOL și ale cancerului și / sau chimioterapiei, 6,8 și un studiu a arătat o 

efect asupra markerilor inflamatorii și tumorali, în special proteina C reactivă (CRP) și antigenul specific 

prostatei (PSA), în timp ce 3 studii mai vechi au raportat un avantaj de supraviețuire asociat cu utilizarea 

terapiei orale plus vitamina C.11,44,45 

 

Table 2. Description of Observational Studies of High-Dose Intravenous Vitamin C (HD-IVC) 

Use in Cancer Patients. 
 

  

Farmacocinetica 

Un studiu de cohortă retrospectiv, realizat de Mikirova și colab., A arătat că concentrația plasmatică a vitaminei C 

obținută prin administrarea unei doze mari de vitamina c intravenos()  IVC (perfuzie 50 g acid ascobic) a fost de ~ 

18 mM. 

Calitatea vieții și efectele secundare ale chimioterapiei 
Takahashi et al a raportat un studiu prospectiv prospectiv (Japonia) de 60 de pacienți nou diagnosticați cu cancer 

avansat care au primit  vitamina c intravenos IVC cu doză mare.8 Cel mai mare subgrup după tipul cancerului a fost 

cancerul pulmonar (n = 14), urmat de sân (n = 8 ), cancere de stomac (n = 8) și de colon (n = 6). Sa 

utilizat protocolul Riordan vitamina c intravenos IVC, în care pacienții au început cu o doză de 15 g vitamină C per 

perfuzie pentru prima doză, urmată de 25 g pentru a doua doză și 50 g pentru a treia doză. Ulterior, doza a 

fost ajustată pentru a atinge concentrații de vitamina C în sânge între 350 și 400 mg / dl imediat după 

perfuzie. Infuziile au fost administrate de două ori pe săptămână pentru un total de 4 săptămâni. Vitamina C pe cale 

orală a fost suplimentată la o doză de 2 până la 4 g pe zi. Un total de 34 de pacienți (56,7%) au primit 

chimioterapie concomitentă. După 4 săptămâni, s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative în QOL-ul general 

măsurat prin chestionarul EORTC-QLQ-C30, care sa îmbunătățit de la 44,6 ± 27,8 la 61,4 ± 24,3 (P <0,001). 

Au existat, de asemenea, îmbunătățiri semnificative în scorurile de oboseală (de la 42,4 ± 28,7 la 28,4 ± 25,7, P 

<.01), scorurile insomniei (31,1 ± 32,1 până la 16,4 ± 23,7, P <.01), precum și scorul de durere (17,8 ± 25,7 la 

10,0 ± 13,9, P <0,05) și constipație (21,1 ± 31,3 până la 11,7 ± 22,3, P <0,05) în comparație cu valoarea inițială. 

Impresia clinică globală a schimbării, evaluată de oncologii pacienților, a fost „minim” la „mult 

îmbunătățită” la 60% dintre pacienți. Tratamentul cu IVC a fost bine tolerat și nici un pacient nu a întrerupt 

tratamentul din cauza evenimentelor adverse. Reacțiile adverse raportate au fost toate ușoare (gradul I) și au 

inclus cefaleea (n = 5), greața (n = 5), angialgia (iritația la locul injectării, n = 2) durere (n = 1) și disurie (n = 1). 

Vollbracht și colaboratorii au efectuat un studiu de cohortă retrospectiv (în Germania) a 125 de pacienți cu cancer de 

sân în stadiu incipient (IIa-IIb), dintre care 53 au fost tratați săptămânal cu 7,5 g IVC timp de cel puțin 4 

săptămâni în plus față de terapiile standard, comparativ cu 72 pacienții care au fost tratați numai cu terapie 

standard.6 Regimurile de chimioterapie au inclus epirubicină / ciclofosfamidă (56%), ciclofosfamidă / metotrexat / 

fluorouracil (20%) și fluorouracil / epirubicină / ciclofosfamidă (15,2%). A existat o reducere semnificativă 

statistic și clinic a severității efectelor secundare legate de chimioterapie în grupul IVC. Pacienții din grupul 

de control au avut de aproape 2 ori mai mare severitate a simptomelor în ceea ce privește greața, pierderea 

apetitului, oboseală, depresie, tulburări de somn, amețeli și diateză hemoragică. Fiecare dintre aceste 

rezultate a fost semnificativ comparativ cu grupul de control (P <.05). Diferențele dintre grupuri au fost 

evidente în timpul chimioterapiei concomitente și în faza postchemotherapie. Pacienții care au primit IVC au 

prezentat, de asemenea, scoruri de performanță mai mari în timpul chimioterapiei (indicele Karnofsky mediu 

de 80% comparativ cu 71% în grupul de control, P <.001), precum și postchemotherapie (87% vs 78%, P 

<.001). Nu s-au observat efecte secundare legate de IVC. 

Analizoare tumorale 
Mikirova și alții au efectuat un studiu retrospectiv de cohortă, evaluând impactul IVC asupra tumorilor și markerilor 

inflamatorii.4 Din 45 de pacienți care au participat la clinica Riordan, au fost analizate datele privind CRP, PSA și 

alți markeri tumorali și inflamatori. Numărul mediu de tratamente IVC a fost de 9 (intervalul interquartilat = 5-

18). Majoritatea pacienților (76%) au prezentat o reducere a CRP în timpul tratamentului cu IVC; pentru cei 

https://riordanclinic.org/research-study/vitamin-c-research-ivc-protocol/
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cu intervale mai mici de 10 zile între tratamentele IVC, acest număr a crescut la 95%. Dintre pacienții cu 

CRP crescut la momentul inițial (> 10 mg / l), a existat o reducere medie de 80%. La pacienții cu cancer de 

prostată, CRP scăzută s-a corelat cu scăderea PSA, sugerând un impact asupra activității bolii. În plus, 53% 

dintre pacienți au prezentat o reducere a CEA, CA 27.29, CA 15.3, dar aceste modificări nu au fost 

semnificative. Între un subgrup (n = 11) s-au înregistrat și reduceri ale IL-2 și factorului necrozei tumorale-α 

(TNF-a) care au fost observate după 6 tratamente. 

Supravieţuire 
Cameron și Pauling au raportat constatări din 3 studii retrospective de cohorta.11,44,45 Aceste studii au inclus 294, 

100 și 100 pacienți cu cancer de boală terapeutic care au primit terapie cu vitamina C, comparativ cu 1532, 1000 și 

respectiv 1000 de controale istorice care au fost identificați din înregistrările spitalului din 3 spitale raionale din 

Scoția pe o perioadă de 4,5 ani (1978-1982). Terapia cu vitamina C a constat din 10 până la 45 g (cel mai 

frecvent 10 g) IVC pentru primele 10 zile, urmată de administrarea orală zilnică de 10 g, administrată pe o 

perioadă nedeterminată ulterior.10,11 Primul studiu efectuat la 100 pacienți cu cancer terminal și 1000 de 

control terminat bolnavii de cancer) au raportat un timp de supraviețuire de 4,2 ori mai mare asociat cu 

terapia cu vitamina C: supraviețuirea medie a fost de 210 zile în grupul de vitamina C comparativ cu 50 de zile în 

grupul martor.11 Răspunsul la preocupările privind un grup control adecvat 45 

un al doilea studiu a fost realizat folosind un design asemănător. Acest studiu a raportat un avantaj de 

supraviețuire de 300 de zile pentru terapia cu vitamina C comparativ cu grupul de control.45 S-au observat 

timpi de supraviețuire mai mari de 1 an după data de „netratabilitate” pentru 22% (n = 22) din grupul de 

vitamina C la 0,4% (n = 4) din grupul martor. Cei 22 de pacienți din grupul cu vitamina C au avut o 

supraviețuire medie de 2,4 ani, iar la momentul evaluării, 8 au fost încă în viață (supraviețuire medie de 3,5 

ani), în timp ce NINEMO nu a supraviețuit în grupul de control. 
În cele din urmă, cel de-al treilea studiu care a comparat înregistrări de la 294 de pacienți cu cancer de boală tratați 

cu vitamina C până la 1826 controale de la aceleași spitale din Scoția a constatat că pacienții tratați cu vitamina C 

au avut o creștere de aproape 2 ori a supraviețuirii globale, la pacienții cu control.44 
Risc de prejudecată 

Studiile de cohortă au înregistrat între 4 și 7 pe o scară de 8 puncte pentru riscul de părtinire.4,6,8 Există un risc 

ridicat de părtinire în reprezentativitatea cazurilor, deoarece studiile s-au bazat pe cazuri care au auto-selectat pentru 

a obține tratament IVC; în 2 studii a existat o lipsă de grup de control. Cu toate acestea, 2 studii au fost studii 

multicentrice, 6,8 crescând probabilitatea ca cazurile să fie mai reprezentative pentru o demografie mai largă. Un 

studiu a fost un singur centru și nu avea o armă de control.4 Studiile de caz-control, în ciuda rapoartelor mai vechi, 

aveau un risc relativ scăzut de părtinire conform evaluării noastre, notând între 7 și 8 pe o scară de 8 puncte. Toate 

cele trei rapoarte au fost făcute de Cameron și Pauling.11,44,45 Primul studiu nu a avut o definiție adecvată a 

controalelor11; totuși, studiile ulterioare aveau definiții mai clare ale controalelor și au folosit un proces de potrivire 

efectuat independent.44,45 Datele rezultatelor s-au bazat pe înregistrările spitalului 

Rapoarte de caz 
Am inclus 14 rapoarte de caz referitoare la 221 de cazuri separate, descrise în Tabelul 3.2,10,46-56 Unul dintre 

aceste studii a fost o revizuire a cazurilor pe 153 de cazuri observate pe parcursul a 16 ani de practică clinică și au 

rezumat în principal datele de siguranță.52 Excluse acest raport, restul de 13 rapoarte de caz au detaliat eficiența 

IVC cu doze mari la o populație de 68 pacienți cu următoarele tipuri de cancer: colorectal (n = 10), sân (n = 

8), vezică (n = 7) rinichi (n = 7), plămâni (n = 8), limfoame (n = 8), ovariene (n = 5), stomac (n = 5), pancreas 

(n = (n = 1), melanomul (n = 1) și altele (n = 3) 
În mod colectiv, rapoartele de caz au documentat 1 sau mai multe dintre următoarele rezultate: (a) remiterea 

cancerului și supraviețuirea fără cancer pe termen lung; (b) supraviețuirea considerabil depășește speranța 

de viață; (c) stabilizarea inițială a bolii, dar recidiva sau decesul după IVC a fost scăzuta sau oprita; (d) 

stabilizarea tumorii și / sau regresia pe baza markerilor tumorali circulanți (de exemplu, CA-125), scannelor 

CT, raze X, scanărilor osoase sau altor tehnici imagistice; și (e) ameliorarea durerii legate de metastazele 

osoase și reducerea nevoii de medicație pentru durere.2,10,46,48,49,51,55,57 Prima serie de cazuri publicate de 

Cameron în 1974 a documentat un număr de 16 % rata de supraviețuire la 1 an asociată cu utilizarea de IVC în 

rândul unei populații de 50 de pacienți cu cancer terminal bolnav care nu răspund la terapia 

convențională.10 
Un raport precoce a 3 cazuri a descris reacții adverse la IVC cu doze mari la 2 pacienți cu limfom Hodgkin avansat 

și 1 cu carcinom bronșic.56 Reacțiile au constat în agravarea dispneei, scurtarea respirației și compresia mediastinală 

în 2 cazuri și incidența febra acută și durerea la locul tumorii în 1 caz.  



Acest lucru pare să fie asociat cu administrarea unor doze mari de IVC fără o perioadă progresivă de escaladare a 

dozei și poate fi legat de necroza tumorală la boala avansată. În primele 2 cazuri, simptomele au fost ușurate rapid 

prin chimioterapie de urgență, iar în cel de-al treilea caz, simptomele au rămas după 48 de ore, după care IVC a fost 

reluată începând treptat la 4 g, crescând treptat la 10 g pe zi, ceea ce a fost bine tolerat. Niciunul dintre celelalte date 

bazate pe caz nu a raportat reacții adverse grave. 

Doza redusă IVC 
În ceea ce privește efectele imunologice58, au fost studiate doze mici de IVC (1 g), în plus față de o schemă de 

chimioterapie pentru mielom multiplu cu trioxid de arsen, precum și medicamente secundare, inclusiv bortezomib, 

melfalan, decitabină și dexametazonă.7,59-61 Vezi tabelul 4. 

 

Table 4. Description of Human Trials of Low-Dose IVC in Patients With Multiple Myeloma 

(MM) or Leukemia. 
 

Într-un studiu, a fost comparat un RCT la 51 de pacienți chemonați cu mielom multiplu, 2 g cefodizim IV (un 

antibiotic cefalosporinic) cu 1 g iv vitamina C pentru efecte asupra funcției imunitare nespecifice, fiecare fiind 

administrat zilnic timp de 7 zile. În acest studiu, cefodizimul, dar nu IVC, a dus la creșteri semnificative ale 

activității neutrofilelor și fagocitozelor.58 

Faza I / II și studii necontrolate 

Șapte studii au evaluat scăderea dozei de IVC pentru reducerea toxicității regimurilor de chimioterapie pe bază de 

trioxid de arsen. Deși trioxidul de arsen nu mai este utilizat în mod obișnuit, aceste studii oferă informații 

suplimentare despre posibila siguranță a IVC alături de aceasta și de medicamente secundare, cum ar fi bortezomib, 

melfalan, dicitabină și dexametazonă. În aceste studii, 1 g de vitamina C administrată intravenos a fost administrată 

în zilele de administrare a trioxidului de arsenic pentru a îmbunătăți tolerabilitatea. În general, adăugarea de 

vitamina C la acest regim pare să fie bine tolerată, cu majoritatea evenimentelor adverse atribuite regimului de 

chimioterapie. Efectele terapeutice ale IVC au fost dificil de determinat din cauza lipsei unui grup de control și a 

administrării simultane a mai multor medicamente chimioterapice; totuși, autorii au comentat că adăugarea IVC cu 

doze mici la acest regim pare să fie bine tolerată.60-62 

interacţiuni 

Dovezile existente sugerează siguranța administrării IVC atunci când este administrată alături de 

majoritatea agenților chimioterapeutici, cu posibile efecte sinergice observate în unele studii, cum ar fi cele cu 

gemcitabină și paclitaxel / carboplatin.5,7,37 

Ma et al IVC cu doze mari evaluate la pacienții cu cancer ovarian care primesc paclitaxel și carboplatină și a 

constatat că a existat o reducere a efectelor secundare legate de chimioterapie, precum și o tendință spre 

recădere în comparație cu chimioterapia în monoterapie (RCT) .37 

Monti și Welsh au evaluat doza mare de IVC în asociere cu gemcitabină și / sau erlotinib și au descoperit 

reduceri ale masei tumorale și posibile îmbunătățiri ale supraviețuirii la pacienții cu cancer pancreatic în 

stadiul IV și nici o dovadă de toxicitate crescută prin adăugarea de vitamina C (faza I) .5,7 
Vollbracht et al investigat 7,5 g IVC alături de terapiile standard în cazul pacienților cu cancer de sân în stadiu 

incipient, în care terapiile standard au fost epirubicină / ciclofosfamidă (56%), ciclofosfamidă / metotrexat / 

fluorouracil (20%) și fluorouracil / e pirubicină / ciclofosfamidă (15%). În cadrul studiului, IVC a redus 

semnificativ efectele secundare fără a evidenția creșterea toxicității în comparație cu pacienții cărora li s-au 

administrat numai terapii standard.6 
Un raport de caz al unui pacient cu cancer colorectal avansat a raportat o remisiune completă cu terapie IVC cu doze 

mari alături de 5-fluorouracil și leucovorin. Studiile privind doza redusă de IVC sugerează că nu crește toxicitatea 

trioxidului de arsen, a melfalanului, a bortezomibului sau a dexametazonei.59-61 În general, există o lipsă de dovezi 

pentru interacțiunile negative; cu toate acestea, este necesară o evaluare suplimentară în acest domeniu. 
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Discuţie 

Rezultatele analizei noastre sugerează că există o cercetare limitată, de înaltă calitate, privind dozele mari de IVC. 

Deși suferă în mare parte de părtinire și lacune în raportare, literatura existentă sugerează că IVC cu doze mari poate 

fi o terapie adjuvantă sigură și eficientă în tratamentul cancerului. Nu există date care să sugereze că doza mare de 

vitamina C poate fi utilizată eficient ca agent anticancer autonom. Datele existente provenind din metodologiile și 

populațiile eterogene de încercare împiedică metaanaliza în acest moment. Datele preliminare din 1 RCT indică 

faptul că adăugarea de IVC la chimioterapia standard pentru cancerul ovarian poate îmbunătăți timpul până 

la recadere, precum și reducerea efectelor secundare ale chimioterapiei.37 Datele din studiile de fază I / II și 

studiile observaționale sunt promițătoare, deși nu sunt concludente, sugerând îmbunătățirea QOL, reducerea 

efectelor secundare ale chimioterapiei și / sau a simptomelor legate de boală, precum și posibile îmbunătățiri 

ale supraviețuirii.5-8,11,44,45 Aceste studii nu sunt concludente datorită limitărilor lor metodologice, cum ar fi 

natura necontrolată a studiilor, dimensiunea eșantionului mic sau designul observațional. Deși un grad mai redus de 

dovezi, rapoartele de caz demonstrează mai multe cazuri de remitere a cancerului asociate cu doze mari de 

IVC, susținute de evaluări obiective.2,46-50 Până în prezent, studiile care investighează siguranța IVC alături 

de regimurile standard de chimioterapie au dat rezultate încurajatoare, fără dovezi de toxicitate crescută și, 

în unele cazuri, sugerând rezultate îmbunătățite.5-7,37 Dovezile existente arată coerența dintre studii și 

planurile de studiu privind rezultatele asociate cu IVC, inclusiv documentația consecventă a îmbunătățirilor 

(sau stabilizării) QOL, reducerea reacții adverse și simptome legate de cancer, precum și sugestii timpurii 

privind un impact pozitiv asupra supraviețuirii și răspunsului tumoral. Nu am evaluat pentru prejudecată 

publicarea și există posibilitatea ca acest lucru să fi umflat constatările noastre de rapoarte pozitive. Investigarea 

ulterioară este justificată pentru a elucida mai bine efectele acestei terapii în regiuni controlate, având în vedere un 

profil aparent excelent de siguranță, un cost redus și un potențial atât pentru activitatea anticanceroasă, cât și pentru 

îmbunătățirea QOL. 

Timpul de supraviețuire în studiile de fază I / II 

Studiile necontrolate5,7 oferă unele date potrivit cărora adăugarea IVC la chimioterapie poate spori 

răspunsul tumoral la pacienții cu cancer avansat, în special cancerul pancreatic, și crește supraviețuirea. 

Autorii unui studiu au remarcat că, comparativ cu alte rapoarte ale cancerului pancreatic din stadiul IV 

tratați cu gemcitabină, rezultatele preliminare obținute prin adăugarea terapiei adjuvante cu IVC au fost 

superioare numai gemcitabinei, unde supraviețuirea fără progresie mediană a fost de 9 săptămâni și 

supraviețuirea globală a fost 6 luni.7,63 Rezultatele studiului IVC se referă la supraviețuirea medie, mai 

degrabă decât la supraviețuirea mediană, rezultatele raportate (supraviețuirea medie 13 luni și timpul până 

la progresie 26 săptămâni) sunt în concordanță cu un timp de supraviețuire mai bun decât cel așteptat pentru 

această populație de pacienți. Acest lucru este în concordanță cu constatările primului RCT care evaluează 

IVC la pacienții cu cancer ovarian avansat, cu o tendință spre un timp mai îndelungat de recădere. Pe baza 

acestor date preliminare, există o nevoie urgentă de evaluări mai riguroase și adecvate pentru a evalua efectele IVC 

asupra rezultatelor tari, cum ar fi răspunsul tumoral și, în special, supraviețuirea globală, utilizând randomizarea și, 

în mod ideal, o orbire în proiectarea studiului. 

Managementul simptomelor și calitatea vieții 

Rezultatele raportate de studiile RCT unice, studiile de cohorta, precum si datele precoce din studiile de faza 

I sugereaza ca IVC poate avea un efect benefic in mentinerea sau imbunatatirea QOL, 3,8 mentinerea 

functiei fizice, 38,42 si reducerea simptomelor asociate cu chimioterapia sau progresia bolii.6,8,37 Deși aceste 

rezultate sunt importante în sine, îmbunătățirea toleranței pacienților la tratament poate, de asemenea, ajuta 

la maximizarea efectelor anticanceroase ale chimioterapiei. Pacienții care tolerează chimioterapia pot avea 

mai multe șanse să continue cu numărul recomandat de cicluri și pot avea reduceri reduse ale dozei și 

întârzieri ale tratamentului. În mod similar, tolerabilitatea crescută și toxicitatea redusă a chimioterapiei pot 

permite pacienților să depășească în mod substanțial numărul maxim așteptat al tratamentelor 

chimioterapice în curs de desfășurare pe care le pot tolera în condiții de siguranță, din nou potențial 

permițând pacienților să beneficieze mai mult de efectele anticanceroase ale chimioterapiei. 

RCT unică care evaluează atât efectele secundare, cât și supraviețuirea indică de 2 ori mai puține efecte 

secundare legate de chimioterapie, precum și o tendință spre un timp mai îndelungat de recădere în cazul 

pacienților cu cancer ovarian avansat. Deși constatările pozitive trebuie repetate, aceasta sugerează că 

reducerea efectelor secundare observate la terapia cu IVC nu poate fi atribuită unei reduceri a eficacității 

chimioterapiei. Această lipsă de interacțiune negativă este în concordanță cu datele in vivo.64-66 
Mecanism de acțiune 

Mecanismul primar al IVC cu doză mare pare a fi un precursor pentru formarea de hidrogen 



În lichidul extracelular, vitamina C sub formă de ascorbat disociază în radicalul ascorbat (AscH.-), reducând în mod 

eficient fierul în forma feroasă conform reacției: AscH + Fe3 + Fe2 + + AscH. + H + fierul din acest complex 

reacționează cu oxigenul, producând anionul superoxid (O2.-) care reacționează apoi cu hidrogen pentru a forma 

peroxid de hidrogen (H2O2) .15 Conform chimiei Fenton, metalele de tranziție cum ar fi fierul sau cuprul 

funcționează ca purtători de electroni eficienți, și transferul de electroni între alte substanțe. După ce a primit un 

electron din ascorbat, fierul sub formă de feroasă (Fe2 +) reacționează cu peroxidul de hidrogen (H2O2) pentru a 

obține radicalul hidroxil foarte reactiv (OH) în reacția clasică Fenton: Fe2+ + H2O2 → Fe3 + .15 

În conformitate cu Levine, țintele din aval ale speciilor reactive de oxigen (ROS) generate de H2O2 sunt diverse, iar 

tipul exact de deteriorare efectuat diferă de tipul celulelor canceroase și de țesut.15 Această caracteristică poate 

explica în parte activitatea largă a IVC în multe în cazul modelelor de laborator, s-a demonstrat în mod constant că 

concentrațiile mari de vitamină C generează H2O2 extracelular în mai multe linii celulare și diferite ținte din aval 

asociate cu producția ROS, 22,67 incluzând stoparea ciclului celular (G0 / G1) 22 și / sau inhibarea creșterii și 

divizării celulare, autofagia independentă de caspază mediată de beclin-1 și LC3 II, 69 apoptoză prin inducerea 

factorului de inducere a apoptozei (AIF), 70 de inducție a ADN-ului oxidativ, 71 de apoptoză mediată de Bax pro în 

cazul pacienților care suferă de cancer de prostată, au fost raportate cazuri în care s-a observat o creștere 

semnificativă a concentrațiilor de vitamina C, cancerul, 24 de cancer pulmonar, 74 și celulele cancerului 

colorectal75; suprima factorul indus de hipoxie (HIF) 76,77; poate reactiva p5378; induce moartea independentă de 

caspază24,69; și s-a demonstrat că suprimă creșterea tumorală și prelungește supraviețuirea în modelele de 

xenogrefă.21, 24, 79 De asemenea, sa demonstrat că vitamina C sensibilizează celulele canceroase la chimioterapie, 

cum ar fi gemcitabina, rezultând un răspuns citotoxic sinergic.80 De remarcat, selectivitatea vitaminei C activitatea 

citotoxică pare a fi influențată de expresia tumorală a transportorului de vitamina C dependent de sodiu (SVCT-2); 

în celulele cancerului de sân uman, exprimarea SVCT-2 a dus la obținerea unor concentrații mai mari de vitamină C 

intracelulare și la o deteriorare mai mare a ROS care conduce la autofagia independentă de caspază.69 Expresia 

SVCT-2 pare să sensibilizeze celulele la leziuni autofagice și poate servi drept viitor biomarker în identificarea 

acelor pacienți cu cancer mamar care vor beneficia cel mai mult de terapia cu IVC. 

Pe lângă generarea ROS cu efecte citotoxice consecvente și chemosensibilizarea, s-a demonstrat că vitamina C 

inhibă angiogeneza și reduce inflamația prin suprimarea COX-2 și NF-κB.81 -84 Un studiu efectuat asupra celulelor 

de melanom a arătat că vitamina C suprimă expresia și transcripția ARNV VEGF, probabil prin reglarea (inhibarea) 

expresiei ciclooxigenazei (COX) -2 și a semnalizării protein kinazelor activate mitogen.83 MAPKs sunt o moleculă 

importantă de semnalizare în producția de VEGF.83 Un alt studiu a arătat rezultate similare, cu vitamina C 

suprimând proliferarea celulelor melanomului uman prin reglarea în jos a factorului de creștere similar cu insulina 

(IGF-II), urmată de activarea p38 MAPK și inhibarea expresiei COX-2. 85 Un alt studiu a evaluat efectele injecțiilor 

cu doze mari de vitamină C la șoareci care purtau xenogrefee sarcoma: rata de supraviețuire a crescut cu 20% în 

grupul de vitamina C, comparativ cu martorii, dar a existat o reducere semnificativă a expresiei a trei gene legate de 

angiogeneză, bFGF, VEGF și MMP2.86 Mai multe studii preclinice demonstrează capacitatea vitaminei C 

pentru a inhiba activarea indusă de TNF-α a NF-kB în celulele canceroase.81,82,87 (IMPORTANT PT 

CASEXIE) 
Motivul pentru care unii pacienți par să răspundă favorabil terapiei cu IVC, cum ar fi cei documentați în rapoartele 

de caz, în timp ce alții nu sunt neclari. Exprimarea SVCT-2 a fost sugerată ca un posibil biomarker pentru absorbția 

celulară a vitaminei C și receptivitatea la terapie.69 Pot exista și alte variații interindividuale în metabolismul 

vitaminei C, inclusiv factori care afectează concentrațiile maximale de vitamină C intracelulare care nu au fost încă 

identificate, precum și sensibilitatea diferențiată la vitamina C în rândul subtipurilor tumorale. Expresia de catalază a 

celulelor tumorale este un factor care a fost identificat ca mediatând rezistența la vitamina C și a fost demonstrat că 

tăcerea expresiei catalazei a inversat rezistența la vitamina C în celulele cancerului de sân BT-208. În plus, variațiile 

genetice ale transportorilor cu vitamina C au fost pentru a modifica riscul anumitor tipuri de cancer, 89-91 și este 

posibil ca astfel de variații să poată avea influență și în determinarea răspunsului unui individ la terapia IVC. 

Securitate /siguranta 

Când se iau măsuri de precauție, IVC pare să aibă un profil de siguranță relativ bun. Efectele adverse 

raportate în studiile pe care le-am inclus au fost în mare parte atribuite chimioterapiei; cu toate acestea, cele mai 

frecvent raportate efecte secundare care pot fi atribuite IVC includ greață tranzitorie din cauza sarcinii osmotice, 

cefalee, lightheadedness, și uscăciunea gurii.3,5,7,40 Conform Riordan, osmolalitatea lichidului IV mai mică de 

1200 mOsm este în general bine tolerată .92  

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/08/03/modularea-metabolismului-pentru-ameliorarea-pierderii-musculare-casexiei-induse-de-cancer-versiunea-1/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/08/03/modularea-metabolismului-pentru-ameliorarea-pierderii-musculare-casexiei-induse-de-cancer-versiunea-1/


Reacțiile adverse mai puțin frecvent raportate pot include oboseala gradului I-II, diaree, insomnie, hipertensiune 

arterială, scăderea apetitului alimentar, frisoane (probabil datorită perfuziei la temperatură scăzută) și 

hiperglicemie.3,5,7,38,40 IVC cu doză mare a fost, de asemenea, dovedit a ridica în mod fals glucoza pe testarea 

sângelui.93 DLT-urile au inclus dezechilibre electrolitice, incluzând hipernatremia și hipokaliemia. Multe 

protocoale de dozare combină doza mare IVC cu clorură de calciu, clorură de magneziu și clorură de potasiu 

pentru a compensa aceste schimbări.3,94 

Doza mare de IVC este contraindicată la pacienții cu deficiență de glucoză-6-fosfat dehidrogenază (G6PD) 

din cauza riscului de hemoliză ; prin urmare, este necesară screening-ul G6PD al celulelor roșii din sânge.49 

Pacienții cu metastaze cerebrale, tumori cu creștere rapidă sau o sarcină tumorală gravă pot prezenta un risc 

crescut de necroză tumorală, pe baza unui raport timpuriu din literatura de specialitate privind necroza 

tumorală însoțită de febră acută, dispnee și compresie mediastinală după terapia cu IVC care a fost 

administrată fără doze escaladate treptat.56 O schemă graduală de dozare este în prezent recomandată în 

general pentru toți pacienții, cu doza inițială de 10 până la 15 g și crescută la 25 g sau mai mult dacă este bine 

tolerată .23,92 

Administrarea de doze mari de IVC este contraindicată la pacienții cu insuficiență renală sau la hemodializă, 

precum și la formele de supraîncărcare cu fier datorită riscului de agravare a acestor afecțiuni.92 Sa 

constatat o îngrijorare legată de riscul de formare a pietrelor renale la pacienți cu antecedente de pietre la 

rinichi anterioare, datorită faptului că vitamina C crește excreția oxalatului urinar38,43; totuși, doar unul 

dintre incidentele de pietre la rinichi a fost raportat printre studiile incluse aici.40 Deoarece magneziu a fost 

demonstrat că ajută la inhibarea formării de piatră de oxalat în formatori de piatră recurenți, 95,96 

magneziu este adesea adăugat la formula IVC.92 
InteracțiuniÎntre studiile incluse aici , IVC a fost examinat împreună cu mai multe medicamente pentru 

chimioterapie. Studiile au arătat că IVC în asociere cu paclitaxel și carboplatin97, precum și gemcitabină și 

erlotinib5,7 pot îmbunătăți timpul până la recadere, supraviețuire și reducerea masei tumorale în comparație 

cu chimioterapia în monoterapie. Unul dintre aceste studii a demonstrat de asemenea o scădere importantă a 

efectelor secundare legate de chimioterapie, 97 demonstrând că, deși nu pare să existe un impact negativ 

asupra eficacității pe baza ratelor de recidivă, ar putea exista un efect protector asupra țesutului normal din 

utilizarea IVC. Un studiu al IVC alături de epirubicină, ciclofosfamidă, metotrexat și fluorouracil nu a 

evidențiat nici o toxicitate crescută și scăderi ale efectelor secundare asociate chimioterapiei; totuși, efectele 

asupra supraviețuirii sau asupra masei tumorale nu au fost evaluate.6 Datele dintr-un raport de caz au demonstrat o 

remisiune completă cu terapia IVC cu doze mari alături de 5-fluorouracil și leucovorin. Deși datele 

preliminare, disponibile, sugerează că terapia IVC poate fi sigură atunci când este utilizată alături de aceste 

medicamente.49 De asemenea, IVC nu pare să crească toxicitatea trioxidului de arsen, a melfalanului, a 

bortezomibului sau a dexametazonei, deși efectele asupra supraviețuirii nu sunt cunoscute.59-61 În general, 

documentația este sugestivă pentru interacțiunile pozitive dintre IVC și alți agenți cancerigeni, deși detaliile de 

coadministrare sunt variate și uneori neclare. Administrarea intravenoasă a vitaminei C are un timp de înjumătățire 

relativ scurt, aproximativ 2 ore la pacienții cu cancer cărora li se administrează diferite doze. sa sugerat că în cazul 

în care nu sunt cunoscute dovezi privind interacțiunile dintre substanțele naturale și medicamentele pentru 

chimioterapie, un protocol adecvat de dozare poate fi intervalul dintre ambele terapii 5 perioade de înjumătățire.98 

Deoarece 5 perioade de înjumătățire este perioada de timp acceptată pentru o substanță să fie eliminată din 

organism, acest lucru ar reduce la minim riscul interacțiunilor directe în timpul în care chimioterapia își exercită 

fectele. În absența datelor clinice, poate fi necesar să se examineze cu atenție datele preclinice pentru a stabili 

existența efectelor aditive, a interferențelor sau a oricărei interacțiuni între vitamina C și agenții chimioterapeutici. 

Deși nu sunt exhaustive, concentrațiile ridicate de vitamina C s-au dovedit a avea efecte adiționale în 

combinație cu următorii agenți chimioterapeutici: cisplatină, 12,99-103 ciclofosfamidă, 104 doxorubicină, 

104-107 etoposid, 108 fluorouracil, 12,14,100 gemcitamină, 80,109 irinotecan, 14 paclitaxel, 99,110,111 

tamoxifen, 112 vincristine, 111,113,114 și regimuri FOLFIRI14 și FOLFOX14,65. În schimb, IVC poate 

interfera cu efectele bortezomib115,116 și metotrexate100 pe baza datelor in vitro. Există un raport al 

vitaminei orale C care mărește timpul de protrombină la un pacient care a fost stabil în terapia cu 

warfarină.117 Cu toate acestea, un studiu ulterior care a inclus 19 pacienții cu doze escaladante de la 3 până la 10 g 

pe zi timp de 7 zile au concluzionat că vitamina C nu a avut niciun efect asupra acțiunilor farmacodinamice ale 

warfarinei.118 Există, de asemenea, un singur raport al posibilei rezistențe la warfarină; cu toate acestea, aceasta a 

fost asociată cu o doză redusă de vitamina C la un pacient care, de asemenea, a luat de asemenea câteva alte 

suplimente care au fost prescrise independent și nu a fost raportat ca fiind un risc special pentru administrarea 

IV.119 



Protocoalele de dozare variate printre studiile incluse în revizuirea noastră. În plus față de vitamina C, 

includerea clorurii de calciu, a clorurii de magneziu și a clorurii de potasiu în formula IV poate îmbunătăți 

tolerabilitatea și reduce potențialele dezechilibre electrolitice, precum și riscul de pietre la rinichi. Schemele 

de dozare variază de la săptămânal până la de 4 ori pe săptămână3,6; totuși de 2 până la 3 ori pe săptămână 

pare să fie cel mai frecvent dintre studiile analizate aici, inclusiv în studiile care prezintă efecte 

antitumorale.5,7,8,97 O doză de test de IVC este dată ca primul tratament, de la 10 la 15 g și dacă este bine a 

fost admisă o doză medie de 25 până la 30 g, iar cea de-a treia doză este de 50 g sau mai mult.3,4,8,92 Potrivit 

lui Riordan, acest protocol ar trebui urmat cel puțin un an pentru tratamentul antitumoral , deși studiile au 

arătat efecte antitumorale preliminare (timpul la recădere, dimensiunea tumorii, rata de răspuns) chiar după 

6 luni și 8 săptămâni de tratament.7,97 Aceasta este o zonă care necesită studii suplimentare și o judecată clinică 

prudentă. În mod sigur, datele bazate pe cazuri sprijină utilizarea pe termen lung a IVC, mulți pacienți continuând 

tratamente mai puțin frecvente, dar încă regulate timp de câțiva ani în eforturile lor de a menține remisiunea. 

Limitări 

Limitarea primară a revizuirii noastre este legată de calitatea probelor, o mare parte din dovezile privind IVC 

constând în studii necontrolate și rapoarte de caz. Evaluările riscului de părtinire a tuturor studiilor au fost relativ 

ridicate datorită proiectării și raportării, cel mai important fiind mărimea eșantionului mic și lipsa utilizării unui grup 

de control adecvat. Acest lucru ne limitează capacitatea de a trage concluzii cu privire la eficacitate, inclusiv 

amploarea efectului, dacă există, a unui program optim de dozare și în comparație cu alte terapii. Pe de altă parte, 

studiile controlate au constat din 2 RCT, 1 studiu de cohortă și 3 studii de caz-control, iar rezultatele raportate de 

aceste studii au fost în concordanță cu rapoartele studiilor necontrolate.6,14,4,45,58,97 

FORTE 

Această revizuire este prima revizuire sistematică a literaturii de specialitate care examinează utilizarea terapiei cu 

vitamina C administrată intravenos. Revizuirea noastră are un amplu domeniu de aplicare și am utilizat date din 

rapoartele de caz, studiile de fază I, studii necontrolate, precum și dovezi mai riguroase din RCT. Acesta este un 

prim pas critic în avansarea unui domeniu de cercetare în curs de dezvoltare. Ne raportăm nu numai la eficacitatea în 

ceea ce privește răspunsul tumoral și supraviețuirea, ci și la evaluarea QOL, a scalelor simptomelor și a tolerabilității 

în combinație cu terapiile standard. Există o cantitate surprinzătoare de date disponibile în aceste domenii, în 

ciuda limitărilor inerente de finanțare și efectuarea acestui tip de cercetare, precum și a mai multor studii în 

curs de evaluare a IVC în limfom refractar non-Hodgkin (Clinicaltrials.gov NCT00626444); în combinație cu 

gemcitabină pentru cancerul pancreatic (NCT01654861); și în combinație cu irinotecan pentru cancerul 

colorectal (NCT01550510). Există, de asemenea, în prezent un studiu multicentric, prospectiv de cohortă în 

curs de desfășurare la Ottawa Integrative Cancer Center și Colegiul Canadian de Medicină Naturopatică 

care examinează QOL și parametrii de supraviețuire, ceea ce va adăuga în continuare la corpul de dovezi 

privind IVC.În concluzie, IVC cu doză mare este o terapie experimentală promițătoare. Nu există dovezi 

suficiente pentru a trage concluzii, deși literatura sugerează că IVC are un profil de siguranță bun ca terapie 

adjuvantă în tratamentul cancerului. Dovezi de înaltă calitate, cu dimensiuni mari de eșantioane și monitorizare 

riguroasă, lipsesc. Dovezi preliminare sugerează că IVC poate avea potențialul de a îmbunătăți răspunsul 

tumoral și timpul de supraviețuire, precum și de a îmbunătăți QOL și efectele secundare ale chimioterapiei 

sau ale simptomelor legate de cancer; cu toate acestea, există o nevoie urgentă de evaluări riguroase și bine 

controlate ale IVC ca tratament adjuvant pentru cancer înainte de a se putea trage concluzii clare. 
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Vitamina C intravenoasă pentru tratamentul cancerului – identificarea 

lacunelor curente din cunoștințele noastre 

Abstract 
Utilizarea vitaminei C intravenoase (IVC) pentru terapia cancerului a fost mult timp o zonă de controverse 

intense. În ciuda acestui fapt, doza mare de IVC a fost administrată de zeci de ani de către medicii de îngrijire 

medicală complementară și medicii, cu o bază de dovezi reduse care au dus la practici clinice inconsecvente. În 

această revizuire, prezentăm o serie de întrebări relevante atât pentru cercetători, cât și pentru medici, precum și 

pentru pacienții înșiși, pentru a identifica lacunele actuale din cunoștințele noastre. Aceste întrebări includ: 

Au pacienții oncologici  compromis statutul de vitamină C? 

Se administrează intravenos -calea optimă de administrare a vitaminei C? 

Este IVC sigura? 

Are IVC interferente cu chimioterapia sau radioterapia? 

IVC reduce efectele secundare toxice ale chimioterapiei și îmbunătățirea calității vieții? 

Care sunt mecanismele relevante de acțiune ale IVC? 

Care sunt dozele optime, frecvența și durata terapiei IVC? 

Cercetătorii au făcut pași masivi în ultimii 20 de ani și au abordat multe din aceste aspecte importante, cum ar fi cea 

mai bună cale de administrare, siguranță, interacțiuni cu chimioterapia, calitatea vieții și mecanismele potențiale de 

acțiune. Cu toate acestea, încă nu știm răspunsurile la o serie de întrebări fundamentale legate de cea mai bună 

practică clinică, cum ar fi cât de mult, cât de des și de cât timp va administra IVC pacienților cu oncologie. Aceste 

întrebări indică calea viitoare atât pentru cercetarea de bază, cât și pentru studiile clinice viitoare. 

Introducere 
De-a lungul anilor, numeroase studii epidemiologice au evidențiat o scădere a incidenței cancerului și o 

supraviețuire mai bună la pacienții cu un aport mai mare de vitamina C sau cu concentrații plasmatice mai mari ale 

vitaminei ( Carr and Frei, 1999b , Harris et al., 2014 ). Deși vitamina C este adesea considerată un bun marker al 

aportului de fructe și legume ( Block et al., 2001 ), vitamina are funcții esențiale în organism, inclusiv roluri 

integrale în diferite mecanisme anti-cancer ( Du et al., 2012 ). Datorită funcțiilor pleiotropice ale vitaminei C, 

optimizarea nivelurilor sale în organism prin dietă și suplimente ar putea fi benefică pentru pacienții oncologi. În 

sprijinul acestei premise, studiile efectuate pe un model de șoarece care necesită vitamina C indică faptul că 

administrarea orală a acestor animale poate afecta dezvoltarea tumorilor și poate crește rata de respingere a celulelor 

tumorale implantate ( Campbell și colab., 2016a ; Cha și colab., 2016 ). Acest lucru sugerează un rol important 

pentru vitamina C în apărarea gazdă împotriva cancerului. 

Tratamentul cancerului, în schimb, se presupune că necesită doze mult mai mari de vitamina C decât aportul 

alimentar normal ( Parrow et al., 2013 ). De fapt, doza mare de vitamina C (IVC) intravenos a fost administrată de 

medici timp de mai multe decenii ca terapie complementară și alternativă pentru pacienții oncologici ( Padayatty et 

al., 2010 ). Această practică a continuat, în pofida controverselor semnificative din domeniu, ca urmare a două studii 

clinice de mare amploare efectuate la sfârșitul anilor ’70, care au dezvăluit descoperirile inițial încurajatoare ale 

lui Cameron și Pauling (1976 , 1978 , Creagan et al., 1979 , Moertel et. al., 1985 ). Datorită lipsei unei baze 

puternice de dovezi pentru informarea practicii clinice adecvate, există inconsecvențe semnificative în administrarea 

terapiei IVC la pacienții oncologici ( Padayatty et al., 2010 ). Acestea includ o variabilitate imensă a dozei, frecvența 

și durata administrării vitaminei C. 

Cercetările din anii 1990 care subliniază diferențele importante dintre farmacocinetica orală și IVC au determinat o 

creștere a cercetărilor noi în domeniul IVC cu numeroase studii in vitro , preclinice și clinice ( Parrow et al., 

2013 , Fritz și colab., 2014 ) . Studiile in vitro au oferit perspective utile asupra potențialelor mecanisme de acțiune 

și studiile preclinice au arătat eficacitatea promițătoare a IVC, cu toate acestea, studiile clinice s-au limitat până în 

prezent la studiile de fază I și studiile farmacocinetice ( Du et al., 2012 ; Parrow și colab., 2013 ). Ca rezultat al 

problemelor de proiectare a studiilor cu multe din studiile clinice anterioare, există controverse cu privire la 

eficacitatea IVC în tratamentul cancerului ( Wilson et al., 2014 ). 

Multe dintre aceste studii au recrutat pacienți terminali sau în stadiu final, pentru care este puțin probabil ca orice 

tratament să aibă un efect și adesea au recrutat cohorte cu cancere mixte, care pot răspunde diferit la IVC, în funcție 

de mecanismele care stau la baza acestora. 

În această revizuire, prezentăm o serie de întrebări, atât relevante din punct de vedere clinic, cât și centrate pe 

pacient, legate de utilizarea IVC în terapia cancerului, pentru a identifica lacunele curente din cunoștințele 
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noastre. Deși multe dintre aceste întrebări au fost abordate în mod adecvat, unele necesită cercetări suplimentare 

pentru a furniza datele esențiale necesare pentru a informa bunele practici clinice. 

Q1. Pacienții cu oncologie au compromis statutul de vitamina C? 
Vitamina C susține multe funcții biologice importante prin acțiunea sa ca donator de electroni ( Du et al., 2012 ), cu 

toate acestea, statutul de vitamina C al pacienților cu oncologie nu este adesea evaluat în studiile clinice sau în 

practica clinică. Multe studii (prezentate în Tabelul1 ) au demonstrat în mod constant că pacienții cu cancer au statut 

mediu de vitamina C în plasmă mai scăzut decât cei sănătoși ( Torun și colab., 1995 , Choi și colab., 1999 ; Mahdavi 

și colab., 2009 ; Sharma et al., 2009 ; Emri et al., 2012 ; Mehdi și colab., 2013 ; Huijskens și colab., 2016 ) și o mare 

parte dintre aceștia prezintă hipovitaminoză C (<23 pmol / L) 11 μmol / L) ( Anthony și Schorah, 1982 ; Fain și 

colab., 1998 ; Mayland și colab., 2005 ; Riordan și colab., 2005 ; Hoffer și colab., 2015 ; Liu și colab., 2016 ; ., 

2017 ). Deși alte studii de control al cazurilor au confirmat statutul mai scăzut de vitamina C la pacienții cu cancer 

( Khanzode et al., 2003 , Gupta et al., 2009 ), valorile lor de control au fost de asemenea destul de scăzute, indicând 

posibile probleme cu colectarea și / sau analiza probelor și colab., 2018 ). Severitatea bolii are, de asemenea, un 

impact asupra statutului de vitamina C, proporția pacienților cu limfom cu hipovitaminoză C fiind semnificativ 

crescută la cei cu afecțiuni cu sarcină mare ( Shenoy et al., 2017 ). În plus, pacienții cu cancer de sân în stadii 

superioare și de col uterin au avut statutul de vitamina C semnificativ mai scăzut decât pacienții cu boală în stadiu 

inferior ( Ramaswamy și Krishnamoorthy, 1996 , Khanzode et al., 2004 ).Studiile ex vivo indică faptul că tumorile 

de la pacienții cu cancer colorectal au conținut concentrații mai scăzute de vitamina C decât țesuturile 

normale ( Kuiper și colab., 2014a ), iar tumorile colorectale și endometriale de grad mai mare au avut proporțional 

mai puțină vitamină C decât tumorile de grad inferior ( Kuiper et al. , 2010 , 2014a ). 

tabelul 1 
Nivelurile de vitamina C în plasma sau serul pacienților cu oncologie. 

Tipuri de 

studii Cohorte de studio 

Nivelurile de 

vitamina C Referinţă 

Controlul 
cazurilor 

22 controale 

57 de pacienți cu cancer (gastro-intestinal, cap și gât, plămân) 

Controale: 51 pmol / l 

Cazuri: 10 μmol / L ** 

Mahdavi și colab., 

2009 

Controlul 

cazurilor 

156 controale 

208 pacienți cu cancer (sân, cap și gât, genitourinar, plămân, 

gastrointestinal etc.) 

Controale: 50 pmol / l 

Cazuri: 23 pmol / l * Torun și colab., 1995 

Controlul 

cazurilor 

50 controale 

50 de pacienți cu mielom multiplu 

Controale: 81 pmol / l 

Cazuri: 30 μmol / L ** Sharma și colab., 2009 

Controlul 

cazurilor 

30 controale 

30 de pacienți cu mielom multiplu 

Controale: 52 pmol / l 

Cazuri: 39 μmol / L ** Mehdi și colab., 2013 

Controlul 

cazurilor 

83 controale 

42 de pacienți cu mezoteliom malign 

Controale: 49 pmol / l 

Cazuri: 30 μmol / L ** 

Emri și colaboratorii, 

2012 

Controlul 

cazurilor 

76 controale 

42 de pacienți cu malignități hematologice 

Controale: 65 pmol / l 

Cazuri: 21 μmol / L *** 

19% <11 pmol / l 

Huijskens și colab., 

2016 

Un singur braț 

34 de pacienți cu limfom 

14 boală cu sarcină mare 

20 boli cu sarcină mică 

29% <23 pmol / l 

64% <23 pmol / l ** 

5% <23 pmol / l Shenoy și colab., 2017 
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Tipuri de 

studii Cohorte de studio 

Nivelurile de 

vitamina C Referinţă 

Un singur braț 

50 de pacienți cu cancer (creier, mamar, brons, urogenital, prostată, 

gastrointestinale etc.) 

72% <23 pmol / l 

30% <11 pmol / L 

Mayland și colab., 

2005 

Un singur braț 22 de pacienți cu cancer (în majoritate colon) 

73% <50 pmol / l 

60% <23 pmol / l 

50% <11 pmol / L Riordan și colab., 2005 

Un singur braț 12 pacienți cu cancer (în majoritate colon și rect) 

67% <50 pmol / l 

8% <11 pmol / l Hoffer și colab., 2015 

Un singur braț 24 de pacienți cu cancere hematopoietice 

92% <26 pmol / l 

58% <11 pmol / l Liu și colab., 2016 

Un singur braț 139 pacienți cu cancer pulmonar 

70% <20 pmol / l 

30% <6 pmol / l 

Anthony și Schorah, 

1982 

Deschideți într-o fereastră separată 

* P <0,05; ** P <0,001; *** P <0,0001. <50 μmol / l inadecvat, <23 μmol / L hipovitaminoză C, <11 μmol / L deficit 

și risc de apariție a scorbutului ( Lykkesfeldt și Poulsen, 2010 ). 

Aceste date observaționale susțin premiza că pacienții oncologici au compromis statutul de vitamină C, probabil 

datorită unei fluctuații metabolice sporite ca urmare a aspectelor oxidative și inflamatorii ale procesului 

bolii ( Reuter et al., 2010 ). Stresul oxidativ intensificat și biomarkerii proinflamatorii pot, de asemenea, să rezulte 

din chimioterapie ( Hunnisett et al., 1995 ; Nannya și colab., 2014 ). Administrarea IVC la pacienții cu oncologie are 

ca rezultat scăderea nivelului de vitamina C circulanta, comparativ cu administrarea aceleiași cantități la martorii 

sănătoși ( Mikirova et al., 2013 ). Constatarea faptului că pacienții de oncologie au o cerință mai mare pentru 

vitamina C se crede că indică un nivel mai scăzut al organismului(body pool) și / sau statutul oxidativ și 

proinflamator superior al acestor pacienți, așa cum este indicat de creșterea concentrațiilor de oxidare a 

lipidelor sau de concentrațiile proteinei C reactive (Torun et al., 1995 , Mayland et al., 2005 , Mahdavi și colab., 

2009 , Sharma și colab., 2009 , Mehdi și colab., 2013 , Mikirova și colab., 2013 ). Este interesant de observat că 

animalele care își pot sintetiza propria vitamină C în ficat își măresc nivelurile endogene de vitamina C când 

sunt supuse unei sarcini tumorale care sugerează cerințe sporite ( Campbell et al., 2015 ; Cha și colab., 2016 ). 

Există dovezi că terapiile adjuvante pentru cancer pot avea un impact negativ asupra stării vitaminei C 

( Tabelul2 ).S-a constatat că administrarea unor terapii anticanceroase, cum ar fi cisplatina, fluorouracilul, 

nilotinibul și interleukina-2, poate reduce în mod semnificativ statutul de vitamină C al pacienților oncologici și 

poate duce la simptome asemănătoare scorbutilor în unele cazuri ( Marcus et al. 1991 , Fain și colab., 1998 , Weijl și 

colab., 1998 , Alexandrescu și colab., 2009 , Oak și colab., 2016 ). Sunt cunoscute medicamentele pentru 

chimioterapie, cum ar fi cisplatina, care generează stres oxidativ, care ar putea contribui la epuizarea vitaminei 

C ( Chirino și Pedraza-Chaverri, 2009 ). Întreruperea chimioterapiei sau administrarea suplimentară a vitaminei C la 

acești pacienți a rezolvat simptomele deficienței ( Fain et al., 1998 , Alexandrescu et al., 2009 , Oak et al., 

2016 ). Pacienții cu cancer hematopoietic trăiesc în mod obișnuit condiționat cu mai mulți agenți chimioterapeutici 

și un număr de studii au arătat o stare semnificativ mai scăzută a vitaminei C ca urmare a regimurilor de 

condiționare ( Hunnisett și colab., 1995 , Goncalves și colab., Nannya și colab., 2014 , Huijskens et al., 2016 ; Liu și 

colab., 2016 ; Rasheed și colab., 2017 ). Deși nivelurile plasmatice ale vitaminei C par să revină la valorile inițiale 

de aproximativ 1 lună după chimioterapie ( Mehdi și colab., 2013 ; Rasheed și colab., 2017 ), aceste valori sunt încă 

mult sub optim.Administrarea IVC la acești pacienți a arătat că crește concentrațiile de vitamină C în circulație și 

reduce markerii oxidării lipidice ( Hunnisett et al., 1995 ; Jonas et al., 2000 ). 
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tabel 2 
Efectele agenților chimioterapeutici asupra nivelurilor plasmatice ale vitaminei C la pacienții oncologici. 

Tipuri de studii Cohorte de studio 
Pacienții cu vitamina 

C.niveluri Referinţă 

Un singur braț 34 de pacienți cu cancer (osteosarcom, testicular) + combinații de cisplatină 
Înainte de chemo: 46 μmol / L 
După chemo: 33 μmol / L ** Weijl și colab., 1998 

Un singur braț 15 pacienți cu cancer (melanom, colon, rinichi) + interleukină-2 
Înainte de chemo: 36 μmol / L 
După chemo: 7 μmol / L *** Marcus și colab., 1991 

Un singur braț 24 de pacienți cu cancer hematopoietic (transplant de măduvă osoasă) + chimioterapie 
Înainte de chemo: 48 μmol / L 
După chemo: 49 pmol / L Jonas și colab., 2000 

Un singur braț 
20 pacienți cu cancer hematopoietic (transplant de măduvă osoasă) + chimioterapie și / sau iradiere 

corporală totală 
Înainte: 34 sau 43 μmol / L 
După: 14 sau 15 μmol / L ** 

Hunnisett și colab., 

1995 

Un singur braț 15 pacienți cu cancer hematopoietic (transplant de celule stem) + regimuri de condiționare 

Înainte de chemo: 37 μmol / L 
După chemo: 22 pmol / L # 
În ziua 14: 12 pmol / L # Nannya și colab., 2014 

Un singur braț 15 pacienți cu cancer hematopoietic (transplant de celule stem) + regimuri de condiționare 

Înainte de chemo: 41 μmol / L 
După chemo: 27 pmol / L * 
În ziua 14: 22 pmol / L * 
În ziua 30: 34 pmol / l 

Rasheed și colab., 

2017 

Controlul 

cazurilor 
30 de pacienți cu mielom multiplu înainte de tratament 
30 de pacienți cu mielom multiplu la o lună după chimioterapie 

Înainte de chemo: 39 μmol / L 
După 1 lună: 42 pmol / L * Mehdi și colab., 2013 

Deschideți într-o fereastră separată * P <0,05; ** P <0,001; *** P <0,0001, valoarea # P nu a fost raportată. 

2. calea optimă pentru administrarea de vitamina C IV? 
O mare parte din controversa în jurul utilizării vitaminei C în tratamentul cancerului a apărut din neînțelegerile 

timpurii în jurul farmacocineticii orale și IVC. La mijlocul anilor 1970, Cameron și Pauling (1976 , 1978 ) au 

publicat concluziile a 100 de pacienți cu cancer terminal cărora li s-a administrat 10 g / zi IVC timp de 

aproximativ 10 zile, urmată ulterior de 10 g / zi de vitamina C orală. Munca lor a aratat o supravietuire 

semnificativ mai mare la acesti pacienti comparativ cu doua cohorte retrospective de 1000 de pacienti care nu au 

primit vitamina C. Ulterior, cercetatorii de la Clinica Mayo a incercat sa reproduca aceste rezultate cu doua studii 

randomizate controlate (RCTs) efectuate la 123 de pacienti cu tumori maligne avansate și 100 de pacienți cu cancer 

colorectal avansat cu vitamina C ORALA ( Creagan et al., 1979 ; Moertel și colab., 1985 ). Nici un studiu nu a 

arătat un avantaj semnificativ de supraviețuire la pacienții care au primit vitamina C. 

Rezultatele negative ale RCT din Clinica Mayo au retrogradat utilizarea vitaminei C în arena medicinei 

complementare și alternative ( Padayatty et al., 2010 ). Abia la mijlocul anilor 1990, când lucrarea seminificată a 

grupului lui Mark Levine a subliniat diferențele dramatice dintre farmacocinetica orală și IVC, au fost explicate 

discrepanțele dintre studiile originale Cameron și Pauling și RCT-urile din Clinica Mayo ( Levine et al ., 1996 ). În 

timp ce Cameron și Pauling (1976 , 1978 ) au utilizat IVC cu o întreținere orală ulterioară, RCT Clinica Mayo 

a cuprins doze zilnice divizate de numai vitamina C orală ( Creagan și colab., 1979 , Moertel și colab., 

1985 ). Absorbția intestinală a vitaminei C este controlată prin transportorul vitamina C dependent de sodiu 

(SVCT1) ( Savini et al., 2008 ), care este ocolit cu administrare IVC, rezultând concentrații plasmatice 

semnificativ mai mari ( Levine et al., 1996 ). Concentrațiile plasmatice maxime de la ingestia orală rareori 

depășesc 200 μmol / l ( Padayatty et al., 2004 ), totuși, administrarea IVC poate determina concentrații 

plasmatice maxime de 20 mmol / l ( tabelul de tabel33 ). Aceste concentrații mari sunt relativ tranzitorii, totuși, 

datorită clearance-ului rapid al rinichilor, rezultând un timp de înjumătățire circa 2 h în circulație ( Stephenson et al., 

2013 ; Nielsen și colab., 2015 ). Realizarea că IVC poate fi mai eficace decât vitamina C pe cale orală la 

pacienții oncologici a provocat o creștere a cercetărilor noi în domeniu în ultimii 20 de ani, în special în jurul 

mecanismelor plauzibile de acțiune ( Parrow et al., 2013 ; ). 

Tabelul 3 
Farmacocinetica vitaminei C în doze mari în modelele preclinice de cancer și pacienții oncologici cu și fără 

chimioterapie. 
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Model / Rac IVC doza (g / kg) a Cmax(mM) ASC (mM * h) t 1/2(h) Referinţă 

Studii preclinice      

Gulo – / – șoareci, Lewis pulmonar (LL / 2) 1,0 (IV) 5 5 1.3 Campbell și colab., 2016b 

Șoareci nude, hepatom (TLT) 
1,0 (IP) 
1,0 (IV) 

7 
22 

12 
20 

1.0 
0.7 Verrax și Calderon, 2009 

Șobolani Wistar, fără tumori 
0,5 (IP) 
0,5 (IV) 

3 
8 

– 
– 

– 
– Chen și colab., 2007 

Fără chimioterapie      

12 cancer avansat 0.6 14 – – Hoffer și colab., 2015 

10 cancer de prostate 0,07-0,7 (5-60 g / zi) 2-20 4-48 1,7-2,0 Nielsen și colab., 2015 

15 cancer avansat 0,8-3,0 (30-110 g / m2) 23-37 74-217 2.1-2.5 Stephenson și colab., 2013 

11 cancer avansat 0,1-1,5 2.4-26 6-93 b – Hoffer și colab., 2008 

Cu chimioterapie      

12 cancer avansat cu chimioterapie 0.6 14 – – Hoffer și colab., 2015 

9 cancer pancreatic cu gemcitabină 0,2-1,8 (15-125 g / zi) 5-30 – – Welsh și colab., 2013 

25 cancer ovarian cu carboplatină, paclitaxel 1,1-1,4 (75-100 g / zi) 20-23 – – Ma et al., 2014 

14 cancer pancreatic cu gemcitabină, erlotinib 1,1-1,4 (75-100 g / zi) 20-30 – – Monti et al., 2012 

Deschideți într-o fereastră separată 

au fost calculate doze care nu au fost raportate în g / kg, presupunând 70 kg persoană sau g / m2 = g / 

kg * 37. b ASC calculat prin înmulțirea dozei în g / kg cu 62. Cmax , concentrația plasmatică maximă; t 1/2 , timpul de 

înjumătățire;ASC, suprafața aflată sub curba concentrației de timp; IV, intravenos; IP, intraperitoneal. 

Mergi la: 

Q3. Este IVC sigura? 
Doza mare IVC a fost utilizată timp de mai multe decenii de furnizori de medicamente complementare și alternative 

și de medici, cu puține efecte secundare raportate ( Padayatty et al., 2010 ). Dintre cei 9.328 de pacienți 

chestionați, numai 1% au raportat reacții adverse minore care au inclus letargie, oboseală, modificări ale stării 

mentale și iritație a venelor. Cele mai recente studii de fază I de siguranță ale unei doze mari de IVC indică doar 

efecte secundare minore și evenimente adverse, peste și deasupra a ceea ce ar fi de așteptat din cauza bolii sau 

chimioterapiei ( Hoffer et al., 2008 ; et al., 2013 ; Welsh și colab., 2013 ). 

Un produs minor de metabolizare a vitaminei C este oxalatul, care are potențialul de a forma cristale de oxalat de 

calciu la persoanele predispuse la formarea de pietre renale. Un pacient cu antecedente de calculi renale a dezvoltat 

o piatră de rinichi după 2 săptămâni de perfuzie continuă IVC ( Riordan et al., 2005 ).Nefropatia oxalatã acutã a fost 

de asemenea raportatã în mai multe cazuri dupã administrarea unei doze mari de IVC, totuºi pacienþii au prezentat 

disfuncþie renalã existentã ( Lawton et al., 1985 ; Wong et al., 1994 ; Prin urmare, doza mare de IVC este 

contraindicată pentru pacienții cu disfuncție renală datorită incapacității rinichilor de a elimina concentrațiile mari de 

circulație. Cu toate acestea, la indivizi cu funcție renală normală, perfuzii IVC de până la 1,5 g / kg greutate 

corporală au dus la o conversie mai mică de 0,5% în acid oxalic ( Robitaille et al., 2009 ). 

Deficitul de glucoză-6-fosfat dehidrogenază (G6PD) este în mod tipic examinat înainte de administrarea unei 

doze MARI de IVC, datorită a două cazuri de anemie hemolitică la indivizi cu deficit de G6PD după 80 g 

administrare IVC ( Rees și colab., 1993 ; Quinn și colab. , 2017 ). Doza mai mică de IVC utilizat în mod obișnuit 

pentru îmbunătățirea calității vieții (de exemplu, ≤10 g / zi) ar fi puțin probabil să precipite anemia hemolitică la 

indivizii cu deficit de G6PD din cauza lipsei de generare a peroxidului de hidrogen in vivo la aceste doze. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B16
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B153
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B30
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B68
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B115
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B146
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B67
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B68
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B159
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B96
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B110
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/table/T3/%3Freport%3Dobjectonly&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhH7DLtGV-BepixO5hJYY9dkgz8aA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B118
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B67
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B146
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B159
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B132
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B89
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B163
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B134
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B130
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115501/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhs4F8dBrfB52_llcEBiNpRKtq8Fg#B126


S-a arătat că vitamina C intravenos interferă cu numeroși contori de glucoză în punctul de îngrijire, chiar și la doze 

mici de grame ( Tang et al., 2000 ). IVC poate provoca fie rezultate fals pozitive, fie false rezultate negative, în 

funcție de biochimia utilizată în monitor, prin urmare, este necesară precauție pentru pacienții care au nevoie 

de monitorizare regulată a glicemiei. Cu toate acestea, IVC nu interferează cu testele de glucoză pe bază de 

laborator care utilizează mai degrabă absorbția fotometrică decât detecția electrochimică ( Tang et al., 

2000 , Kahn și Lentz, 2015 ). Unii clinicieni au folosit detectarea IVC de către monitoarele de glucoză la punctul de 

îngrijire ca o metodă convenabilă pentru determinarea concentrațiilor plasmatice maxime de vitamină C la pacienții 

care au primit infuzii de IVC ( Ma et al., 2013 ). 

4. IVC interfereaza cu chimioterapia sau radioterapia? 
Interacțiunile potențiale între vitamina C și agenții chimioterapeutici au fost mult timp o problemă de dezbatere 

( D’Andrea, 2005 , Simone et al., 2007 , Lawenda și alții, 2008 , Verrax și Calderon, 2008 ).Datorită vitaminei C a 

activității antioxidante, mulți medici consideră că trebuie să evite utilizarea concomitentă de IVC în timpul tuturor 

regimurilor de chimioterapie. Cu toate acestea, diferiți agenți chimioterapeutici acționează prin mecanisme diferite, 

și numai unele acționează prin intermediul mecanismelor oxidative ( Simone et al., 2007 ). Cu toate acestea, s-a 

recomandat pentru terapiile naturale administrate să permită cinci perioade de înjumătățire înainte de administrarea 

agenților chimioterapeutici pentru a elimina interacțiunile potențiale ( Seely et al., 2007 ). Deoarece vitamina C are 

un timp de înjumătățire relativ scurt de <2 ore în circulație datorită clearance-ului renal rapid, IVC este administrat 

tipic cu o zi înainte sau după administrarea chimioterapiei ( Stephenson și colab., 2013 , Nielsen și colab., 

2015 ). Cu toate acestea, în cazul în care agentul chimioterapeutic nu acționează prin intermediul unor 

mecanisme oxidative, administrarea concomitentă de IVC poate să nu fie o problemă și ar fi mai centrat pe 

pacient. 

Studiile la animale au arătat că administrarea concomitentă a vitaminei C la numeroși agenți chimioterapeutici (de 

exemplu, gemcitabină, paclitaxel, carboplatin, melfalan, carfilzomib, bortezomib, cisplatină și temozolomidă) a 

redus sinergie creșterea tumorilor xenograntale, și supraviețuirea crescută – sinergie ( tabelul Tabelul 4 4 ) ( Espey 

și colab., 2011 , Ma și colab., 2014 , Wang C. și colab., 2017 , Xia și colab., 2017 ). Nu a fost observată nicio 

diferență în activitatea antitumorală a agenților chimioterapeutici dacarbazină și acid valproic când s-a combinat cu 

o doză mare de vitamina C parenterală într-un model de melanom murin ( Serrano și colab., 2015 ).  

Administrarea de vitamina C la șoareci și cobai a redus efectele secundare toxice ale paclitaxelului și doxorubicinei 

fără a interfera cu efectele lor antitumorale ( Fujita et al., 1982 , Park et al., 2012 ). 

Interesant este faptul că multe dintre studiile preclinice au arătat că administrarea de IVC în 

monoterapie a fost la fel de eficace în scăderea creșterii tumorale și în promovarea supraviețuirii ca 

agenți chimioterapeutici înșiși ( tabelul Tabelul 4 4 ). 

Tabelul 4 
Rezumatul efectelor administrării dozei mari de vitamina C în modelele preclinice de cancer. 

tratamente 
Modele 

animale Tipuri de tumori constatări Referinţă 

Vitamina C administrată singură 

Vitamina C orală 
0,15-5 g / l sau <0,5 g / kg / 

zi 

Murine 

(SCID, 

C57BL / 6, 

Gulo – / – ) 

sau cobai 

Melanom(B16F10), Lewis pulmonar 

(LL / 2), limfomul (P493), colorectal 

(CMT-93), sân (4T1) 

Niveluri crescute ale plasmei și ale 

tumorii de vitamina C  
Scăderea dezvoltării și creșterii 

tumorilor  
Creșterea încapsulării colagenului și 

scăderea metastazelor  
Au scăzut nivelurile de proteine de 

supraviețuire (de exemplu, HIF-1α, 

GLUT-1, VEGF)  
S-au scăzut citokinele pro-

inflamatorii (de exemplu, IL-6, IL-

1p) 

Casciari și colab., 2005 ; Cha și colab., 

2011 , 2013 , 2016 ;Gao și colab., 

2007 ; Campbell și colab., 2015 , 2016a ; Yang 

și colab., 2017 ) 

IV sau IP, vitamina C 
0,1-8 g / kg / zi timp de 2-4 

săptămâni 

Murine (tip 

sălbatic, 

nud, SCID, 

Gulo – / – ) 

Coloană (HT29, CT26, WiDr), 

ovarian (Ovar5), pancreatic (Pan02, 

MIA PaCa-2), glioblastomul (9L), 

hepatomul (TLT), plămân (H322, 

LL / PAIII), colorectal (HCT116, 

VACO432) 

Niveluri crescute ale plasmei și ale 

tumorii de vitamina C  
Scăderea creșterii tumorilor și 

scăderea metastazelor  
Creșterea supraviețuirii  
Generarea de ROS (de exemplu, 

H202 , radicali ascorbil)  
Expresie genetică modificată (de 

exemplu, VEGF, bFGF, MMP2, gene 

de progresie a ciclului celular)  

Chen și colab., 2008 ; Belin și colab., 

2009 ; Verrax și Calderon, 2009 ; Yeom și 

colab., 2009 ; Du et al., 2010 ;Pollard și colab., 

2010 ; Lee și colab., 2012 ; Mamede și colab., 

2012 ; Yun și colab., 2015 ; Campbell și colab., 

2016b ; Wilkes și colab., 2018 
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tratamente 
Modele 

animale Tipuri de tumori constatări Referinţă 

Valori ale proteinei modificate (de 

exemplu, HIF-1α, GLUT-1) 

Vitamina C administrată cu antioxidanți tiolici 

IP vitamin C 
4-8 g / kg / zi cu GSH sau 

NAC 
Murine 

(nud) 
Pancreatic (Pan02), colorectal 

(HCT116) 

Doza mare GSH sau NAC a inhibat 

scăderea dependentă de vitamina C în 

creșterea tumorii Chen și colab., 2011 ; Yun și colab., 2015 

Vitamina C administrată cu chimioterapie 

IV sau IP, vitamina C 
0,15-6 g / kg / zi cu 

gemcitabină, paclitaxel, 

carboplatină, doxorubicină, 

dacarbazină, acid valproic, 

clorambucil, melfalan, 

carfilzomib, bortezomib, 

cisplatină 

Murine (tip 

sălbatic, 

nud, NOD, 

SCID) 

Pancreatic (Pan02, PANC-1), 

sarcom (S180), leucemie (L1210), 

melanom (B16-F10), limfom ovarian 

(SHIN3) 

Scăderea creșterii tumorilor 

(sinergice și nesinergice)  
Creșterea supraviețuirii (sinergie)  
Scăderea toxicității în afara țintei (de 

exemplu scăderea: pierderea 

leucocitelor, reticulocitoza, scăderea 

în greutate, acumularea de ascită, 

hepatotoxicitatea, cardiomiopatia, 

toxicitatea renală, oxidarea lipidelor)  
Niveluri scăzute de proteine sinergice 

(de exemplu, VEGF, bFGF, mTOR) 

Fujita și colab., 1982 ; Espey și colab., 

2011 ; Park et al., 2012 ; Kalita și colab., 

2014 ;Ma și colab., 2014 ; Serrano și colab., 

2015 ; Wang C. și colab., 2017 ; Xia și colab., 

2017 

Vitamina C administrată cu radiații 

IP vitamin C 
4 g / kg / zi cu radiații 

Murine 

(nud) Pancreatic (MIA PaCa-2, PANC-1) 

Scăderea creșterii și proliferării 

tumorilor (sinergice)  
Creșterea supraviețuirii (sinergie)  
Parțial protejat împotriva leziunilor 

intestinale Du și colab., 2015 ; Cieslak și colab., 2016 

IP vitamin C 
1-2 g / kg / zi cu radiații 

Murine (tip 

sălbatic) Gliomul (GL261) 

Administrare 2 ore înainte de 

creșterea radiațiilor dependentă de 

radiație dependentă de supraviețuire 

(radioprotecție) Grasso și colab., 2014 

Vitamina C administrată cu radiații și chimioterapie 

IP vitamin C 
4 g / kg / zi cu radiații și 

gemcitabină, carboplatină, 

temozolomidă 
Murine 

(nud) 

Pancreatic (MIA PaCa-2), cancer 

pulmonar cu celule mici (H292), 

glioblastom (U87) 

Scăderea creșterii tumorilor 

(sinergice)  
Creșterea supraviețuirii (sinergie) 

Cieslak și Cullen, 2015 ;Schoenfeld și colab., 

2017 

Deschideți într-o fereastră separată 

Doar șoarecii Gulo – / – de cobai sunt de vitamina C – necesită animale, toate celelalte modele animale pot sintetiza 

propria lor vitamină C. DHA, acid dehidroascorbic; GSH, glutation; IP, intraperitoneal; IV, intravenos; NAC, N-

acetilcisteină; ROS, specii reactive de oxigen; SCID, imunodeficiență combinată severă. 

Studiile la om nu au arătat efecte adverse de la combinarea IVC cu un număr de diferiți agenți 

chimioterapeutici (de exemplu, carboplatină, paclitaxel, decitabină, citarabină, aclarubicină, gemcitabină, 

erlotinib și temozolomidă; ( Welsh et al., 2013 ; Kawada și colab., 2014 ; Ma et al., 2014 ; Hoffer și colab., 

2015 ; Polireddy și colab., 2017 ; Zhao et al. al., 2018 ). Vitamina C este administrată în mod obișnuit în combinație 

cu trioxid de arsenic pentru a spori eficacitatea sa în tratamentul mielomului multiplu refractar ( Fritz et al., 

2014 ). Deși administrarea concomitentă a antioxidanților tiolici în doze mari, cum ar fi glutationul 

și N- acetilcisteina, a fost contraindicată la modelele animale ( Chen și colab., 2011 ; Yun și colab., 2015 ), aportul 

suplimentar normal al acestor antioxidanți -1,5 g / zi) de către pacienți ar fi puțin probabil să interacționeze cu 

tratamente cu doze mari de IVC ( Padayatty et al., 2006 ). 

 

 

 

Tabelul 5 
 

Rezumatul efectelor administrării IVC în studiile clinice. 
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tratamente 
Tipuri de 

studii Tipuri de cancer constatări Referinţă 

Vitamina C administrată singură 

Administrare orală și / 

sau IVC 0,5-30 g / zi pe 

zi 
Controale de 

caz Cancer avansat 

Calitate îmbunătățită a vieții  
Scăderea nevoii de stupefiante  
Creșterea supraviețuirii 

Cameron și Campbell, 

1974 , 1991 ; Cameron și Pauling, 

1976 , 1978 ; Murata și colab., 1982 

IVC 10-200 g / zi de unu 

până la patru ori pe 

săptămână timp de 2-4 

săptămâni brate unice Cancer avansat 

Nu există evenimente adverse 

grave  
Calitate îmbunătățită a vieții  
Scăderea biomarkerilor pro-

inflamatorii 

Yeom și colab., 2007 ;Hoffer și colab., 

2008 ;Mikirova și colab., 

2012 , 2016 ; Takahashi și colab., 

2012 ; Stephenson și colab., 2013 

IVC 60 g / zi o dată pe 

săptămână timp de 12 

săptămâni Un singur braț Cancer de prostată 
Fără scăderea PSA 
Nicio remitere a bolii Nielsen și colab., 2017 

Vitamina C administrată cu chimioterapie 

IVC 75-100 g / zi de 

două ori pe săptămână 

timp de 12 luni RCT 
Cancer ovarian cu 

carboplatină, paclitaxel 

Scăderea toxicității asupra organelor 

legate de chimioterapie și a 

evenimentelor adverse  
Efect minim asupra supraviețuirii  
Schimbare minimă în timp până la 

recăderea / progresia bolii Ma et al., 2014 

IVC 3,5-5,6 g / 70 kg / zi 

pe zi timp de 9 zile 

RCT sctudiu 

clinic 

randomizat 

controlat 

Leucemie mieloidă acută cu 

decitabină, citarabină, 

aclarubicină 

A crescut remisia completă după 

prima inducție  
Supraviețuirea globală prelungită  
Efecte secundare comparabile Zhao și colab., 2018  

IVC 50-125 g / zi de 

două până la trei ori pe 

săptămână timp de 2 

săptămâni până la 18 luni brate unice 

Cancer avansat, limfom, 

cancer pancreatic cu 

chimioterapie sau 

gemcitabină, erlotinib 

Nu există evenimente adverse 

grave  
Calitate îmbunătățită a vieții  
Scăderea biomarkerilor de stres 

oxidativ 

Monti și colab., 2012 ; Welsh și colab., 

2013 ; Kawada și colab., 2014 ; Hoffer și 

colab., 2015 ; Polireddy și colab., 2017 

Vitamina C administrată cu radiații 

IVC 2,5 g / zi în timpul 

creșterii durerii 
Controlul 

cazurilor 
Metastaze osoase cu 

radioterapie paliativă 

Scăderea durerii  
Creșterea supraviețuirii în 

comparație cu controlul și 

chimioterapia Gunes-Bayir și Kiziltan, 2015  

Vitamina C administrată cu radiație și / sau chimioterapie 

IVC 7,5 g / zi o dată pe 

săptămână timp de cel 

puțin 4 săptămâni 
Controlul 

cazurilor 

Cancerul de sân cu 

radioterapie și / sau 

chimioterapie 

Scăderea 

reclamațiilor /plangerilor 
Nu există efecte secundare adverse Vollbracht și colab., 2011 

IVC 75-87,5 g / zi de 

două până la trei ori pe 

săptămână timp de până 

la 35 de săptămâni brate unice 

Glioblastomul cu radioterapie 

și temozolomidă sau cu cancer 

pulmonar cu celule mici, cu 

carboplatină și paclitaxel 

Supraviețuire mediană extinsă  
Boală stabilă sau răspuns parțial 

confirmat Schoenfeld și colab., 2017 

IVC 15-100 g / zi de 

două ori pe săptămână 

sau mai puțin timp de 12-

48 luni 
Rapoartele de 

caz 
Cancer avansat cu sau fără 

radioterapie și chimioterapie 

Regresia / rezoluția metastazelor  
Supraviețuirea dincolo de 

prognoză  
Calitate bună a vieții  
Scăderea efectelor secundare ale 

chimioterapiei  
Nu există efecte adverse 

Riordan și colab., 2004 ;Padayatty și 

colab., 2006 ;Raymond și colab., 2016 

Deschideți într-o fereastră separatăIVC, vitamina C intravenoasă; RCT, studiu controlat randomizat. 
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Radioterapia cu radiații ionizante generează radicali liberi și, de asemenea, crește nivelurile de ioni metalici de 

tranziție catalitică în țesuturi ( Cieslak și Cullen, 2015 ). Studiile de culturi de celule au arătat efecte radio-

sensibilizante ale dozei mari de vitamină C în combinație cu iradierea ionizantă ( Shinozaki și colab., 

2011 , Hosokawa și colab., 2015 ).Doar câteva studii au fost efectuate pe modele animale, cu cele mai multe efecte 

radio-sensibilizante ale vitaminei C ( Du et al., 2015 ; Cieslak et al., 2016 ), deși un model a arătat efecte radio-

protectoare ( Grasso și colab. ., 2014 ). Aceste diferențe probabil reflectă momentul sincronizării tratamentului cu 

radiații în raport cu administrarea vitaminei C. De exemplu, în Grasso și colab. (2014) , tratamentul cu radiații a fost 

efectuat la numai 2 ore după administrarea intraperitoneală a vitaminei C, în timp ce în celelalte studii, tratamentul 

cu radiații a fost efectuat în zilele 3 sau 5 după inițierea unei doze mari de administrare a vitaminei C ( Du et al., 

2015 , Cieslak și colab., 2016). În aceste studii din urmă, s-a arătat că administrarea unei doze mari de vitamina C 

acționează sinergic cu radioterapia, diminuând creșterea tumorii și sporind supraviețuirea ( Cieslak și Cullen, 

2015 ; Cieslak și colab., 2016 ). Imagistica PET a arătat o activitate tumoristă a administrării de vitamina C și a 

radioterapiei singure, cu toate acestea, cele două combinate au prezentat activitate tumoricidică ( Cieslak și colab., 

2016). Adăugarea vitaminei C la combinațiile de radioterapie și chimioterapie a îmbunătățit în continuare activitatea 

antitumorală și supraviețuirea ( Cieslak și Cullen, 2015 ; Schoenfeld și colab., 2017). În mod evident, trebuie 

realizate mai multe studii pentru a determina modelele adecvate de tumori și calendarul optim și dozarea IVC 

combinate cu radioterapia. 

5.IVC reduce efectele secundare toxice ale chimioterapiei și 

îmbunătățirea calității vieții? 
Numeroase studii pe animale au demonstrat toxicitate scăzută off-țintă a agenților chimioterapeutici după 

administrarea orală și IVC ( Tabelul tab.44 ). Administrarea de vitamina C a redus pierderea celulelor albe din 

sânge, scăderea în greutate, acumularea de ascite, hepatotoxicitatea, reticulocitoza, oxidarea lipidelor și 

cardiomiopatia indusă de agenții chimioterapeutici. Într-un model de cancer ovarian murin, s-a observat o scădere 

sinergică a acumulării de ascite în cazul administrării unei doze mari de vitamină C în combinație cu carboplatină și 

paclitaxel ( Ma et al., 2014 ). Administrarea vitaminei C a redus, de asemenea, efectele secundare toxice ale 

doxorubicinei și paclitaxelului, precum și cisplatinei, despre care se știe că provoacă stres oxidativ în afara țintă 

(Fujita și colab., 1982 ; Park et al., 2012 ; Chen și colab., 2014 ). S-a constatat că terapia combinată cu vitamina C 

mărește sensibilitatea la medicamente specifice împotriva cancerului, reducând astfel potențialul de dozaj necesar și 

ameliorând efectele secundare asociate ( Cimmino și colab., 2017 , Wang G. și colab., 2017 ). Doza redusă IVC (de 

exemplu, 1 g / perfuzie) este adesea administrată cu trioxid de arsen pentru mielom multiplu sau leucemie pentru a 

îmbunătăți tolerabilitatea agentului chimioterapeutic ( Fritz et al., 2014 ). 

Scăderea toxicității asociate cu chimioterapia a fost demonstrată la pacienții cu cancer ovarian de stadiul III-

IV cărora li se administrează chimioterapie (carboplatină și paclitaxel) în asociere cu doze mari de IVC (75-

100 g de două ori pe săptămână) ( Ma et al., 2014 ). Evenimentele adverse au fost evaluate și toxicitatea de gradul 

1 și 2 s-a dovedit a fi semnificativ scăzută în grupul care a primit IVC. Scăderea toxicității a fost observată în 

aproape toate sistemele de organe evaluate, de exemplu, neurologice, măduva osoasă, hepatobiliară / 

pancreatică, infecție renală / genitourinară, pulmonară, gastrointestinală și dermatologică. Interesant, în ciuda 

scăderii toxicității legate de chimioterapie, IVC nu pare să afecteze în mod negativ activitatea anti-cancer a 

medicamentelor, așa cum este evaluată prin supraviețuirea pacienților sau timpul până la recadere sau 

progresie a bolii (Ma et al., 2014 ). În susținerea unui rol de vitamina C în reducerea toxicității legate de 

chimioterapie, un faza I studiu clinic la pacienți cu cancer pancreatic tratați cu gemcitabină au raportat 

scăderea plasma F 2 -isoprostanes, un oxidativ stabilit stres biomarker, după administrarea de doze mari 

de IVC ( Welsh et al., 2013 ). Astfel, IVC este o terapie adjuvanta potentiala folositoare pentru a reduce 

toxicitatea off-target a agentilor chimioterapeutici si, ca rezultat, poate imbunatati calitatea vietii pacientilor 

de oncologie legate de sanatate ( Carr et al., 2014 ; Carr si McCall, 2017 ). 

De la începutul anilor ’70 și ’80, clinicienii au raportat o îmbunătățire a calității vieții subiective la pacienți 

după administrarea atât a unei doze mari pe cale orală cât și a IVC ( Cameron și Campbell, 1974 , Murata et al., 

1982 ). Studii mai recente, care evaluează în mod specific efectele administrării IVC asupra calității vieții legate de 

cancer și chimioterapie, utilizând chestionare valide, au evidențiat scăderi ale simptomelor comune cum ar fi 

oboseală, durere, greață / vărsături, insomnie și pierderea poftei de mâncare după administrarea IVC Yeom 

și colab., 2007 ; Takahashi și colab., 2012 ; Stephenson și colab., 2013). Aceste studii au demonstrat, de 

asemenea, îmbunătățiri în sănătatea generală și, în special, îmbunătățirea funcționării fizice, emoționale, 

cognitive și sociale.  
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Interesant, chiar și dozele IVC relativ scăzute de 2,5-10 g / perfuzie au condus la scăderea simptomelor și 

îmbunătățirea calității vieții ( Yeom și colab., 2007 , Vollbracht et al., 2011 , Kiziltan și colab., 2014 , Gunes-

Bayir și Kiziltan, 2015 ), sugerând că funcțiile antioxidante / antiinflamatorii și / sau mecanismele cofactorului 

enzimatic al vitaminei C pot fi implicate în îmbunătățirea calității vieții ( Carr et al., 2014 ; Carr și McCall, 

2017 ). 

Mergi la: 

6. Care sunt mecanismele relevante ale acțiunii IVC? 
I. Generarea de peroxid de hidrogen 
În prezent, una dintre cele mai acceptate mecanisme anti-cancer propuse pentru vitamina C se bazează pe așa-numita 

activitate „pro-oxidantă” ( Parrow et al., 2013 ). Cu toate acestea, această terminologie poate fi înșelătoare, deoarece 

vitamina C în sine acționează întotdeauna ca un antioxidant, prin donarea de electroni; acțiunea „pro-oxidantă” are 

loc ulterior și este, prin urmare, un efect indirect. Ca atare, termenul de „pro-drog” a fost adoptat de unii cercetători 

( Chen et al., 2005 ). In vitro, vitamina C (sub formă de anion ascorbat) este capabilă să reducă ionii de metale 

tranziționale, cum ar fi cationii ferici și cuprici, care sunt prezenți în tampoane sau în mediile de cultură celulară. 

Ionii metalelor de tranziție reduse sunt apoi capabili să genereze peroxid de hidrogen prin reducerea oxigenului la 

radicalul superoxid, care poate reacționa cu el însuși pentru a forma peroxid de hidrogen.  

Cu toate acestea, dacă ionii metalelor de tranziție disponibile catalitic se găsesc in vivo și pot determina stres 

oxidativ intens, este încă o chestiune de dezbatere deoarece fierul și cuprul se sechestrau în mod normal în proteine 

de transport și depozitare, cum ar fi transferina, feritina și ceruloplasmina ( Carr și Frei, 1999a). Cu toate acestea, în 

unele situații patologice, cum ar fi bolile de fier și de cupru-suprasarcină și în timpul leziunilor tisulare, ionii 

metalici de tranziție liberi pot deveni mai catalitic disponibili ( Du et al., 2012 ). De asemenea, s-a afirmat că ionii de 

metale tranziționale sunt catalitic mai disponibili în fluidul extracelular al micromediul tumoral ( Chen et al., 2005 ). 

Studiile in vitro au arătat că adăugarea de concentrații înalte (milimolare) de vitamină C în mediile de cultură 

celulară prezintă o citotoxicitate diferențială față de diferitele linii celulare canceroase, dar nu și față de celulele 

cultivate normal ( Chen et al., 2005 , 2008 ). Acest efect citotoxic pare a fi în primul rând datorită generării de 

peroxid de hidrogen ( Figura Figura11 ), evidențiată prin protecție prin adăugat exogen catalaza ( Sestili și colab . , 

1996 ; Clement et al . , 2001 ). Sensibilitatea diferențială a liniilor de celule canceroase la peroxidul de hidrogen 

generat de vitamina C poate reflecta conținutul lor de catalază endogenă ( Doskey și colab., 2016). Recent, 

generarea acidului dehidroascorbic din vitamina C adăugată la mediul de cultură și absorbția ulterioară a acidului 

dehidroascorbic în celulele cancerului colorectal care supraexprimă transportorul de glucoză 1 a fost propusă pentru 

a crește stresul oxidativ intracelular prin oxidarea glutationului ( Yun și colab., 2015 ). Cu toate acestea, deoarece 

catalaza nu a fost adăugată la culturile celulare, generarea de peroxid de hidrogen și stresul oxidativ ulterior datorat 

acestei specii de oxigen reactiv, mai degrabă decât acidului dehidroascorbic, nu poate fi exclusă. În plus, cercetările 

recente au arătat că adăugarea de vitamina C este mai eficientă decât concentrațiile comparabile de peroxid de 

hidrogen generat enzimatic și adăugarea de concentrații ne-citotoxice de vitamina C cu peroxid de hidrogen prezintă 

efecte sinergiceRouleau și colab., 2016 ). Acest lucru indică apariția unor mecanisme suplimentare anti-tumorale 

dependente de vitamine. 

 

FIGURA 1 
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Mecanisme propuse de acțiune a vitaminei C intravenoase în celulele canceroase. \(a) Generarea de peroxid de 

hidrogen (H 2 O 2 ) dependente de ioni metalici de tranziție și oxidarea glutationului intracelular (GSH), care 

determină stresul oxidativ intens și moartea potențială a celulelor.  

(b) Îmbunătățește activitatea de hidroxilază a ADN-ului translocării (TET) de zece-unsprezece și activitatea JHDM 

(jumonji histone demethylase) care modifică transcripția genei.  

(c) scade nivelul de proteine HIF care scade transcripția genei. 

(d) Creste sinteza de colagen care duce la scaderea invaziei tumorale si a metastazelor. 

  

Studiile de farmacocinetică la pacienți cu cancer au furnizat perspectiva in dozele de IVC necesare pentru a genera 

mari (milimolar) concentrațiile de vitamina C în plasmă ( Tabelul Tabelul 33 ) ( Hoffer et al . , 2008 ; . Stephenson 

și colab, 2013 ; Welsh și colab ., 2013 ; Nielsen și colab., 2015 ). Se crede, în general, că concentrațiile plasmatice 

ale vitaminei C> 20 mmol / l sunt necesare pentru producerea de peroxid de hidrogen in vivo ( Chen et al., 2008). 

Totuși, trebuie remarcat faptul că peroxidul de hidrogen generat în circulație va fi detoxifiat rapid de enzimele 

antioxidante prezente în eritrocite, incluzând catalază, peroxidază de glutation și peroxiredoxină-2 ( Guemouri et al., 

1991 ; Low et al., 2008 ). Astfel, eritrocitele vor acționa ca o chiuvetă pentru peroxidul de hidrogen generat în 

circulație ( Zhang et al., 2016 ). Această premisă a fost confirmată în studiile la animale prin care s-au detectat 

concentrații scăzute de peroxid de hidrogen în lichidul extracelular, dar nu în sânge, după administrarea unei doze 

mari de vitamina C parenterală ( Chen et al., 2007 , 2008 ). 

Administrarea de doze mari de vitamina C , parenteral ( de exemplu, 1-8 g / kg / zi) murine modele a fost 

demonstrat de a reduce creșterea tumorală și crește supraviețuirea ( Tabelul tab.44 ) ( Du et al, 

2012. , Campbell și Dachs, 2014 ). Se consideră că activitatea „pro-oxidantă” a vitaminei C predomină la 

aceste doze mai mari, deoarece nivelurile scăzute ale peroxidului de hidrogen și intermediarul radicalilor ascorby 

au fost detectate în lichidul extracelular al modelelor rozătoare ( Chen et al., 2007 , 2008 ). Mai mult, administrarea 

concomitentă a antioxidanților tiolici în doze mari, cum ar fi glutationul și N- acetilcisteina, a inhibat efectul anti-

tumoral al administrării dozei mari de vitamina CChen și colab., 2011 ; Yun și colab., 2015 ). Ca atare, la modelele 

animale administrate doze foarte mari de vitamina C, există unele dovezi care sugerează că apare un mecanism „pro-

oxidant”. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că dozele de vitamină C administrate la modele animale sunt de 

obicei de patru până la opt ori mai mari și mai frecvente (zilnic față de două ori pe săptămână) decât cele 

administrate pacienților. De asemenea, trebuie remarcat faptul că majoritatea modelelor folosite pe animale (altele 

decât șoarecii knock-out Gulo și cobai) pot, de asemenea, să sintetizeze propria vitamină C. Încă nu există dovezi 

care să arate că mecanismul propus „pro-oxidant” la pacienții oncologici cărora li s-a administrat IVC ( Welsh et al., 

2013 ). 

II. Activități ale cofactorului enzimelor 
Studiile pe animale, în special în vitamina animale care necesită C , cum ar fi Gulo șoareci knockout și cobai, au 

indicat faptul că administrarea orală ( de exemplu 0,3-5 g / L) ( Casciari și colab . , 2005 ; Gao și colab . , 

2007 ; Campbell et al., 2015 , 2016a , Yang și colab., 2017 ) și dozele parenterale scăzute de vitamina C (de 

exemplu, 0,1 g / kg / zi) ( Belin și colab., 2009 ) vitamina C ( de exemplu, 1-8 g / kg / zi; Tabelul tab.44 ). Deoarece 

peroxidul de hidrogen nu este detectat după administrarea orală sau a unei doze mici de IVC ( Chen et al., 2007), 

acest lucru sugerează că este posibil ca în aceste situații să funcționeze mecanisme de inhibare a creșterii tumorale, 

altele decât generarea de peroxid de hidrogen. Numeroase studii de cultură celulară și preclinică au arătat efecte de 

reglementare a administrării vitaminei C asupra diferiților factori de transcripție și a căilor de semnalizare celulare, 

cu efecte ulterioare asupra ciclului celular, angiogenezei și căilor de moarte celulară ( Parrow et al., 2013 ). Analiza 

țesuturilor de la diferite modele animale a indicat reglarea numeroaselor gene și a produselor lor după administrarea 

vitaminei C ( Gao et al., 2007 , Belin și colab., 2009 , Park et al., 2009 , Yeom și colab., 2009 ; Lee et al., 2012 ; Ma 

et al., 2014; Campbell și colab., 2015 , 2016a , b ). Astfel, se pare că administrarea de vitamina C, în special la 

doze mai mici, are efecte de reglare genetică. 
Vitamina C este un cofactor pentru o familie de metaloenzime cu roluri regulate biosintetice pleotropice și genetice 

( Du et al., 2012 ). De mult timp se știe că este un cofactor pentru cele trei enzime de hidroxilază esențiale pentru 

stabilizarea structurii terțiare de colagen ( Englard și Seifter, 1986 ). Cercetările au demonstrat crescut încapsulare 

colagen a tumorilor in Gulo soareci knock – out cu tumori melanomul si san urmatoarele suplimentarea cu doze mici 

de vitamina C administrată oral (0,15 g / l, Figura Figura11 ) ( Cha et al., 2011 , 2013). S-au observat metastaze 

scazute la aceste modele. Această activitate a fost confirmată recent într-un model de cancer pancreatic ( Polireddy 

și colab., 2017 ). Nivele crescute de colagen au fost detectate în stroma tumorală a șoarecilor tratați cu vitamina C și 

acest lucru a fost asociat cu scăderea invaziei tumorale. Tumorile  de la pacienții cu cancer pancreatic tratați cu IVC 

au prezentat, de asemenea, un conținut crescut de colagen ( Polireddy și colab., 2017 ).  
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Având în vedere că nivelurile de mRNA de colagen îmbunătățite au fost observate, de asemenea, în tumorile de la 

șoareci tratați cu vitamina C, acest lucru sugerează că mecanismele de reglare a genei sunt, de asemenea, implicate. 

La începutul anilor 2000, s-a demonstrat că vitamina C reglează factorul-1a (HIF-1α) indusă de factorul de 

transcripție ( Hirsila și colab., 2003 ; Koivunen și colab., 2004 ; Hirota și Semenza, 2005 ). HIF-1α este un factor de 

transcripție exprimat constitutiv care reglează numeroase gene de pro-supraviețuire. În condiții normale, HIF-1a este 

reglat în jos prin modificări mediate de hidroxilază care împiedică legarea coactivatorului și țintesc HIF pentru 

degradarea proteozomală. În miezul hipoxic al tumorilor solide, HIF-1α este reglată în sus datorită absenței 

substraturilor și cofactorilor necesari pentru reglarea în jos dependentă de hidroxilază. Vitamina C este un cofactor 

pentru hidroxilazele HIF ( Kuiper și Vissers, 2014). Studiile pe animale au demonstrat scaderea HIF-1α și proteinele 

din aval pro-supraviețuire ( de exemplu, glucoza transporter 1, factorul de creștere epitelială vascular și anhidrazei 

carbonice) după administrarea orală sau parenterală de vitamina C ( Figura Figura11 ) ( Campbell și colab. , 

2015 , 2016a , b ). În tumorile colorectale umane și în alte tumori a existat o asociere inversă între nivelele de 

vitamină C tumorală și expresia HIF și a proteinelor descendente în aval ( Kuiper și colab., 2010 , 2014a , Jozwiak și 

colab., 2017 ), și supraviețuirea fără boală a fost îmbunătățită observata la pacienții cu niveluri mai mari de vitamina 

C în tumorile lor (Kuiper și colab., 2014a ). 

Cercetările recente au descoperit rolul vitaminei C în reglarea epigenetică prin faptul că acționează ca un cofactor 

pentru ADN și demetilazele histonei care aparțin aceleiași familii de enzime ca hidroxilazele de colagen și HIF 

( Camarena și Wang, 2016 , Gillberg și colab., 2017 ) . Vitamina C acționează ca un cofactor al celor zece-

unsprezece translocații (TET), dioxigenaze, care hidroxilizează fragmentele metionate de citozină în ADN 

( Blaschke și colab., 2013 , Minor și colab., 2013 ; Yin și colab., 2013 ). Marca de hidroximetilcitozină poate fi 

ulterior oxidată și ulterior îndepărtată prin mecanisme de reparare a ADN-ului activ și pasiv, dar poate de asemenea 

să reprezinte o marcă epigenetică în sine ( Camarena și Wang, 2016). Este de remarcat faptul că o scădere a 

hidroximetilacei ADN a fost observată în celulele canceroase și tumorile ( Haffner și colab., 2011 , Kudo et al., 

2012 , Lian și colab., 2012 , Kroeze și colab., 2015 ). Cercetări recente au arătat că vitamina C poate modula 

epigenome celulelor de leucemie si de a reglementa functia de celule stem hematopoietice într – o manieră TET-

dependentă, suprimarea progresia leucemie in modele de pre-clinice ( Figura Figura11 ) ( Agathocleous et al, 

2017. ; CIMMINO et al., 2017 ; Mingay și colab., 2017 ; Zhao și colab., 2018). De asemenea, cercetările au arătat că 

tratamentul cu vitamina C crește hidroximetilarea în celulele limfomului și melanomului și determină o scădere a 

invazivității celulelor tumorale și a creșterii clonogene ( Gustafson și colab., 2015 , Shenoy și colab., 2017). 

Astfel, mecanismele epigenetice pot fi implicate în metastazele atenuate care au fost observate la modelele 

animale și la pacienții după administrarea de vitamina C ( Padayatty et al., 2006 , Pollard et al., 2010 , Cha și 

colab., 2013 , Polireddy și colab. ., 2017 ). 

Vitamina C este, de asemenea, un cofactor pentru câteva demetilaze de histonă care conțin Jumonji C (JHDM) care 

catalizează demetilarea histonei ( Camarena și Wang, 2016 ). Mitilarea resturilor de lizină și arginină pe histone este 

strâns asociată cu activarea sau tăcerea transcrierii. JHDM poate demetiza reziduurile de histonă lizină mono-, di- și 

trimetilată și arginină ( Klose et al., 2006 ). Vitamina C este necesară pentru activitatea catalitică optimă și pentru 

demetilarea prin JHDM (Tsukada et al., 2006 ). Implicarea vitaminei C în demetilarea histonei dependentă de JHDM 

a fost confirmată în reprogramarea celulelor somatice și în maturarea celulelor T ( Wang și colab., 2011 , Manning 

și colab., 2013 , Ebata și colab., 2017). Astfel, se pare că vitamina C poate regla epigenomul prin faptul că 

acționează ca un cofactor atât pentru ADN, cât și pentru demetilazele histonei. Datorită multitudinii de gene reglate 

atât prin ADN cât și prin demetilarea histonei, este posibil ca reglarea epigenomică de către vitamina C să joace un 

rol major în promovarea sănătății pleiotropice și în modificarea bolilor. Cercetarea continuă în acest domeniu va 

dezvălui fără îndoială perspective inspirate și posibilități de tratament. 

III. Activități antioxidante și antiinflamatoare 
S-a sugerat că stresul oxidativ, inflamația cronică și cancerul sunt strâns legate ( Reuter et al., 2010 ). Stresul 

oxidativ poate activa o varietate de factori de transcripție, conducând la exprimarea a sute de gene diferite, inclusiv 

cele ale citokinelor proinflamatorii. Vitamina C este un antioxidant puternic atât în plasmă, cât și în interiorul 

celulelor, datorită capacității sale de a curăța o gamă largă de specii reactive de oxigen, protejând astfel biomolecule 

importante de daunele oxidative ( Carr și Frei, 1999a ). Pacienții cu cancer au tendința de a avea markeri crescuți de 

stres oxidativ, cum ar fi malondialdehida ( Hunnisett et al., 1995 ; Torun și colab., 1995 ; Mahdavi și colab., 

2009 ;Sharma și colab., 2009 ; Mehdi și colab., 2013 ). Un studiu timpuriu la voluntari sănătoși, cărora li s-a 

administrat IVC cu doză mică, a arătat o scădere a biomarkerilor de oxidare a lipidelor ( Muhlhofer et al., 2004 ). 

Mai recent, administrarea de doze mari de IVC la pacientii cu cancer pancreatic a dus la scăderea F 2 -isoprostanes, 

un marker al stresului oxidativ sistemic ( Welsh și colab., 2013 ), sugerând un efect antioxidant sistemic al 

IVC. Detectarea radicalilor ascorbil în sânge și fluidul extracelular de modele animale a fost utilizată ca dovadă a 

rolului pro-oxidant al vitaminei C, adică reprezintă un intermediar în reducerea ionilor metalelor de tranziție ( Chen 
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et al., 2007 , 2008). Deși în studiul de intervenție umană s-au detectat nivele foarte mici (nanomolice) de radical 

ascorbil în circulația pacienților ( Welsh et al., 2013 ), acești radicali pot fi de asemenea formați prin funcția de 

absorbție a oxigenului de vitamina C ( Carr și Frei, 1999a ) . Astfel, detectarea radicalilor ascorbi de nivel scăzut, 

care paralel cu concentrațiile de ascorbate, ar putea indica în schimb o absorbție a oxidantului, adică un antioxidant, 

rol al vitaminei C ( Muhlhofer et al., 2004 ). 

Au fost raportati markeri crescuți de inflamație, cum ar fi proteina C reactivă și diferite citokine, la pacienții cu 

oncologie ( Mayland și colab., 2005 , Mikirova și colab., 2012 , 2013 , 2016 , Nannya și colab., 2014 ). Vitamina C 

prezintă funcții anti-inflamatorii prin modularea nivelurilor de citokine ( Carr și Maggini, 2017 ) și modele animale 

de melanom si cancer de san au indicat scazut de citokine pro-inflamatorii (interleukina-6, interleukina-1) nivelurile 

după administrarea de vitamina C ( Cha et al., 2011 , 2013). La pacienții cu diferite tipuri de cancer, administrarea a 

25-50 g IVC a scăzut un număr de diferiți mediatori inflamatori (cum ar fi proteina C reactivă) și citokine 

proinflamatorii ( Mikirova și colab., 2012 , 2016 ). Deoarece oxidanții pot intensifica inflamația, nu este clar dacă 

efectele modulatoare ale citokinelor din vitamina C se datorează funcției de absorbție a oxidantului sau funcțiilor 

cofactorului de reglare a genei ( Song și colab., 2017 ). Este de remarcat faptul că pacienții cu niveluri mai 

ridicate de inflamație par să aibă o cerință mai mare pentru vitamina C ( Mikirova et al., 2013 ). 

7. Care sunt dozele optime, frecvența și durata terapiei IVC? 
Vitamina C intravenoasă a fost utilizată timp de decenii de către profesioniștii din domeniul sănătății cu o 

consistență foarte mică în doză, frecvență sau durată de utilizare. Un studiu al practicanților complementari și al 

medicamentelor alternative a arătat o doză medie de 28 g / perfuzie (interval de 1-200 g / perfuzie), o frecvență de 

aproximativ două ori pe săptămână (interval de 1-7 ori pe săptămână) și aproximativ 19 tratamente pe 

pacient (interval de 1-80 tratamente) ( Padayatty et al., 2010 ). Din cauza predominante paradigma „pro-oxidant“ 

al IVC, se crede în general că „mai ,ult este mai bine“ și doze de până la 200 g / perfuzie au fost administrate la 

oncologie pacienți ( Tabelul tab.55 ) ( Padayatty et al., 2010 ; Stephenson și colab., 2013). Dozele inferioare de 

IVC de 2,5-10 g / perfuzie au demonstrat că scad simptomele obișnuite legate de cancer și chimioterapie și 

îmbunătățesc calitatea vieții legate de sănătate ( Carr et al., 2014 ). 

Deși activitatea „pro-oxidantă” a IVC nu a fost încă demonstrată definitiv la om, pot exista raționamente alternative 

pentru administrarea de doze mari de IVC. Tumorile solide prezintă o distribuție a sângelui dysregulate, care 

limitează difuzia oxigenului și a altor nutrienți în nucleul tumorilor. Folosind un model farmacocinetic 

tridimensional bine stabilit, cu trei straturi, Kuiper și colab. (2014b) a măsurat parametrii de difuzie și de transport ai 

vitaminei C prin țesutul dens. Anchetatorii au demonstrat că au fost necesare concentrații plasmatice supra-

fiziologice (adică până la 500 μmol / L) pentru a obține o livrare eficientă de vitamină C la țesutul tumoral slab 

vascularizat. Îmbunătățirea administrării vitaminei C la miezul hipoxic al tumorilor solide ar facilita reducerea 

răspunsului hipoxic condus de HIF (Kuiper și Vissers, 2014 ). Eficacitatea IVC împotriva tumorilor metastatice ar 

putea fi, de asemenea, datorată, în parte, mărimii în general mai mici a metastazelor care permit o mai bună difuzie a 

vitaminei C în tumoare, facilitând astfel diferitele sale mecanisme de reglare genetică. Absorbția vitaminei C în 

celulele tumorale poate fi, de asemenea, dependentă de statutul de transportator al vitaminei C (SVCT2) și de 

polimorfisme, care este o zonă care justifică investigații ulterioare ( Wang C. et al., 2017 , Wohlrab și colab., 2017 ). 

Studiile preclinice indică faptul că o singură perfuzie cu vitamina C nu este la fel de eficientă ca infuziile 

multiple și o frecvență mai mare de administrare pare a fi mai benefică ( Takemura et al., 2010 ; Campbell și 

colab., 2016b ). De exemplu, injecțiile intraperitoneale zilnice de vitamina C au încetinit creșterea tumorii la șoareci 

și au redus în mod regulat produșii genetici HIF-1a și descendenți în a doua jumătate dezi ( Campbell și colab., 

2016b ). Un studiu al pacienților cu cancer de prostată rezistent la castrare cărora li s-a administrat numai o infuzie 

de 60 g pe săptămână nu a prezentat scăderea nivelurilor de PSA sau remisia bolii după 12 săptămâni ( Nielsen și 

colab., 2017). Cu toate acestea, administrarea zilnică de IVC cu doze mari la rozătoarele cu celule tumorale de 

prostată implantate a arătat scăderea creșterii tumorii și a metastazelor pulmonare ( Pollard și colab., 2010 ). Deși 

infuzia de vitamina C continuă a fost pilotată ( Riordan et al., 2005 ), aceasta este de obicei practică doar dacă 

pacienții sunt internați în spital. Totuși, deoarece soluțiile IVC sunt remarcabil de stabile, chiar și la temperatură 

ambiantă și în lumină ( Carr și colab., 2018 ), s-ar putea să se utilizeze sticle de perfuzie continuă utilizate în mod 

obișnuit pentru administrarea intravenoasă a antibioticelor la domiciliu. Totuși, deoarece perfuziile intermitente 

permit concentrații plasmatice maxime ridicate ( de Grooth et al., 2018), există o dezbatere cu privire la faptul că 

infuzia continuă este mai bună decât perfuziile intermitente pe o perioadă mai lungă ( Cameron, 1991 ; Gonzalez et 

al., 2012 ). După cum s-a menționat mai sus, pot fi necesare concentrații mari de vârf pentru a facilita absorbția 

vitaminei C în tumori solide. 
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Concluzie 
 simplu • pacientii oncologici au compromis statutul de vitamina C? Da, studiile arată în mod constant că 

pacienții cu cancer au niveluri medii mai mici de circulație a vitaminei C decât voluntarii sănătoși. Acești pacienți 

prezintă, de asemenea, rate mai ridicate de hipovitaminoză C și deficiență. Mai mult, chimioterapia poate avea un 

impact negativ asupra statutului de vitamina C al pacienților cu oncologie. Datorită funcțiilor de susținere ale 

vitaminei C din organism, creșterea statutului de vitamina C a pacienților cu oncologie ar putea fi benefică. 

 simplu •  IV este calea optimă pentru administrarea vitaminei C? Da, administrarea IV a vitaminei C poate 

asigura concentrații plasmatice maxime semnificativ mai mari, deoarece depășesc absorbția intestinală regulată a 

vitaminei C pe cale orală. Se consideră că aceste concentrații mai mari sunt necesare pentru unele dintre 

mecanismele anti-cancer ale vitaminei C și pot, de asemenea, difuzia vitaminei în miezul hipoxic al tumorilor 

solide. 

 simplu • Este IVC sigura pentru organism? Da, IVC este remarcabil de sigura, având în vedere dozele masive 

(> 75 g) care sunt adesea administrate. Cu toate acestea, există mai multe situații cunoscute în prezent în care 

se recomandă prudență. Acestea includ pacienții cu funcție renală afectată datorită incapacității lor de a 

clarifica în mod adecvat doze mari de IVC din circulație și pacienți cu deficiență de G6PD datorită incapacității 

de a detoxifica stresul oxidativ generat de administrarea de doze mari de IVC. De asemenea, este necesară 

precauție pentru pacienții care necesită o monitorizare regulată a glicemiei datorită potențialului de a interfera 

IVC cu monitoarele de glucoză la punctul de îngrijire. 

 simplu • IVC interfereaza cu chimioterapia sau radioterapia? Studiile clinice indică faptul că IVC nu 

interferează negativ cu chimioterapia, iar studiile preclinice indică faptul că aceasta poate acționa sinergic în 

combinație cu diferiți agenți chimioterapeutici. Există încă cercetări limitate în ceea ce privește interferența cu 

radioterapia, cu rezultate contradictorii probabil datorate momentului intervențiilor. 

 simplu • Reduce IVC efectele secundare toxice ale chimioterapiei și îmbunătățește calitatea vieții? Atât 

studiile preclinice cât și cele clinice indică faptul că IVC poate scădea toxicitatea off-target a agenților 

chimioterapeutici, probabil prin activitățile antioxidante și antiinflamatorii, fără a afecta activitățile anti-cancer 

ale agenților chimioterapeutici. Reducerea efectelor secundare legate de chimioterapie determină o îmbunătățire 

generală a calității vieții pacienților oncologici din punct de vedere al sănătății. 

 simplu • Care sunt mecanismele relevante de acțiune ale IVC? Au fost propuse un număr de mecanisme anti-

cancer plauzibile, cum ar fi generarea indirectă a peroxidului de hidrogen, activitățile cofactorului enzimatic (de 

exemplu, sinteza colagenului, regularea răspunsului hipoxic HIF, reglarea epigenetică a TET și JHDM), precum 

și funcțiile antioxidante și antiinflamatorii . Diferitele tipuri de cancer pot răspunde diferit la terapia IVC, în 

funcție de mecanismele care stau la baza acestora. Astfel, activitatea viitoare ar trebui să se concentreze asupra 

adaptării regimurilor IVC la cancere specifice sau subtipuri de cancer, de exemplu, cancerele hematologice care 

sunt conduse în mod specific de mutațiile TET pot răspunde mai ușor la terapia IVC. 

 simplu • Care sunt dozele optime, frecvența și durata terapiei IVC? Deși acestea sunt cele mai relevante 

întrebări din punct de vedere clinic, există încă un consens puțin în ceea ce privește cât de mult, cât de des și cât 

timp va fi administrat IVC la pacienții oncologici. Diferitele mecanisme de acțiune propuse oferă o perspectivă 

asupra dozării, fiind necesare doze mai mari (> 50 g / zi) pentru unele mecanisme anti-cancer, iar dozele 

mai mici (≤10 g / zi) sunt suficiente pentru scăderea simptomelor și îmbunătățirea calității viaţă. Studiile 

preclinice indică faptul că administrarea mai frecventă prezintă o eficacitate sporită. Cu toate acestea, în 

funcție de mecanismele care stau la baza, este posibil ca activitatea antitumorală să necesite un tratament și o 

urmărire pe termen lung, de exemplu, de-a lungul anilor, mai degrabă decât doar câteva săptămâni sau 

luni de cele mai multe studii clinice.Este puțin probabil ca viitoare RCT-uri IVC la scară largă să fie efectuate 

din cauza costurilor prohibitive. Cu toate acestea, studiile de dimensiuni mai mici, dacă sunt bine concepute, au 

potențialul de a contribui la constatările relevante și translatabile pentru a informa bunele practici clinice. 
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Vitamina C dubleaza eficienta chimio si radio terapiilor 
 Vitamina C este selectiv toxică pentru celulele canceroase, în special atunci când este administrată intravenos 

(IV) sau în formă lipozomală în doze mari. Administrarea cu chimioterapie și radiații îmbunătățește 

semnificativ și eficacitatea acestor tratamente 

 Vitamina C, în asociere cu cetoza nutrițională și postul înainte de administrarea chimioterapiei, îmbunătățește 

radical eficacitatea chimioterapiei 

 Pentru sănătatea generală, aspectul important al cetazei nutriționale este „sărbătoarea și căldura foametei”. Magia 

reală se întâmplă în timpul fazei de refacere/rehranire, deci una sau două zile pe săptămână, creșteti consumul de 

carbohidrați și proteine și apoi reluați ciclul de cetoza nutritiva din nou 

De Dr. Mercola 
În fiecare zi, peste 1600 de oameni mor prematur din cauza cancerului în Statele Unite. La nivel mondial, se 

estimează că va suferi 20 000 de cancer pe zi. Pentru un timp, războiul împotriva cancerului inițial condus de 

Richard Nixon în anii ’60 și promisiunea drogurilor vizate de cancer au dat speranță. 

Din păcate,  nu au reușit să răspundă așteptărilor și nu au făcut nimic pentru a îmbunătăți ratele de deces ale 

cancerului. La nivel global, 91 miliarde de dolari au fost cheltuite pentru tratamentul cancerului în 2013. În 2014, nu 

a fost aprobat niciun medicament împotriva cancerului, costând mai puțin de 100.000 de dolari pentru un curs de 

tratament. 

Cu toate acestea, în ciuda etichetelor exorbitante ale prețurilor, ele oferă puține în ceea ce privește 

supraviețuirea.Tarceva, de exemplu, crește supraviețuirea mediană a pacienților cu cancer pancreatic cu doar 10 

zile. Între timp, există terapii necostisitoare, care nu pot fi brevetate, care ar putea fi într-adevăr schimbarea jocului. 

O astfel de terapie este o doză mare de vitamina C. Altă este cetoza nutrițională – și oncologii din Turcia au 

prezentat dovezi care arată că combinația acestor două strategii are capacitatea de a „încărca turbo” protocoalele 

chimice convenționale, făcându-le incredibil de eficiente și mult mai sigure boot. 

Vitamina C îmbunătățește eficacitatea chemo și radiații 
Cercetările arată că vitamina C este selectiv citotoxică la celulele canceroase atunci când este administrată 

intravenos (IV) sau în formă lipozomală în doze mari. Mecanismul care sta la baza capacității vitaminei C de a viza 

selectiv celulele canceroase are de a face cu generarea de peroxid de hidrogen, ceea ce este, în cele din urmă, ceea ce 

ucide celulele canceroase. 1 

Țesuturile normale rămân nevătănite de nivelele ridicate de peroxid de hidrogen generat deoarece celulele sănătoase 

au mai multe modalități de a le elimina, împiedicând astfel acumularea la niveluri toxice. 2 
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Una dintre căile principale de eliminare este enzima catalază, iar celulele cu activitate redusă de catalază – cum ar fi 

celulele canceroase – sunt mai predispuse să moară din cauza excesului de specii reactive de oxigen și a radicalilor 

liberi secundari atunci când sunt expuși unor cantități mari de vitamina C. 3 , 4 , 5 

Studiile recente 6 arată, de asemenea, administrarea în doze mari de vitamina C în asociere cu chimioterapia și 

radiațiile îmbunătățește semnificativ eficacitatea acestor tratamente. 

Celulele canceroase au particule de fier instabile (cunoscute și ca molecule de fier active redox), ceea ce le face mai 

vulnerabile la leziunile oxidative cauzate de doza mare de vitamina C. 

Când fierul activ redox reacționează cu vitamina C, se generează peroxid de hidrogen și radicalii liberi asociați, care 

dăunează ADN-ului celulelor canceroase și îi slăbesc, făcându-i astfel mai vulnerabili la efectele chemoterapiei și 

radiațiilor. După cum a subliniat unul dintre co-autori ai studiului, Garry Buettner, Ph.D .: 7 

Aceasta lucrare releva o fragilitate metabolica in celulele canceroase, care se bazeaza pe productia proprie de agenti 

oxidanti care ne permite sa utilizam compusi redox activi existenti, cum ar fi vitamina C, pentru a sensibiliza 

celulele canceroase la radiatii [terapie] si chimioterapie. 

Vitamina C dubleaza rata de supravietuire a pacientilor cu cancer de 

creier tratati cu radiatii 
Pentru a evalua siguranța vitaminei C, 11 pacienți cu glioblastom (un tip de cancer cerebral foarte malign și agresiv) 

au primit doze mari de vitamina C IV de trei ori pe săptămână timp de două luni în timp ce au suferit radioterapie, 

urmate de două perfuzii săptămânale pentru altul sapte luni. Așa cum a raportat Time Magazine: 8 

„Până la urmă, jumătate din persoanele din studiu trăiau aproape doi ani mai târziu. Supraviețuirea medie pentru 

boală este, în general, de aproximativ un an. 

Într-un studiu separat conceput pentru a obține un sens timpuriu al eficacității vitaminei, cercetătorii au testat de 

asemenea doza mare de vitamina C într-un grup de 14 persoane cu cancer pulmonar fără celule mici. 

Pana in prezent, 93 % din persoanele care primesc infuzii de vitamina C raspund la chimioterapie si radiatii, 

comparativ cu 40 la suta rata tipica 

Într-o constatare încurajatoare, mai mult de 30% dintre persoanele care primesc vitamina C au arătat, de asemenea, 

semne ale tumorilor lor în scădere. De obicei, doar 15% la 19% dintre persoanele care primesc chemo și radiații văd 

că tumorile lor devin mai mici. „ 

In a doua faza a studiului, cercetatorii vor investiga efectele vitaminei C asupra pacientilor cu cancer pulmonar 

stadiul 4 si a altor tipuri de cancer agresiv. 

 

Alte moduri de vitamina c este benefica pacienților cu cancer 
În afară de mecanismele deja menționate, vitamina C beneficiază și de cancer prin scăderea inflamației. 9 , 10 , 11 

Ca o regulă generală, inflamația cronică este un semn distinctiv al cancerului, iar cercetările arată că tratamentul cu 

IV vitamine C scade citokinele pro-inflamatorii și proteina C reactivă și că aceste îmbunătățiri se corelează cu o 

reducere a dimensiunii tumorii. 

De asemenea, reduce riscul metastazelor. Un studiu realizat de oamenii de stiinta de la Clinica Riordan (succesorul 

lui Linus Pauling si munca sa asupra vitaminei C) a remarcat un raspuns pozitiv la 75% dintre pacienti. 

Alte cercetări 12 , 13 efectuate de oamenii de știință de la Lewis Cantley de la Weill Cornell Medicine din New York 

au descoperit că dozele mari de vitamina C ajută la uciderea și eliminarea celulelor cancerului colorectal cu anumite 

mutații genetice. Alte studii 14 au arătat că doza mare de vitamina C poate ajuta la încetinirea creșterii celulelor 

cancerului de prostată, pancreatică, hepatică și de colon. 

Studiile la om arată, de asemenea, că vitamina C poate ajuta la ameliorarea simptomelor asociate cu cancerul și 

tratamentul cancerului, cum ar fi oboseala, greața, vărsăturile, durerea, pierderea apetitului și calitatea generală a 

vieții. 

În timp ce studiile de mai sus și cele mai multe protocoale utilizează IV vitamina C, există cercetări convingătoare și 

dovezi clinice anecdotice care susțin utilizarea vitaminei C lipozomale. Poate fi aproape la fel de eficientă sau chiar 

mai eficace decât vitamina C IntraVenos 

Este cu siguranță mult mai ușor și mai puțin costisitor de administrat. Eu personal cred că lipozomul C ar trebui să 

fie în cabinetul de medicină și în kit-ul de călătorie, deoarece doze mari (cum ar fi de la 2 la 5 grame pe oră) pot 

șterge majoritatea infecțiilor. 



Vitamina C și ketoza nutritivă este o combinație câștigătoare 
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Transcrierea Interviului 

În timp ce cercetarea recomandată este cu siguranță pe calea cea bună, un centru oncologic din Turcia a făcut-o un 

pas mai departe, arătând că vitamina C în combinație cu cetoza nutrițională îmbunătățește eficacitatea 

chimioterapiei într-o asemenea măsură încât o doză minimă poate fi utilizată pentru a trata chiar și cele mai 

agresive și avansate forme de cancer. 
Recent am intervievat pe dr. Abdul Kadir Slocum de la Centrul de Oncologie ChemoThermia din Turcia cu privire 

la această cercetare. Dacă ați pierdut-o, ați fi bine consiliați să o urmăriți acum, pentru că această terapie cu suport 

metabolic este cu adevărat inovatoare, oferind speranță în cazul în care anterior nu a existat nici una. 

In rezumat, chimioterapia cu suport metabolic implica aplicarea chimioterapiei cu o varietate de interventii pentru a 

sustine eficienta acesteia. Aceasta include utilizarea unei doze mari de vitamina C, a unei diete ketogenice, a 

hipertermiei, a inhibitorilor glicolitici și a terapiei cu oxigen hiperbaric , pentru a numi doar câteva. 
Toți pacienții de oncologie aflați în centru sunt supuși unei diete ketogenice, care creează stres metabolic asupra 

celulelor canceroase. 

Apoi, înainte de administrarea chimioterapiei, pacientul va face un timp de cel puțin 14 ore (Slocum recomandă 

postul cât mai mult posibil, dar este necesar un minim de 14 ore), ceea ce sporește în continuare stresul metabolic 

al celulelor canceroase. 

În acest moment, pacienții vor avea de obicei un nivel al glicemiei în jur de 80 miligrame pe deciliter (mg / 

dl). Apoi, se aplică inhibitori glicolitici(2DG) pentru a inhiba calea de glicoliză din celulele canceroase, ceea ce 

creează o cantitate teribilă de stres metabolic, deoarece celulele canceroase sunt deja infectate cu glucoză. 

Insulina este apoi aplicată pentru a reduce nivelul de glucoză în sânge la aproximativ 50- 60 mg / dl, determinând 

hipoglicemie ușoară. În acel moment, când celulele canceroase sunt stresate și slăbiți maxim, se aplică 

medicamentul chimioterapic. Un avantaj suplimentar al acestei metode metabolice este faptul că o doză mult mai 

mică de chimioterapie poate fi utilizată eficient, reducând astfel riscul de efecte secundare. 

În zilele care urmează chimioterapiei, se aplică hipertermie și terapia cu oxigen hiperbaric, plus o perfuzie zilnică 

de terapie inhibitorie glicolitice cu doze mari de vitamina C (50 grame) și dimetil sulfoxid (DMSO). 

Chemoterapia susținută metabolic tratează cu succes cancerele agresive 
Cu doi ani în urmă, echipa de oncologie a lui Slocum a publicat prima sa lucrare, 15 care raportează răspunsul 

complet pentru cancerul rectal din stadiul 3. Standardul de îngrijire pentru cancerul rectal și singura opțiune curativă 

a fost intervenția chirurgicală sau chemo-radioterapia urmată de intervenții chirurgicale. În acest caz, au utilizat 

chimioterapie, radioterapie și hipertermie cu metabolizare. Nu era nevoie de nici o operație. 

Cea de-a doua lucrare, 16 publicată în ianuarie 2016, a fost o serie de 33 de pacienți cu cancer pancreatic în stadiile 3 

și 4 – unul dintre cele mai agresive și mai cunoscute tipuri de cancer. Optzeci și unu la sută dintre acești pacienți 

aveau stadiul 4 de boală atunci când tratamentul a început și mulți dintre ei aveau și metastaze hepatice pe scară 

largă. Speranța obișnuită de viață a unei persoane cu cancer pancreatic în stadiul 4 este de șase până la 10 luni. Cei 

mai mulți mor în săptămâni sau luni de când au metastaze hepatice pe scară largă. 

Centrul le-a tratat cu un protocol convențional standard, folosind chimioterapia aplicată într-o manieră susținută 

metabolic (care include dieta ketogenică, postul înainte de administrarea de chemo, doza mare de vitamina C plus 

hipertermie, terapia cu oxigen hiperbaric, suplimente și inhibitori ai glicolizei). 

Timpul mediu de supraviețuire preconizat pentru protocolul convențional de chimioterapie este cuprins între șase și 

11 luni, în funcție de medicamentul utilizat. Dar când este administrat în combinație cu aceste alte suplimente 

metabolice, timpul median de supraviețuire a crescut până la 20 de luni și peste 50% dintre pacienți sunt încă 

în viață! 

Cetoza nutritiva pare a fi o componenta esentiala a tratamentului cancerului de succes 
Menținerea cetozei nutriționale și a postului pentru cel puțin 14 ore înainte de tratamentul cu chimioterapie pare a fi 

esențială pentru rata de succes copleșitoare realizată de ChemoThermia Oncology Center. Un număr de alți 

cercetători au verificat capacitatea remarcabilă a unei diete ketogenice de prevenire și suprimare a cancerului și 

atunci când combinați acest lucru cu postul și vitamina C cu doze mari, veți ajunge să creați un mediu foarte ostil 

pentru celulele canceroase. 
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Noua mea carte, ” Fat for Fuel ” – care a fost revizuită de către mai mult de două duzini de experți medicali și 

științifici – detaliază modul de punere în aplicare a cetozei nutriționale pentru o sănătate optimă și prevenirea 

bolilor. Pe lângă informațiile prezentate în ” Fat for Fuel „, veți găsi și multe suporturi de colaborare, inclusiv o serie 

de videoclipuri gratuite de nouă ore, pe care sperăm să le lansăm la începutul lunii mai. 

Credinciosul profesionist în domeniul nutriției Miriam Kalamian dezvoltă, de asemenea, un curs de certificare 

pentru a merge împreună cu el prin Colegiul American de Nutriție. 

Această certificare va învăța orice clinician calificat – în special nutriționiști certificați clinic, dar și medici – cum să 

pună în practică cetoza nutrițională. În cele din urmă, mă aștept să fie o armată virtuală de clinicieni disponibili 

pentru a ajuta pacienții cu acest tip de protocol. Sperăm că, în acest moment, vom începe în sfârșit să facem o 

dentare în statisticile privind cancerul. 

Un aspect important, dar adesea neglijat, al cetozei nutriționale este „sărbătoarea și foametea cu bicicleta”.Înseamnă 

că, de fapt, nu vrei să rămâi în cetoza la nesfârșit. Magia reală se întâmplă de fapt în timpul fazei de refacere, 

deci una sau două zile pe săptămână, veți dori să vă măriți aportul de carbohidrați și proteine și apoi să 

reveniți la cetoza nutritivă din nou. 
ChemoThermia Oncology Center folosește și acest tip de ciclism, deși în condiții mult mai stricte. Când aveți de-a 

face cu cancer de stadiu târziu, nu vă puteți rupe cetoza frecvent. Cu toate acestea, în zilele în care pacienții 

primesc chimioterapie, care este o dată la două sau trei săptămâni, li se permite să mănânce cât de mulți 

carbohidrați doresc 
 https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/04/17/vitamin-c-improves-effectiveness-chemo-

radiation.aspx 

 Doza mare de vitamina C intravenoasă îmbunătățește calitatea vieții la 

pacienții cu cancer 
 HidenoriTakahashi a HaruyoshiMizuno bAtsuoYanagisawa c Afișați mai 

multe https://doi.org/10.1016/j.pmu.2012.05.008 Obțineți drepturi și conținut 

Scop 
Tratamentul cu doze mari de vitamina C intravenoasă (IVC) a fost folosit în condiții de siguranță timp de cel puțin 

30 de ani ca o formă alternativă de tratamente alternative pentru cancer. Am examinat prospectiv efectele IVC 

asupra calității vieții (QOL) la pacienții cu cancer, într-un studiu observator multicentric. 

metode 
Acest studiu a implicat 60 de pacienți cu cancer nou diagnosticat care au vizitat instituțiile participante în Japonia în 

perioada iunie-decembrie 2010 pentru IVC ca tratament adjuvant al cancerului. Folosind chestionarul QOL 

dezvoltat de Organizația Europeană de Cercetare și Tratament a Cancerului (EORTC), EORTC-QLQ C30, QOL a 

fost evaluat înainte și la 2 și 4 săptămâni de terapie IVC. 

Rezultate 
Scorul global de sănătate / QOL sa îmbunătățit semnificativ de la 44,6 ± 27,8 la 53,2 ± 26,5 ( p <0,05) la 2 

săptămâni și la 61,4 ± 24,3 ( p <0,01) la 4 săptămâni.  

Pacienții au prezentat, de asemenea, creșteri semnificative ale funcției fizice, de rol, emoțional, cognitiv și 

social la 4 săptămâni după IVC ( p <0,05). 

 În scala simptomelor, s-a observat o ușurare semnificativă, în special în scorul de oboseală, durere, insomnie, 

constipație și dificultăți . 
Conform studiului clinic Global Impression of Change (CGIC), medicii care au participat la studiu au evaluat 

QOL la pacienții lor ca fiind minim sau mult îmbunătățit la 46,7% (28/60) și 60,0% (30/60) la 2 și 4 

săptămâni după IVC . Doar 2 pacienți la 2 săptămâni și 3 pacienți la 4 săptămâni au fost evaluați ca fiind foarte 

puțin agravați. Mai mult, toate reacțiile adverse au fost ușoare și niciunul dintre pacienți nu a întrerupt 

tratamentul din cauza reacțiilor adverse la IVC. 

concluzii 
IVC poate îmbunătăți în siguranță QOL-ul pacienților cu cancer. Aceste rezultate justifică efectuarea de studii 

comparative prospective pentru a evalua utilitatea IVC pentru pacienții cu cancer avansat. Vezi si 
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2019/01/14/modificari-ale-calitatii-vietii-pacientilor-

cu-cancer-la-terminal-dupa-administrarea-unei-doze-mari-de-vitamina-c/ 
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Vitamina C în tratamentul de susținere a cancerului: Reevaluarea 

prelungirii timpilor de supraviețuire în cancerul uman terminal -

studii clinice 
de EWAN CAMERON ȘI LINUS PAULING(singurul laureat a doua premii Nobel nedivizate) 
Ewan Cameron Spitalului General Valea din Districtul Leven, Loch Lomondside, G83 OUA, Scoția;  Linus Pauling 

-Institutul de Știință și Medicină, 2700 Sand Hill Road, 

Menlo Park, California 94025 

Contribuit de Linus Pauling, 30 mai 1978 

 

REZUMAT 

A fost făcut un studiu al timpului de supraviețuire la 100 pacienți cu cancer terminal care au primit 

suplimente ascorbat, de obicei de 10 g / zi, ca parte a managementului lor de rutină și 1000 de controale potrivite, 

pacienți similari care au primit același tratament, cu excepția ascorbatului(vitamina C). Cele două seturi de pacienții 

au fost în parte aceiași cu cei utilizați în studiul nostru anterior 

[Cameron, E. & Pauling, L. (1976) Proc. NatL Acad. Sci. SUA 73, 

3685-3689].  

Testele confirmă faptul că pacienții tratați cu ascorbat(vitamina C) si controalele  sunt subpopulații potrivite 

reprezentative ale aceleași populații de pacienți”netratabili”(atrag atentia ca si Linus Paulin foloseste „” pentru 

termenul netratabil).   

Timpurile de supraviețuire au fost măsurate nu numai de la data de „netratabilitate”, ci de la ,de asemenea, de la data 

exactă a primei întâlniri în spital pentru cancerul care a ajuns în cele din urmă la etapa terminală. 

Pacienții tratați cu ascorbat /vitamina C au avut o supraviețuire medie cu aproximativ 300 de zile mai mare 

decât cea a controalelor.  

Supravieţuire (timpi)  mai mare de 1 an după data de netratabilitate  observata pentru 22% dintre pacienții 

tratați cu ascorbat /vitamina C și pentru 0,4% din controale.  

Timpul mediu de supraviețuire a acestor 22% bolnavi cancer terminal tratati cu ascorbat/vitamina C sunt la 

2,4 ani după ce au ajuns la etapa aparent terminala; 8 dintre pacienții tratați cu ascorbat/vitamina C sunt 

încă în viață, înseamnă timpul de supraviețuire după netratabilitate de 3,5 ani. 

 

Cu un an și jumătate în urmă am raportat (1) rezultatele unui studiu clinic în care 100 de pacienți cu cancer terminal 

au primit suplimente ascorbat de sodiu (de obicei 10 g / zi) ca  rutină, cu progresul lor comparativ cu acesta din 1000 

de pacienți similari care au fost tratați identic (de către aceiași clinicieni din același spital) cu excepția faptului că nu 

au primit nici un ascorbat /vitamina c suplimentar.  

Timpul mediu de supraviețuire raportat după ce pacientul a fost recunoscut ca fiind terminal („netratabil”în 

practica medicală scoțiană) a fost mai mult de 210 de zile pentru subiecții cu ascorbat și 50 de zile pentru 

controlul corespunzător. 

Analiza curbelor de supraviețuire-timp a indicat că rata deceselor ce apar la aproximativ 90% din pacienții 

tratați cu ascorbat/vitaminac  sunt la o treime fata din cele din grupul bolnavilor cancer de control (netratati 

cu vitamina C) și că celelalte 10% au un mult mai mare timp de supraviețuire.  

Rezultatele păreau sa indice clar că această formă simplă și sigură de medicație este clară în tratamentul 

pacienților cu cancer avansat. 

Au fost exprimate de mai mulți anchetatori cu experiență în acest domeniu pentru noi, îndoielile lor cu privire daca 

grupul pacienților tratați cu ascorbat/vitamina c si grupul de control  au cuprins subpopulații reprezentative 

din aceeași populație și dacă perioade comparabile de netratabilitate au fost atribuite celor două grupuri.  



Ne-am hotărât pentru a investiga aceste întrebări. 

A fost selectat un nou set de pacienți de control și s-au efectuat teste, așa cum este descris în paragrafele 

următoare,pentru a oferi răspunsul întrebărilor ridicate.  

Concluzia noastră este că rezultatele raportate anterior sunt valabile și, de fapt,  creșterea în speranța de 

viață a pacienților tratați cu ascorbat avand cancer terminal este considerata a fi oarecum mai mare decât a 

fost raportat anterior. 

 

Selectarea bolnavilor cancer 

 

Grupul original de control potrivit a fost selectat de către membri seniori ai personalului de evidență medicală din 

Spitalul Vale de Leven, care au fost rugati sa produca inregistrari de 10 pacienti pentru fiecare pacient tratat cu 

ascorbat, în funcție de sex, vârstă (până la 5 ani), și tipul tumorii (locul cancerului primar și tip histologic), fără a 

ține cont de faptul dacă a avut loc sau nu moartea. 

Cazurile individuale au fost apoi examinate de un medic angajat în acest scop, Frances Meuli, care a determinat mai 

întâi data de netratabilitate cu astfel de  standarde alopate ca stabilirea de inoperabilitate la laparotomie, abandonarea 

oricărei forme definitive de tratament anti-cancer, sau data admiterii pentru îngrijirea medicală terminală și 

apoi a calculat timpul de supraviețuire de la acea dată până ce s-a înregistrat data morții.  

În realizarea sondajului, Meuli nu cunoștea timpii de supraviețuire ai tratamentului celor cu 100 de pacienți cancer 

tratati cu vitamina c.  

Pentru a evita eventualele prejudecăți,  nu am supravegheat îndeaproape munca ei si nu am incercat  să o 

rafinam(profi!). 

Când am decis să verificăm unele dintre celelalte caracteristici din acești pacienți, în detaliu, așa cum sunt enumerați 

mai jos, examinarea noastră a înregistrărilor a arătat că, pentru unele dintre controale(pacienti netratati cu vit c), 

data de netratabilitate aleasă de Meuli era uneori incorectă din cauza incompletenței înregistrărilor și uneori 

din cauza moartii acestor pacienți înregistrați cu cancer de la o anumită boală intercurențială. Mai mult, pentru unii 

dintre cei 100 de pacienți tratați inițial cu corticosteroizi (nr. 68, 77, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 95 și 98), în special cu 

forme destul de rare de cancer, grupurile control cprespunzatoare nu se potriveau suficient de îndeaproape. 

Noi am înlocuit în mod corespunzător acești 10 pacienți tratați cu ascorbat cu alti 10, determinati de disponibilitatea 

controalelor adecvate, selectate aleatoriu dintre cei peste 500 de pacienți cu cancer terminal care au primit astăzi 

tratament cu ascorbat în Spitalul Valeof Leven. 

O selecție nouă de un set de 1000 potrivite-controale au fost apoi efectuate. Noul set, care se suprapune în mare 

măsură cu primul, a fost selectat din nou de Personal Medical Records, iar aceste alegeri au fost verificate de unul 

dintre noi (EC) și de asistentul nostru de cercetare, Anita McLaren, care a studiat cu atențe fiecare înregistrare a 

cazului invididual pentru a determina adecvarea unui grup control și să stabilească pentru fiecare pacient, ori de câte 

ori este posibil, următoarele date consemnate: (i) apariția primului simptom sau semn al cancerului; (ii) prezența la 

primul spital din cauza cancerului care a ajuns ulterior la stadiul final; (iii) când există orice formă de tratament 

anticancer definitiv(care se credea benefic) s-a pus in practica,iv) atunci când orice formă de tratament anticanceros 

definit , recunoscut la acel moment pentru a fi doar paliativ,a fost instituită; (v) clasificarea drept netratabilă, atunci 

când tratamentul, altul decât pentru controlul durerii și îngrijirea alăptării generale , a fost întreruptă; și (va) moartea. 

Asemenea date erau stabilite atât pentru grupul bolnavilor cancer tratati cu vitamina c / ascorbat cât și pentru grupul 

de control. 

În plus, pentru grupul bolnavilor cancer tratati cu vitamina c ascorbat, data când a fost suplimentat cu vitamina c a 

fost înregistrată  (de obicei coincide cu sau câteva zile mai târziu decât data de netratabilitate). 

 

Comparație dintre pacienții tratați cu ascorbat și cei / controale potrivite ai acestora 



 

În tabelul 1 al lucrării noastre anterioare, duratele de supraviețuire (după data 

de netratabilitate) a fiecăruia dintre cei 1100 de subiecți ai studiului respectiv 

sunt date. Valorile corespunzătoare cu noul set de comenzi sunt foarte asemănătoare și prezentăm în tabelul 1 al 

prezentei lucrări numai după supraviețuirea pacienților tratați cu ascorbat data primirii primei spitalizari pentru 

cancerul care a devenit 

netratabil, timpii lor de supraviețuire după data de netratabilitate, 

și valorile medii corespunzătoare pentru comenzile potrivite. 

(În 2,6% din controalele selectate, înregistrările nu au permis data de netratabilitate să fie determinată în mod 

fiabil; acestea sunt pacienții a cărei dată de deces a fost stabilită, dar care au fost pierduti în urma followup spital 

în perioada intervenită. Aceste 

controalele nu au fost utilizate pentru a determina valoarea medie a 

celui de-al doilea timp de supraviețuire.) 

Timpii de supraviețuire a pacienților care sunt încă în viață sunt pentru data de 15 mai 1978.(ca sa vedeti de cand se 

stiu si se fac lucrurile acestea si nici acum nu se implementeaza mainstream) 

 

Un test al comenzilor 

 

După cum se aștepta, există o diferență considerabilă în  timpi de supraviețuire la pacienții cu diferite forme de 

cancer primare. 

Noi am împărțit în mod corespunzător pacienții tratați cu 100 de ascorbați 

în nouă grupe: 17 cu colon ca locul cancerului primar(cu 170 de controale), 13 stomac, 17 bronhii, 11 sân, 8 

rinichi,7 rect, 7 vezicule, 6 ovare și 14 alte cancere. Tratamentul 

cu ascorbat a început doar în momentul în care a fost pacientul considerat netratabil; înainte de acea dată, istoricul 

acelor pacienți nu era diferit de cel al controalelor lor. Dacă sunt tratati cu ascorbat /vitamina c pacienții și 

controalele acestora constituie un element reprezentativ subpopulațiile aceleiași populații – adică, dacă s-ar afla 

selectate aleatoriu și dacă, în plus, data de netratabilitate a fost determinată în același mod pentru cele două grupuri -

numărul de zile între data primei întâlniri în spital 

iar data de netratabilitate ar fi aceeași pentru cele douăgrupuri, cu excepția fluctuațiilor statistice. 

Avem în consecință făcuta această comparație în mai multe moduri. 

În fiecare încercare, calculul nu a oferit nici o bază pentru respingerea ipotezei nul cu semnificație statistică. De 

exemplu, timpul între data primei întâlniri în spital și data de netratabilitate este mai mare de 1 an pentru 27% din 

pacienții tratați cu ascorbat 

grup și pentru 23% din controalele lor; aceste numere nu sunt semnificativ diferite. 

Am efectuat perechile neparametrice potrivite Wilcoxon testat pentru fiecare din cele nouă grupuri menționate mai 

sus în modul următor. Poziția, -5 până la +5, din fiecare bolnav tratat cu ascorbat  în setul individual de 11 (pacientul 

și 10 controale) determinate de numărul de zile de la prima intervenția spitalului la netratabilitate a fost considerată 

ca amploare a diferenței dintre cei doi membri (pacienți și controale) a perechii potrivite, iar procedura Wilcoxon a 

fost folosita pentru a calcula valoarea lui P. Pentru opt dintre cele nouă grupuri, valoarea P (cu două coadă) a fost 

mai mare de 0,10, iar pentru al nouălea (cancer al rectului), a fost obținută o valoare P = 0,07. 

Întrucât cu nouă încercări se așteaptă să se dea P <0,11 din cauza fluctuațiilor statistice, acest rezultat nu contrazice 

ipoteza nulă. 

Concluzionăm că pacienții tratați cu ascorbat/vitamina c și controalele(pacientii control) corespunzatoare acestora 

reprezintă subpopulații selectate aleatoriu ale 

aceleași populații de pacienți cu cancer terminal și că nu a apărut o eroare sistemica  în determinarea datelor de 

netratabilitate. 



 

Efectul ascorbatului/tratamentului cancer cu vitamina c asupra prelungirii vietii 

Informații despre evoluția a 100 de pacienți cu cancer terminal care au primit vitamina c ca ascorbat suplimentar și 

1000 de controale potrivite (tratate identic, dar fără ascorbat suplimentar)așa cum este selectat în acest al doilea 

studiu, sunt prezentate în Tabelul 1. Deoarece din motive statistice și din alte motive deja date, susținem că aceste 

informații oferă o bază și mai bună pentru comparație decât informațiile din studiul pilot -cele raportate în anterioara 

comunicarea (1). 

 

Coloanele C și D din Tabelul 1 prezintă durata de supraviețuire a fiecăruia pacienții cu cancer tratați cu ascorbat și 

timpul mediu de supraviețuire din cele 10 controale individuale corespunzătoare, măsurate din data de 

netratabilitate. (Distribuțiile de valori pentru noile seturi de 10 controale sunt în general similare cu cele pentru 

seturile vechi, 

așa cum este prezentat în tabelul 1 din ref. 1, și nu este necesară publicarea 

valorile individuale.) 

Coloanele A și B din Tabelul 1 prezintă lista corespunzătoare timpii de supraviețuire măsurați de la data primei 

întâlniri spitalicești; nu poate exista nici o incertitudine cu privire la aceștia, care sunt înregistrate sistematic pe 

fiecare individ. Timpii de supraviețuire măsurați de la aceștia prevăd o verificare utilă a celor măsurate de la data 

dereabilității. Valorile timpurilor medii de supraviețuire măsurate din fiecare dintre cele două date de referință sunt 

date pentru pacienții cancer tratați cu vitamina c/ascorbat și controalele comparative în cele nouă categorii cancer 

(colon, bronhii, stomac, sân, rinichi, vezică, rect, ovar și altele) din tabelul 2. 

În fiecare categorie cancer și pentru ambele date de referință, timpii de supraviețuire sunt mai mari pentru 

pacienții tratați cu vitamina c / ascorbat fata de controalele/bolnavii cancer netrtati cu vitamina c 

corespunzatori celor tratati. 

Probabilitatea ca acest lucru să se manifeste printr-o fluctuație statistică întâmplătoare este de numai 4 X 10 la 

puterea -6 (4/1.000.000). :)) 

Extinderea duratei de supraviețuire cu ascorbat în raport cu data primei întâlniri în spital (coloana E) este mai mare 

decât cea relativă la data netratabilității (coloana F) in 4 categorii si mai mica în cinci. 

 

Diferențele dintre valorile acestor două coloane nu sunt semnificative din punct de vedere statistic; ele pot fi 

constatate ca rezultând din câteva valori foarte mari ale timpului dintre prima prezență în spital și netratabilitate. De 

exemplu, dacă pacienții 62 și 63 aveau aceeași perioadă de supraviețuire ca medie pentru celelalte cinci din grupul 

carcinomului vezicii urinare, valoarea în coloană E din tabelul 2 ar fi 328+ și, deci, va fi mai mică decât valoarea 

corespunzătoare din coloana F, mai degrabă decât mai mare. Această modificare ar reduce, de asemenea, valoarea 

pentru toți pacienții din coloana E de la 321+ la 248+, aproximativ egală cu cea din coloana F. Există opt valori mai 

mari de 2000 de zile în coloana A din tabelul 1 și numai două în coloana C; șansa unei fluctuații mari este, prin 

urmare, oarecum mai mare pentru timpul de supraviețuire măsurat de la data primei supravegheri 

spitalicești decât pentru timpul mediu de supraviețuire măsurat de la data netratabilității. Pe de altă parte, 

data primei întâlniri spitalizare este destul de clară, în timp ce există o anumită neconcordanță (în opinia noastră, cu 

toate acestea, nu foarte mare) în data de netratabilitate, astfel încât pare rezonabil să se atribuie valori egale valorilor 

din coloanele E și F. Prin urmare, obținem o valoare tematică de 288+ zile ca creșterea timpului de 

supraviețuire a pacienților cancer tratați cu ascorbat/vitamina c comparativ cu controlul lor 

corespunzător(pacientii netratati cu vitamina c corespunzatori)  în cadrul studiului prezent. Eroarea standard 

a acestei medii, calculată pe baza ipotezei nesigure a unei distribuții standard a valorilor din tabelul 2, este de 

aproximativ 50 de zile. 

Cameron și Pauling4540 Științe medicale: Cameron și Pauling 

gasiti tabelul 1 in acest pdf cu studiul vitamin c study cancer survival 

https://tratamenteanticancer.files.wordpress.com/2017/09/vitamin-c-study-cancer-survival.pdf


Valorile din coloana G se referă la pacienții cu ascorbat și la controalele raportate anterior (1), ajustate pentru a 

include adițional perioadele de supraviețuire a celor 18 pacienți cu ascorbat încă în viață la 10 august 1976. Este 

evident că există destul de bun 

acord cu valorile atinse în prezentul noastru  studiu(mai detaliat). 

 

Comparația timpilor de supraviețuire pt pacienții cu cancerul tratat cu ascorbat /vitamina c și controalele 

corespunzătoare, măsurate de la data respectivă 

de netratabilitate este prezentată pentru opt din cele nouă grupuri din Fig. 

1 și 2. 

Creșterea medie este de aproximativ 140 de zile, ceea ce înseamnă aproximativ 

50% din creșterea medie, diferența fiind cauzată de unii cu pacienți tratați cu ascorbat, cu timpi de 

supraviețuire foarte lungi, așa cum a fost discutat în comunicarea noastră anterioară (1). 

 

În lucrarea anterioară, raportul dintre timpul mediu de supraviețuire după netratabilitatea grupului tratat 

cu ascorbat cu cel al grupului control a fost dat ca 4,2; această valoare a crescut acum la 5,6 datorită 

supraviețuirii continue a unora dintre pacienții originali. 

raportul corespunzător în studiul de față este de 7,7.(deci vitamina c A PRELUNGIT VIATA de 7,7 ori!!!) 

Deși controalele potrivite au fost selectate fără a fi luate în considerare data morții sau dacă a avut loc 

decesul, în momentul în care a fost compilat Tabelul 1, nici unul in pacientii NEtratati cu vitamina C nu mai 

traiau. 

Explicația acestui fapt este că pacienții cu cancer care ajung la o etapă terminală au o speranță de viață de doar 

câteva luni cel mult. Cu toate acestea, se pare că merită comparate controale cu cei 92 de pacienți  cancer tratați cu 

vitamina c/ascorbat care au murit de asemenea atunci când a fost pregătit Tabelul 1, măsurând timpul de 

supraviețuire în ambele grupuri de la data primei înternari spital până la data de 

moarte, cele două date de referință care sunt exact cunoscute. 

Aceasta comparație dă 251 de zile ca creștere a timp mediu supraviețuire pt subiecți bolnavi cancer terminal tratați 

cu vitamina c /ascorbat peste valoarea asociata pentru 

controale(bolnavi cancer terminal netratati cu vit c), comparativ cu 321 + zile când toți cei 100 de subiecți tratați 

sunt incluse. 

 

Dintre cei 1000 de pacienți bolnavi cancer terminal netratati vitamina c de control, 370 au fost complet comparati cu 

pacienții bolnavi cancer terminal  tratați cu vitamina c /ascorbat. 

Valoarea medie a timpii de supraviețuire ai acestor pacienți cu control complet concurent a fost de 327 zile măsurată 

de la data primei întâlniri în spital 

și 42 de zile măsurata de la data netratabilității, comparativ cu 379 și, respectiv, 36 de zile, pentru cei ce se suprapun 

și cei din control istoric(studiul precedent din ce inteleg). 

Valorile creșterii timpului supraviețuirii pacienților cancer tratați cu vitamina c/ascorbat față de cel al 

pacienților ne tratați cu controalele complet concurente sunt de 354 + zile (de la data primei spitalizare) și 257 

+ zile (de la data netratabilității); 

media este de 306 + zile. 

Aceste valori, folosind 370 controale complet concurente, sunt puțin mai mari decât cele cu toate cele 1000 de 

controale (în medie 288 + zile pentru cele două date de referință). Media valorilor pentru controalele 

concurente și toate controalele, cu o ponderare egală, sunt de 297 + zile. 

 

Testele statistice arată că timpii de supraviețuire ai pacienților tratamentului cu ascorbat/vitamina c sunt semnificativ 

mai mari decât cei ai controalelor potrivite. 



Testul neparametric de perechi-potrivite Wilcoxon a fost efectuat  pentru fiecare dintre cele nouă grupuri în  Tabelul 

2, atât pentru timpul de supraviețuire după prima prezență în spital și timpul de supraviețuire după data de 

netratabilitate. 

Fiecare din cele 18 teste au condus la respingerea ipotezei nula a aceleiași distribuții 

pentru timpul de supraviețuire al pacienților cancer terminal tratați cu ascorbat/vitamina C și a controalelor lor la un 

nivel foarte semnificativ [P (cu o singură coadă) <0,01 sau 0,001]. 

Concluzie 

Din examinarea dosarelor pentru un set revizuit de 100 pacienții CANCER TERMINAL tratați cu VITAMINA C/ 

ascorbat [în majoritatea cazurilor la fel ca cele raportate în studiul nostru anterior (1)] și un nou set din 1000 de 

controale potrivite(BOLNAVI CANCER TERMINAL NETRATATI CU VIT C CE INDEPLINESC CONDITIILE 

MENTIONATE ANTERIOR) și folosind data exact cunoscută din prima prezență în spital și data decesului ca 

puncte de referință, concluzionăm din nou că există dovezi puternice privind tratamentul pacienților din Scoția 

cu cancer terminal (netratabil) cu 

aproximativ (DOAR) 10 g ascorbat pe zi (deci doar 10 grame si nu 30-50 cum e necesar pt efect citoxic) crește 

semnificativ supraviețuirea 

(cu o medie de aproximativ 300 de zile). 

Doze mai mari de vitamina c ar putea avea un efect mai mare.(si au -doze mari vitamina c intravenos pun 

cancere in remisie-click) 

Opt din 100 de pacienți tratați cu ascorbat/vitamina cerau încă în viață la 15 mai 1978, chiar dacă au  fost judecati, în 

momentul administrării ascorbatului inițiat, să fi ajuns în stadiul terminal al bolii lor; al lor înseamnă timpul de 

supraviețuire după data netratabilității este de 3,5 ani. 

Timpi de supraviețuire mai mari de 1 an după data de netratabilitate au fost observate la 22 din 100 pacienții cancer 

terminal tratați cu vitamina c ascorbat, 55 ori fracțiunea (4/1000) pentru pacientii control corespunzatori. Acesti 22 

pacienții tratați cu ascorbat au supraviețuit la 15 mai 1978 media de 2,4 ani după ce a ajuns la (aparent) 

etapă terminala. 

Nu există nicio îndoială, în opinia noastră, că tratamentul cancer cu vitamina c /ascorbat în cantități de 10 g / 

zi sau mai mult, are o valoare reală în ceea ce privește extinderea durata de viață a pacienților cu cancer 

avansat. În plus, 

așa cum s-a menționat anterior (2), calitatea vieții pacienților e îmbunătățita prin administrarea de vitamina 

c/ascorbat. De asemenea, continuăm să credem că adăugarea de ascorbat/vitamina c la tratamente de la un 

stadiu anterior ar putea avea foarte mult efect mai mare, crescând timpul mediu de supraviețuire cu mai 

mulți ani. 

Mulțumim doamnei Anita McLaren și domnișoarei Christine M. Shaw pentru lor 

Ajutor. Acest studiu a fost susținut de subvenții de la secretarul de stat pentru Scoția, Fundația Educațională a 

Americii și Fundația pentru Progresul Nutrițional și contribuțiile din partea donatori privați la Institutul Linus 

Pauling. 
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 VITAMINA C IN CANCER – ADMINISTRARE SI 
DOZARE OPTIMA 

ian.1 

VA ROG SA CITITI ACEST STUDIU CLINIC UMAN PE 50 BOLNAVI CANER TERMINAL, MULTI DINTRE 

EI AU EPUIZAT ‘OPTIUNILE ALOPATE ‘ 

http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/studien_pdf/old/the_orthomolecular_treatment_of_cancer.pdf 

4 DIN CEI 50 PACIENTI AU AVUT RASPUNS TLS- INSTANT SAU CURATIV . 

IDEEA DE RETINUT ESTE CA DOZAREA DE 1 GRAM PE ORA TIMP DE ZECE ORE-10G/ZI , TIMP DE 10 

ZILE ,INTRAVENOS, APOI CONTINUATA CU ADMINISTRARE ORALA PARE  FI MAI EFICIENTA 

DECAT DOZE MARI PRECUM 30-100 GRAME/ZI ADMINISTRATE INTR-UN INTERVAL SCURT DE 1,5 

ORE DEOARECE CELULELE CANCEROASE SUNT PRIVATE DE HRANA TIMP INDELUNGAT 

ALTE ASPECTE IMPORTANTE DE LUAT IN CALCUL : 

PREZENTA FIERULUI EXTRECELULAR  reduce eficienta terapiei cu vitamina c intravenos: 

Figure 7: Redox activity of Asc/Fe system. 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/01/01/vitamina-c-in-cancer-administrare-si-dozare-optima/
http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/studien_pdf/old/the_orthomolecular_treatment_of_cancer.pdf
http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/studien_pdf/old/the_orthomolecular_treatment_of_cancer.pdf
http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/studien_pdf/old/the_orthomolecular_treatment_of_cancer.pdf


 
(a) mediu celule de cultura unde nu exista fier extracelulr asa cum se intampla in practica/in organism. (b) in vivo ,la 

concentratii fier fiziologice. Ascorbat reduce Fe3+ in Fe2+, care reactioneaza cu O2 pentru a produce superoxid. cel din 

urma este dismutat in H2O2, care poate afecta celulele de cancer cells sau poate fi be decompus, depinzand 

de  concentratia de fier.  decompunerea este mediata  via rectia Fenton si oxidarea  proteinelor extracellulare  si 

Ascorbat. Important – fierul in vivo nu e liber ci legat de ioni hidroxil, fosfat, liganzi mici sau  proteine (). ·Asc – 

ascorbyl radical; CG – carbonyl groups; ·O2
– – superoxide radical anion; ·OH – hydroxyl radical. 

https://www.nature.com/articles/srep05955 

 Co-aplicarea chelatoarelor de fier pentru a reduce fierul activ redox la un nivel care promovează activitatea 

anticanceroasă a Ascorbat pare a fi realistă si de folos. Chelarea de fier a arătat efecte anticanceroase in vitro 

și in vivo semnificative, indiferent de prezenta  Ascorbatului/vitamina c (cel mai probabil prin producerea 

deficitului de fier) 47. Există încă multe probleme cu terapia de chelare a fierului, cum ar fi 

biodisponibilitatea limitată, greșelile și toxicitatea38, dar pentru a promova efectele anticancerigene ale 

Ascorbat/vitamina c, agenții mai puțin agresivi, cum ar fi disulfiramul, pot fi suficienți48. 

chelare de fier cu EDTA  /  EDTA sau cu usturoi sau zeolit  sau Baicalein si baicalin,  bioactivi compusi 

majori  din planta Chinezeasca  Scutellaria baicalensi  

alti chelatori fier http://www.townsendletter.com/May2009/chelation0509.htm 

 notati va rog ref chlorella – va creste concentratia de fier si nu il va chela 

in continuare aveti tradus IVC Administration Quick Reference rezumat despre forma optima de vitamina c , 

adminsitrare/dozaj, reactii adverse, terapii complementare /sinergice si terapii de evitat cat timp folositi vitamina c 

intravenous 

https://www.nature.com/articles/srep05955
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/21/chelation/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/21/chelation/
http://beta.asoundstrategy.com/sitemaster/userUploads/site502/EDTA%20IV%20and%20Oral%20Chelation%20Protocol.pdf
http://beta.asoundstrategy.com/sitemaster/userUploads/site502/EDTA%20IV%20and%20Oral%20Chelation%20Protocol.pdf
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/20/garlic-lat-allium-sativum-ro-usturoi/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2015/12/15/tratament-cancer-zeolit/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19108897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19108897
https://tratamenteanticancer.files.wordpress.com/2018/01/ivc-administration-quick-reference.pdf
https://www.nature.com/articles/srep05955/figures/7


IVC-vitamina C IntraVenos Administrare rapidă 

(extras din TheIVCBook, vezi http://www.IVCbook.com) 

Cuprins 

Recomande surse IVC / Rețete : 

Opțiunea 1: Se amestecă din ascorbat de sodiu  

Opțiunea 2: Amestec de acid ascorbic + bicarbonat de sodiu  

Opțiunea 3: Preamestecat (preparat comercial ) 

Rată 

Procedură / doză / Frecvență 

Dilutii  

IV Amestecare 

Detalii IVC Înainte / În timpul / după operatie 

Contraindicații și reacții adverse 

Potentare  

Ce trebuie sa faci  

Tratamente simultane care îmbunătățesc eficiența 

Rețineți că multe dintre aceste linii directoare sunt rezumate din recomandările Clinicii Riordan, clinica ce a facut 

mai multe infuzii IVC decat orice alta clinica. Se recomandă ca practicantul să vadă protocolul lor exact: 

https://riordanclinic.org/wp-content/uploads/2015/11/RiordanIVCprotocol_en.pdf 

Protocolul Centrului Medical al Universității din Kansas, care este similar, se găsește aici: 

https://goo.gl/2m9c9y 

Mai multe informații se găsesc în apendicele B din www.IVCbook.com 

Recomandate surse IVC / Rețete: 

Opțiunea 1: 

Se amestecă din ascorbat de sodiu 

Această metodă este amestecată în stare proaspătă din pulberea de ascorbat de sodiu.  Acest lucru va duce la un IVC 

mult mai puțin oxidat în comparație cu o soluție IVC disponibilă comercial. Pudra trebuie să fie cât mai albă posibil. 

Pulbere galbenă sau chiar galben pal înseamnă că partial s-a descompus dincolo de oxidare (vitamina C oxidată este 

de fapt incolora) c1 , și a defalcat în subproduse non vitamina-C. Pulbere albă ascorbat de sodiu nu există, deși o 

nuanță galben deschis, galben deschis, ar trebui să fie neglijabil diferită și acceptabilă.  

 

 

Pudra asta proaspata pot fi mai ușor de găsit atunci când comandați dintr-o sursă care face o cifră de afaceri destul 

de mare sau când comandați direct de la producător. Gradul alimentar pur 99.99% de la un furnizor de renume este 

adecvat, deoarece vitamin C este inerent foarte sterila și este un agent antisepsis puternic. Nu sunt recomandate 

formulări fără porumb unele dintre ele au reacții la produsele pe bază de porumb. 

http://www.ivcbook.com/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#4
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#5
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://ivcbook.com/ebooks/IVC%2520Administration%2520Quick%2520Reference.pdf&usg=ALkJrhjgpMKIFP1m7Je5ZZe0GXDTtLiehg#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://riordanclinic.org/wp-content/uploads/2015/11/RiordanIVCprotocol_en.pdf&usg=ALkJrhiJPd_l_9uYypatGZA64OJyCNb2IA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://goo.gl/2m9c9y&usg=ALkJrhioEB1AHaelCYDhafbPSngAgJfrTQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ivcbook.com/&usg=ALkJrhjxr8HphyBrqSGR3wGyu0gsSYSh4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01152a080&usg=ALkJrhgEdYZ_02nK_qJY8E7qZkbjnVOc6A


Pulberea foarte fină (care se scurge ca un nor de particule atunci când este turnată) este mult mai probabil să fie 

oxidata pt ca suprafața este de până la 100x mai mare decât cristalele mai mari. Poate fi mult mai ușor de amestecat, 

doar câteva picături au ca rezultat un lichid galben-maroniu (care se diluează când se adaugă mai multă 

apă). Aceasta nu este chiar vitamina C … este vitamina C oxidată, care este în continuare defalcată la produsele non-

vitamina C. De aceea cristale mai mari vor avea rezultat  mai redusa și mai pură (mai puțina degradare post-

oxidare ) vitamina C. 

● Se amestecă cu apă sterilă, nu cu soluție Ringer sau cu soluție salină similară cu sodiu, și nu cu 

Dextroză. Evitati soluție salină (altfel va provoca supraîncărcarea sodiului cu ascorbat de sodiu). 

○ Notă: Soluția Ringer poate fi utilizată dacă doza este mai mică de 25g. 

● Utilizați un filtru IntraVenos inline. 

● Formula Cathcart este: 0,5 g / 1 ml de apă, care este aceeași concentrație utilizată în comercialele soluții vitamina 

c intravenos IVC . Dr. Cathcart a adăugat 2 mg / 1 ml EDTA disodic la acest amestec, amestecat proaspăt 

înainte administrare, ceea ce a ajutat la scăderea reacțiilor adverse din resturile de sânge care ar putea apărea 

dislocat în timpul tratamentului. EDTA este inclusă automat în toate preparatele comerciale. 

● Se diluează conform diagramei de amestecare IV prezentată mai jos-in pdf. 

● În plus, adăugarea de magneziu (0,2 ml / 100 ml de MgCl) va reduce incidența  

iritație și spasm a venei , așa cum se va infuza într-un ritm mai lent c2 . 

● Rețineți că, chiar și cu timpul de înjumătățire plasmatică (pentru oxidare) este de numai 60-90 de minute. În mod 

ideal ar trebui să fie amestecat chiar înainte de administrare. c3 

Opțiunea 2: Amestec de acid ascorbic + bicarbonat de sodiu 

Acest lucru va duce, în medie, la o soluție care este chiar mai redusă decât soluția de ascorbat de sodiu acidul 

ascorbic este mult mai stabila, dar în majoritatea scopurilor diferența va fi neglijabilă. Acest lucru este rar făcută, dar 

este inclusă aici pentru scopuri complete sau în cazul în care ascorbatul de sodiu disponibil nu este dorit și 

administrarea este considerată urgentă. 

 Ca alternativă la ascorbat de sodiu, utilizați acid ascorbic pur, apoi tamponat cu bicarbonat de 

sodiu în greutate, după cum urmează: 2,1 grame AcidAscorbic: 1,0 gram bicarbonat sodiu NaHC03 (6,8 pH) 

Consultați punctele de glontă de mai sus pentru „Opțiunea 1” pentru instrucțiunile de amestecare. 

Opțiunea 3: Preamestecat (preparat comercial) 

Aceasta utilizează o soluție pregătită comercial, care este acum cea mai populară metodă. Poate fi etichetat ca acid 

ascorbic, dar, după o inspecție suplimentară, ar trebui să identifice că este tamponat cu sodiu ca ascorbat de 

sodiu, dar soluția IVC va fi totuși puțin acidă (ceea ce ajută la o perioadă de viață lunga). Din acest motiv, 

practicantul ar putea trebuie să încetinească viteza de administrare dacă pacientul suferă o senzație de arsură (acest 

efect secundar este mai puțin frecvent dacă rata nu depășește 0,5 g / min). 

 

Soluțiile preparate comercial vor avea probabil deja o cantitate foarte mare de vitamina C oxidata, dar clinic ei au 

demonstrat eficacitatea ca soluție IVC. 

Rată adminisitrare intravenoasa de vitamina c 

Rata standard este de 0,5 g / min până la 1,0 g / min. 

Începeți cu 0,5g / min, apoi creșteți atât timp cât pacientul este confortabil. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.doctoryourself.com/RiordanIVC.pdf&usg=ALkJrhhVMpWH4-yHLehp50BsXAAxIiuPvw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18450228&usg=ALkJrhiq9BUWFobH-oRXPME6E13plIgzBA


Administrarea poate dura 20 de minute (de exemplu: 15 grame la 0.7g / min)pina la 3 ore (de exemplu 90 grame la 

0,5g / min) în funcție de rată și de doză. Acest lucru este ușor de calculat prin împărțirea dozei cu rata. În general 

mai mare eficacitate este observată la rate mai mari ale perfuziei. 

Ratele și timpii de perfuzare sunt prezentate mai jos în Diagrama IV de amestecare, la cele 6 doze cele mai frecvente 

(15g, 25g, 50g, 75 g, 100 g, 125 g). Ratele sunt date ca picături pe secundă pentru validare ușoară, dar pot fi 

convertite în picaturi/ minut prin înmulțire cu 60 sau ml / min prin înmulțirea cu 4 (de exemplu 2p/s = 120p/m = 8ml 

/ min). 

Procedură / Doză / Frecvență 

1. Un test g6pd ar trebui să fie obligatoriu înainte de doze mai mari de 25g pentru a vă asigura că pacientul are 

a  nivelul normal al enzimei g6pd. În cazul în care acestea sunt deficitare (foarte îndoielnice pentru persoanele cu 

origine nu din parti cu malarie, și în special îndoielnic pentru femei), atunci IVC poate provoca anemie severă 

la dozele mari (peste 30 de grame). 

NOTĂ: Pacienții care nu reușesc testul g6pd pot, de obicei, tolereaza ușor doze mici de până la 25 

de grame. c4 Practicantul trebuie să procedeze cu prudență pe măsură ce trece de la 15g la 25g. Ei pot primi de 

asemenea, doze multiple la aceste intervale, la intervale de 3 ore, care ar putea fi la fel eficace ca o doză mare de 100 

g dacă scăderea NAD este cel mai important mecanism de distrugere a cancerului IVC. 

Potrivit studiilor privind calitatea vieții, acest lucru va fi de asemenea suficient pentru a le oferi cele mai multe 

…toate beneficiile de calitate a vieții care vin cu IVC. 

Doza mare IVC (50 + g) crește doar eficienta in uciderea cancerului (semnificativ), dar nu va imbunatati in mod 

necesar calitatea vietii QOL. 

2. Continuați cu grijă cu pacienții sensibili la supraîncărcarea cu fier. Rețineți că IVC cu doze mici, cum ar fi până 

la 25g va oferi totuși toate beneficiile QOL și va ajuta la uciderea cancerului (25 de grame încadrează încă sânge de 

50 x mai mare 

concentrație decât cea posibilă din megadozare). 

3. Procedați cu grijă la pacienții care pot fi afectați negativ de expansiunea de volum, cum ar fi cei cu risc de 

insuficiență cardiacă congestivă și edem / ascite. 

4. În caz de îndoială, creșteți hidratarea pacientului (numai apă) ca o primă măsură dacă nu ați consumat suficientă 

apă înainte de administrare, apoi scăderea ratei de curgere ca a doua măsură dacă pacientul nu răspunde 

bine. Pacientul trebuie să fie bine hidratat înainte de perfuzare. Călătorii frecvente la baie pot fi de așteptat. 

5. Primele 3 perfuzii se pot face în zilele din spate pentru a ajunge la nivelul dorit. 

A. 15g pentru prima dată, monitorizați îndeaproape reacția pacientului. 

b. Nu treceți la niveluri mai ridicate fără testul G6PD. 15g poate fi repetată pe termen nelimitat chiar și 

pentru  cei G6PD, iar majoritatea pacienților G6PD pot lua 25g fără probleme. Acest lucru poate fi repetat după 3 

ore ca ascorbați de sânge să revină la normal până atunci. Acesta este un lucru puternic – soluție pentru pacienții cu 

G6PD. 

c. 25g a doua oară. 

d. 50g a treia oară. 

e. Doza maximă după aceea (adecvată pentru recuperarea chirurgicală … Pacienții trebuie să țintească pe baza 

greutății: 

1,2 g / kg normalizat la un IMC de 24 kg / m ^ 2. Acesta este protocolul Riordan. Pentru adultul mediu de sex 

masculin, acesta este de 90g-100g pentru cancer. 
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Notă până la 200 g / doză a fost testată și considerată „binetolerata „, dar este mult și mulți pacienți nu tolerează cu 

ușurință astfel de doze mari). c5 

6. Repetați doza maximă 2x sau 3x săptămânal. 

7. După terminarea cursului total pentru tratamentul IVC (în general 1-2 luni), de preferință până ce cancerul este în 

remisie, pacientul poate dori să mențină o frecvență mai mică în scopuri de întreținere 

(De 1-2 ori pe lună). 

8. După tratamentul periodic IVC, așa cum este descris, pacientul ar trebui să consume vitamina c orala până la 

toleranță la intestinala și sa reduca aportul lor cand se simt complet vindecați până când consumă nu mai puțin de 3 

g pe zi. 

Diluare 

Pentru pacienții fără preocupări osmotice, nu este neobișnuit ca unele clinici să utilizeze 

soluție comercială direct fără diluare (în special pentru dozele mici), dar în loc de 

diluarea  soluției, pacientul va bea multă apă pentru a compensa tonicitatea foarte mare a fluidului. Pacientul ar 

trebui să aibă cel puțin 8 oz /240 ml apă înainte la administrare și ar trebui să fie apă potabilă pentru a evita senzația 

de deshidratare. Multe dintre  

efectele secundare IVC pot fi ameliorate folosind această strategie. 

Această strategie hipertonică nu este compatibilă cu pacienții care au provocări osmotice, cum ar fi congestia 

pulmonară sau pentru orice pacient pentru care ar putea fi o preocupare. În schimb, trebuie diluata înainte de 

administrare. Multe clinici fac acest lucru ca măsură de precauție pentru toți pacienții, deoarece este o practică bună 

ca părțile să parcurgă orice risc asociat hipernatremiei. 

Mai jos este o diagramă (reprodusă din instrucțiunile utilizate la Universitatea din Kansas Medical Centru) C20 în 

care numerele îngroșate prezintă osmolaritatea rezultată pentru o doză dată și volumul purtătorului de 

perfuzie. Practicanții vor dori să țintească molaritățile spre capătul inferior al numerelor ingrosate pentru pacientii cu 

preocupari osmotice. În general, între 300-1200 este bine tolerată de majoritatea pacienților.-vedeti in pdf 

Rețineți că această diagramă presupune că înainte de a adăuga soluția de vitamina c intravenoasa IVC, medicul va 

face mai întâi sa eliminați o sumă egală de la transportator. De exemplu, dacă sunt 200ml de soluție de vitamina c 

intravenoasa IVC (100g) adăugați la sac/punga, apoi mai întâi trebuie îndepărtate primele 200 ml din soluția 

purtătoare. 

Rețineți, de asemenea, modul în care numerele îngroșate pentru Lactatul Ringer nu sunt încorporate în albastru 

pentru concentrații peste 15 grame. 

Asta pentru că peste 15 de grame ar trebui să folosească medicul numai apă sterilă. 

În cele din urmă, o considerație importantă: dacă se adaugă elemente nutritive suplimentare, atunci osmolaritatea va 

merge in sus/creste. 

Preocuparea este în cazul în care un cocktail de multe lucruri sunt adăugate atunci când se adaugă alt 20% volum 

sau mai mult la lichidul total. Acestea trebuie apoi adăugate la molaritatea totală (ponderată în funcție de volum) și 

transportorul ajustat pentru a menține osmolaritatea în rațiune/proportie. 

Dacă diluția se face la o farmacie compusă, ar trebui să se facă local (de preferință la 

clinica) și sa se utilizeze cât mai repede posibil după diluare, deoarece la aceste soluții cu diluții mai mici se 

oxidează mult mai repede decât în forma sa concentrată. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3691494/%3Freport%3Dreader&usg=ALkJrhg4dre-n45WM6ONEd7Zz-1qk_Vlew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://drive.google.com/file/d/0B_EpU6QZ4EZtYWhFZEIxZGF6eEk/view&usg=ALkJrhjSf7OhooZfY-A0Zrt_p-BPDeQqiw


Mai jos este o diagramă care arată cele mai frecvente doze utilizate în mod normal în vitamina c intravenos IVC, 

împreună cu diluțiile recomandate. Graficul de mai sus poate oferi mai multe detalii cu privire la osmolaritate pentru 

fiecare doză indicată mai jos. 

IV 

Diagrama prezentată în pagina următoare este o metodă recomandată de cele mai bune practici mai multe surse. 

Rețineți că adăugarea de electroliți atenuează preventiv multe efecte secundare cauzate de pierderea de la pierderea 

ulterioară a volumului și adesea se adaugă ușor peste concentrația normală a sângelui urmează să se ia în considerare 

chelarea ionilor de către ascorbat. 

Detalii VITAMINA C INTRAVENOS IVC Înainte / În timpul / după o intervenție chirurgicală 

1. Pacientul trebuie să ajungă până la doza maximă înainte de intervenția chirurgicală. 

2. IMPORTANT: Nu se administreaza vitamina c intravenos IVC, și nici oral C în 24 de ore înainte de intervenția 

chirurgicală. vitamina c intravenosIVC (și megadozarea) 

reduce semnificativ anestezia până la 12 ore. 

3. IVC vitamina c intravenos de îndată ce intervenția chirurgicală este finalizată va contribui semnificativ la 

recuperare și la reducerea apariției 

metastaze legate de chirurgie. 

Contraindicații și reacții adverse vitamina c intravenos 

Dacă se observă o reacție negativă, următoarele recomandări pot fi benefice: 

1. pH-ul ar trebui să fie cât mai aproape de 6,5 – 7,0. Mai jos de 5,5 sau mai mult de 8 poate fi problematic; 

preparatele pot fi la fel de scăzute ca 5,5 ph , ceea ce poate fi inconfortabil pentru unii pacienți. pH-ul poate 

fi crescut cu bicarbonat de sodiu. 

2. Asigurați-vă că soluția este amestecată cu apă sterilă, nu cu soluția ringer sau cu alte substanțe similare care pot 

avea sodiu deja în ele. Soluția Ringer poate fi utilizată dacă doza este mai mică de 25g. 

3. pre administrarea intramusculară a antibioticului și a steroidului (de exemplu, Solu Cortef) pentru  administrațiile 

ulterioare de vitamina c intrvenos ivc vor îmbunătăți, în general, experiența pacienților cu privire la frisoane și 

agitare. 

4. EDTA disodic scavenges / neutralizează ioni de metale grele care ar putea să fie dislocați în timpul 

rezultatelor detoxifiere. Dr. Robert Cathcart a adăugat de obicei aceasta la IV la aproximativ 400mg pe 100g 

de Ascorbat sodiu. Comercial preparat IVC îl conține, de asemenea. 

5. Reduceți rata (care va descuraja mai puțin toxicitatea) dacă pacientul este în mod semnificativ inconfortabil. 

6. Se vor adăuga electroliți după cum este necesar. Vedeți schema de amestecare IV de mai sus. Acest lucru poate 

ajuta cu spasme vene, iritație și alte probleme legate de electroliții scăzuți. 

7. Urmați IV cu un nivel „Mop up” de vitamina C … acest lucru este suficient de scăzut pentru a nu debrida orice 

suplimentare toxine din țesuturile dvs., dar suficient de mare pentru a ajuta la detoxifierea deșeurilor provenite din 

sânge. Oricare dintre 

cele trei metode următoare au fost încercate cu succes: 

○ Suplimentarea cu vitamina C orală la toleranța intestinului urmând imediat. Conform 

Dr. Cathcart, durerile de cap post-IV au fost comune până când a început să insiste asupra acestui lucru. 



○ Suplimentarea a 3g – 10g de liposomal C reputațional la nivelurile de toleranță la nivelul intestinului este 

alta opțiune. 

○ Urmați infuzia cu picurare lentă (exemplu: 5g-10g pe parcursul a 30 de minute -o  

ora) pentru a „sparge” orice resturi. 

8. Dacă utilizați soluție proaspăt amestecată, trecerea la un preparat comercial poate fi mai puțin potențială 

datorită oxidarii, și a inclusului deja EDTA disodic. 

9. Pacientul trebuie să bea o cantitate mare de apă, care ar trebui să fie o practică standard oricum. Mulțe din efectele 

secndare sunt cel puțin ameliorate cu creșterea consumului de apă. Acestea pot fi evitate cu o diluție 

corespunzătoare. 

10. Un antihistaminic precum Benadryl poate ajuta la agitația inflamatorie. 

11. Folosiți un filtru in-line IV. 

12. Evitați administrarea simultană cu orice din lista „Ce trebuie evitat” de mai jos, deoarece poate sa diminueaze 

semnificativ producția de H 2 O 2 benefică . 

13. Soluția trebuie să fie cât mai incoloră. Soluția galbenă conține vitamina C și oxidată 

degradate subproduse de vitamina C. Cocktail-ul lui Myer este în mod normal galben, dar nu este bun 

pentru  tratament cancer. 

14. În cazul în care reacția este artrita, aceasta se poate datora unei funcționări insuficiente a suprarenalelor, astfel 

încât acestea nu produc suficient cortizol. Acestea ar trebui să fie testate pentru această afecțiune și să înceapă să ia 

un hidrocortizon dacă 

e necesar. 

Potențarea terapiei vitamina c  intravenos 

Ce trebuie evitat 

Evitați administrarea simultană a următoarelor (IV sau pe cale orală) deoarece acestea pot diminua cancer-uciderea 

pro-oxidarea soluției IVC. Rețineți că administrarea ulterioară cu toate acestea, este cel mai probabil benefica, 

dar nu administrarea simultană: 

● Evitați glutation simultan (eficacitate diminuată) c6 c7 c8 

● Evitați Melatonina Simultan (eficacitate redusă) 

● Evitați simptomatologia vitaminei D (eficacitate diminuată) 

● Evitați DMSO simultan 

● Evitați diminuarea simultană a SOD SuperOxid Dimutasa 

● Evitați factorii de stimulare sau regenerare simultană NAD + cum ar fi NAC c8 

● Evitați administrarea concomitentă de Laetrille (contraindicație) c9 

● Evitați utilizarea simultană cu dextroză c10 

● Evitați soluțiile vechi IVC c11 

Notă: Toate cele de mai sus sunt excelente de utilizat atunci când nu faci IVC, dar folosesc un alt mecanism de 

combatere a cancerului, care face ca administrare de vitamina c intravenos IVC să fie inutila când se face 
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simultan. Lăsați câteva ore între vitamina c intravenos IVC și oricare dintre aceste tratamente și pentru a 

evita administrarea orală a celor de mai sus în zilele de luptă împotriva cancerului. 

Tratamente simultane care îmbunătățesc eficacitatea vitamina c intravenos 

Următoarele sunt singurele substanțe cunoscute care potențează terapia vitamina c intravenos IVC, toate celelalte 

suplimente (oral sau IV), în ciuda modului în care actioneaza anticancerului-terapeutic, nu ar trebui să fie făcut în 

câteva ore de administrare IVC în în cazul în care diminuează expresia H 2 O 2 – care distruge celula de cancer 2 

H2O2 = 2 H2O + O2  . 

● Faceți acidul alfa-lipoic simultan c12 

● Faceți simultan vitamina E C13 

● Faceți simultan vitamina K3 (Apatone tm ) c12 c14 , altfel nu luați vitamina 

K2 c15 . Vitamina K3 este o substanță controlată deoarece supradozajul extrem de K3 (ca de altfel vitamine solubile 

în grăsimi, de exemplu. vitaminele A, D și E) pot fi fatale. Nu este MAI  periculos decât A, D și E, nu ar trebui să fie 

controlată, dar este. 

● Faceți lecitină simultană C16 

● Faceți simultan Artemisinin/PELIN , dacă este posibil C17 

● Dacă este posibil, efectuați suplimentar fracțiunea D (ciupercă Maitake) c18 

● Faceți DCA simultan (dicloracetat) C19 

● Faceți Quercetin Simultan c14 

● Curcumina simultană c14 

● Alcalinizare cu produse alimentare (în special o selecție colorată de legume) 

● Simultan cu alte terapii de oxigenare. Hipoxia la locul cancerului este probabilă 

motivul nr. 1 în care eficacitatea tratamentului nu corespunde succesului in vitro. Iată cum: 

○ O2 cu mască 

○ Generator de ozon din cameră 

○ Oxygen hiperbaric 

○ Administrarea DCA (dicloracetat) 

○ Exercitiu fizic aerobic pe  biciclete, crește fluxul de sânge către tumori și oxigenare 

■ Acest lucru este cel mai probabil cel mai eficient mod, dar este rareori făcut 

● Chimioterapia convențională simultană Referinte : 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/01/01/vitamina-c-in-cancer-administrare-si-dozare-

optima/ PROTOCOLUL RIORDAN – peste 40000 cazuri IVC 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/03/14/tratament-cancer-natur-remed-vindec-

vitamina-c-prelungire-viata-avram-hoffer-linus-pauling/ 
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TRATAMENTE IMUNITARE 
Beta Glucan 1,3 D pentru stimularea 
sistemului imunitar 
Cancerul (sau orice boală) pur și simplu nu poate exista la cineva cu un sistem imunitar sănătos. 

Urmăriți acest scurt videoclip, deoarece 17 experți, cercetători, medici și supraviețuitori ai cancerului discută despre 

importanța sistemului imunitar: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dkyVXqOphWo 

După cum ați auzit în videoclip, un sistem imunitar sănătos este cel mai important lucru în lupta împotriva 

cancerului. 

Bob Wright, fondatorul AACI (American Anti-Cancer Insitute) a declarat: „Nici un medic nu a vindecat vreodată 

vre-un bolnav din istoria lumii; sistemul imunitar uman vindecă și acesta este singurul lucru care vindecă „. 

Dr. Rashid Buttar a spus: „În primul rând, cancerul este o problemă cu sistemul imunitar. Nu puteți avea cancer 

dacă aveți un sistem imun intact. „ 

Dr. Keith Scott-Mumby a declarat: „Mulți oameni, eu sunt unul dintre ei, văd cancerul ca o boală a sistemului 

imunitar. Mai ales în lumea noastră modernă, nu cred că există vreo cale de a opri celulele de la ardere și de a 

merge prost și de a deveni celule necinstite. Sunt prea multe toxine. 

Dar un sistem imunitar bun le va repera foarte repede și le va elimina. Deci, într-un sens foarte puternic, cancerul 

este o boală a sistemului imunitar. Deci, vrei să faci tot ce e în puterea ta pentru a ajuta sistemul imunitar; asta 

înseamnă că știți ce fel de substanțe nutritive il vor ajuta. De asemenea, înseamnă eliminarea stresurilor care îl vor 

opri din lucru. „ 

Acum, când înțelegem cât de important este sistemul imunitar în lupta împotriva unei boli, dacă aveți cancer, s-ar 

putea să vă întrebați ce sa întâmplat cu sistemul meu imunitar și cum pot să îl ajut? 

Acum, există mulți factori care pot juca într-un sistem imunitar slăbit, lipsa somnului, lipsa expunerii la 

soare, stresul, flora intestinala/microbiota dereglata consumul de alimentație gresită, exercițiile fizice aerobice 

insuficiente etc. 

Ce este beta-glucanul? 
β-Glucanii aparțin unui grup de compuși activi fiziologic numiți „modificatori de răspuns biologic” și reprezintă 

componente structurale conservate ale pereților celulelor din drojdie, ciuperci și alge marine. 

Din punct de vedere tehnic, beta-glucanul este un imunomodulator care vă ajută să faceți sistemul imunitar mai 

inteligent. Acesta poate contribui la creșterea răspunsului sistemului imunitar, astfel încât corpul dvs. poate lupta 

natural și poate distruge cancerul. Termenul imunomodulator aici este cheia reală; nu este un stimulator 

imunitar. Stimularea imunologică apare cu substanțe precum echinaceea și colostrul. Beta-glucanul  modulează 

sau  activează, dar nu suprastimulează niciodată, ceea ce este esențial pentru siguranța acestui produs. 

Dr. Vaclav Vetvicka Ph.D. a spus în cartea sa despre beta-glucan „există alți agenți care stimulează sistemul 

imunitar. Cu toate acestea, glucanii se află într-o clasă în afară, deoarece acești alți agenți pot împinge sistemul 

imunitar la suprastimulare. Acest lucru înseamnă că pot face lucrurile mai rău în cazul bolilor autoimune cum ar fi 

lupus, scleroză multiplă, artrită reumatoidă, alergii și funcții de drojdie. Glucani, cu toate acestea, stimulează 

sistemul imunitar, dar niciodată până în momentul în care devine supraactiv. În plus, glucanul este unul dintre 

puținele imunomodulatoare naturale pentru care știm nu numai compoziția, ci și mecanismul de acțiune. „ 

Beta-glucanul este o siguranță a tuturor moleculelor de fibre naturale pe care oamenii de știință din întreaga lume le 

cerceteaza. De fapt, beta-glucanul este cel mai studiat imunomodulator natural de pe pământ. Din ce în ce mai 

mulți medici medicali instruiți clasic se trezesc chiar și folosesc și / sau recomandă utilizarea lor. Ei găsesc și 

demonstrează că are multe beneficii, nu numai că ajută sistemul imunitar, ci și în combinație cu anumite 

medicamente, făcând o treabă mai bună pentru a depăși cancerul odată ce a stabilit un punct de sprijin în organism. 

Există multe surse diferite de glucani. Derivații de glucani sunt dependenți de resursele naturale ale țării. Cele mai 

populare sunt drojdia, ciupercile, boabele/cerealele integrale, algele marine. (Glucanii pot fi izolați din aproape toate 

speciile de drojdie. Wikipedia arată că 1500 sunt descrise în prezent). Cu toate aceste surse diferite, trebuie să fiți 

atenți la care alegeți. 
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Care beta-glucan este cel mai bun? 
Dacă nu doriți să citiți cu atenție toate cercetările și informațiile despre testele de laborator pentru dvs., atunci puteți 

să mergeți să cumpărați Beta Glucan de Transfer Point pe care îl recomanda webster kehr cancertutor.com. 

Pentru cei care doriți să vedeți cercetarea și testarea pentru dvs., vă rugăm să consultați lista extinsă de studii din 

partea de jos a acestei pagini. 

Puteți citi mai multe despre beta-glucan și puteți vedea cum se compara cu alte Suplimente Imune cum ar fi MGN-3, 

NSC-24, RM-10 Ultra și mai mult de 50 de alte comparativ cu Beta Glucan Transfer Point. 

Într-un interviu pe care l-am găsit cu Dr. Vetvicka pe site-ul său, am întrebat: „Deci, dacă aș avea cancer sau dacă 

aș vrea să il evit, ce beta-glucan ar trebui să cumpăr?” 

Dr. Vetvicka a răspuns: „Ne-am pus aceeași întrebare! Deci am efectuat un studiu numit B-1-3 Glucans, Silver 

Bullet sau Hot Air? O evaluare a activităților imunologice ale beta-glucanului disponibil în comerț. Am descoperit 

că Glucanul # 300 de la Punctul de Transfer din SUA a fost cel mai eficient împotriva cancerului. „ 

Dr. Vaclav Vetvicka, Ph.D. 
Dr. Vetvicka are peste 20 de ani de cercetare, 200 de publicații recenzate de omologi, șapte cărți și cinci brevete 

internaționale. Dr. Vaclav Vetvicka este liderul mondial în cercetările beta-glucanului și membru al Asociației 

Americane a Imunologilor. În prezent, este șeful departamentului de patologie de la Universitatea din Louisville și 

cercetător la Centrul de Cancer de la James Graham Brown. Dr. Vetvicka de cercetare și cărți sunt în cea mai mare 

parte axat pe subiecte ale sistemului imunitar, cancer, și beta-glucan. 

Puteți citi mai multe despre el aici . 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&

sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://player.vimeo.com/video/129097082&usg=ALkJrhio_bx8XEVDi99Q3SXQ9IpG3

gPWqQ 

Beta-glucan utilizat pentru tratarea cancerului, a altor boli 
Beta-glucanul a fost aprobat ca medicament în Japonia, Australia, Coreea de Sud și Taiwan ca terapie 

imunoadjuvantă pentru cancer în ultimii 30 de ani. 

Dar ajutorul in cancer este doar începutul a ceea ce poate face acest supliment uimitor. Au fost literalmente mii de 

studii care arată acest produs; 

protejați-vă împotriva infecțiilor, reduceți colesterolul, reduceți nivelul de zahăr din sânge, reduceți stresul, creșteți 

producția de anticorpi, vindecați rănile, ajutați arsurile de la radiații, depășiți imunosupresia indusă de mercur (cum 

ar fi thimerosal folosit ca conservant în vaccinuri) opriti metastazele (sau răspândirea cancerului). 

Universitatea din Louisville School of Medicine acum lucreaza alte centre de cercetare de cancer de testare beta 

glucan pe pacientii cu cancer, si au fost creditate cu: 

prima utilizare a beta-glucanului ca imunostimulant pentru terapia cancerului la om 

 Cercetătorii Brown Cancer, condus de Dr. Gordon Ross, au descoperit că beta-glucanul poate spori semnificativ 

răspunsul imun al șoarecilor la tumorile injectate. Acest tratament este testat pentru prima dată la om la 

Universitatea Louisville și Memorial Sloan-Kettering Cancer Center din New York. 

De fapt, Dr. Gordon Ross a arătat în unele studii că beta-glucanul administrat singur/individual a redus greutatea 

tumorii cu aproape jumătate la subiecți. 

Întrebări frecvente privind beta-glucanul 
Î: De ce nu am mai auzit despre beta-glucan înainte? 
A: De peste 50 de ani, beneficiile beta-glucanului au fost studiate de universități, școli medicale, spitale de predare și 

chiar departamentul de apărare al Canadei. Cu toate acestea, în trecut, pentru publicul larg, acest supliment ar fi fost 

prea scump pentru a fi pe radarul oricui. Progresele recente în procesele de producție au adus acest supliment pentru 

a fi accesibile tuturor. 

Dr. Vetvicka a spus: „Trebuie să vă amintiți că din 1983 este un drog oficial în Japonia și este folosit de 

atunci; astfel încât restul lumii știe despre beta-glucan. Este mai mult decât lumea occidentală nu știe.” 

„Este o problemă a filozofiei, deoarece în medicina de Est, adică medicina chineză, medicina japoneză, ei sunt mai 

interesați de rezultate. Dacă funcționează, să o folosim.” 

„Aici, în Europa de Vest, Statele Unite, trebuie să știm totul. Trebuie să știm exact ce face fiecare moleculă, cât 

timp, cât de repede, unde merge, cum se întoarce în corpul nostru etc. Și atâta timp cât nu o înțelegem pe deplin, nu 

este aprobată sau acceptată aici .“ 
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Q: Va cauza beta glucanul făcut din drojdie o infecție cu drojdie sau alergie la drojdie, sau va deveni mai 

rău? 
A: Nu. Beta 1, 3-D Glucanul este purificat intens din drojdie de brutărie (Saccharomyces cerevisiae) și nu conține 

suficiente proteine de drojdie pentru a provoca o reacție alergică. De asemenea, beta-glucanul nu este drojdie vie, de 

aceea nu poate provoca sau agrava o infecție cu drojdie. Glucanul Beta 1, 3-D pe care îl recomand este evaluat 

GRAS (în general considerat ca fiind sigur) de către Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA). 

Î: Este sigur beta-glucanul să se ia împreună cu alte medicamente? 
R: Da. BETA GLUCAN 1, 3D Transfer Point , atunci când este luat cu medicamente eliberate pe bază de prescripție 

medicală, nu are efecte adverse cunoscute. De fapt, cercetarile arata ca Beta Glucan 1, 3-D imbunatateste 

eficacitatea multor medicamente, inclusiv antiinfectioase, medicamente pentru reducerea nivelului de colesterol si 

chimioterapie. Cu toate acestea, asigurați-vă că nu-l luați cu imunosupresoare (pentru pacienții cu transplant) 

Î: Credeți că beta-glucanii au un loc în medicina viitorului? 
Dr. Vetvicka spune, „Nu există nici o îndoială în mintea mea că beta-glucanul va fi în cele din urmă aprobat ca un 

drog/medicament. Efectele sale sunt pur și simplu prea importante pentru a nu fi utilizate oficial în tratamentul 

bolilor grave. „ 

Î: Pot să mănânc doar pâine sau ciuperci pentru a obține tot beta-glucanul de care am nevoie? 
Deși noile anunțuri Cheerios beta glucan de la  televizor vă pot determina să credeți altfel, răspunsul este un NU 

CERT. Întregi, drojdii nu sunt singurele surse optime de beta-glucan activ. Conținutul de glucan disponibil în 

drojdia integrală nu este suficient de ridicat, ceea ce poate duce la impuritățile care acționează împotriva efectelor 

biologice ale moleculelor de glucan. În plus, datorită mărimii lor mari, acestea nu sunt în mod normal fagocitozate 

de către celulele intestinale și, prin urmare, glucanul potențial insuficient poate intra în organism. 

Pentru ciuperci imunitare, beta-glucanii trebuie separați de restul materiei prime. Ei trebuie să treacă printr-un 

proces care va elibera proprietățile lor de îmbunătățire a sănătății. Dar mâncarea multor ciuperci imunitare este deja 

un început bun, iar oamenii japonezi care mănâncă o mulțime de ciuperci imuno au o rată de cancer mai scăzută din 

cauza conținutului beta-glucan. 

Î: Cum știm că Beta Glucan 1, 3-D  îmbunătățește sistemul imunitar? 
R: De zeci de ani, cercetatorii au studiat modul in care Beta Glucan 1, 3-D  functioneaza asupra sistemului 

imunitar. Mii de lucrări științifice au fost publicate de cercetători de la Universitatea din Louisville, Universitatea 

Tulane și Universitatea Harvard, pentru a numi câteva. Aceste lucrări de cercetare descriu în detaliu modul în care 

Beta 1, 3-D Glucan acționează asupra sistemului imunitar. Multe dintre aceste lucrări au arătat că gluca Beta Glucan 

1, 3-D este un modulator imunitar foarte eficient. 

Î: De ce sunt beta glucanii de drojdie de brutarie mai buni decât alte tipuri de beta-glucani? 
A: Cercetările arată că beta-glucanii purificați din drojdie de brutarie potenteaza sistemul imunitar mai bine decât 

orice alt tip de beta-glucan studiat, deoarece sunt particule foarte ramificate și biologic active. Glucanul Beta 1, 3-D 

Transfer Point este intens purificat din pereții celulari ai drojdiei de brutarie (Saccharomyces cerevisiae), obținând 

cea mai mare puritate și concentrație de Glucan Beta 1, 3-D pe capsulă la prețul cel mai economic. Studiile arată că 

Beta Glucanul 1, 3-D  nostru este un modulator imunitar superior. 

Î: Beta-glucanul va supra-stimula sistemul imunitar? 
R: Nu. Beta glucanul este un modulator imunitar. Se leagă la un anumit sit receptor de pe suprafața tuturor celulelor 

imune cu receptorii CR3. Această legare îmbunătățește disponibilitatea acestor celule imune de a ataca orice 

organism străin perceput ca non-sine (adică viruși, bacterii, ciuperci, cancer, paraziți etc.) Prezenta acestor 

organisme ne-auto-străine cauzează aceste celule imune să devină stimulate. 

Î: Cât de mult Beta Glucan 1, 3-D am nevoie de fiecare zi pentru a-mi îmbunătăți sistemul imunitar? 
R: Sistemul imunitar este cu atat mai mult îmbunătățit cu cat mai mult beta-glucan luați. Cu brandul Transfer Point 

(foarte puternic Beta Glucan 1, 3-D ), sistemul imunitar este mult îmbunătățit atunci când este administrat 

zilnic. Pentru pacienții cu cancer, cât de mult aveți nevoie este determinat de greutatea corporală. 

Pentru a maximiza beneficiul beta-glucanului, trebuie luat pe stomacul gol, cu apă. Apoi așteptați cel puțin 30 de 

minute înainte de a mânca sau de a bea. Pentru a atinge o valoare terapeutică, trebuie să luați doze pe baza greutății 

corporale. 1 capsulă de 500 mg pe 50 lbs./livre 22.7 kg din greutatea corporală pe zi. 

Vă rugăm să înțelegeți că aceste doze se aplică numai la transfer point Beta Glucan, multe alte produse de pe piață 

nu conțin deloc valoare terapeutică și luând 100 de pastile pe zi nu vor face nimic pentru sistemul imunitar. 

● Ghid de greutate: 

● 100 lbs sau 45 kg = 1000 mg zilnic (2 capsule) 

● 125 lbs sau 57 kg = 1,000 mg – 1,500 mg alternativ zilnic 

● 150 lbs sau 68 kg = 1,500 mg zilnic (3 capsule) 
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● 175 lbs sau 80 kg. = 2,000 mg zilnic (4 capsule) 

● 225 lbs sau 102 kg și orice greutate de mai sus = 2.500 mg zilnic (5 capsule) 

Pentru o persoană sănătoasă mai tânără, aș sugera să luați 100 mg pe zi pentru un suport imunitar eficient. Pentru 

persoanele mai în vârstă, aș sugera 500 mg pe zi. 

Î: Este o idee bună să luați beta-glucani pentru a preveni cancerul? 
Dr. Vetvicka a spus: „Da, pentru a vă proteja împotriva cancerului și multe alte boli care în mod normal ar fi 

eradicate de un sistem imunitar puternic. Dar amintiți-vă, sunt un om de știință și nu lucrez în vânzarea 

glucanului. Nu vă pot da nici o garanție că veți evita cancerul sau orice altă boală, deoarece există încă multe pe 

care nu le știm. Chiar dacă putem spune că beta-glucani sunt cei mai importanți imuno-stimulanți anticanceri pe 

care îi cunoaștem, ei nu au fost testați împotriva tuturor tipurilor de cancer. 

De asemenea, suntem expuși la carcinogeni în viața noastră de zi cu zi, care sunt extrem de puternici. Dacă nu 

conducem teste pe beta-glucani împotriva tuturor și vom găsi că funcționează, nu vom putea spune că este o 

garanție împotriva tuturor. Cu toate acestea, este cu siguranță eficientă împotriva multor agenți cancerigeni, astfel 

încât să reduceți semnificativ riscul de apariție a cancerului „. 

Multe dintre aceste întrebări și răspunsuri au provenit din: 

 AJ Lanigan: http://aboutbetaglucan.com/faq 

 Dr. Vaclav Vetvicka: http://glucan.us/glucanfaq.html 

Studii privind beta-glucanul și cancerul 
Cancer și tumori 

 Beta 1,3-Glucan Cancer Research (prezentare generală a cercetării) 

 β-glucani în promovarea sănătății: prevenirea mutației și a cancerului 

(Mutation Research 2007) 

 Importanța medicamentelor pentru beta- (1-3), (1-6) -glucanii fungali 

(Mycological Research 2007) 

 Intervenție terapeutică cu complement și β-glucani în cancer 

(Immunopharmacology 1999) 

 Terapia adjuvantă beta-glucanică orală transformă răspunsul Th2 nonprotectiv la răspunsul imun protector 

mediată de celulele Th1 la șoarecii purtători de tumori mamare 

(Folia Histochemica et Cytobiologica) 

 β-Glucan, un „Modificator de răspuns biologic specific” care folosește anticorpi la tumori țintă pentru 

recunoașterea citotoxică prin receptorul complementului leucocitelor de tip 3 (CD11b / CD18) 1 

(Asociația Americană a Imunologilor din 1999) 

 CR3 (CD1 ib, CD18): un receptor fagocit și receptor de membrană de celule NK cu specificități și funcții de 

ligand multiple 

(Clinical and Experimental Immunology 1993) 

 Reglarea citotoxicității celulare dependente de CR3 (CD11b / CD18) dependentă de celulele țintă tumorale MHC 

molecule de clasa I 

(Immunology Clinical and Experimental 1999) 

 Solubilă polizaharidă de b-glucan solubilă la situsul lectin al receptorului complementar de celule neutrofile sau 

de tip killer natural (CD11b / CD18) generează o stare primară a receptorului capabil să mediteze citotoxicitatea 

celulelor țintă oC3b-osotizate 

(Journal of Clinical Investigation 1996) 

 Efectele β-glucans asupra hiperplaziei benigne a prostatei 

(Herbert Access Open Journals, Pathology Discovery 2014) 

 Aplicarea beta-glucanilor fungici pentru tratamentul cancerului de colon 

(Agenți antineoplazici în chimia medicamentelor 2013) 

 β-glucani și aplicațiile lor în tratamentul cancerului: se concentrează pe studiile la om. 

(Agenți antineoplazici în chimia medicamentelor 2013) 

Chimioterapia și radiațiile 

 Cercetarea radiologică beta-1,3-glucanică (prezentare generală a cercetării) 

 Efectul beta-glucanului asupra numărării celulelor albe din sânge și a nivelului seric al IL-4 și IL-12 la femeile cu 

cancer de sân supuse chimioterapiei: un studiu clinic randomizat dublu-orb, controlat cu placebo 

(Asia Pacific Journal of Cancer Prevention 2014) 
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 Efectele pozitive ale beta-glucanului oral asupra mucozitei și leucopeniei la pacienții cu cancer colorectal care 

primesc adjuvant FOLFOX-4 chimioterapie combinată 

(Asia Pacific Journal of Cancer Prevention 2014) 

 Tratamentul oral beta-glucan pe cale orală accelerează recuperarea mieloidului după expunerea la radiații 

(BTR: Știință și tehnologie unificată pentru reducerea amenințărilor biologice și combaterea terorismului 2003) 

 Glucan-imunostimulant, adjuvant, medicament potențial 

(Jurnalul Mondial al Oncologiei Clinice 2011) 

 Administrarea pe cale orală (1-3) -β-D-glucan Phycarine stimulează atât imunitatea umorală, cât și cea celulară 

(Jurnalul Internațional al Macromoleculelor Biologice 2007) 

Anticorpi monoclonali și cancer 

 B-glucanul derivat din drojdie mărește eficacitatea terapeutică mediată de factorul de creștere endotelială antico-

vasculară, anticorpul monoclonal în modelele xenogrefă carcinomului uman (Clinical Cancer Research 2008) 

 Beta-Glucanul a ucis uciderea micrometastazelor carcinoame de celule renale prin activarea complementului 

reglat de anticorpul monoclonal G250 

(Jurnalul Internațional al Cancerului 2004) 

 (1-3), (1-4) -BD-Glucanul orale se sinergizează cu anticorpul antigangliozid GD2 monoclonal 3F8 în terapia 

neuroblastomului 

(Clinical Cancer Research 2002) 

 Doză de particule întregi de glucan (WGP) beta-glucan în combinație cu anticorpi monoclonali antitumorali 

pentru tratamentul cancerului 

(Expert Opinion in Biological Therapy 2005) 

 β-Glucan Funcționează ca adjuvant pentru imunoterapia cu anticorpi monoclonali prin recrutarea granulocitelor 

tumorigene ca celule de ucidere 

(Journal of Cancer Research 2003) 

 Mecanismul prin care beta-1,3-glucanii administrați pe cale orală sporesc activitatea tumoricidă a anticorpilor 

monoclonali antitumorali în modelele de tumori murine 

(Journal of Immunology 2004) 

 C5a-leucotrienă leucotrienică B4-neutrofile chemotaxie amplificată este esențială în imunoterapia tumorală 

facilitată de anticorpul monoclonal anti-tumoral și beta-glucanul 

(Journal of Immunology 2005) 

 

Recomand de asemenea 

Ciuperci medicinale : Agaricus Blazei Murril , Reishi/Ganoderma, Maitake si altele  

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/01/tratament-cancer-natur-ciuperci-

medicinale-sistem-imunitar/ fostii bolnavi au gasit foarte bune extracte www.hawlik-vitalpilze.de 

Colostru si GcMaf https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2017/01/21/tratament-cancer-

colostrum-oral-gcmaf/ 

CE ESTE BIOTERAPIA TRATAMENT PENTRU CANCER? 
Uneori ,prin imunoterapia pentru cancer se face referire la terapie biologică, sau bioterapie pentru scurt. Prefixul 

„bio” se referă la organismele vii, spre deosebire de „chimio”, ceea ce indică chimicale. 

Bioterapia face uz de substanțe naturale, vii , care ajuta sistemul imunitar al organismului in lupta impotriva 

cancerului. 

Bioterapie vs. chimioterapie 
chimioterapia traditionala foloseste medicamente pentru a ataca direct celulele canceroase. Principalul dezavantaj 

este că drogurile chimio nu pot face diferenta intre celulele canceroase si celulele sanatoase( distrug imunitatea, 

celulele dezvolta rezistenta la tratament si multe altele). Ca urmare, deteriorarea celulelor normale poate duce 

la greață, oboseală, căderea părului și alte efecte secundare asociate cu acest tip de tratament cancer alopat( san u 

vorbim de cancere si/ sau leucemii induse chiar de chimioterapie pe termen lung) . 

In timp ce sistemul imunitar face o treabă bună în luptă cu bacterii și alte corpuri străine, ii este greu sa identifice si 

sa elimine celulele canceroase. Bioterapia utilizează protocoale dezvoltate de elemente ale sistemului imunitar , cum 

ar fi celulele T, citokine și NK – celule killer naturale, pentru a valorifica și de a crește puterea de lupta impotriva 

cancerului. 
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James Larkin este un consultant la Londra Royal Marsden, principalul spital de cancer din lume. El explica cum 

tumorile pot deveni rezistente la medicamente conventionale/alopate cancer – chimioterapie, in timp ce 

imunoterapia lucreaza din interior pentru a stimula resursele naturale ale organismului. Ideea este ca sistemul 

imunitar este „programat” pentru a se schimba ca raspuns functie de evolutia unei tumori. 

Cum  afecteaza bioterapia sistemul imunitar 

tratamente de Biotherapie pot ajuta sistemul imunitar, fie direct, fie indirect. 

 Asistența directă stimulează capacitatea sistemului imunitar de a lupta impotriva celulelor canceroase prin 

creșterea puterii sale sau de a face celulele bolnave mai ușor de recunoscut( de exemplu enzymele 

proteoliticeenzymele proteolitice–proteasele care dizolva invelisul proteic al celulelor de cancer facandu-le mai 

usor de recunoscut si atacat de sistemul imunitar si permitand oxigenului sa intre in celula de 

cancer sau vaccinuri imunomodulatorii vaccinuri imunomodulatorii sau ciuperci imunitare sau plante imunitare- 

Aloe Arborescens si multe altele) 

. 

 Rezultatele asistenței indirecte din oprirea sau suprimarea procesului prin care celulele sănătoase sunt 

transformate în celule canceroase, precum si prevenirea de la raspandirea celulelor canceroase in alte parti ale 

corpului(a se vedea de exemplu in carte solutia celulara Dr Mathias Rath in carte care intareste matricea de 

colagen a organismului si impiedica raspandirea cancerului din testut; sau tratamente cancer ce curata sangele 

de microorganisme precum vitamina C IntraVenos sau terapii ozon/apa ozonata/apa ionizata 

alcalina sau electromedical Bob Beckelectromedical Bob Beck care opresc raspandirea cancerului prin sange in 

timp ce ‘suprapotenteaza ‘sistemul imunitar, usurandu-i munca). 

Exista o sumedenie de variante pentru toate bugetele care actioneaza la consolidarea sistemului imunitar, usurarea 

muncii acestuia sau ajutorul sau in alt mod. 

Astazi as vrea sa vorbim si despre celule dendritice si nu numai: 

Comunicat de presa 
2011-10-03 

Adunarea Nobel de la Karolinska Institutet a decis astăzi că 

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2011 
se împarte, o jumătate în comun pentru 

Bruce A. Beutler și Jules A. Hoffmann 

pentru descoperirile lor privind activarea imunității înnăscute 
iar cealaltă jumătate pentru 

M. Steinman Ralph 
pentru descoperirea celulei dendritice și rolul său în imunitatea adaptiva 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2011/press.html 

rezumat 
Din acest an Laureatii Nobel au revolutionat intelegerea noastra a sistemului imunitar, prin descoperirea unor 

principii-cheie pentru activarea acestuia. 

Oamenii de știință au fost mult timp în căutarea „celor ce detin cheile usilor „răspunsului imun prin care omul și alte 

animale să se apere împotriva atacului bacteriilor și a altor microorganisme. 

Bruce Beutler si Jules Hoffmann au descoperit proteinele receptorilor care pot recunoaste astfel de microorganisme 

și activează imunitatea înnăscută, primul pas în răspunsul imun al organismului. 

Ralph Steinman a descoperit celulele dendritice ale sistemului imunitar și capacitatea lor unică de a activa și regla 

imunitatea adaptivă, etapa ulterioară a răspunsului imun în timpul căreia microorganismele sunt eliminate din 

organism. 

Descoperirile celor trei laureatilor Nobel au dezvăluit modul în care fazele înnăscute și adaptive ale răspunsului 

sisemului imunitar sunt activate, și, prin urmare,  perspective noi asupra mecanismelor de boala. Munca lor a deschis 

noi perspective pentru dezvoltarea de prevenire și tratament împotriva infecțiilor, cancerului și a bolilor inflamatorii. 

Două linii de apărare în sistemul imunitar 
Noi trăim într-o lume periculoasă. microorganisme patogene (bacterii, viruși, ciuperci și paraziți) ne amenință 

continuu, dar suntem echipati cu mecanisme de apărare puternice (vezi 

imaginea https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2011/med_image_press_eng.pdf ). 
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Prima linie de apărare, imunitatea înnăscută, poate distruge microorganismele invadatoare și  declanșa inflamația , 

care contribuie la blocarea asaltului lor. În cazul în care microorganismele sparg prin această linie de apărare, 

imunitatea de adaptare se numește în acțiune. Cu celule T și celulele B, ea produce anticorpi și celule ucigașe care 

distrug celulele infectate. Dupa ce lupta cu succes atacul infectioase, sistemul nostru imunitar adaptiv mentine o 

memorie imunologică, care permite o mobilizare mai rapidă și puternică a forțelor de apărare data viitoare 

la  atacurile acelorasi microorganisme. Aceste două linii de apărare ale sistemului imunitar asigura o bună protecție 

împotriva infecțiilor, dar acestea prezintă, de asemenea, un risc. În cazul în care pragul de activare este prea mic, sau 

în cazul în care moleculele endogene pot activa sistemul, boala inflamatorie poate urma. 

Componentele sistemului imunitar au fost identificate pas cu pas pe parcursul secolului 20. Grație unei serii de 

descoperiri distinse cu Premiul Nobel, știm, de exemplu, modul în care sunt construiti anticorpii si modul in care 

celulele T recunosc substanțele străine. Cu toate acestea, până la lucrarea lui Beutler, Hoffmann și Steinman, 

mecanismele care declanșează activarea imunității înnăscute și care mediază comunicarea dintre imunitatea 

înnăscută și de adaptare a ramas enigmatica. 

Descoperirea senzorilor imunității înnăscute 
Jules Hoffmann a făcut descoperirea sa de pionierat în 1996, când el și colegii săi au investigat modul de mustele 

fructelor  combat infectiile. Ei au avut acces la muste cu mutatii in mai multe gene diferite , inclusiv in gena Toll, o 

gena a constatata anterior a fi implicata în dezvoltarea embrionară prin Christiane Nüsslein-Volhard (Premiul Nobel 

1995). Atunci când Hoffmann infectat  mustele sale de fructe cu bacterii sau ciuperci, el a descoperit că mutanții 

Toll au murit deoarece nu au putut monta o apărare eficientă. El a fost, de asemenea, în măsură să concluzioneze că 

produsul genei Toll a fost implicată în detectarea microorganismelor patogene și a fost nevoie de activarea Toii 

pentru apărare cu succes împotriva lor. 

Bruce Beutler a fost în căutarea pentru un receptor care ar putea lega produsul bacterian, lipopolizaharidele (LPS), 

care poate provoca șoc septic, o conditie ce pune viata in pericol , care implica hiperstimularea sistemului 

imunitar. În 1998, Beutler si colegii sai au descoperit ca soareci rezistenti la LPS  au avut o mutatie intr-o gena care 

a fost destul de similara cu gena Toll a zburatoarelor/mustelor de fructe. Acest receptor Toll-like (TollLikeReceptor 

sau TLR), s-a dovedit a fi receptorul evaziv LPS.Atunci când se leagă LPS, semnalele sunt activate, care provoacă 

inflamația și, atunci când dozele LPS  sunt excesive se produce șoc septic. Aceste descoperiri au aratat ca 

mamiferele si mustele de fructe folosesc molecule similare pentru a activa imunitatea înnăscută, atunci când se 

confruntă cu microorganisme patogene. Senzorii imunității înnăscute au fost în cele din urmă  descoperite. 

Descoperirile lui Hoffmann și Beutler a declanșat o explozie de cercetare în imunitatea înnăscută. În jurul valorii de 

o duzină de diferite TLR(receptori similari gena Toll) au fost identificați la oameni și șoareci. Fiecare dintre ele 

recunoaște anumite tipuri de molecule comune în microorganisme. Indivizii cu anumite mutatii in acesti receptori 

transporta un risc crescut de infecții în timp ce alte variante genetice ale TLR sunt asociate cu un risc crescut de boli 

inflamatorii cronice. 

Un nou tip de celule care controleaza imunitatea adaptivă 
Ralph Steinman a descoperit, în 1973, un nou tip de celule pe care el a numit celula dendritice. El a speculat că ar 

putea fi important in sistemul imunitar si a continuat pentru a testa daca celulele dendritice ar putea activa celulele 

Tcelulele T, un tip de celule, care are un rol-cheie în imunitatea adaptivă și dezvoltă o memorie imunologică 

împotriva multor substanțe diferite. In experimentele cu culturi de celule, el a arătat că prezența celulelor dendritice 

a dus la raspunsurile vii ale celulelor T la astfel de substanțe. Aceste descoperiri au fost inițial întâmpinate cu 

scepticism, dar munca ulterioară facuta de Steinman a demonstrat ca celulele dendritice au o capacitate unică de a 

activa celulele T. 

Studii suplimentare de către Steinman și de alți oameni de știință au continuat să abordeze problema modului în care 

sistemul imunitar adaptiv decide dacă este cazul sau nu ar trebui să fie activat atunci când se confruntă cu diverse 

substanțe. Semnalele generate de răspunsul imun înnăscut și sesizate de către celulele dendritice s-au dovedit a 

controla activarea celulei T. Acest lucru face posibil ca sistemul imunitar să reacționeze față de microorganismele 

patogene evitând în același timp un atac asupra propriilor molecule endogene ale organismului. 

De la cercetarea fundamentală pentru uz medical 
Descoperirile pe care sunt atribuite 2011 Premiul Nobel au oferit perspective noi in activarea si reglarea sistemului 

nostru imunitar. Ei au făcut posibilă dezvoltarea unor noi metode de prevenire și tratare a bolilor, de exemplu, cu 

vaccinuri îmbunătățite împotriva infecțiilor și în încercarea de a stimula sistemul imunitar pentru a ataca 

tumorile. Aceste descoperiri ajuta, de asemenea, ne intelegem de ce sistemul imunitar poate ataca propriile tesuturi, 

oferind astfel indicii pentru un tratament nou al bolilor inflamatorii. 
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Celulele dendritice (DC) sunt celule ale sistemului imunitar care prezintă antigene extrem de specializate și 

joacă un rol-cheie în reacțiile imunologice pe tot corpul. Ele sunt responsabile pentru identificarea agenților 

patogeni, cum ar fi virusuri, ciuperci, bacterii și celule maligne, prin prezentarea markerilor lor de 

identificare (antigeni) pentru anumite limfocite T,  care apoi se multiplica si ataca doar celulele bolnave, nu 

celulele sanatoase normale. 
Din moment ce primul studiu clinic (. Nestle FO, et al „, vaccinarea pacienților cu melanom cu peptide  sau cu 

tumora lizat-pulsate celulele dendritice.” Nat Med 4 mar 1998; 4 (3):.. 269-70) a fost publicat în 1998 , numărul de 

studii clinice cu vaccinuri cu celule dendritice pentru diferite tipuri de cancer a crescut rapid la nivel mondial. 

Dr. Ralph Steinman a primit Premiul Nobel pentru Medicina 2011 pentru descoperirea celulei dendritice și rolul său 

în imunitatea adaptiva. 

Dr. Harmon Eyre, Vice Presedinte de cercetare de la American Medical Association a comentat: „raspunsurile 

pacientilor sunt pe departe disproporționate în raport cu orice alt tratament actual ar putea face”. 

De peste 10 ani, Issels a integrat vaccin cu celule dendritice in programul  complex de tratament immunobiologic 

pentru toate tipurile de limfoame si tumori solide. Experiența a demonstrat că un tratament immunobiologic 

cuprinzător, care provoacă inflamația țesutului conjunctiv cu cascada sa de citokine, poate spori  activarea, 

mobilizarea și maturarea celulelor dendritice, și astfel eficacitatea vaccinurilor. 

Issels administreaza vaccinul cu celule dendritice, cu sau fără fotofereza extracorporeală în funcție de tipul fiecarui 

pacient în parte și stadiul de cancer. întotdeauna cultiva vaccin de celule dendritice in prezenta antigenelor tumorale 

ale pacientului, în scopul de a potența eficacitatea acestuia. Dozele și intervalul depind de răspunsul pacientului și de 

starea generală. Efectele adverse pe care unii pacienți pot include simptome asemănătoare gripei, cu o creștere a 

temperaturii corpului timp de mai multe ore și durere sau sensibilitate în zona tumorii timp de câteva ore sau zile. 

  

In Europa exista de asemenea mai multi medici ce au dezvoltat terapii cu celule dendritice – de exemplu 

Modelul Gorter și viitorul terapiei cancerului non-toxice, folosind vaccinare cu celule dendritice 

și diverse forme de hipertermie 
De-a lungul celor cincisprezece ani, mai mult de 4000 de pacienti au fost tratati la Centrul Medical Koln cu  Model 

Gorter. Condițiile care au fost tratate cu succes includ toate tumorile solide metastazate, cum ar fi de san, prostata, 

plamani, creier, ficat, colon și cancer osos. 

Experții se așteaptă ca în decurs de câțiva ani, vaccinurile de celule dendritice vor deveni o parte integrantă a 

tratamentului standard a diferitelor forme de cancer. 

„The Modelul  Gorter promoveaza in special imunitar, terapii cancer non – toxice, în cazul în care celulele 

dendritice joacă un rol crucial. Cred că acum repede aplicarea și tratamentul cu celule dendritice ca o componenta 

a terapiei  imunitare reprezinta viitorul tratamentelor cancer, cred că aproape toată lumea va fi de acord. Deci , eu 

cred ca , cu Model Gorter , pe care l-am început în urmă cu mai mult de patru decenii, vom ajuta , 

de asemenea , medicii de masă pentru a pune în aplicare și să înțeleagă funcția de restaurare imunitar si alte 

terapii de cancer non – toxice. „ 

Prof Dr Robert Gorter 
http://robert-gorter.info/medical-center-cologne/ 

exista mai multe clinici in Germania care aplcia acest tip terapie: https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=dendritic%20cells%20germany 
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Tot cu rol imunostimulator VIROTERAPII si alte lucruri ce intaresc imunitate (inclusive PROBIOTICE, 

vitamina D3, activitate fizica, Melatonina, deparazitare , etc) 

Dovezi că remisia continuă ( pe termen lung ) la pacienții cancer depinde 

de puterea sistemului imunitar ( si nu de chimioterapie ) 
Deși a fost cunoscut de peste 40 de ani că răspunsurile imune alogene vindecă leucemia după transplantul măduvei 

osoase, imunitatea autologă specifică leucemiei rămâne controversată, iar impactul asupra supraviețuirii nu a fost 

stabilit. 

Aici am testat 25 de pacienți cu leucemie acută de novo, în timpul remisiei la terminarea 

tratamentului  antileucemie, pentru a demonstra imunitatea citologică autologă la celulele leucemice luate și pentru a 

fi conservate la prezentarea bolii. Am măsurat acest grad de citotoxicitate mediată de celule in vitro și l-am denumit 

„activitate citolitică a leucemiei” (LCA). 

Pacienții a căror boală în cele din urmă a recidivat au avut LCA semnificativ mai scăzută decât cei care au 

rămas în remisie după 2 ani (P <0,001); absența LCA atunci când pacientii leucemie au intrat în remisie a 

prezis recidiva ulterioară în 2 ani cu o sensibilitate de 100% și o specificitate de 77%.  

LCA a fost mediată in vitro de către celule CD56 + / CD8alpha + / CD3- natural killer NK . 
Propunem ca răspunsul imun mai degrabă decât chimioterapia per se, este responsabil de remisiunea 

continuă și că măsurarea LCA la pacienți la terminarea terapiei cancer poate fi utilizată ca indicator al 

riscului de recădere/revenire cancer ulterioară. 

Pacienții care nu au acest răspuns imunitar vor necesita un tratament suplimentar, fie cu un transplant al 

donatorilor alogeni, fie cu o strategie imunoterapică alternativă. 

PMID:  12060116 

Dovezi că remisia continuă la pacienții tratați pentru leucemie acută este dependentă de celulele autologe naturale 

ucigașe NK, Lowdell MW 1 , Craston R , Samuel D , Wood ME , O’Neill E , Saha V , Prentice HG .Departamentul 

de Hematologie, Campusul Regal Liber, Colegiul Regal Liber și Colegiul Universitar, Londra NW3 2PF, Marea 

Britanie.m.lowdell@rfc.ucl.ac.uk ;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12060116/ 

Vezi si : https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2017/09/18/bacteriile-intestinale-pot-

amplifica-dramatic-imunoterapia-cancerului/ 
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VASC 
exista o literature deosebit de bogata referitor vasc ca tratament alternative sau complementar in 

cancer – toate articolele (cazuri clinice, studii clinice, metaanalize si revizuiri ) 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=visc 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=vasc 

prezint doar cateva (sunt foarte, foarte multe dovezi clinice, 

terapia fiind foarte des aplicata mai ales in Germania) 

Adjuvanta bioterapie Cancer cu Viscum Album Extract Isorel: Privire de 

ansamblu asupra rezultatelor bazate pe dovezi de medicina. 
Abstract 
În cadrul medicinei integrative, una dintre cele mai frecvent utilizate bioterapii de cancer adjuvante se bazează pe 

extracte de vâsc de apă (Viscum album). Inhibarea creșterii tumorilor, stimularea răspunsului imun al gazdei și 

îmbunătățirea calității vieții sunt efectele pozitive ale terapiei vasului descrise în mai multe studii preclinice și 

clinice. Cu toate acestea, rezultatele cumulate ale constatărilor medicinale bazate pe dovezi privind astfel de 

tratamente sunt rareori date. Prin urmare, această lucrare evaluează concluziile bazate pe dovezi care descriu efectele 

extrasului din albumViscum Isorel în terapia cancerului în ceea ce privește tipul de terapie, stadiul și tipul de 

boală. Acest studiu prezintă date cumulate pentru 74 de pacienți cu diferite tipuri și stadii de cancer tratați cu 

extrasul din albumul Viscum ca tratament adjuvant la diferite terapii convenționale, mai ales operații combinate și 

radioterapie. Eficacitatea bioterapiei a fost evaluată în funcție de rezultat, deoarece (1) nu s-a înregistrat o 

îmbunătățire terapeutică majoră (15% dintre pacienți), (2) prevenirea recurenței tumorii (47% dintre pacienți) și 

(3) regresia cancerului (38% ). În special, nu a existat nicio înrăutățire evidentă a sănătății în timpul perioadei 

de urmărire. Astfel, rezultatele obținute pentru terapiile convenționale anticanceroase combinate cu 

bioterapia adjuvantă bazată pe extractul albumului Viscum par a fi benefice pentru majoritatea pacienților 

cu cancer (85%) fără efecte secundare grave. 
Coll Antropol. 2015 Sep; 39 (3): 701-8. 

Adjuvanta bioterapie Cancer cu Viscum Album Extract Isorel: Privire de ansamblu asupra rezultatelor bazate pe dovezi de 

medicina. 

Sunjic SB , Gasparovic AC , Vukovic T , Weiss T , Weiss ES , Soldo I , Djakovic N , Zarkovic T , Zarkovic N. 

PMID: 26898069 

Tratamentul cu vasc intravenos în tratamentul cancerului integrat: un 

studiu calitativ care explorează procedurile, conceptele și observațiile 

medicilor specialiști 

Abstract 
Context . Combinatul de vasc (MT) este utilizat pe scară largă în îngrijirea cancerului integrat centrat pe 

pacienți. Obiectivul acestui studiu a fost de a explora conceptele, procedurile și observațiile medicilor specialiști, cu 

accent pe vasc MT intravenos. 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=visc
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=vasc
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhjc5WqhzpWoZhdggTTMgyWkrzvzjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DSunjic%2520SB%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhjlJU4HH0S9e4hRBhAl0NTiYcWmlw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DGasparovic%2520AC%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhgUkjdE5WNJq5YBhxzAqc6BfUj-Fg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DVukovic%2520T%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhiFA8uZbwWnBWHTIDIR0iciDNh9LQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DWeiss%2520T%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhi0Nb3_yJfVnQp-0FEW_pYn36SQ4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DWeiss%2520ES%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhi6MTO87QGJhSY0LbFZOcioPOwdyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DSoldo%2520I%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhhY2qaVuuQTlkpNHJSYHpANkbkJHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DDjakovic%2520N%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhheVIGGU7aVd1mDtPYdwBalrYrhmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DZarkovic%2520T%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhiZdiM_uQj5vi72gAj2QimQkM2gPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DZarkovic%2520N%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26898069&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhiKPDbCbQcrktgd-jqidX_4rvLbEg


 Metodă . A fost realizat un studiu de interviu calitativ cu 35 de medici cu experiență în medicina integrativă și 

antroposofică. Analiza calitativă a conținutului structurat a fost aplicată. Pentru triangulație, rezultatele au fost 

comparate cu dovezi externe care au fost colectate sistematic, revizuite și prezentate. 

Rezultate . Medicii efectuează evaluări individualizate ale pacienților care conduc la abordări de tratament 

multimodal. Obiectivul principal este de a ajuta pacienții să trăiască și să depășească boala. extractele de vâsc sunt 

un mijloc de realizare a acestui scop. Acestea sunt aplicate pentru a stabiliza boala, a atinge capacitatea de reacție, a 

induce febra, a îmbunătăți calitatea vieții și a îmbunătăți tolerabilitatea tratamentelor convenționale de 

cancer. Doctorii au raportat o stabilitate pe termen lung a bolii și ameliorări în starea generală a pacienților, 

vitalitatea, rezistența, confortul termic, pofta de mâncare, somnul, durerea din metastazele osoase, dispneea în 

carcinomatoza limfangită pulmonară, oboseala și cașexia; chimioterapia a fost mai bine tolerată. De asemenea, s-a 

raportat că situația emoțională și mentală a pacienților s-a îmbunătățit. 

Concluzie . Tratamentul individualizat pentru cancerul integrat, inclusiv vasc MT, vizează să ajute pacienții cu 

cancer să trăiască bine cu boala lor. Cercetările ulterioare ar trebui să investigheze observațiile raportate. 

1. Introducere 
Tratamentul cu vasc (MistleToe) este o parte esențială a îngrijirii integrative a cancerului [ 1 – 5 ]. Este utilizată în 

cea mai mare parte pentru a îmbunătăți calitatea vieții (QoL), pentru a crește tolerabilitatea chimioterapiei și a 

exercita un beneficiu posibil asupra controlului și supraviețuirii tumorilor. Extractele de vâsc (ME) conțin o varietate 

de compuși biologic activi, cum ar fi lectine, viscotoxine, oligo- și polizaharide [ 6 , 7 ] și acizi triterpenici 

[ 8 ]. Acestea sunt citotoxice, au efecte puternice de inducere a apoptozei [ 9-11 ], sporesc citotoxicitatea 

medicamentelor anticanceroase [ 12 , 13 ], stimulează sistemul imunitar, posedă proprietăți de stabilizare a ADN în 

celulele mononucleare și sporesc endorfinele in vivo [ 14 , 15 ]. Atunci când sunt injectate în animalele purtătoare de 

tumori, ME inhibă și diminuează creșterea tumorală [ 14 , 15 ]. În practica clinică, ME se aplică, de obicei, 

subcutanat, începând cu doze mici care cresc în funcție de tolerabilitate și de reacțiile cutanate locale sau de 

conținutul de lectină. Diferite studii clinice au arătat îmbunătățiri ale calității pacienților cu cancer. Un studiu recent 

controlat randomizat (RCT) a constatat un beneficiu semnificativ statistic semnificativ al supraviețuirii la pacienții 

cu cancer pancreatic avansat [ 16 ]. Alte studii au fost inconsistente în această privință [ 17 , 18 ]. Rapoartele de 

cazuri și seria au raportat regresii ale diferitelor tipuri de tumori după aplicațiile locale cu doze mari de ME [ 14 , 19-

25 ]. 

În ciuda complexului de informații științifice, medicii și experții practicanți au exprimat opinia că ME sunt aplicate 

diferit în studiile clinice (adică într-o manieră foarte standardizată în conformitate cu liniile directoare ale 

producătorilor) decât realitatea clinică, în special atunci când sunt aplicate de experți cu experiență într- setare 

integrativă. 

Tratamentul ME pentru cancer a fost în mare măsură dezvoltat de medici, mai ales în contextul medicinii 

antroposofice (AM), o abordare a asistenței medicale care oferă o îngrijire integrată, multimodală, bazată pe sistem 

[ 26 ]. Terapiile și MT sunt aplicate individual, adaptate la starea medicală specifică și la plângerile pacientului; la 

nevoile sale emoționale, mentale, spirituale și sociale; și la obiectivele sale respective. Cu toate că studiile de 

eficacitate globală au evaluat aplicațiile de tratament individualizate [ 27-30 ], ele nu oferă informații detaliate și nu 

acoperă decât o mică suprafață. Rămâne nerezolvată dacă o astfel de modalitate individuală de aplicare a MT 

generează rezultate mai bune pentru pacienți, ce rezultate sunt și ce caracterizează un astfel de tratament 

individual. Este de interes suplimentar să se stabilească dacă un studiu al conceptelor și al dovezilor interne ale 

medicilor cu experiență înaltă poate da naștere dezvoltării adecvate a cercetării și terapiei. 

Un studiu calitativ a fost realizat pentru a obține o perspectivă asupra conceptelor, obiectivelor, procedurilor și 

observațiilor asociate cu îngrijirea individuală a cancerului; îngrijirea pe termen lung a pacienților grav 

bolnavi; aspectele mentale, emoționale și spirituale implicate; sursele de cunoștințe și de judecată ale experților; și 

dacă rezultatele indică indicii pentru dezvoltarea ulterioară a tratamentului ME.Interviurile au fost realizate cu 

medici cu experiență în domeniu. Studiul a scos la iveală o mulțime de informații care sunt în prezent 

publicate. Un rezultat a fost că medicii subliniază adesea importanța și potențialul aplicării intravenoase a ME, 

care diferă de tratamentul ME subcutanat normal și este un tip de intervenție puțin cunoscut. 

Prin urmare, studiul prezentat a urmărit să se concentreze asupra aplicării ME ca o perfuzie intravenoasă. A pus 

următoarele întrebări. 

1. De ce se aplică ME ca o perfuzie intravenoasă? Care sunt motivele, obiectivele și situațiile implicate? 

2. Cum se aplică ME? Care sunt procedurile, diferențele, caracteristicile comune și aspectele legate de siguranță? 

3. Ce observă medicii? Care sunt beneficiile și riscurile? 

4. Care sunt conceptele? 

5. Cum se compară aceste rezultate cu dovezile externe? 
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2. Metode 
A fost realizat un studiu de interviu bazat pe ghiduri calitative, cu medici cu experiență în îngrijirea cancerului 

integrativ și MT, pentru a evalua conceptele, procedurile, experiențele și observațiile medicilor [ 31 , 32 ]. Studiul a 

fost aprobat de Comitetul de etică al Universității din Freiburg. 

2.1. Probă 
Participanții au fost incluși în eșantion [ 33 , 34 ]. Criteriile de selecție au inclus un spectru de abordări terapeutice 

diferite, metode de pregătire și specializări medicale ale medicilor, contexte de tratament (de exemplu, practici de 

spital sau de birou și pacienți paliativi sau curativi), vârste și țări. Medicii au fost contactați și au primit informații 

despre obiectivele studiului și duratele interviului și au fost rugați să pregătească exemple de cazuri oncologice. 

2.2. Interviuri 
Interviurile au fost conduse de doi cercetători (GK și MM) între 2009 și 2012. GK este un medic și cercetător și este 

bine cunoscut în domeniul îngrijirii integrative a cancerului, AM și MT. MM este un psiholog și cercetător. Toate 

interviurile s-au desfășurat față în față. Au fost asigurate anonimatul și confidențialitatea ridicată, ceea ce a permis 

comunicarea deschisă. Majoritatea interviurilor au avut loc la locul de muncă al medicilor respectivi. Câteva au fost 

efectuate la institutul de cercetare sau în cadrul unui congres. Toate interviurile s-au desfășurat într-o cameră 

liniștită. Toți medici au consimțit la înregistrarea audio digitală, cu excepția unui singur, al cărui interviu a constat 

din note de teren. 

Toate interviurile au început cu o întrebare de incalzire warm-up. Medicii au oferit apoi unul sau două exemple de 

caz pentru a oferi o imagine neinfluențată a procedurilor, conceptelor și observațiilor acestora. O îndrumare cu 

întrebări de interviu a fost utilizată ca o listă de verificare pentru a asigura completitudinea conținutului și a urmări 

anumite subiecte [ 35 ]. Acesta a fost construit cu contribuția literaturii și a experților externi.Temele de interviu au 

variat de la evaluarea pacientului până la alegerea aplicațiilor de vasc, pregătirea, copaci gazdă și doze, 

monitorizarea și ajustarea tratamentelor, aspecte legate de timp, obiectivele tratamentului, eficacitatea, constelații 

specifice, simptome și plângeri legate de boala cancerului, probleme psihologice și spirituale, influențe, aspecte de 

siguranță și noțiuni noi. Medicii au fost rugați să-și concretizeze răspunsurile și să le ilustreze folosind exemple de 

caz. La sfârșitul interviurilor, fiecare medic a fost rugat să completeze o foaie scurtă cu informații socio-

demografice. Toate interviurile au fost transcrise de membrii personalului institutului de cercetare conform abordării 

sugerate de Kuckartz [ 36 ].Interviurile au fost trimise participanților pentru validarea membrilor [ 33 ] și controalele 

membrilor au fost menținute pe parcursul diferitelor etape ale procesului de cercetare [ 32 , 35 ]. După ce a fost 

finalizată colectarea datelor din cele 35 de interviuri, sa presupus că nu s-ar găsi alte domenii relevante de informații 

[ 33 ]. 

2.3. Analiza continutului 
Am folosit analiza calitativă a conținutului conform lui Mayring [ 31 ] și tehnicile de diagramă ale abordării 

tematice tematice a lui Ritchie [ 33 ] pentru a analiza datele. Analiza datelor a fost efectuată în principal de către GK 

și MM utilizând software-ul de calculator MAXQDA [ 36 ] pentru a gestiona pasajele de date, cod și text și pentru a 

căuta textul. Doi alți cercetători au participat la întâlniri de echipă (HK, cercetător și medic, DF, psiholog și 

cercetător calitativ cu experiență). Analiza a fost făcută în strânsă legătură între cercetători și au fost documentate 

pașii ei. 

Am efectuat două interviuri pilot. Apoi am discutat și am specificat liniile directoare (de exemplu, am pus întrebări 

în trecut pentru a accesa observațiile) și am efectuat noi interviuri în timp ce începeam analiza inițială. În primul pas, 

am citit interviurile, am observat codurile (codare deschisă) și apoi am combinat datele cu codurile din ghidul de 

interviu [ 31 ]. În al doilea rând, domeniile de extragere a datelor și analize ulterioare au fost definite și extrase 

pentru fiecare medic (codificare axială) [ 31 ]. Analizând aplicațiile intravenoase ale medicilor, au fost extrase 

conținutul referitor la procedurile de tratament reale, observațiile privind calitatea vieții, comportamentul tumoral, 

bolile, simptomele, problemele psihologice și siguranța, iar semnificația lor principală a fost rezumată într-un proces 

circular pentru a condensează informațiile furnizate. Cuvintele și expresiile din limbile proprii participanților au fost 

folosite pentru a rămâne cât se poate de apropiate de textul inițial al interviului și citate relevante au fost păstrate 

alături de motivarea temelor extrase din date [ 33 ]. Publicațiile și referințele de literatură ale intervievaților au fost 

incluse în diagrame pentru a face ceea ce sa spus mai explicit (explicație) [ 31 ]. Diagramele au fost revizuite, 

discutate și corectate de cel puțin doi cercetători. Informațiile condensate au fost îmbinate într-o singură diagramă 

care acoperă toți participanții pentru a găsi teme-cheie (analiză verticală) [ 31 ], cum ar fi motivele medicilor pentru 

aplicarea infuziilor ME, proceduri, observații și concepte de tratament (codificare selectivă). 
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Toți doctorii au fost întrebați dacă vor participa la publicarea rapoartelor de caz. În cadrul procesului, au fost 

verificate diagramele pacienților și au fost contactați pacienții și alți medici participanți. Mai mult, mai mulți dintre 

cei intervievați au publicat articole sau cărți care au servit ca surse suplimentare de informații pentru rapoartele lor. 

Medicii au primit transcrierile de interviu și rezultatele analizelor finale înainte de publicare. Rezultatele conțin 

coduri anonime în loc de nume, astfel încât medicii să le poată revizui. Codurile au fost eliminate înainte de 

publicare. 

Pentru triangulație, rezultatele au fost comparate cu dovezi externe. Studiile clinice și studiile privind MT intravenos 

au fost colectate sistematic, după cum au fost raportate în altă parte [ 14 , 17 , 37-39 ]. Criteriile de includere au fost 

(1) studii prospective sau retrospective, cu sau fără grupuri de control; (2) populații de studiu formate din pacienți cu 

cancer; (3) grupurile de intervenție tratate cu perfuzii intravenoase de ME;(4) parametrii relevanți din punct de 

vedere clinic; (5) finalizarea studiului; și (6) statutul publicat sau nepublicat. Studiile au fost excluse dacă au 

măsurat numai toxicitatea sau tolerabilitatea (studiul de fază I), au măsurat numai stimularea imună sau nu au fost 

efectuate pe pacienți cu cancer. Nu existau restricții lingvistice. Evaluările sistematice anterioare au oferit o evaluare 

a calității acestor studii [ 14 , 17 , 37 – 39]. Nu a fost posibilă colectarea rapoartelor de caz într-un mod complet 

sistematic, deoarece acestea nu erau publicate de obicei în reviste evaluate de colegi, ci în alte reviste, cărți, broșuri 

și așa mai departe.Rapoartele de caz colectate au fost, prin urmare, limitate la cele publicate de intervievați. 

Mergi la: 

3. Rezultate 
Treizeci și cinci de interviuri au fost efectuate. Zece doctori nu au putut fi intervievați din cauza problemelor 

organizaționale (doi), lipsa răspunsului (patru), a bolii (una) sau a refuzului de a prezenta intimitățile terapeutice în 

public (trei). Interviurile au durat între 100 și 297 (în medie 171) minute. 

3.1. Proba 
Tabelul 1 prezintă caracteristicile medicilor intervievați. Toți doctorii au lucrat într-un context de tratament integrat, 

de obicei ca parte a unei echipe de îngrijitori. Toți au lucrat sau au colaborat cu centre de cancer sau cu experți 

convenționali (oncologi, chirurgi, radioterapeuți etc.). A fost acordată o atenție deosebită colaborării strânse în 

cadrul echipei și al altor medici participanți. Evaluarea pacientului sa bazat pe un diagnostic precis al tumorii, 

stadiului, histologiei, simptomelor și evaluărilor relevante clinice, de laborator și imagistice. Acestea includ alte 

condiții și plângeri prezente și trecute relevante; funcționale, emoționale, cognitive, sociale și biografice; obiectivele 

și prioritățile pentru a genera o „imagine” întreagă a fiecărui pacient [ 40 ]. Evaluarea a fost prioritizată și sa urmărit 

o abordare multimodală de tratament adaptată pacientului individual [ 40 ]. Acest lucru sa aplicat, de asemenea, la 

cazurile MT și intravenoase MT ( Figura 1 ), care au fost individualizate și adaptate diagnosticului, stării și 

obiectivelor evolutive ale pacientului și ajustate ulterior în consecință [ 40 ]. 
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figura 1 

Terapia vasc intravenos: factori pentru alegeri și adaptare. 

tabelul 1 
Caracteristicile eșantionului: medicii care utilizează MT și îngrijirea integrată a cancerului. 

 Număr 

Ani 

Median (interval) 

Medicii 35  

Bărbaţi 30  

Femei 5  

Vârsta (ani)  55 (40-84) 

Specialitatea de medic *   

Oncologie, hematologie 8  

Medicină internă, pulmonologie sau gastroenterologie 17  

Medic generalist 12  

Medic pediatru 3  

Ginecologie 1  

Neurologie 1  

Medic de cercetare 1  

Experiența de lucru ca medic  26 (11-57) 

Pacienții cu cancer tratați cu ME / an: median (interval) 270 (13-1000)  

Utilizarea aplicației intravenoase ME 29  

In mod regulat 3  

Rareori 6  

Reglaj   

Spitalul sau clinica ambulatorie 21  

Doctor resident 14  

Lucrul în sau colaborarea cu centrele de cancer 35  

Țara locului de muncă   

Germania 22  

Elveţia 6  

Anglia, Franța, Suedia, Italia, Republica Cehă, Egipt, Peru 1 din fiecare țară  

Deschideți într-o fereastră separată 
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* Unii medici au avut mai multe specialități și sunt menționați de două ori. 

Doctorii și-au ilustrat rapoartele cu numeroase exemple de cazuri, iar altele au fost publicate. Argumentele lor erau 

de obicei critice și autocritice. Majoritatea medicilor au fost atenți sau rezistenți la a trage concluzii sau generalizări 

cauzale. Ele reflectau principiile metodologice fundamentale, cum ar fi dificultățile întâmpinate în efectuarea 

evaluărilor fără grupuri de control și prezența confuzilor și a eventualelor prejudecăți, cum ar fi o „prejudecată 

pozitivității”, caz în care ei și-ar fi transmis propria atitudine pozitivă asupra pacienților lor. Ei se refereau frecvent 

la rezultatele studiilor clinice sau la alte cercetări. Ele erau uneori critice față de vâsc și efectele sale. 

3.2. Concepte generale 
Conceptul terapeutic global al medicilor intervievați care stau la baza terapiei cancerului MT și AM a fost acela de a 

permite pacienților să depășească boala, dacă este posibil, sau să trăiască cu boala lor și să obțină o stare bună pe 

termen lung, chiar dacă boala a progresat. Acest concept global a fost asociat cu următoarele obiective: controlul 

tumorilor și ameliorarea simptomelor; acceptarea și tolerabilitatea bună a tratamentelor standard pentru cancer; (de 

exemplu, puterea fizică, emoțională și mentală, vitalitatea, sistemul imunitar); îmbunătățirea capacității de reacție și 

a agilității; dobândirea autonomiei, de asemenea de la boală (acceptare, pace, perspective, și mai puțin 

deranjat); capacitatea de a recupera (somn, apetit și restructurare); și efectele benefice ale depășirii unei crize, în 

special a febrei ( figura 2 ). 

 

Figura 2 

Concepte, scopuri și observații asociate cu MT intravenos. 
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3.3. Motive pentru aplicarea infuziilor cu vasc 
Medicii au aplicat ME ca perfuzie intravenoasă în următoarele situații, în special pentru a spori efectul MT 

subcutanat folosind doze mai mari fără a provoca reacții locale: 

1. Lipsa de răspuns sub tratament subcutanat, atunci când ” nimic nu se mai schimbă ” , pentru a regenera 

reactivitatea. 

2. Stabilizarea și susținerea în bolile metastazate avansate, progresive, atunci când pacienții se află într-o situație 

critică sau par devitalizați și atunci când ” puterea lor curge ” , pentru a revigora, consolida și consolida 

pacienții („a lua solul sub picioarele „) și a stabiliza situația tumorii. 

3. Pacienți cu risc crescut care au recidivat sau prezintă risc de recidivă. 

4. Pentru a induce o reacție la febră, stimulați sistemul imunitar și creșteți temperatura și senzația de căldură a 

pacientului, pentru a susține recuperarea după tratamentul cu adjuvant și pentru a ” structura din nou haosul „. 

5. Situații specifice tumorale, cum ar fi cancerul gastric cu prognostic scăzut, cancerul de prostată și metastazele 

osoase și cancerul pulmonar avansat și plasmacitomul care nu sunt tratate cu chimioterapie. 

6. Îmbunătățirea calității vieții în general și în anumite situații, cum ar fi durerea, în special din metastaze osoase, 

oboseală și dispnee în carcinomatoza limfangită a plămânului și cachexia tumorii, pentru a îmbunătăți 

tolerabilitatea chimioterapiei. 

7. Inducerea  la pacienții care nu au primit vâsc, pentru a determina un răspuns la febră, a începe tratamentul cu 

un concept intensiv de doză mare, a reduce povara tumorală, a încetini creșterea tumorală, a stimula sistemul 

imunitar înainte de intervenția chirurgicală sau chimioterapie și, starea metastatică și critică sau paliativă. 

3.4. Efecte secundare și aspecte de siguranță 
Medicii au raportat că hipersensibilitatea (pseudoalergică, rareori alergică) poate apărea mai frecvent sub tratament 

intravenos decât subcutanat. Simptomele sale, care includ frisoane, dispnee și astm, eritem, parțial neregulate sau 

basici/ blister și reacții cardiovasculare, sunt de obicei auto-limitate și ocazional necesită intervenție. În plus față de 

doză, această reacție a fost observată a fi ” strict dependentă de viteza de picurare a perfuziei […] Când este prea 

rapid, pot provoca o reacție ” (medic generalist).Pentru a preveni aceste reacții, viteza de picurare a perfuziei 

trebuie să fie lentă și pacientul trebuie instruit să nu accelereze infuzia pe cont propriu sau doza trebuie 

scăzută și crescută cu grijă, preparatul schimbat (de ex. Abnoba către Helixor), iar doza primară mare de MT 

trebuie să fie limitată la pacienții fără contact cu vâsc. Când au fost luate în considerare aspectele de siguranță, 

aceste reacții au fost rareori observate și MT intravenos a fost sigur în doze mari. Când pacienții au continuat să 

dezvolte reacții pseudoalergice, tratamentul cu perfuzie a fost întrerupt. 

Efectele secundare raportate includ autoimunizarea pielii cu blistere sub inducție în doze mari, celulită la un pacient 

care a primit un factor de creștere epitelial înaintea MT, flebitide la copii și erupții cutanate și reapariția vechilor 

situsuri de injectare. Inducerea febrei și aplicarea în doză mare pot fi foarte obositoare(” sunt uzat „). S-ar putea să 

apară frisoane inițiale, simptome asemănătoare gripei și reacții acute în fază. Au fost de asemenea induse reacții 

emoționale puternice (” lacrimile de curgere „). Cu toate acestea, aceste reacții au fost de scurtă durată, iar 

bunăstarea, puterea și starea de spirit a pacienților s-au îmbunătățit ulterior în mod imens, ca ” un fenician din 

cenușă „. 

Infuziunile sunt efectuate preponderent în spitale, locuri speciale sau în birouri, sub supravegherea unui medic și a 

unui personal calificat. Unii dintre medici intervievați au folosit rar aplicații intravenoase, deoarece circumstanțele 

externe nu au permis acest lucru, iar medicii au considerat-o prea riscantă. Trebuie să fie disponibil un caz de 

urgență și medicamente care să facă față hipersensibilității potențiale. Pacienții au fost informați despre terapie, 

aspectele legate de siguranță, efectele secundare și starea lor în afara etichetei și au prezentat foi de consimțământ 

informate. 

Doctorii au considerat perfuzii cu doze mari de febră inadecvate pentru pacienții cu stadii slabe și pentru copiii cu 

boală avansată și starea precară în timpul chimioterapiei sau dacă pacienții erau prea uzate, nu aveau resurse 

emoționale sau nu puteau tolera febra și frisoane. Unii medici au considerat, de asemenea, pacienții care suferă de 

tumori cerebrale, compresie tumorală, metastaze hepatice sau febră tumorală, fiind inadecvate pentru tratamentul 

intravenos. 

3.5. Aplicații, Pregătiri, Doză și Aspecte de Timp 
Preparatele ( Caseta 1 ) au fost alese în funcție de scopul terapeutic, de situația pacientului, de contextul de lucru și 

de preferințele personale ale medicilor. Dozele depind de pregătire, starea pacientului și scopul 

terapeutic. Infuzările au continuat timp de 1-4 ore. Durata tratamentului a variat și ar putea dura ani, până la deces 

sau până când pacienții s-au îmbunătățit. 
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Caseta 1 

Exemple privind modul în care medicii au aplicat perfuzii cu preparate diferite. 

3.6. Febră 
Frecvența, calitatea și timpul de răspuns al febrei diferă în funcție de diferitele preparate ale ME. 

Infuzările de Iscador induc în mod repetat febra după aproximativ 2 ore, însoțite de simptome asemănătoare gripei, 

frisoane, frisoane și senzație de rău. Atunci când se atinge o temperatură ridicată, pacienții se simt confortabil, arată 

roșu și încep să transpire. Febră crește până la aproximativ 39 ° C, durează aproximativ 3 ore, apoi picături din nou, 

astfel încât ambulatorii pot merge acasă în aceeași zi.Infuziile mai lente pot provoca reacții mai mari la febră. 

Infuziile de AbnobaViscum nu induc febra în monoterapie, ci numai atunci când sunt combinate cu o injecție 

subcutanată (care singur poate induce și febră). Febră poate fi, de obicei, provocată numai de 3-4 ori, și numai la 

pacienții fără MT anterioară. Se ridică 6-12 ore după injectarea subcutanată, până la 39,5-39,8 ° C, durează 

aproximativ 8-24 ore și dispăre după 2-3 zile. Este epuizant, uneori însoțit de dureri de cap, iar pacienții trebuie să se 

recupereze înainte de a primi următoarea doză. 

În ceea ce privește Helixor, unii medici nu au observat un răspuns la febră, în timp ce alții au făcut, deși în mod 

inconsecvent. Răspunsul poate depinde de doze foarte mari. Temperatura crește după 3-4 ore până la 38-40 ° C sau 

doar la 0,5-1 ° C, măsurabilă numai cu instrumentele adecvate. Febra este mai ușor de suportat, iar pacienții se simt 

mai relaxați și mai bine și pot să nu observe deloc. 

Infuziile sunt uneori combinate cu hipertermia întregului corp pentru a prelungi și intensifica perioada de 

febră. 

Febră se poate ridica până la 41,8 ° C, iar pacienții pot fi epuizați timp de 2 zile.  

Pacienții sunt sprijiniți pentru a trata mai bine febra, pentru a spori bunăstarea lor și pentru a diminua 

efectele secundare. 
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3.7. Observații despre calitatea vietii QoL 
Medicii au descris ca pacientii au o imbunatatire a calitatii vietii si a bunastarii sub infuzia de vasc intravenoasa: 

pacientii devin in mod regulat ” mai puternici ” si ” se simt mai usori „. Cand pacientii se lupta cu slabirea crescanda 

in stadii avansate, se simt mai energici, mai dinamici, mai puternici , și ” invigorati ” cu infuzii de vâsc și pot 

rămâne într-o stare bună pentru o lungă perioadă de timp, în ciuda bolii lor progresive. Pacienții experimentează o 

îmbunătățire a rezistenței interne în plus față de starea fizică și fitness. Starea lor devine stabilă și ” recuperarea este 

activată „. Pacienții se încălzesc, dorm mai bine, au apetit mai bun, încep să mănânce din nou și trec de la 

catabolism la anabolism. Pielea lor devine rosie.Aceste efecte au fost descrise ca fiind intense și extinse. ” Este o 

terapie minunată. Aș face-o singură și, de asemenea, îi dau exact asta mamei mele „(gastroenterolog). ” După 5 zile 

pacientul raportează: mă simt mult mai puternic, pot să mă ridic din nou, pot merge pentru plimbări de două ori 

mai mult decât înainte.[…] Dacă cineva spune: „Pot să merg doar trei pași de la patul meu în bucătărie și apoi 

sunt obosit”, atunci mă pot aștepta să fie mai mobili din nou după o săptămână de tratament în spitalizare și că pot 

merge din nou fără sprijin într-un anumit grad. Dacă spun ei: „Pot să merg doar cu un ajutor de mers pe jos”, 

atunci vreau să văd că în cele din urmă pot merge cel puțin din nou cu cârje „(internist). 

Aceste îmbunătățiri sunt raportate la aproximativ 50% până la 80% dintre pacienți și la aproximativ 20% până la 

30% dintre copii și trebuie repetate. 

 Întreruperea perfuziei intravenoase, pe de altă parte, poate duce la o deteriorare a stării pacienților. 
În ceea ce privește îngrijirea pacienților care mor, unii dintre medici au considerat infuziile ca ineficiente; alții au 

raportat că bunăstarea se îmbunătățește și că ” calmul și lumina [vin] în situație ” (oncolog). 

Durerea cauzată de metastazele osoase a fost raportată că se îmbunătățește în mod fiabil și 

substanțial.Durerea nu se scurge imediat și poate crește chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, dar se rezolvă 

după a treia sau a patra perfuzie. Funcțiile conectate s-ar putea îmbunătăți. De exemplu, pacienții nu mai au nevoie 

de ajutoare de mers pe jos. Înghețarea și răcirea asociate anterior dau cale unui sentiment plăcut de căldură după 

perfuzii. S-a observat că razele X au prezentat scleroza metastazelor (cu metastaze osteolitice destabilizante care au 

primit întotdeauna radioterapie). Durerea viscerală nu se îmbunătățește sau se îmbunătățește modest într-un mod 

similar, iar opiaceele nu pot fi înlocuite. Mai degrabă, emaciația trăită prin durerea epuizantă este ușurată. 

Oboseala, cum ar fi oboseala asociată cu chimioterapia, a fost descrisă și pentru îmbunătățirea substanțială și 

frecventă în 2-4 săptămâni. Acest lucru necesită două sau trei perfuzii pe săptămână. 

O îmbunătățire a QoL în timpul chimioterapiei a fost raportată la aproximativ 50-80% dintre pacienții care au 

primit o perfuzie cu vâsc. Tolerabilitatea generală și vitalitatea și starea de spirit a pacienților cresc, iar nivelurile de 

astenie, oboseală, mucozită, greață, vărsături și leucopenie scad. Adaptările dozei și terminările premature ale 

chimioterapiei devin mai puțin probabile. 

Doctorii au raportat că nivelurile emoționale și mentale ale pacienților se stabilizează și se consolidează și că 

dispozițiile lor se îmbunătățesc. Pacienții devin receptivi emoțional, găsesc pacea și calmul interior, sunt mai puțin 

îngrijorați, se simt în siguranță (” sigur „), se simt încrezători și dezvoltă perspective pentru viitor („de a avea 

perspective și voință „) [gastroenterologist]). Doctorii au folosit următorii termeni pentru a descrie schimbările: 

” stratul emoțional al căldurii „, ” soarele „, ” lumina „, ” strălucirea „, ” odihna ” și ” conectarea cu ei înșiși „. 

3.8. Observații cu privire la controlul tumorilor 
Medicii au indicat că controlul tumorilor a fost foarte greu de evaluat la pacienți individuali. Cu toate acestea, mulți 

dintre doctori au ilustrat prin numeroase exemple de cazuri că tratamentele cu doze mari cu perfuzii intravenoase au 

fost urmate de o stabilizare îndelungată a bolii și de o supraviețuire mult mai lungă decât cea prognozată, cu o stare 

bună și QoL. De exemplu, pacienții cu cancer ovarian diseminat peritoneal au trăit ani de zile în condiții stabile, cu 

MT (Helixor) repetat, intravenos (” De fapt, ar fi trebuit deja să fi murit cu mult timp în urmă și sunt încă în viață ” 

[medic generalist]). Uneori, situația sa îmbunătățit după schimbarea preparatului de gazdă sau a arborilor gazdă sau 

combinarea cu alte remedii ( Caseta 3 ). 
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Deschideți într-o fereastră separată 

Caseta 2 

Exemple ilustrative de curs favorit de boală sub infuzii de MT, raportate de medici intervievați. 
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Caseta 3 

Exemple ilustrative ale cursului preferat de boală în cadrul perfuzărilor cu schimbări de preparate sau combinații ale 

ME, prezentate de medici intervievați. 

  

Reducerea semnificativă a tumorii prin perfuzii nu a fost de așteptata și nu a fost observată de majoritatea 

medicilor. Cu toate acestea, unii medici au observat remisii de tumori durabile cu perfuzii intravenoase, mai ales în 

combinație cu alte forme de aplicare ( Caseta 4 ), care păreau să sporească răspunsurile tumorale. De exemplu, au 

fost obținute remisiuni tumorale de lungă durată în carcinomul de celule Merkel, cancerul de sân, limfomul celulei B 

cutanate primare (care au fost, de asemenea, publicate [ 19 , 20 , 24 ]), cancerele de cap și gât și altele. Un medic a 

perceput intravenos MT ca ” punct de cotitură ” în cursurile cu recăderi recurente (” Există multe exemple de acest 

gen în care aveți impresia că din nou a fost un moment de cotitură ” [medic generalist]). Cu toate acestea, medicii 

au indicat, de asemenea, că o diferențiere clară față de cursul spontan al bolii nu a fost adesea posibilă. 

 

Caseta 4 

Exemple de cazuri privind răspunsul tumoral și cursul favorit al bolii în cazul perfuziilor cu MT. 

3.9. Dovezi externe 
Tratamentul pacienților cu cancer cu perfuzii intravenoase cu ME a fost investigat în patru studii RCT, un studiu 

clinice de perechi potrivite (vezi Tabelul 2 ) și zece studii retrospective (vezi Tabelul 3 ). Calitatea lor metodologică 

a fost evaluată în altă parte [ 14 , 17 , 37 – 39 ]. Trei dintre RCT-urile au investigat influența infuziei MT asupra 

tolerabilității chimioterapiei [ 41-43 ]. Cel de-al patrulea studiu RCT [ 44 ] și perechea potrivită [ 45 ] și-a investigat 

influența asupra supresiei induse de intervenție chirurgicală a funcției granulocitelor și a activității celulelor 

NK. Două dintre studii au investigat doar o singură perfuzie [ 44,45]. Un RCT a evaluat, de asemenea, 

supraviețuirea [ 42 ]. Studiile au avut mici dimensiuni ale eșantionului, iar unele nu aveau informații 

detaliate. Studiile retrospective au evaluat aplicarea infuziilor MT în practica de zi cu zi, predominant la pacienții cu 

boală avansată, inoperabilă și recurentă, dar, de asemenea, parțial la pacienți ulterior intervențiilor chirurgicale sau 

radioterapiei. Majoritatea studiilor au fost publicate în anii 1940 și 1950, au avut deficiențe metodologice și au 

investigat preparate care nu mai sunt utilizate în tratamentul cancerului. 

tabel 2 
Studii clinice controlate randomizate și nonrandomizate privind tratamentul intravenos al vasului la cancer. 
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Autor, anul teren Etapă 

Intervenţie 
(pacienți 

evaluabili) 
Supravieţuire Parametrii imune 

Büssing și 

colab.2008 

[ 41 ] sân 
Nu există 

date 

(i) (5-Fu) CE, 

Iscador (32) 
(ii) (5-Fu) CE 

(33) 
 

Funcția granulocitelor, 

limfocite: nici o diferență 

secundare asociate cu CE: 

greață, constipație, durere, 

stomatită.*  

EORTC C30, BR 23: nici 

o diferență 

 

Schink și 

colab.2007 

[ 44 ] Colon, rect II-IV 

(i) Chirurgie, 

Iscador §(11) 
(ii) Chirurgie 

(11) 
 

Scăderea supresiei induse 

de intervenția chirurgicală 

a activității celulelor NK * 

 

Büssing și 

colab.2005 

[ 45 ] 
Sânul 

(suspectat)  

(i) Chirurgie, 

Iscador §(47) 
(ii) Chirurgie 

(51) 
 

Scăderea supresiei induse 

de intervenție chirurgicală 

a funcției granulocitelor * 

 

Cazacu și 

colab.2003 

[ 42 ] Colon, rect 
Dukes C și 

D 

(i) Chirurgie, 5-

Fu, Isorel (29) 
(ii) Chirurgie, 

5-Fu (21) 
(iii) Chirurgie 

(14) 

Median 

|supraviețuire 

(luni) 

Dukes C 

| D 

 

↓ (% din pat)  

0%  

19%  

QoL: ↑, datele nu sunt 

afișate 

25 * |17 * 

18 | 7 

17 |15 

 

Heiny 1991 

[ 43 ] sân progredientă 

(i) VEC, 

Eurixor (21) 
(ii) VEC, 

placebo (19) 
  

leucopenie ↓ * . 

Nu are efect asupra 

trombocitelor 

Deschideți într-o fereastră separată 

§: perfuzie unică. CE: epirubicină, ciclofosfamidă; 5-Fu: 5-fluorouracil; V: vindesină; Celule NK: celule naturale ucigase; ↑: 

creștere; ↓: scădere; * Statistic semnificativ superior în comparație cu grupul martor. 

Tabelul 3 
Studii retrospective cu un singur braț de tratament cu vâsc intravenos în cancer. 
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Autor, anul preparare Cototerapia i 
Locul 

tumorilor ii 
Tumor 

comportament n iii Calitatea vieții 

Wolf și 

colab.1994 [ 88 ] Isorel  divers  25 
Starea și starea de spirit îmbunătățită, 

scăderea durerii și depresiei 

 

Wolf 1987 [ 89] Isorel  divers remisiuni 60 
Condiție subiectivă îmbunătățită, apetit, 
digestie, creștere în greutate 

 

Brück 1950, 1954 
[ 90,91 ] Plenosol Aceasta divers remisiuni 5 

Condiție generală îmbunătățită, bunăstare, 
lipsită de simptome 

 

Tosetti 1954 

[ 92 ] Plenosol 
Este, 

vitamine ginecologica  60 
Condiție generală îmbunătățită, creștere în 

greutate 

 

Rupp și Siegert 

1952 [ 93 ] Plenosol  
Sânii, colul 

uterin  50 Stare îmbunătățită 

 

Meythaler și 

Händel 1952 

[ 94 ] Plenosol  divers remisiuni 78 

Starea îmbunătățită, apetitul, starea de 

spirit, puterea fizică, creșterea în greutate, 

scăderea oboselii 

 

Stehberger 1951 

[ 95 ] Plenosol RT divers  ~ 40 
Condiție îmbunătățită, creștere în 

greutate, capabil să lucreze din nou 

 

Röseler 1952 

[ 96 ] Plenosol Chirurgie 
Sânul, 

ginecologic remisiuni 68 
Puterea fizică îmbunătățită, fără simptome 

în ciuda progresului, a bolii diseminate 

 

Wasmuht 1944 
[ 97 ] Plenosol Ea, RT ENT remisiuni 21  

 

Kraft 1940 [ 98] Plenosol Aceasta divers remisiuni 
27 

(50) 
Starea generală îmbunătățită, apetitul, 

capabil să lucreze din nou 

Deschideți într-o fereastră separată 

i Este: aplicarea intratumorală a extractului de vasc; RT: radioterapie; ii în cea mai mare parte avansate, inoperabile și 

recurente; iii n : numărul de pacienți 

. 

În ceea ce privește QoL, majoritatea studiilor au raportat o tolerabilitate îmbunătățită a chimioterapiei, mai puține 

efecte secundare, o stare generală mai bună și anxietate scăzută. 

 Studiile retrospective au investigat mai ales pacienții cu boală metastatică avansată. Acestea au descris o stare 

îmbunătățită subiectivă și generală după MT intravenos; stări mentale îmbunătățite; creșterea bunăstării și a 

inițiativei; o reducere sau libertate de simptome în ciuda progresiei bolii; reducerea durerii și a oboselii; 
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 creșterea greutății, apetitului și a forței fizice; și performanțe mai bune. Unele studii au raportat remisii tumorale, 

parțial în combinație cu administrarea intratumorală și, într-un studiu, cu radioterapie. Reacțiile adverse raportate au 

fost febră pe termen scurt și simptome asemănătoare gripei. 

Studiile care investighează siguranța aplicării intravenoase a ME sau a lectinelor recombinante de vasc au evidențiat 

o bună tolerabilitate și nicio toxicitate [ 46-51 ]. Un studiu recent observațional a evaluat 475 de pacienți cu cancer 

care au primit 6,028 cereri intravenoase de ME. Douăzeci și doi de pacienți au raportat 32 de reacții adverse (ADR) 

de severitate ușoară sau moderată. ADR-urile au fost mai frecvente în stadii timpurii decât în stadii avansate. ADR-

urile au fost mai puțin frecvente la administrarea intravenoasă decât subcutanată [ 52 ]. 

Au fost publicate mai multe rapoarte de caz cu privire la perfuzia intravenoasă a MEC, inclusiv unele de către 

medici intervievați în acest studiu, și au prezentat în cea mai mare parte o bună calitate a rapoartelor, în conformitate 

cu orientările CARE actuale [ 53 ]. Aceste cazuri au descris mai ales remisii tumorale și ameliorări ale stării 

generale în timpul aplicațiilor intravenoase, adesea combinate cu aplicarea subcutanată și, dacă este posibil, 

intervenția intracumorală a vascului [ 19 , 20 , 54 , 55 ]. 

4. Discutie 
Medicii folosesc MT intravenos, individual, pentru a stabiliza boala, pentru a îmbunătăți calitatea și starea generală, 

pentru a întări pacienții, a sprijini controlul tumorilor și pentru a ameliora simptomele. Aplicația este adaptată 

individual. Într-un context mai larg, obiectivul terapeutic general este de a consolida întreaga constituție a 

pacienților, inclusiv dimensiunile fizice, vegetative, emoționale, spirituale și sociale, și pentru a le permite să 

depășească sau să trăiască cu boala lor și să-și îmbunătățească afecțiunile fizice, emoționale și mentale în ciuda 

bolilor care afectează viața sau care progresează și a unor tratamente potențial dăunătoare. Inducerea febrei este 

considerată a fi importantă, bazată pe contextul conceptual al AM și pe datele despre funcția de restaurare și 

prevenire a infecțiilor febrile ridicate și despre succesul istoric al terapiei febrile cu toxine 

bacteriene [ 19, 20 , 56 , 57 ]. Conceptele terapeutice se bazează pe o înțelegere holistică a organismului uman 

[ 26 , 58 ]. 

Diferitele componente terapeutice sunt considerate a cuprinde un sistem terapeutic care sinergizează efectele și 

astfel sporește șansele de îmbunătățire a sănătății [ 26 , 59 – 61 ]. Boala și tratamentul cancerului sunt înțelese în 

cadrul paradigmei holistice [ 62 , 63 ]. Un accent deosebit se pune și pe participarea activă, autonomia și auto-

responsabilitatea pacientului [ 26 , 38 ]. 

Obiectivele terapeutice, conceptele și observațiile exprimate de medici intervievați în acest studiu sunt conforme cu 

motivele date de pacienți pentru consultarea medicilor AM. Pe lângă faptul că boala și simptomele lor sunt tratate, 

pacienții caută să-și consolideze structura fizică și sistemele imunitare pentru a face față mai bine efectelor 

secundare ale tratamentelor convenționale și pentru a-și îmbunătăți șansele de vindecare. De asemenea, ei caută o 

abordare holistică (integrarea aspectelor psihice, spirituale și biografice) și doresc să își asume o responsabilitate mai 

mare pentru ei înșiși și să participe activ la tratament [ 30 , 38 , 64 , 65 ]. 

Obiectivele terapeutice, conceptele și observațiile identificate în acest studiu au corespuns strâns problemelor, 

preocupărilor și nevoilor pacienților cu cancer în general. Pacienții se simt adesea slabi sau obosiți, le lipseste 

energia sau suferă de oboseală [ 66 , 67 ]. Cresterea persistenta si senzația de frig sunt subrecunoscute și 

subexplorate formele de suferință a pacientului [ 68 ], care sunt probabil relevante pentru controlul tumorii [ 69 ]. au 

tulburat somnul, durerea, gustul sau pofta de disconfort, anorexia și depresia [ 66 , 67 , 70 , 71 ]. La nivel emoțional, 

primejdie emoțională substanțială – al șaselea semn vital [ 72] – poate fi indus prin diagnostic și tratament 

[ 73 , 74 ]. Fiind mai tânăr și mai educat crește riscul unui pacient de suferință [ 75 ]. Abilitatea de a avea o viață 

normală fără a fi prea restricționată de simptome și de a vă simți autonom și de a controla situațiile legate de viața 

personală și de situația de tratament este esențială [ 76 , 77 ]. Limitările funcționale, cum ar fi imposibilitatea de a 

continua rutinele obișnuite sau sarcinile cotidiene, precum și incapacitatea de a îndeplini roluri importante împreună 

cu preocupările existențiale sunt surse de suferință, în special pentru pacienții paliativi [ 75]. Nevoile acestor 

pacienți sunt adesea nesatisfăcute și sunt subreprezentate în markerii bunei îngrijiri oncologice convenționale, cel 

puțin în Germania [ 78 ]. Prin urmare, o abordare sistematică față de îngrijirea integrativă individualizată poate 

completa îngrijirea cancerului convențional într-un mod semnificativ. 

Rezultatele din interviurile noastre sunt în concordanță cu rezultatele din studiile clinice de vâsc , care au raportat o 

stare generală mai bună și starea mentală, scăderea simptomelor la pacienții cu boală avansată, sau imbunatatita 

tolerabilitatea de chimioterapie (vezi tabelele Tables22 și and3).3 ). Alte studii calitative care au intervievat pacienții 

cu cancer despre experiențele lor cu MT sau AM au raportat aspecte similare: vitalitate mai puternică, autonomie 

sporită, speranță crescută, acceptare mai bună a bolii și realizări personale, cum ar fi perspective noi, schimbări 

profesionale ale vieții, priorități și o mai bună încredere în sine și putere [ 79 – 82].  
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Rapoartele de caz au descris stabilizarea condițiilor sau remisia tumorală, în majoritatea cazurilor sub formă de 

aplicare combinată intravenoasă și subcutanată și ME intratumorală [ 19 , 20 , 54 , 55 ]. 

Comparativ cu literatura de specialitate, acest studiu ilustrează o gamă mai largă de observații legate de vitalitate, 

recâștigarea forței și bunăstării și stabilizarea condițiilor și acoperă perioadele de observație care durează până la 

mulți ani și decenii. Aspectele de siguranță raportate de către medicii intervievați a oferit mai multe detalii decât 

studiile clinice [ 46 – 52 ]. 

4.1. Punctele forte și punctele slabe 
Principala forță a acestui studiu este bogăția de informații, care rezultă direct din practica clinică de zi cu zi și de la 

medici care au avut grijă de pacienții lor, de multe ori ani sau chiar decenii. Prin urmare, acest studiu oferă 

informații despre ceea ce poate fi urmărit și posibil realizat la pacienții care sunt constrânși de o boală gravă care 

afectează viața sau care limitează viața și suferă adesea într-o mare măsură. Punctele forte suplimentare includ gama 

de participanți (realizată prin eșantionare intenționată), reflectând diferite specializări, țări, setări și vârste, printre 

alte caracteristici; interviurile extinse (până la 5 ore în timp); cantitatea de informații culese despre sistemele 

complexe de terapie și procesele de tratament; atmosfera de încredere și deschisă creată prin confidențialitate;și 

reputația cercetătorilor. 

Acest studiu are, de asemenea, limitări. În primul rând, ea prezintă doar opiniile medicilor. Perspectivele pacienților 

nu au fost evaluate și procesul de tratament nu a fost observat în mod direct. Ambele ar fi fost complementare 

importante pentru rapoartele medicilor. În principiu, cu toate acestea, alte studii calitative de intervievare a 

pacienților și a studiilor efectuate de pacienți au raportat rezultate similare. Pacienții au considerat AM de îngrijire a 

cancerului într-un spital AM ca fiind deosebit de pozitivi în ceea ce privește efectele emoționale, calitatea relațiilor 

umane și efectele cognitiv-spirituale, dar și în ceea ce privește efectele asupra tumorilor și organismului, în special 

referitor la recuperarea și îmbunătățire generală. Conformarea lor cu AM a fost ridicată [ 27 , 28]. Într-un studiu 

britanic, pacienții au dat o recunoaștere favorabilă timpului acordat consultărilor, calității acestor consultări, 

aprofundării studiului istoricilor medicale și biografice, abordării combinate convenționale / AM, bunei și dialogului 

precum comunicarea, îngrijirea și încurajarea personală , natura holistică a abordării centrată pe pacient, beneficiile 

tratamentului individual adaptat, facilitarea învățării și dezvoltării personale și implicarea personală a acestora în 

gestionarea bolilor lor [ 82 ]. Mai mult decât atât, satisfacția pacienților cu grija AM a fost în general ridicat și 

așteptările lor terapeutice au fost îndeplinite [ 30 , 38 , de 83 – 85 la ]. 

Alte limitări includ elementul confuz al setării tratamentului integrativ, care, așa cum au subliniat medicii, a 

împiedicat, în majoritatea cazurilor, atribuțiile cauzale MT. În plus, medicii noștri, având în vedere nivelul lor ridicat 

de expertiză în asistența complementară și convențională de îngrijire a cancerului și dispozitive asociate, pot să nu 

fie reprezentative pentru agentul de îngrijire mediu. Mulți dintre medici au avut atitudini pozitive și empatice care, 

eventual, au oferit sprijin suplimentar [ 86 , 87]. Cu toate acestea, deși medicii au fost atenți atunci când au tras 

concluzii cauzale și au discutat despre varietatea confunderilor, au fost siguri de anumite beneficii terapeutice 

specifice aplicării intravenoase a ME și au făcut recomandări clare privind siguranța. Prin urmare, aceste beneficii 

pot fi obținute și în alte contexte terapeutice, iar investigația lor ulterioară este utilă. Cu toate acestea, generalizările 

clare și frecvența efectelor terapeutice depășesc metodele acestui studiu. 

Alte întrebări de cercetare rezultate din rezultatele noastre ar trebui investigate în studiile clinice viitoare, inclusiv în 

ceea ce privește influența aplicațiilor intravenoase ale ME asupra (1) creșterii slăbiciunii în boala progresivă; (2) 

oboseala legată de cancer; (3) durerea cauzată de metastaze osoase; (4) tolerabilitatea chimioterapiei; (5) dispnee în 

limfangita carcinomatoasă a plămânului; (6) cașexia tumorală; (7) stabilizarea bolii; și (8) recurența tumorii la 

pacienții cu risc crescut. Rezultatele secundare ar trebui să includă controlul tumorilor și supraviețuirea pacienților, 

dacă este posibil. În plus, efectele și îmbunătățirea confortului termic ar trebui să fie evaluate în plus față de 

abilitățile funcționale și problemele de autonomie interioară și exterioară. O atenție deosebită trebuie acordată 

individualizării descrise a aspectelor legate de tratament și siguranță.O comparație a tratamentului individualizat cu 

administrarea standard sau cu administrarea placebo ar fi un obiectiv de tratament garantat pentru studiile ulterioare. 

Dacă unele dintre observațiile prezentate sunt validate sau replicate în studiile clinice, ele pot contribui la îngrijirea 

medicală a pacienților cu cancer și pot ajuta la ameliorarea suferinței lor. 

5. Concluzii 
Tratamentul individualizat pentru cancerul integrativ, inclusiv MT, vizează să ajute pacienții cu cancer să trăiască 

bine cu boala lor în mai multe moduri. Conform experienței medicilor intervievați, MT poate să sprijine în special 

pacienții aflați în stadii avansate și să ajute la stabilizarea și îmbunătățirea calității vieții și să răspundă nevoilor și 

dificultăților importante ale pacienților și să ajute la afectarea pozitivă a situației tumorale a unui pacient. Cercetările 

ulterioare ar trebui să investigheze observațiile raportate. 
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Articolul de revizuire: Influența Viscum album L (Extract european) 

asupra calității vieții la pacienții cu cancer: o revizuire sistematică a 

studiilor clinice controlate 
Abstract 
OBIECTIV: 
Pentru a evalua studiile clinice controlate privind eficacitatea și eficacitatea albumului Viscum pentru calitatea vieții 

(QoL) în cancer. 

MATERIALE SI METODE: 
Autorii au efectuat o căutare a 7 baze de date electronice și liste de referință și au avut consultări ample cu 

experții. Ei au realizat o evaluare bazată pe criterii a calității studiului metodologic. 

REZULTATE: 
Autorii au identificat 26 de studii controlate randomizate (RCTs) și 10 non-RCT care au investigat influența 

extractelor de album Viscum (VAEs) asupra calității vieții la bolile maligne; 26 studii au evaluat calitatea vietii QoL 

raportata de pacient. Chestionarele au fost în mare parte bine stabilite și validate. Jumătate din studii au investigat 

VAE concomitent cu chimioterapia, radioterapia sau chirurgia. Unele studii au fost bine concepute, în timp ce altele 

au avut deficiențe metodologice minore sau majore. Dintre cele 26 de RCT, 22 au raportat un beneficiu in ceea ce 

priveste calitatea vietii QoL, 3 au indicat nicio diferență și 1 nu a raportat niciun rezultat. Toate non-RCT au raportat 

un beneficiu QoL. Din studiile cu o calitate metodologică mai mare, cele mai multe au raportat un beneficiu, în timp 

ce 1 nu a găsit nicio diferență. Îmbunătățirile au fost în principal în ceea ce privește copingul(cum faci fata situatiei), 

oboseala, somnul, epuizarea, energia, greața, vărsăturile, apetitul, depresia, anxietatea, capacitatea de a lucra și 

bunăstarea emoțională și funcțională în general și, mai puțin în mod consecvent, în ceea ce privește durerea, diareea 

, performanța generală și efectele secundare ale tratamentelor convenționale. VAE au fost bine tolerate. 

CONCLUZII: 
VAE par să aibă un impact asupra calității vieții și reducerea efectelor secundare ale terapiilor convenționale 

(chimioterapie, radiații) în studiile experimentale, precum și în aplicarea zilnică de rutină. Influența asupra oboselii 

ar trebui investigată în continuare. 
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Siguranța clinică a terapiei combinate țintite și Viscum albumului L. la 

pacienții oncologici  
Context : În ciuda îmbunătățirii ratelor de răspuns la tumori, terapia tintita poate induce toxicitate la pacienții cu 

cancer. Studiile recente indică ameliorarea evenimentelor adverse (AE) de către vâscul adițional ( Viscum album L., 

VA) în tratamentul oncologic standard. Obiectivul principal al acestui studiu observațional multicentric a fost de a 

determina profilul de siguranță al terapiei tintite și add-on VA comparativ cu terapia tintita în monoterapie.  

Metode : datele demografice și medicale au fost preluate din registrul de oncologie din rețea. A fost efectuată 

alocarea fie la grupul de control (terapie vizată), fie la grupul combinat (VA / add-on VA). Variabilele asociate 

siguranței au fost evaluate prin analize multivariabile ajustate. 

 Rezultate : Vârsta medie a populației de studiu ( n = 310) la primul diagnostic a fost de 59 de ani; 67,4% au fost 

femei. În total, 126 de pacienți (40,6%) au fost în control și 184 pacienți (59,4%) în grupul de combinație. S-au 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://doi.org/10.1177/1534735410369673&xid=25657,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhPoHEkJ5SHm65SVAhCWGnzkq7jHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483874&xid=25657,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgE07LCAtQkJPKBwRh3tv2AcOBXxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DKienle%2520GS%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D20483874&xid=25657,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjlkZsL7Pltd0iJPQyRGhASOyYcnw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DKiene%2520H%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D20483874&xid=25657,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg_1UksFTB-fxO2Y6cw-bBCJ0kQ8A
mailto:gunver.kienle@ifaemm.de


observat diferențe semnificative între ambele grupuri în ceea ce privește frecvența generală AE (χ 2 = 4,1 p = 0,04) și 

întreruperea tratamentului oncologic standard (χ 2 = 4,8, p = 0,03) cu rate mai scăzute în grupul combinat (20,1% , 

respectiv 35%) față de martor (30,2%, respectiv 60,5%). Adăugarea VA la terapia tintita a redus semnificativ 

probabilitatea de întrerupere a tratamentului oncologic cu 70% (raportul de șanse (OR) 0,30, p = 0,02).  

Concluzii : Rezultatele noastre indică o reducere extrem de semnificativă a întreruperii tratamentului indusă 

de AE la toți pacienții cu cancer de stadiu atunci când sunt tratați cu VA în plus față de terapia tintita 

 

 

 

 

Rezultatele studiului prezent indică faptul că frecvența AE a fost semnificativ mai scăzută la pacienții tratați 

cu terapie combinată vizată și concomitent cu VA comparativ cu pacienții tratați numai cu terapie 

vizată/tintita. AE experimentate în grupul combinat au determinat intreruperea de tratamente oncologice 

standard mai puțin frecvente. Reducerea întreruperilor tratamentului datorate unui AE este semnificativ 

asociată cu terapia VA suplimentară la pacienții tratați cu terapie vizată, așa cum se arată prin analize de 

regresie multivariabile ajustate. Observațiile noastre sunt în concordanță cu ratele reduse de AE reduse la 

pacienții tratați cu terapie standard oncologică și VA add-on. Probabilitatea ca pacienții cu cancer de sân să 

experimenteze o întrerupere a tratamentului cu AE sau întreruperea tratamentului în timpul terapiei vizate 

este scăzută,și add-on VA pot influența pozitiv acest efect la pacienții cu cancer. 
 

Articol integral https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2019/04/08/siguranta-clinica-a-

terapiei-combinate-tintite-si-viscum-albumului-l-la-pacientii-oncologici/ 
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Vâscul și imunomodulările: Perspective și implicații pentru 

terapiile anticanceroase 

Abstract 
În dezvoltarea tumorilor timpurii, celulele canceroase dezvoltă o mulțime de strategii pentru a scăpa de 

supravegherea sistemului imunitar adaptabil și înnăscut. Imunoterapiile de cancer, în special inhibitorii 

imunocompaniilor, devin o abordare terapeutică extrem de promițătoare pentru cancer, care are un progres 

remarcabil crescut în combaterea diferitelor tipuri de cancer. Din păcate, mecanismele lor de acțiune induc unele 

complicații, cum ar fi reacțiile inflamatorii și evenimentele adverse legate de imunitate. În gestionarea efectelor 

secundare în timpul terapiei anticanceroase, abordările complementare și integrative ale terapiei devin din ce în ce 

mai interesante.  

În special, vâscul, Viscum album L. (VA), are o istorie tradițională de aproximativ 100 de ani ca terapie 

suplimentară a tratamentului cancerului în țările vorbitoare de limbă germană. Pe lângă activitățile 

antitumorale și de calitate a activităților de promovare a vieții, aplicațiile VA reduc efectele secundare ale terapiilor 

moderne imunitare alopate/convenționale și exercită caracteristici imunomodulatoare. Deoarece aceste proprietăți 

pot oferi o bază bună pentru o combinație cu terapii oncologice moderne, trebuie înțelese activitățile biologice ale 

aplicațiilor VA și ale mecanismelor implicate. În această revizuire, se discută impactul compușilor VA asupra 

diferitelor căi celulare și reacțiile imunologice în lupta împotriva celulelor canceroase. 

Mergi la: 

1. Imunoterapia cancerului 
Celulele canceroase sunt capabile să obțină controlul asupra unui număr de căi inhibitorii care sunt importante 

pentru controlul răspunsurilor imune și o provocare majoră a terapiei cancerului este depășirea rezistenței imunitare 

care promovează supraviețuirea tumorii [ 1 , 2 ]. Interacțiunea dintre tumori și sistemul imunitar a cunoscut de mult 

că implică interacțiuni complexe între celulele tumorale, celulele imune și micro-mediul tumoral. De exemplu, 

câștigul de exprimare a moleculelor imunoinhibitoare cum ar fi proteina 1 de moarte celulară programată (PD-1) sau 

expresia modificată a componentelor implicate în apoptoză conduce la rezistență apoptotică. Având în vedere 

diferite căi de semnalizare și strategii pentru a depăși imunosupresia și pentru a spori imunogenitatea tumorilor (prin 

reverificarea scăpării lor imune), s-au dezvoltat diferite imunoterapii. O abordare foarte promițătoare a condus 

recent la proiectarea inhibitorilor imunocompetenți (ICI), care au fost între timp studiate și utilizate din ce în ce mai 

mult ca terapie de succes pentru tratamentul diferitelor tipuri de tumori [ 3 ]. Proteinele de tip imunitar de proteine 

citotoxice T-limfocite asociate-4 (CTLA-4) și PD-1 sunt receptori, exprimați pe suprafața celulelor T citotoxice care 

interacționează cu liganzii lor specifici (CD80 / CD86 și PD-L1 .). Aceste căi pot fi exploatate de celulele 

canceroase pentru a scăpa de moartea celulară mediată de celule T [ 4 ]. În ciuda beneficiilor semnificative ale 

ICI, aceste medicamente afectează mai multe sisteme de organe și utilizarea acestora poate fi asociată cu evenimente 

adverse imune cum ar fi artrita inflamatorie, miozită, vasculită, alveolită și alte sindroame care necesită un 

management adecvat pe termen lung . [5].. În general, eficacitatea clinică a terapiei anticanceroase este adesea 

însoțită de efecte secundare care afectează calitatea vieții pacientului și pot duce la întreruperea tratamentului. Prin 

urmare, există un interes considerabil pentru terapiile de susținere care contracarează toxicitatea fără a interfera cu 

eliminarea celulelor canceroase. O altă strategie de stimulare a celulelor T împotriva epitopilor specifici tumorii este 

dezvoltarea de vaccinuri terapeutice. Aceste intervenții includ identificarea antigenilor tumorali adecvați ca ținte 

pentru terapie [ 6 ].Specificitatea vaccinării terapeutice combinată cu imunomodularea oferă o cale atractivă pentru 

dezvoltarea terapiilor pentru cancer. În comparație cu rezultatele clinice ale ICI, vaccinurile au fost mai puțin 

impresionante; cu toate acestea, unele combinații de ICI cu tratament cu vaccinuri par a fi promițătoare pentru 

anumite boli ale cancerului [ 7 ]. Mai mult decât atât, în cele mai recente studii cu virusuri oncolitice combinate cu 

terapia ICI, s-a sugerat că evenimentele imunologice antivirale pot inflama tumoarea și o pot face „fierbinte” și 

adecvate pentru tratamentul ICI ulterior [ 8 ]. Astfel, strategiile combinate ar putea reprezenta o oportunitate 

atractivă pentru lupta împotriva cancerului în viitor. 

Mergi la: 
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2. Extractele album Viscum și imunomodulări 
Vâscul, Viscum Album L. (VA), terapia ca terapie suplimentară este printre cele mai frecvent utilizate medicamente 

oncologice integrative în mai multe țări din Europa [ 24 ]. Obiectivele terapiei add-on VA sunt îmbunătățirea 

calității vieții legate de sănătate și reducerea evenimentelor adverse (AE) asociate cu strategiile convenționale 

împotriva cancerului și, în plus, au fost descrise diferite activități imunomodulatoare [ 25 , 26 ]. Explicarea 

mecanismelor imunostimulatoare ale preparatelor VA și validările ulterioare în contextul studiilor clinice sunt 

esențiale în înțelegerea importanței terapiei VA adiționale. Extractele VA conțin o varietate de compuși incluzând 

lectine de vâsc și viscotoxine care au fost atribuite pentru a exercita efecte imunomodulatoare [ 27 ]. Aici, vom 

discuta despre impactul extractelor VA între sistemul imunitar și cancer. Având în vedere abundența rezultatelor 

publicate pe acest subiect, ne concentrăm asupra rezultatelor preclinice și clinice în contextul efectelor primare ale 

extractelor VA asupra căilor imunologice umane. 

Într-un studiu clinic cu 43 de voluntari sănătoși, s-a observat că, într-un răspuns imediat la o aplicație VA 

subcutanată, numărul de leucocite, granulocite și celule eozinofile a crescut [ 9 ]. 

Mai mult, a fost studiat impactul extractelor VA asupra funcționalității limfocitelor T. Într-un studiu controlat cu 

placebo, cu 71 subiecți sănătoși, s-a observat că aplicarea subcutanată a extractelor VA a determinat eozinofilie și o 

creștere a limfocitelor T CD4 [ 10 ]. 

În plus, sistemul imunitar specific este, de asemenea, activat, așa cum reiese din producția de anticorpi specifici 

împotriva lectinelor VA și viscotoxinelor, demonstrată într-un studiu controlat, randomizat, cu 47 de voluntari 

sănătoși [ 11 ]. 

Într-un studiu clinic cu opt pacienți cu cancer după aplicarea extractelor VA, valorile citokinelor din ser au 

crescut [ 12 ]. 

Într-un alt studiu clinic cu 10 pacienți cu cancer de sân, după injectarea subcutanată de lectine VA, a fost detectată o 

stimulare a celulelor naturale ucigașe (NK) și T helper [ 14 ]. 

 Experimentele de imunizare cu șoareci au arătat că lectinele sunt imunoadjuvanți potențiali pentru a spori 

răspunsurile imune celulare și umorale [ 18 ]. Într-un studiu cu celule tumorale cultivate, lectinele de vâsc coreean 

au prezentat proprietăți imunomodulatoare prin creșterea maturizării celulelor dendritice [ 22 ]. Un efect de inducere 

a maturizării asupra celulelor dendritice umane prin aplicarea extractelor VA a fost demonstrat într-un studiu in 

vitroutilizând un sistem celular uman [ 23 ]. 

După administrarea extractelor VA la pacienții cu tumori, numărul limfocitelor și celulelor NK a crescut [ 13 ]. În 

celulele de glioblastom cultivate, extractele de VA au inhibat creșterea tumorilor și liza mediată de celulele NK a 

glioblastoamelor [ 16 ]. Au fost raportate mai multe efecte imunomodulatoare ca răspuns la o singură perfuzie 

intravenoasă a extractelor VA, cum ar fi neutrofilia, intensificarea activității fagocitare a granulocitelor și creșterea 

numărului de celule NK [ 15 ]. Celulele NK joacă un rol important în imunitatea antitumorală, deoarece acestea 

mediază eliminarea celulelor tumorale și reglează imunitatea adaptivă.Analizele experimentale ale celulelor au arătat 

că vâscotoxinele sunt responsabile de creșterea citotoxicității mediate de celulele NK [ 17 ]. Într-un studiu clinic cu 

70 de pacienți cu cancer, s-a observat că aplicațiile perioperatorii VA în timpul intervențiilor chirurgicale digestive 

au crescut numărul celulelor NK, în special numărul de celule T helper [ 19 ] și într-un studiu cu 98 de pacienți cu 

cancer mamar, a fost demonstrată inhibiția indusă de intervenția chirurgicală a spargerii oxidative în granulocite prin 

aplicarea intravenoasă a extractelor VA [ 20 ]. Un studiu clinic cu 62 de pacienți cu cancer colorectal a arătat că 

extractele VA pot preveni suprimarea activităților celulelor NK [ 21 ]. Un rezumat al activităților imunologice ale 

aplicațiilor VA, care au fost obținute din studii preclinice și clinice, este prezentat în Tabelul 1 . 

tabelul 1 
Activitățile imunologice ale extractelor VA aplicate. 

VA-activități mediate Tipul studiului Referințe 

Creșterea leucocitelor, a eozinofilelor și a granulocitelor RCT, studiu controlat cu placebo [ 9 , 10 ] 

 

Inducerea anticorpilor specifici împotriva componentelor VA RCT [ 11 ] 

 

Creșterea secreției citokinelor Studiu clinic [ 12 ] 
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VA-activități mediate Tipul studiului Referințe 

Creșterea limfocitelor Studiu clinic [ 13 ] 

 

Creșterea activității celulelor ucigașe naturale (NK) Studii clinice [ 13 – 15 ] 

 

Executarea lizării mediate de celulele NK a glioblastoamelor Studiu preclinic [ 16 ] 

 

Creșterea neutrofilelor și creșterea activității granulocitare Studiu clinic [ 15 ] 

 

Creșterea activității celulelor NK Studiu preclinic [ 17 ] 

 

Îmbunătățirea răspunsului imun celular și umoral Studiu preclinic [ 18 ] 

 

Creșterea activităților celulelor NK în timpul intervenției chirurgicale Studii clinice, RCT [ 19-21 ] 

 

Îmbunătățirea maturării celulelor dendritice Studiu preclinic [ 22 ] 

 

Abrogarea imunosupresiei induse de tumori a celulelor dendritice Studiu preclinic [ 23 ] 

Deschideți într-o fereastră separată 

NK: ucigaș natural; RCT: studiu clinic randomizat; VA: Viscum album L. 

  

În acest context, interacțiunile complexe imunologice transversale și interacțiunile sinergice ale căilor mediate de 

VA pot fi critice pentru întregul proces de eliminare a celulelor canceroase. Datorită complexității dezvoltării 

tumorilor, se poate aștepta ca abordarea diferitelor căi prin utilizarea procedurilor combinate de tratament să fie o 

abordare promițătoare. Imunoterapiile moderne în combinație cu adjuvant VA ar putea fi, prin urmare, o strategie 

utilă pentru a realiza sinergismul în eficacitatea tratamentului cancerului. Una dintre mai multe căi de semnalizare 

imunologice bine studiate în care VA este implicată este prezentată mai jos. 

Mergi la: 

3. VA și calea de semnalizare a ciclooxigenazei 
Biochimicele fitochimice sunt capabile să acționeze ca imunomodulatori naturali [ 28 ]. În acest sens, o revizuire 

recentă a arătat că substanțele fitochimice, cum ar fi substanțele polifenolice din ceaiul verde, pot prezenta efecte 

antiinflamatorii și anticancer [ 29 ]. Pentru reacțiile inflamatorii, ciclooxigenazele (COX) sunt enzime critice pentru 

câteva căi care includ secreția indusă de citokină a prostaglandinei E2. Unele preparate VA au fost raportate ca 

având proprietăți inflamatorii și studiile preclinice au indicat că anumite fitochimice, inclusiv componentele derivate 

din preparatele VA reduc selectiv nivelurile de COX-2 [ 30-32]. COX-1 este exprimat în mod constitutiv și stabil la 

niveluri scăzute în multe țesuturi și implicat în funcțiile fiziologice gastro-intestinale, renale, vasculare și altele. Ca 

rezultat al unei discuții încrucișate între mai mulți mediatori ai inflamației, cum ar fi interleukinele și citokinele, 

COX-2 este puternic indus și reglarea ascendentă se corelează cu un prognostic slab al cancerului [ 33 ]. Activitatea 

COX-2 poate fi reglată la diferite niveluri. Sunt disponibili diferiți corticosteroizi pentru a suprima sistemul imunitar 

și a reduce reacțiile inflamatorii, dar utilizarea lor poate fi asociată cu o varietate de efecte secundare 
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[ 34 ].Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene tradiționale (AINS) inhibă activitatea enzimatică a tuturor 

enzimelor COX și, de asemenea, produce toxicitate gastrointestinală, datorită inhibării producției și secreției de 

prostaglandine fiziologice. În comparație cu tratamentul AE cu AINS, inhibitorii COX-2 selectivi moderni sunt 

eficienți și prezintă un profil de siguranță mai bun decât AINS neselectivi, dar pot apărea evenimente 

cardiovasculare adverse [ 35 ]. Atunci când inhibitorii COX-2 trebuie retrași, în mod obișnuit datorită apariției 

efectelor secundare cardiovasculare, medicamentele antireumatice care modifică boala sunt utilizate pentru a opri 

progresia reacțiilor inflamatorii și ușurarea durerii; totuși, aceste antireumatice inhibă și alte reacții imunologice 

importante. Prin urmare, este nevoie de agenți antiinflamatori, care vizează controlul nivelurilor de COX-2, dar 

echilibrează siguranța și eficacitatea.Interesant, pentru unele fitoterapeutice/plante, inclusiv preparate VA, s-a 

demonstrat că acestea influențează activitatea COX-2. Prin urmare, sa suspectat că aceste fitochimice pot exercita un 

efect antiinflamator prin această cale [ 29 , 36 ]. S-a demonstrat că preparatele VA au redus selectiv nivelurile de 

COX-2 [ 30 ], iar alte experimente au confirmat că preparatele VA au capacitatea de a regla în jos activitățile COX-2 

induse prin destabilizarea posttranscripțională a transcriptelor sale [ 32 ]. Dintr-o analiză retrospectivă a evidenței 

medicale a 324 pacienți cu cancer colorectal, sa sugerat că acest mecanism propus de VA-mediată poate contribui la 

atenuarea activităților inflamatorii implicate în oboseala legată de cancer [ 37 ]. Spre deosebire de reglarea 

nespecifică a activităților COX de către corticosteroizi sau AINS, acest mecanism antiinflamator dependent de VA 

nu interferează cu funcțiile fiziologice, deoarece activitatea COX-1 nu este afectată. Sa presupus că această activitate 

asociată cu VA asociată poate contribui la diferite efecte benefice observate în studiile clinice [ 30 , 38 ]. 

4. cancer, imunitate și preocupări legate de siguranță 
Au fost depuse numeroase eforturi pentru a dezvolta modalități de stimulare a răspunsului imun celular pentru 

eradicarea tumorilor. Progresul inhibitorilor de puncte de control în contextul clinic din ultimul deceniu a evidențiat 

din nou rolul sistemului imunitar în lupta împotriva cancerului. Terapia imună cu punct de control a revoluționat 

tratamentul pentru cancer și a modificat fundamental rezultatul pentru anumite grupuri de pacienți cu cancer avansat 

[ 3 ]. Cu toate acestea, aplicarea ICI este asociată cu efecte secundare relevante, rareori chiar și cu consecințe 

FATALE/letale [ 39 , 40 ]. Tratamentele uzuale ale medicamentelor asociate cu AE sunt întreruperea terapiei și / sau 

aplicarea corticosteroizilor sau a altor agenți imunosupresori [ 41 ], care pot reduce semnele și simptomele 

afecțiunilor inflamatorii, dar au și un efect suprimant general asupra întregului sistem imunitar, interferand cu 

propriile aparari ale corpului impotriva celulelor tumorale. AE de medicamente asociate ICI de generația a treia sunt 

reduse în raport cu inhibitorii dezvoltați timpuriu, dar pot provoca reacții imune severe, care pot apărea cu o 

întârziere de timp și, prin urmare, nu pot fi întotdeauna atribuite clar [ 39 , 41 ]. În plus, combinațiile de ICI diferite 

păreau să crească gradele de AE cu gradul 3-4 la pacienții cu cancer [ 42 ] și, de asemenea, potențarea în toxicitate a 

fost observată la ICI în asociere cu chimioterapia [ 39,43 ]. Prin urmare, cercetarea și dezvoltarea strategiilor de 

tratament pentru optimizarea rezultatelor clinice pozitive și reducerea la minimum a EA a pacienților cu cancer este 

o provocare cheie pentru viitor. 

Proprietățile citotoxice și imunomodulatoare ale diferitelor preparate și aplicații VA au fost studiate intens în ultimii 

ani. Terapia cu adjuvant VA a fost raportată ca având un profil de siguranță sonoră fără efecte secundare grave. Au 

fost raportate reacții adverse asociate VA, dar se pare că sunt dependente de doză și se limitează în primul rând la 

reacțiile la locul injectării și la pirexia ușoară, pirexia tranzitorie și simptome asemănătoare gripei [ 44-47 ]. Doar în 

cazuri rare în cadrul tratamentului VA intravenos într-o manieră dependentă de doză au fost descrise reacțiile de 

hipersensibilitate pseudoalergică [ 48 ]. Prin urmare, aplicarea de extracte VA prezintă doar riscuri scăzute și pare să 

fie sigură, dar trebuie monitorizată de medici atunci când este aplicată în doze mari. 

VA preparate, care s-au dovedit a reduce AEs de chemo- și radioterapie la pacienții cu cancer [ 26 ], poate, de 

asemenea, să exercite efecte pozitive în timpul terapiei vizate. Într-un studiu randomizat, de fază II, cu 72 de 

pacienți cu cancer pulmonar avansat, s-a observat că reducerea dozei de chimioterapie, efectele secundare non-

hematologice de grad 3-4 și spitalizările au apărut mai puțin frecvent la pacienții tratați cu adjuvant 

VA [ 49 ]. Utilizând datele din registrul a 310 de pacienți cu cancer, într-un studiu observat recent, am observat o 

reducere semnificativă a întreruperii tratamentului indusă de AE la pacienții cu cancer, când au fost tratați cu 

aplicații VA în plus față de terapia vizată [ 50 ]. Mai mult, anterior am evaluat siguranța clinică a ICI cu adjuvant 

VA la pacienții cu cancer avansat sau metastatic [ 51 ]. Acest studiu observațional pilot a indicat că rata AE indusă 

de ICI nu a fost influențată în mod negativ de terapia concomitentă cu VA.Analizele suplimentare de observație au 

sugerat că tratamentul combinat cu ICI și VA ar putea chiar să reducă rata de AE, inclusiv rata AE asociată 

imunității [ 52 ]; totuși, nu se poate trage o concluzie finală din cauza numărului mic de pacienți. Mai multe studii 

clinice sunt necesare pentru a caracteriza reducerea mediată de VA a ratelor de AE și pot elucida dacă un tratament 

combinat al ICI și VA poate avea efecte sinergice pentru rezultatele relevante pentru siguranță. 
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5. Relevanța clinică și perspectivele 
Odată cu cunoașterea crescândă a căilor de semnalizare moleculare și a mecanismelor patologice implicate în 

progresia cancerelor, trebuie elaborate strategii de colaborare pentru optimizarea rezultatelor terapeutice.Există 

1dovezi tot mai mari că substanțele VA pot exercita efecte apoptotice și citotoxice, precum și efecte antiinflamatorii 

și imunologice în timpul terapiilor cu cancer. 

Unele AE care rezultă din terapiile anticanceroase nu sunt boli care pun viața în pericol; totuși, aceste AE pot afecta 

grav calitatea vieții pacienților și chiar mai rău pot duce la întreruperea tratamentului. O reducere a AE ar susține 

aderarea la terapia împotriva cancerului și ar putea îmbunătăți concomitent rezultatele clinice ale acestor terapii. 

Într-o revizuire sistematică a 26 de studii randomizate controlate și a altor 10 studii nonrandomizate, a fost 

evaluată influența extractelor VA asupra calității vieții la pacienții cu cancer [ 26 ]. Toate studiile 

nonrandomizate și 22 din studiile randomizate au raportat un beneficiu, iar autorii au concluzionat că 

tratamentele VA par să aibă un impact asupra calității vieții și să reducă efectele secundare ale terapiilor 

convenționale, cum ar fi chimioterapia și radiațiile [ 26 ]. În plus, o supraviețuire globală semnificativă mai bună 

a fost raportată într-un studiu clinic randomizat al pacienților cu cancer pancreatic avansat tratați cu VA [ 53 ], 

iar impactul benefic asupra supraviețuirii globale a fost susținut în continuare cu două studii recente din 

lumea reală cu privire la adăugarea VA- tratamentul cancerului pancreatic avansat sau metastazat [ 54 ] și 

pacienții metastazați cu cancer pulmonar fără celule mici [ 55 ]. În concluzie, prin interacțiuni echilibrate în căile 

imunologice complexe, VA poate ajuta la eliminarea celulelor canceroase și, în plus, sprijină strategiile oncologice 

standard prin scăderea efectelor adverse. Aceasta, la rândul său, poate avea efecte pozitive asupra calității vieții și ar 

putea îmbunătăți tolerabilitatea tratamentelor pentru cancer. O îmbunătățire a respectării pacientului în tratamentul 

cancerului poate duce la rezultate clinice mai bune. Prin urmare, s-ar putea promite să examinăm în continuare 

modul în care strategiile combinate de imunomodulare, cum ar fi tratamentul cu adjuvant VA, sunt potrivite pentru 

reducerea apariției AE în imunohistologie. 
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Siguranța tratamentului combinat cu anticorpi monoclonali și preparate 

din Viscum album L pentru cancer 

Abstract 
Strategiile asociate care implică chimioterapie și anticorpi monoclonali (mAb) sunt utilizate în mod obișnuit în 

încercările de a produce rezultate clinice mai bune. Această practică a condus la apariția de noi și în curs de 

dezvoltare toxicități care pot duce la reducerea dozei sau a neconformității, limitând eficacitatea 

tratamentului. Viscum album L (VA) preparate sunt utilizate pe scară largă în Europa ca terapie aditivă și au fost 

asociate cu reacții adverse legate de chimioterapie reduse și crescute efecte de sănătate legate de calitatea 

vieții. Tratamentul VA concomitent poate reduce toxicitatea legată de mAb. Acest studiu retrospectiv a investigat 

siguranța tratamentului combinat cu VA și mAb la pacienții cu cancer. Un total de 43 de pacienți au avut terapie 

combinată (474 expuneri); 12 au avut VA fără mAb (129 expuneri) și 8 au avut mAb fără VA (68 

expuneri). Majoritatea pacienților (89,3%) au primit chimioterapie concomitentă sau terapii de susținere. Un total de 

34 de pacienți (60,7%) au prezentat 142 evenimente adverse (AE).Leucopenia (14,1% din toate evenimentele), 

erupția cutanată acneiformă (8,5%) și stomatita (6,3%) au apărut cel mai frecvent. Analiza de regresie logistică 

longitudinală a sugerat o probabilitate de aproape 5 ori mai mare de a experimenta un AE după tratamentul 

cu mAb comparativ cu mAb plus VA (95% CI = 1,53-16,14). Rezultatele noastre, împreună cu analiza teoretică a 

potențialelor interacțiuni botanice-medicament, sugerează că tratamentul combinat cu VA și mAb este sigur. 

Introducere 
Anticorpii monoclonali (mAb) au apărut ca o abordare promițătoare pentru tratarea unei serii de tipuri de 

tumori. Spre deosebire de chimioterapia convențională, care afectează toate celulele cu diviziune rapidă, mAb are 

scopul de a inhiba căile moleculare specifice care sunt necesare pentru creșterea și întreținerea tumorii. Printre cele 

mai încurajatoare mAb se numără trastuzumabul, care vizează receptorul 2 al factorului de creștere epidermal uman 

și este indicat în tratamentul cancerului de sân 2 ; bevacizumab, care inhibă factorul de creștere endotelial vascular și 

este indicat în tratamentul unui număr de boli, inclusiv cancerul colorectal, pulmonar și ovarian 3 ; și cetuximab, 

care blochează receptorul factorului de creștere epidermal și este indicat în tratamentul cancerului colorectal și 

pulmonar.  
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În ciuda excitației inițiale asupra regresiilor tumorale dramatice, totuși, mAb-ul, în general, a obținut numai 

îmbunătățiri limitate în supraviețuirea globală datorită rezistenței primare la unii pacienți și apariției adesea 

rapide a rezistenței secundare la mulți respondenți. Strategiile combinate care implică mAb multiplu și 

chimioterapii au fost utilizate din ce în ce mai mult în încercarea de a preveni sau de a combate apariția rezistenței 

secundare.Un număr de studii recente au arătat că combinarea a 2 mAb poate duce la o creștere a supraviețuirii 

mediane fără progresia bolii în comparație cu monoterapia. 6 , 7 Există, de asemenea, un interes crescut în ceea ce 

privește dacă imunoterapiile care pot utiliza imunitatea endogenă anti-tumorală prin modificarea mecanismelor de 

reglare a imunității pot ajuta la consolidarea răspunsurilor clinice impresionante din mAb în remisiile clinice de 

lungă durată. 1 , 8 , 9 Deși strategiile combinate par să producă rezultate clinice îmbunătățite, un aspect important 

atunci când se combină terapii multiple, în special medicamente citotoxice cu indicatori terapeutici îngust, 

este riscul crescut de interacțiuni medicamentoase-medicamentoase. În ciuda faptului că sunt terapii 

„direcționate”, aceste medicamente afectează mai multe sisteme de organe, iar utilizarea lor cronică și combinată a 

dus la identificarea unor noi toxicități care pot afecta calitatea vieții legate de sănătate (HRQL) și necesită o 

gestionare pe termen lung. Este important faptul că toxicitatea în curs de desfășurare provocată de mAb poate duce 

la reducerea dozei sau neconformității, limitând astfel eficacitatea tratamentului. Suporturile terapeutice care pot 

ameliora toxicitatea asociată cu mAb și chimioterapia sau pentru a îmbunătăți HRQL sunt, prin urmare, de interes 

semnificativ. 

Viscum album L (VA sau vâsc european) preparate sunt utilizate pe scară largă ca terapie cu cancer aditiv în Europa, 

în special în țările vorbitoare de limbă germană, și au fost asociate cu o reducere a reacțiilor adverse la medicamente 

legate de chimioterapie și creșterea HRQL. 12 , 13 Mai mult, s-a sugerat că preparatele VA pot induce imunomodulări 

clinic benefice prin interacțiuni cu lectina-carbohidrat, conducând la creșterea secreției de interleukină-12 și a 

funcției celulelor ucigașe naturale. Astfel, utilizarea preparatelor de terapie VA alături de mAb ar putea contribui la 

îmbunătățirea echilibrului sistemului imunitar înnăscut, reducând astfel toxicitatea asociată tratamentului și, 

eventual, ajută la depășirea imunosupresiei induse de tumori și a rezistenței la tratament. În timp ce cel puțin un grup 

a investigat temeinic siguranța utilizării combinate a preparatelor VA și a agentului chimioterapeutic, 

gemcitabină, 16nu am putut găsi informații privind siguranța utilizării combinate a preparatelor VA și a 

mAb. Prezentul studiu descrie utilizarea combinată a preparatelor administrate intravenos Helixor VA și o varietate 

de mAb la pacienții cu cancer din Spitalul Havelhoehe din Berlin și investighează siguranța acestei abordări 

combinatoriale. Se discută, de asemenea, considerații teoretice privind potențialul interacțiunilor botanico-

medicamentoase negative între preparatele VA și mAb. 

metode 
Studiu de proiectare și de stabilire 
A fost efectuat un studiu de cohortă retrospectiv pentru a evalua siguranța administrării de injecții intravenoase 

combinate (de aceeași zi) a preparatelor mAb și VA produse de Helixor Heilmittel GmbH (Rosenfeld, Germania). În 

cadrul acestui studiu a fost utilizată rețeaua oncologică de rețea (NO), un registru clinic comun al spitalelor germane 

și a practicanților în ambulatoriu specializați în medicina integrată. 17 Baza de date NO conține informații despre 

pacienți și date privind diagnosticarea cancerului, tratamentele, evenimentele adverse (AE) și progresul bolii extrase 

din dosarele pacienților și înregistrate utilizând software-ul QuaDoSta (Managementul Calității, Documentație și 

Statistică) dezvoltat la Havelhoehe Research Institute . Aprobarea etică pentru proiectul NO a fost obținută de la 

Asociația Medicală Berlin. 

Participanții la studiu 
Datele pacienților cu cancer care au primit consimțământul, tratați între august 2005 și noiembrie 2014, au fost 

evaluați între iulie 2014 și iulie 2015. Am găsit 95 de pacienți care au primit ambele preparate de Helixor VA și 

mAb în orice moment în timpul tratamentului. Toți pacienții au avut un statut de performanță ECOG de la 0 la 2 și 

niciun pacient nu a fost eligibil pe baza comorbidităților (de exemplu, nici o dovadă de hipertensiune refractară, 

hemoragie internă, pericol de perforație sau tratament cu mAb în 4 săptămâni de la intervenție chirurgicală). Au fost 

extrase detalii privind tratamentul cu preparate mAb sau VA, incluzând datele, dozele, căile de administrare, 

medicamentele concomitente și AE asociate, împreună cu datele demografice, diagnostice și progresia 

bolii. Pacienții au fost repartizați la 1 sau mai multe din cele 3 grupuri de tratament, pe baza unui calendar 

documentat al tratamentului cu preparate mAb și VA ( Figura 1). Rețineți că a fost posibil ca pacienții să fie 

repartizați la diferite grupuri de tratament la momente diferite în timpul tratamentului. Dacă un preparat VA și o 

terapie cu mAb au fost primite de către un pacient în aceeași zi, pacientul a fost descris ca fiind terapeutic 

combinat . Un pacient a fost descris ca beneficiind de terapie VA dacă a primit una sau mai multe perfuzii VA, în 

cazul în care nu au primit mAb timp de cel puțin o lună pe fiecare parte a aplicației VA.  
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În mod similar, terapia cu mAb se referă la un pacient care nu primește o perfuzie cu VA timp de cel puțin o lună, 

fie la fiecare parte a tratamentului cu mAb. A fost specificată o perioadă de eliminare de 1 lună pentru a elimina 

orice efecte de transmisie și pentru a evita confuzia cu privire la cauzalitatea EA întârziate sau persistente. Datorită 

naturii complexe a tratamentului pentru cancer, unii pacienți din cele 3 grupe au primit chimioterapie concomitentă 

sau terapii de susținere (de exemplu, medicamente antiemetice sau durere). Pacienții au fost excluși din studiu dacă 

nu îndeplineau criteriile pentru cel puțin 1 din cele 3 grupuri de tratament sau dacă aveau informații lipsă sau 

nevalide privind datele de tratament cu preparate mAb și VA, nume specifice de medicamente, medicamente 

concomitente, număr de identificare a bazei de date , data nașterii, sexul, data diagnosticării sau codul ICD-10. Deși 

au fost colectate date pentru toate căile de administrare și tipuri de preparate VA și terapii vizate, analiza noastră a 

fost limitată la preparatele administrate intravenos de Helixor VA și mAb administrate intravenos. 

 

Figura 1. 

Diagrama de selecție a participanților de la 95 de pacienți ai căror dosare medicale au fost revizuite. 

Abrevieri: VA, Viscum album L; mAb, anticorpi monoclonali. 

rezultate 
Rezultatul principal a fost apariția unui AE în timpul sau la scurt timp după terapia combinată, terapia VA sau 

terapia cu mAb. Un AE a fost definit ca „orice apariție medicală neplăcută la un pacient sau un subiect de 

investigație clinică care a administrat un produs farmaceutic și care nu trebuie să aibă neapărat o legătură cauzală cu 

acest tratament” 18 (p 2) . AE au fost alese ca rezultat principal, mai degrabă decât reacții adverse la medicament (care 

sunt specifice medicamentului), deoarece în situațiile în care medicamentele multiple sunt administrate concomitent 

(de exemplu, un preparat VA, medicamente antiemetice, un mAb și un agent chimioterapeutic), atribuind 

cauzalitatea unei AE la un singur medicament poate fi dificil. AE care au fost în mod clar legate de boală sau care ar 

putea fi atribuite definitiv unei terapii anterioare au fost excluse. Toate celelalte AE (de exemplu, ar putea fi legate 

de mAb, VA, chimioterapie sau terapii de susținere) au fost clasificate ca Termeni preferați și grupați în funcție de 

clasa de sisteme organice. Rezultatele secundare au fost tipul și frecvența EA-urilor specifice și numărul de AE 

grave. 

Analize statistice 
Caracteristicile pacientului și expunerea la mAb, preparatele Helixor VA, chimioterapie și terapii de susținere au 

fost comparate între grupurile de tratament. Frecvența relativă a pacienților care au prezentat 1 sau mai multe AE, 

numărul de expuneri la care au apărut AE, numărul total și tipurile de AE, numărul AE la 100 de expuneri (rata 

incidenței brute) și numărul AE clasificate ca fiind grave au fost descrise pentru fiecare grup de tratament. 
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 Pentru a evalua ce factori demografici și de tratament au fost asociați cu AE, a fost folosit un model de regresie 

logistică longitudinală utilizând metoda ecuațiilor generalizate (GEE) pentru a ține cont de observațiile multiple pe 

persoană. O structură covarianță schimbabilă a fost utilizată pentru a modela corelarea măsurătorilor repetate în 

timp. În modelul ajustat, vârsta la tratament, chimioterapia concomitentă (nu, da) și terapiile de susținere 

concomitente (nu, da) au fost incluse ca covariate în funcție de timp. Utilizarea covariatelor care variază în timp 

înseamnă că confundatorii se pot schimba în timp. De exemplu, un pacient ar putea fi clasificat ca având terapie 

combinată într-o singură situație, urmată de terapie cu mAb într-o altă ocazie (atâta timp cât perioada de eliminare a 

fost satisfăcută prin faptul că există cel puțin o lună între diferitele tipuri de terapii). În cadrul primului tratament 

(UICC I-II, UICC III-IV, neaplicabil sau necunoscut) au fost incluse covariantele de bază incluse în etapa de gen 

(bărbați, femei) și Uniunea pentru Controlul Internațional al Cancerului. S-au calculat ratele de șomaj (ROS), 

valorile IC 95% și valorile P , iar nivelul de semnificație (α) a fost stabilit la 0,05. Toate analizele au fost efectuate 

folosind versiunea R 3.1.2. 19 modele GEE au folosit pachetul geepack. 20 

Rezultate 
Din 95 de pacienți tratați cu preparate de Helixor VA și mAb, 56 au fost selectați pentru a fi incluși în acest studiu 

( Figura 1 ). Un total de 36 de pacienți au fost excluși deoarece au fost tratați numai cu VA și mAb în zile diferite, 

dar în interval de o lună unul de celălalt. Un pacient a fost exclus din cauza faptului că nu avea un număr de 

identificare a bazei de date, care era necesar pentru obținerea informațiilor de bază despre pacient; 1 pacient a fost 

exclus pentru a nu avea o dată de tratament; și un alt pacient a fost exclus de la administrarea VA subcutanată, în 

ciuda prescrisului intravenos. Dintre ceilalți 56 de pacienți care au prezentat 671 expuneri, 43 pacienți au prezentat 

474 expuneri la terapia combinată, 12 au prezentat 129 expuneri la terapia VA, iar 8 pacienți au prezentat 68 de 

expuneri la terapia cu mAb. Șapte pacienți au fost incluși în mai mult de 1 grup de tratament: 2 pacienți au avut 

terapie combinată și terapie VA la momente diferite, în timp ce 5 pacienți au avut tratament cu VA și terapie cu 

mAb. Numărul de expuneri pe pacient a variat de la 1 la 44, cu o mediană de 6 și intervalul interquartil (IQR) de 3 

până la 18 pentru terapia combinată, de la 1 la 33 cu o valoare mediană de 8 (IQR = 2-17) , și de la 1 la 25, cu o 

valoare mediană de 8 (IQR = 5-9) pentru terapia cu mAb. Perioada totală de timp în care pacienții au primit terapii 

au variat între 1 zi și 2,4 ani, cu o medie de 3,5 luni (IQR = 0,8-10,8 luni), pentru terapia combinată; 1 zi la 6,1 ani, 

cu o medie de 7,9 luni (IQR = 1,6-13,8 luni), pentru terapia VA; și de 1 zi la 3,3 ani, cu o mediană de 4,9 luni (IQR 

= 1,3-13,3 luni), pentru terapia cu mAb. 

Caracteristicile pacientului Toți pacienții (n = 56) Terapia asociată (n = 43) VA terapie (n = 12) Terapie cu mAb (n = 8) 

Vârsta la prima expunere, mediană (IQR) 59 (50-69) 59 (50-70) 58 (46-66) 49 (48-63) 

Vârsta la expunere, o valoare mediană (IQR) 65 (51-72) 69 (55-72) 46 (45-74) 51 (49-63) 

Sex, n (%) 

Masculin 22 (39,3) 18 (41,9) 6 (50,0) 2 (25,0) 

Femeie 34 (60,7) 25 (58,1) 6 (50,0) 6 (75,0) 

Localizarea tumorii, n (%) 

sân 15 (26,8) 10 (23,2) 2 (16,7) 4 (50,0) 

Sistem digestiv 32 (57,1) 27 (62,8) 6 (50,0) 3 (37,5) 

Sistemul hematologic 3 (5.4) 2 (4.7) 2 (16,7) 1 (12,5) 

Sistemul respirator 2 (3.6) 1 (2.3) 1 (8.3) – 

Sistemul urogenital 4 (7.1) 3 (7.0) 1 (8.3) – 

Stadiul UICC la primul tratament, n (%) 

I-II 8 (14.3) 5 (11,6) 2 (16,7) 3 (37,5) 

III-IV 38 (67,9) 30 (69,8) 7 (58,3) 4 (50,0) 

Nu este aplicabil sau necunoscut 10 (17,9) 8 (18,6) 3 (25,0) 1 (12,5) 
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Deschideți într-o fereastră separată Informațiile demografice și de diagnostic pentru toți pacienții incluși sunt 

rezumate în Tabelul 1 . Pacienții din grupul de terapie cu mAb au fost, în general, mai tineri la vârsta primului 

tratament și au mai multe șanse să fie femei și care suferă de cancer de sân; tratamentul a început mai des la o etapă 

UICC timpurie.Datele pentru vârsta factor-variabilă în funcție de vârstă la tratament – au fost înclinate în ambele 

grupuri de terapie individuală. 

Tabelul 1. 
Caracteristicile pacienților incluse în studiu. 

Abrevieri: VA, Viscum album L; mAb, anticorpi monoclonali; IQR, gamă interquartile; UICC, Uniunea pentru 

Controlul Cancerului Internațional. 
o vârstă medie calculată din toate expunerile care să permită creșterea vârstei pacienților în timp. 

Numărul total de expuneri la diferite combinații de mAb și VA sunt prezentate în Tabelul 2 . A fost cea mai 

frecventă combinație de perfuzie cu Helixor Abietis și cetuximab (8 pacienți, 104 expuneri), urmată de Helixor Mali 

și bevacizumab (10 pacienți, 94 expuneri) și Helixor Abietis și trastuzumab (8 pacienți, 94 expuneri). Deși 7 mAb au 

fost documentate, 92% din toate expunerile la mAb au fost la bevacizumab, trastuzumab sau cetuximab. 

tabel 2. 
Expunerea pacientului la combinații de preparate VA și mAb. A 

Numărul de expuși la pacienți (expunerile 

totale) 
Helixor 

A 
Helixor 

M 
Helixor 

P 
Terapie cu mAb (nr 

VA) Total 

Ado-trastuzumab emtansină 2 (17) – – – 2 (17) 

Bevacizumab 19 (87) 10 (94) 2 (7) 3 (18) 
32 

(206) 

Cetuximab 8 (104) 5 (31) 1 (11) 1 (4) 
13 

(150) 

Ofatumumab – – – 1 (3) 1 (3) 

Panitumumabul 1 (3) 1 (9) – 1 (1) 3 (13) 

Rituximab – 1 (1) 1 (3) 1 (6) 3 (10) 

Trastuzumab 8 (94) 1 (13) – 3 (36) 
11 

(143) 

VA terapie (fără mAb) 6 (32) 6 (55) 3 (42) – 
12 

(129) 

Total 38 (337) 20 (203) 6 (63) 8 (68) 
56 

(671) 

Abrevieri: VA, Viscum album L; mAb, anticorpi monoclonali. 
a Valorile reprezintă numărul de pacienți expuși, cu numărul total de expuneri în paranteze. 

Administrarea concomitentă a agenților chimioterapeutici și a medicamentelor de susținere, cum ar fi medicamente 

antiemetice, în plus față de VA sau mAb a fost raportată cel puțin o dată la 50 (89%) pacienți.Tabelul 3 prezintă 

numărul de expuneri care au inclus numai chimioterapie concomitentă (11%, 4% și 10%), doar terapie de susținere 

(16%, 2% și 9%), chimioterapie și terapie de susținere (50%, 16% și 19%) sau fără terapie concomitentă (23%, 78% 

și 62%) pentru terapiile combinate, respectiv VA și mAb.Dexametazona, un corticosteroid utilizat pentru a 

contracara reacțiile adverse la agenții chimioterapeutici, a fost cea mai frecventă terapie concomitentă utilizată (20 

pacienți, 139 expuneri). Cea de-a doua și a treia cea mai frecventă schemă de premedicație a constat în administrarea 

de dexametazonă împreună cu maleat de dimetinden (Fenistil), un antihistaminic utilizat pentru a preveni reacțiile de 

hipersensibilitate (16 pacienți, 94 de expuneri) și maleatul de dimetinden (5 pacienți, 34 expuneri). Din totalul 

expunerilor la terapia combinată, terapia VA și terapia cu mAb, 61%, 20% și 29% din expuneri au implicat 

chimioterapie de aceeași zi (cu sau fără terapie de susținere).  
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Cel mai frecvent regim de chimioterapie a inclus injecții de acid folinic și fluorouracil, urmată de perfuzarea lentă a 

fluorouracilului printr-o pompă Baxter (10 pacienți, 59 expuneri). Alte scheme frecvente de chimioterapie au fost 

cele menționate mai sus, dar au fost adăugate oxaliplatină (FOLFOX: 12 pacienți, 52 expuneri) sau irinotecan 

(FOLFIRI: 5 pacienți, 48 expuneri). 

Tabelul 3. 
Expunerea pacientului la chimioterapie concomitentă sau terapii de susținere. A 

Numărul de expuși la 

pacienți (expunerile 

totale) 

Nu există terapii 

concomitente Chimioterapia b 

Terapii de 

sprijin c 

Chimioterapia și 

terapiile de susținere 

Terapie combinată 23 (108) 12 (55) 11 (75) 33 (236) 

VA terapie 11 (101) 2 (5) 1 (3) 5 (20) 

mAb terapie 5 (42) 3 (7) 2 (6) 3 (13) 

Toți pacienții 35 (251) 17 (67) 14 (84) 40 (269) 

Abrevieri: VA, Viscum album L; mAb, anticorpi monoclonali. 
a Valorile reprezintă numărul de pacienți expuși, cu numărul total de expuneri în paranteze. 

Agenții chimioterapiei au inclus fluorouracil, bendamustină, capecitabină, carboplatină, cisplatină, ciclofosfamidă, 

docetaxel, fludarabină, acid folinic, gemcitabină, irinotecan, oxaliplatin, paclitaxel, pemetrexed și vinorelbină. 

Terapiile de susținere au inclus atropină, clemastină, dexametazonă, maleat de dimetinden, paracetamol și 

prednisolon. 

Dintre cei 56 de pacienți incluși în studiu, 34 (61%) au prezentat un total de 142 AE la 85 expuneri ( Tabelul 

4 ). Dintre pacienții care au prezentat AE, numărul mediu de evenimente pe expunere a fost 1 (IQR = 1-2, interval = 

1-9), iar numărul median de evenimente pe pacient a fost de 3 (IQR = 1-6; -25). Cea mai mare incidență a AE a fost 

în grupul de terapie cu mAb, 5 din 8 pacienți (63% dintre pacienți) prezentând un total de 22 de evenimente la 18 

expuneri (27% din expuneri). Aceasta a fost urmată de grupul de terapie combinată, cu 24 din 43 de pacienți (56%) 

trăind 112 evenimente la 61 de expuneri (13%) și grupul de terapie cu VA, 5 din 12 pacienți (42%)experimentant 8 

evenimente la 6 expuneri (5%). Ratele brute de AE au fost calculate ca 32 de evenimente care au apărut la 100 de 

expuneri la terapia cu mAb, 21 evenimente la 100 expuneri la terapia combinată și 6 evenimente la 100 de expuneri 

la terapia VA. În afară de desemnarea AE la 1 din cele 3 tipuri de terapie bazate pe momentul evenimentului, nu a 

fost atribuită cauzalitatea specifică, deoarece multe dintre evenimente ar fi putut fi reacții la mAb, VA, agenți 

chimioterapeutici și / sau terapii de susținere concomitente ( tabelul 4 ). Cele mai frecvente evenimente care au 

urmat expunerea la terapia combinată au fost leucopenia (16% dintre pacienți), stomatita (14%), diareea și starea de 

rău (fiecare 9%), reacțiile cutanate, erupția cutanată, acneea, greața, frisoanele și eritrorozestezia palmaro- fiecare 

7%).Pentru terapia cu mAb, reacțiile frecvente au fost leucopenie și stare generală de rău (25%), neutropenie, 

slăbiciune, erupție cutanată acneiformă și anemie (fiecare 14%), iar pentru terapia VA, reacția cutanată sau erupția 

cutanată (25%), pruritul %) și urticarie (8%). 

Tabelul 4. 
Frecvența evenimentelor adverse nedorite și serioase clasificate ca termeni preferați de MedDRA și grupați în 

funcție de clasa de sisteme pe aparate, sisteme și organe. A 

Clasa de organe de 

sistem Termenul preferat 
Toți pacienții, 

n = 56 (671) 

Terapia 

asociată, n = 43 

(474) 
VA terapie, 

n = 12 (129) 

Terapia cu 

mAb, n = 8 

(68) 

Anemia (m, c) 1 – – 1 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5950938/table/table4-1534735416681641/&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhiOq9duDfqQOlmcZYBO5ieU4uvONA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5950938/table/table4-1534735416681641/&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhiOq9duDfqQOlmcZYBO5ieU4uvONA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5950938/table/table4-1534735416681641/&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700253&usg=ALkJrhiOq9duDfqQOlmcZYBO5ieU4uvONA


Clasa de organe de 

sistem Termenul preferat 
Toți pacienții, 

n = 56 (671) 

Terapia 

asociată, n = 43 

(474) 
VA terapie, 

n = 12 (129) 

Terapia cu 

mAb, n = 8 

(68) 

Sistemul sanguin și 
limfatic 

Granulocitopenia (m, c) 1 1 – – 

Leucopenia (m, c) 20 9 – 11 

Neutropenia (m, c) 2 1 – 1 

Trombocitopenia (m, c) 2 2 – – 

Gastrointestinal 

Colita (m, c) 1 1 – – 

Diareea (m, c, v) 6 6 – – 

Greață / Vărsături (m, c, v) 7 (5) 7 (5) – – 

Stomatită / mucozită (m, c) 9 9 – – 

Tulburări generale și 

locul administrării 

Astenie (m, c) 2 (1) 1 (1) – 1 

Furie (m, v, c) 4 4 – – 

Apetit scăzut (m, c) 1 1 – – 

Oboseala (m, v, c) 2 2 – – 

Hiperhidroza (m, c) 1 1 – – 

Malaise (m, v, c) 6 (3) 4 (2) – 2 (1) 

Durerea (m, v, c) 1 1 – – 

Pirexia (m, v, c) 2 2 – – 

Umflarea (m, v, c) 1 1 – – 

Spitalizarea nespecificată (m, v, 

c) 2 (2) – 1 (1) 1 (1) 

Sistem imunitar Hipersensibilitate (m, v, c) 2 2 – – 

Infecții și infestări 

Abcesul (c) 2 (1) 2 (1) – – 

Infecția oculară (m, c) 2 2 – – 

Infecția fungică (m, c) 1 – – 1 

Gingivita (m, c) 1 1 – – 

Herpesul oral 1 1 – – 

Pyelonefrita (m, c) 1 (1) 1 (1) – – 

Septic encefalopatie 1 (1) 1 (1) – – 

Infecția cutanată (m, c) 1 1 – – 

Infecția situsului stoma (m, c) 1 – – 1 

Infecția tractului urinar (m, c) 3 3 – – 



Clasa de organe de 

sistem Termenul preferat 
Toți pacienții, 

n = 56 (671) 

Terapia 

asociată, n = 43 

(474) 
VA terapie, 

n = 12 (129) 

Terapia cu 

mAb, n = 8 

(68) 

Urosepsis (c) 1 (1) 1 (1) – – 

Tulburări musculo-

scheletice și conjunctive Dureri de spate (m, c) 1 1 – – 

Sistem nervos 

Tulburare cognitivă (c) 2 (2) 2 (2) – – 

Amețeli (m, c) 3 (3) 3 (3) – – 

Polineuropatia (c) 5 (1) 4 (1) – 1 

Somnolența (m, c) 2 (2) 2 (2) – – 

Renal și urinar Tulburarea de vezică (m, c) 1 1 – – 

 enurezisul 2 (2) 2 (2) – – 

Respirație, toracică și 

mediastinală 

Dispneea (m, c) 1 1 – – 

Rinoreea (m, v, c) 1 1 – – 

Piele și subcutanată 

Erupție acneiformă (m) 12 10 – 2 

Pielea uscată (m, c) 3 3 – – 

Eczema (m, c) 1 1 – – 

Eritemul generalizat (m, v, c) 2 2 – – 

Eritrodesestezia palmar-

plantară (m, c) 3 3 – – 

Pruritul (m, v, c) 5 2 3 – 

rozacee 1 1 – – 

Reacții cutanate / Erupție 

cutanată (nespecificată) (m, v, 
c) 7 4 3 – 

Urticaria (m, v, c) 1 – – – 

Tulburări vasculare Hemoragia (m, c) 1 (1) 1 (1) – – 

Total  142 (26 SAE) 112 (23 SAE) 8 (1 SAE) 22 (2 SAE) 

Deschideți într-o fereastră separatăAbrevieri: MeDRA, Dicționar medical pentru activități de 

reglementare; VA, Viscum album L; mAb, anticorpi monoclonali; n, numărul pacienților cu numărul expunerilor de 

tratament din paranteze; SAE, evenimente adverse grave.a Valorile reprezintă numărul total de evenimente adverse 

documentate, numărul de evenimente clasificate ca fiind grave fiind afișate în paranteze. Cauza nu a fost atribuită 

evenimentelor adverse, deoarece multe dintre evenimente ar fi putut fi reacții la mAb (m) aplicat concomitent, 

agenți chimioterapeutici (c), VA (v) și / sau terapii de susținere (nu sunt indicate). 

Din totalul de 142 AE până la 85 expuneri, 26 evenimente (18%) până la 13 expuneri (15%) au fost clasificate ca 

fiind grave pentru că au necesitat spitalizare, prelungirea spitalizării existente sau au determinat incapacitate 

persistentă sau semnificativă ( Tabelul 4 ). Un pacient (8%) din grupul de terapie VA a prezentat o AE gravă 

(spitalizare nespecificată), care a fost atribuită chimioterapiei concomitente.  
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Un pacient (13%) din grupul mAb a fost spitalizat de două ori: o dată după expunerea la rituximab concomitent cu 

paracetamol și maleat dimetinden (stare generală de rău) și o dată după expunerea la ofatumumab concomitent cu 

paracetamol și maleat de dimethinden (spitalizare nespecificată). Șapte pacienți (16%) au prezentat 23 de AE grave 

la 10 expuneri de terapie combinată. Dintre aceste 10 expuneri, 6 au implicat chimioterapii concomitente și 9 au 

implicat terapii de susținere concomitente, ceea ce a făcut ca atribuirea cauzalității să fie dificilă. 

Ratele AE (ex. Expunerile totale cu ≥ 1 AE / total zile de expunere la pacient) și rezultatele analizei longitudinale a 

AE sunt prezentate în Tabelul 5 . Analizele univariabile nu au evidențiat nici o asociere semnificativă între factorii 

demografici sau de tratament și AE. Un model multivariabil GEE adaptat pentru expunerea la tratament, 

vârsta la tratament, sexul, stadiul UICC, chimioterapia concomitentă și terapia de susținere concomitentă au 

indicat o creștere a riscului de apariție a unui AE în urma terapiei cu mAb comparativ cu terapia combinată 

(OR = 4,97; CI = 1,53; 16,14; P = 0,008). Ratele AE și direcțiile RUP sugerează că terapia VA și sexul feminin au 

fost asociate negativ cu AE, iar cancerul de stadiul III până la IV, chimioterapia concomitentă și terapiile de 

susținere au fost asociate pozitiv cu AE; totuși, niciuna dintre aceste asociații nu a fost statistic semnificativă. 

Tabelul 5. 
Incidența AE și a rezultatelor ecuațiilor generale de estimare univariabile și multivariabile. A 

 

Rata AE (%) 

univariable 

 

multivariabil 

 

 NE neajustat (95% CI) P Ajustat OR (95% CI) P 

Terapie combinată 61/474 (12.9) 1,00  1,00  

VA terapie 6/129 (4.7) 0,65 (0,21-2,01) 0.457 0,77 (0,21-2,76) 0.686 

mAb Terapia 18/68 (26,5) 2,80 (0,85-9,22) 0.090 4,97 (1,53-16,14) 0.008 

Vârsta (media ± SD) 62,9 ± 10,0 1,01 (0,98-1,03) 0.501 1,00 (0,97-1,03) 0.903 

Masculin 36/316 (11,4) 1,00  1,00  

Femeie 49/355 (13,8) 1,15 (0,52-2,55) 0.731 0,89 (0,43-1,88) 0.768 

UICC I-II 7/111 (6.3) 1,00    

UICC III-IV 70/457 (15,3) 2,25 (0,74-6,82) 0.151 3,42 (0,90-12,93) 0.070 

NA / Necunoscut 8/103 (7,8)     

sân 20/191 (10,5) 1,00    

Digestiv 58/407 (14.3) 1,30 (0,39-4,30) 0.668   

hematologica 3/15 (20,0) 1,25 (0,22-7,23) 0.800   

Respirator 1/19 (5.3) 0,29 (0,06-1,30) 0.107   

urogenital 3/39 (7.7) 1,36 (0,18-10,07) 0.767   

Chimioterapia = nr 32/335 (9,6) 1,00  1,00  

Chimioterapia = da 53/336 (15,8) 1,18 (0,71-1,98) 0.522 1,09 (0,61-1,93) 0.770 

Terapia de susținere = nu 33/318 (10,4) 1,00  1,00  

Terapie de susținere = da 52/353 (14,7) 1,18 (0,73-1,91) 0.505 1,23 (0,69-2,20) 0.474 

Deschideți într-o fereastră separată 

Abrevieri: AE, eveniment advers; SAU, rata șanse; VA, Viscum album L; mAb, anticorpi monoclonali; UICC, 

Uniunea pentru Controlul Cancerului Internațional. 
o rată AE este indicată ca număr de expuneri cu ≥ 1 reacție adversă față de numărul total de expuneri (%). 
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Ratele de AE grave au fost similare pentru terapia combinată (2%) și terapia cu mAb (3%) și au fost mai mici pentru 

terapia VA (0,8%). Testele de semnificație nu au fost efectuate pentru AE grave datorită numărului redus de 

evenimente. Ratele de incidență a AE în funcție de expunerea la mAb sunt prezentate în tabelul 6 . Cea mai mare 

incidență în grupul de terapie combinată a fost pentru bevacizumab.Bevacizumab a avut o incidență și mai mare în 

grupul de mAb; cu toate acestea, mărimea micului eșantion al grupului mAb previne o evaluare exactă a incidenței 

în funcție de terapii specifice. 

Tabelul 6. 
Incidența AE în funcție de expunerea la anticorpi monoclonali. 

Anticorpi monoclonali 

Terapie combinată 

 

mAb Terapia 

 

expunerile Expuneri cu ≥1 AE (%) expunerile Expuneri cu ≥1 AE (%) 

Ado-trastuzumab emtansină 17 1 (5.8) – – 

bevacizumab 188 32 (17,0) 18 9 (50,0) 

cetuximab 146 20 (13,7) 4 2 (50,0) 

ofatumumab – – 3 2 (66,7) 

Panitumumabul 12 1 (8.3) 1 1 (100,0) 

rituximab 4 0 6 1 (16,7) 

trastuzumab 107 7 (6.5) 36 3 (8.3) 

Abrevieri: AE, eveniment advers; mAb, anticorpi monoclonali. 

 

 

Discuţie 
În acest studiu retrospectiv de cohortă care investighează siguranța terapiei combinate cu preparate de Helixor VA și 

mAb, cea mai mare incidență a AE a apărut după expunerea la terapia cu mAb. Un model GEE multivariabil a 

indicat că cotele pentru pacienții care au prezentat o AE după terapia cu mAb au fost de aproape 5 ori mai 

mari comparativ cu cei pentru mAb plus VA. În timp ce ratele AE au sugerat că chimioterapia concomitentă a fost 

asociată pozitiv cu AE (16% din toate expunerile cu chimioterapie față de 10% fără chimioterapie), această asociere 

nu a fost semnificativă din punct de vedere statistic. Acest lucru este cel mai probabil un rezultat al limitărilor 

dimensiunii eșantionului. În plus, EA de chimioterapie ar putea fi subreportate în comparație cu AE legate de mAb 

sau VA datorită profilurilor bine cunoscute și așteptate de toxicitate ale agenților chimioterapeutici. Rata de AE 

serioase nu pare să difere între terapiile combinate și mAb și a fost mai mică pentru terapia VA. 

Cele mai frecvente AE legate de terapia combinată au fost dezvoltarea unei erupții cutanate acneiforme, leucopenie 

și stomatită / mucozită, dintre care nici una nu a fost gravă. Efectele serioase asociate terapiei combinate au fost în 

mare parte legate de sistemul nervos, cum ar fi amețeli, greață și vărsături, infecții sau stare generală de rău. Profilul 

de toxicitate al grupului de terapie combinată a fost similar cu cel al grupului de terapie vizat, pentru care 

leucopenia, erupția acneiformă și starea de rău au fost cele mai frecvente evenimente. În afară de o spitalizare 

nespecificată atribuită chimioterapiei, toate AE din grupul de terapie VA au fost reacții legate de piele. 

Este important să recunoaștem o serie de limitări ale studiului nostru. În primul rând, din cele 95 de înregistrări 

medicale revizuite inițial, 36 de pacienți au fost excluși pentru a nu satisface perioada de eliminare de 1 

lună. Specificarea unei perioade de eliminare a fost importantă pentru acest studiu deoarece multe dintre AE 

observate pot avea un debut întârziat sau pot fi de lungă durată (de exemplu, leucopenie, erupție cutanată 

acneiformă). Cu toate acestea, aceasta a dus la dimensiuni mici ale eșantioanelor pentru ambele grupuri terapeutice 

individuale și la o scădere consecutivă a puterii statistice.  
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Datorită naturii retrospective și nonrandomizate a acestui studiu, caracteristicile și diagnosticele pacienților nu au 

fost echilibrate în cadrul grupurilor de tratament. Factorii considerați ca potențiali confunderi (de exemplu vârsta, 

sexul, stadiul UICC, chimioterapia concomitentă și terapiile de susținere) au fost incluse în analiza multivariată; cu 

toate acestea, este posibil ca confunderi nemăsurați, cum ar fi intervenția chirurgicală anterioară sau comorbiditatea 

nemotivată, să existe. În plus, deși mecanic ar fi logic să se evalueze separat mAb separat și să se ia în considerare și 

rolul dozei de terapie, dimensiunile mici ale eșantionului și eterogenitatea ne-au împiedicat să facem acest lucru. O 

altă limitare legată de utilizarea datelor retrospective este că descrierile AE nu erau adesea suficient de detaliate 

pentru a permite clasificarea în termeni de severitate. Unele descrieri au fost vagi, cum ar fi „spitalizarea 

nespecificată” sau „reacția cutanată”, iar unele AE ușoare, de așteptat, cum ar fi oboseala sau durerile de cap, au fost 

probabil subevaluate. Este important, totuși, că am reușit să identificăm toate AE grave bazate pe datele de 

spitalizare și managementul AE. 

În ansamblu, deși rezultatele noastre trebuie interpretate cu grijă, acestea oferă o primă imagine a aplicației actuale și 

a profilului de toxicitate al unei strategii de combinare care implică VA și mAb. Mai mult, după cunoștințele 

noastre, aceasta este prima încercare de a investiga siguranța unei astfel de strategii. Tipurile și frecvențele AE și AE 

grave observate în grupurile combinate și mAb din studiul nostru sunt în concordanță cu reacțiile adverse la 

medicamente față de mAb și agenții chimioterapeutici descriși în literatură. 21 – 27Într-un studiu de fază II care a 

tratat pacienți cu cancer colorectal metastazat cu FOLFOX și cetuximab, 76% dintre pacienți au avut AE (clasele 3-

4). 28 Cele mai frecvente evenimente au fost neutropenie (30%), reacții cutanate (18%), erupții cutanate (11%) și 

diareea (8%). Într-un alt studiu, un studiu de fază III, care a comparat FOLFIRI plus cetuximab cu FOLFIRI plus 

bevacizumab în cancerul colorectal, 71% dintre pacienții din grupul cu cetuximab și 64% dintre pacienții din grupul 

bevacizumab au prezentat AE (clasele 3-4), cele mai frecvente evenimente hematotoxice (cetuximab, 25%, 

bevacizumab, 21%), reacții cutanate (26% și 2%) și diaree (11% și 14%). 29În plus, frecventele evenimentele de 

grad 1 până la 2 includ erupții cutanate acneiforme (61%), greață (45%) și stomatită (38%). În studiul nostru, 55,8% 

dintre pacienții expuși terapiei combinate (VA plus mAb cu sau fără chimioterapie) au raportat AE. Această 

incidență este pentru evenimente de orice grad; cu toate acestea, evenimentele de grad scăzut au fost cel mai 

probabil subevaluate. Cele mai frecvente evenimente pentru terapia combinată au fost leucopenia (16% dintre 

pacienți); stomatita (14%); reacții cutanate, inclusiv erupție cutanată și piele uscată (12%); diaree; și stare generală 

de rău (fiecare 9%). Ratele de AE observate în studiul nostru au fost mai mici decât cele raportate pentru studiile 

clinice care implică medicamente similare. Cu toate acestea, tipurile de AE sunt similare și nu există dovezi care să 

sugereze că VA a crescut frecvența sau severitatea toxicității cunoscute a mAb aplicate sau a agenților 

chimioterapeutici. 

Tipurile de AE observate în grupul de terapie VA (de exemplu, prurit, reacție cutanată și urticarie) sunt compatibile 

cu reacțiile adverse la medicamentele administrate intravenos cu preparate VA, așa cum au fost raportate 

anterior. 30 Frecvența relativă a pacienților care prezintă un AE în grupul de terapie VA (42% dintre pacienți) 

este mult mai mare decât ceea ce am publicat anterior pentru VA (5%) intravenos.  

Această diferență se datorează faptului că studiul nostru anterior sa concentrat doar pe AE legate de VA, în 

timp ce studiul actual include AE cauzate de VA și chimioterapie concomitentă (42% dintre pacienții din grupul 

de tratament cu VA au avut concomitent chimioterapie plus terapie de susținere și 17% numai chimioterapie 

concomitentă). 

Deși nu am găsit studii comparabile în literatura de specialitate, un număr de grupuri au investigat dacă preparatele 

VA interacționează cu agenții chimioterapeutici tradiționali. Mansky și colab 16 , 31au arătat că terapia combinată 

care implică injecții subcutanate de VA (Helixor Abietis) și gemcitabină administrată intravenos este bine tolerată și 

răspunsul clinic a fost similar cu cel al gemcitabinei în monoterapie. Este important faptul că adăugarea de VA nu a 

afectat farmacocinetica gemcitabinei la niciunul dintre valorile dozelor VA testate (1-250 mg) și nu s-au observat 

interacțiuni botanice. Rezultatele noastre diferă de cele raportate de Mansky și alții prin faptul că nu am observat o 

incidență ridicată a reacțiilor locale sau a reacțiilor febrile și gripei, care sunt caracteristice administrării subcutanate 

a VA. 32După cum era de așteptat, datorită profilurilor de toxicitate cunoscute ale cetuximabului și panitumumab, 

am observat o incidență mai mare a afecțiunilor cutanate, cum ar fi erupția cutanată acneiformă. Profilul toxicității 

hematologice (leucopenie, anemie și trombocitopenie) a fost similar în toate grupurile de tratament (cu excepția 

terapiei VA) în ambele studii și este cel mai probabil un rezultat al chimioterapiei concomitente. Un studiu in vitro 

recent a investigat efectul preparatelor VA asupra mai multor agenți chimioterapeutici frecvent utilizați în diferite 

linii celulare de cancer. 33 S-a constatat că preparatele VA (Iscador Ltd) nu a inhibat citostaza indusă de 

chimioterapie sau de citotoxicitate și a arătat un efect inhibitor aditiv la concentrații mai mari de VA. 

Datorită naturii complexe și nestandardizate a medicamentelor botanice, predicția și identificarea interacțiunilor 

botanico-medicamentoase pot fi dificile.  
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Interacțiunile botanice-medicamentoase adesea implică inducerea sau inhibarea medicației botanice a enzimelor 

metabolice hepatice și intestinale, cum ar fi citocromul P450 (CYP). 34 investigații Cu toate acestea, anterioare in 

vitro au arătat că preparatele VA au fie nu s-au observat efecte minore asupra unei game de CYP, ceea ce sugerează 

că interacțiunile VA-medicament pe baza metabolismului medicamentului sunt puțin probabile. 35 , 36 În plus, mAb 

nu suferă metabolismul hepatic, dar suferă un catalizator proteolitic în organism. 37 , 38Ca rezultat, se crede, în 

general, că acestea nu sunt supuse unor interacțiuni medicamentoase de tip farmacocinetic semnificativ. 39 

Deși interacțiunile farmacocinetice pot fi mai puțin importante în ceea ce privește VA combinat și mAb combinate, 

interacțiunile farmacodinamice potențiale trebuie luate în considerare. De exemplu, mAb de creștere a endoteliului 

vascular, cum ar fi bevacizumab, sunt asociate cu provocarea hipertensiunii arteriale, a episoadelor de sângerare și a 

evenimentelor trombotice și, prin urmare, nu trebuie utilizate cu anticoagulante sau după o intervenție 

chirurgicală. 40 , 41 O interacțiune potențială a medicamentului cu VA poate fi un efect hipotensiv aditiv când este 

combinat cu medicamente antihipertensive. 42 De asemenea, deoarece aplicarea VA poate induce un răspuns imun 

innascut, mediat de activarea monocitelor cu un răspuns specific al celulelor T, 43 , 44s-a sugerat ca interacțiunile să 

fie luate în considerare în coadministrarea cu medicamente imunosupresoare. Teoretic, niciuna dintre aceste 

proprietăți nu ar trebui să interacționeze negativ cu mAb inclus în studiul nostru; și, de fapt, un sistem imunitar mai 

activ, împreună cu proprietăți potențiale antitumorale aditive, ar putea fi benefic pentru protocoalele anticancer 

stabilite, care implică agenți mAb și chimioterapie. Preparatele VA au demonstrat că inhibă in vitro glicoproteina P 

cu pompă de eflux de transmembrană, un efect care, în țesuturile expuse agenților chimioterapeutici, ar putea 

determina o creștere a concentrației de citoplasmatică a medicamentului și a citotoxicității. 45 , 46Mai mult, o serie de 

studii clinice au raportat o reducere a reacțiilor adverse la terapia contraceptivă convențională și HRQL 

îmbunătățită atunci când terapia VA a fost administrată concomitent. 12 , 13 Mecanismele implicate în aceste 

posibile beneficii ale VA nu sunt bine înțelese , dar pot include upregulation de endorfina, stimularea sistemului 

imunitar, stabilizare a ADN – ului, sau factori psihologici. 12 Deși am observat o incidență mai mică a AE în grupul 

mAb plus VA comparativ cu mAb în monoterapie, dacă acesta a fost un rezultat al VA, nu este clar din acest studiu. 

concluzii 
Rezultatele studiului nostru observațional au evidențiat o incidență redusă a AE după expunerea la mAb cu 

VA comparativ cu mAb fără VA și fără AE neașteptate. Aceste rezultate sunt în concordanță cu predicția, pe 

baza considerentelor teoretice, că nu există interacțiuni semnificative între VA și mAb. Cercetările viitoare ar trebui 

să se axeze pe investigarea utilizării combinate a VA cu mAb specifice, în grupuri de pacienți mai mari și mai 

omogene, pentru a elucida siguranța și eficacitatea acestei abordări. În ansamblu, rezultatele actuale sugerează că 

terapia combinată cu VA și mAb este sigură. 
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terapia cancer vasc alternativa terapia alopata 
 

Scopul prezentei investigații a fost de a investiga potențialele riscuri de tratament cu extracte de vâsc la pacienții cu 

afecțiuni hematologice și limfatice maligne, consultând Ambulanța Tumorală a Spitalului comunitar Herdecke și 

evaluarea experiențelor terapeutice cu acest tratament anticanceros natural. 

PACIENȚI ȘI METODE: 
Toți cei 700 de pacienți cu aceste boli care au fost consiliați la Ambulanța Tumorală a Spitalului comunitar 

Herdecke de la înființarea unității au fost incluși într-un studiu cu chestionar retrospectiv pentru a colecta informații 

privind evoluția bolii și timpul de supraviețuire. 

Terapia cancer cu extracte de vâsc a fost recomandată tuturor pacienților. 

Tratamentul a fost efectuat de medicul pacientului în afara spitalului. Pentru includerea în analiză suplimentară, 

trebuie să fie disponibile informații despre timpul de supraviețuire și tratamentul cu vâsc.Timpul de supraviețuire a 

pacienților care au primit efectiv tratamentul recomandat pentru vâsc și pacienții care nu au primit tratamentul 

recomandat pentru vâsc a fost comparat (comparație internă). Mai mult, rezultatele au fost comparate cu cele ale 

pacienților tratați alopat , obținuți din literatură (comparație literatură). 

REZULTATE: 
Dintre cei 237 de pacienți pentru care au fost disponibile date suficiente, 14 nu au fost tratați cu extract de 

vâsc. Timpul mediu de supraviețuire a fost de 9,18 ani în rândul pacienților care au primit vâsc comparativ 

cu cei 7,54 ani dintre cei fără vasc . Înainte de efectuarea unui test statistic, a fost testată distribuția echivalentă a 

diagnosticului în cele două grupe. În ceea ce privește acest criteriu, doar 205 de pacienți tratați cu extract de vasc și 

9 pacienți netratați cu extract de vâsc ar putea fi incluși în testele statistice ale duratei mediane de 

supraviețuire. Timpul mediu de supraviețuire a fost de 11,4 ani (pacienți cu vâsc) și 8,6 ani (pacienți fără 

tratament cu vâsc). Diferența nu a fost semnificativă. 

Nu au existat cazuri în care tratamentul vascului a fost asociat cu deteriorarea . 

Comparația cu datele din literatură a condus la perioade de supraviețuire foarte asemănătoare în rândul pacienților 

care nu au fost tratați cu extract de vâsc și cei incluși în studiul nostru(rezulta ca se poate folosi ca alternativa non 

toxica  la tratamentul alopat). 

CONCLUZIE: 
Nu s-au găsit indicații privind riscurile unei terapii cu vâsc asupra progresului bolii și a timpului de 

supraviețuire. Prin urmare, nu ar trebui să se opună rezerve etice la viitoarele investigații prospective ale terapiei 

vâscului la pacienții cu maladii hematologice maligne. 

Copyright 2000 S. Karger GmbH, Freiburg. 
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Armurariu /Silimarina – efecte anticancer  si hepatoprotector 
200 mg silimarina pe zi 

 

Silimarina în studiile clinice umane 
Studiile clinice umane au demonstrat că extractul de armurariu/ciulin din lapte are efecte hepatoprotectoare, 

antidiabetice și cardioprotectoare semnificative. Eficacitatea silymarinei este evaluată la pacienții cu cancer, fie 

singuri sau în asociere cu alți agenți chimioterapeutici. Mai multe doze de silymarina au fost testate atât singure cât 

și împreună cu alte medicamente în mai multe populații. 
Silipidul, o formulă de silibinină, a fost administrat pe cale orală la pacienții cu adenocarcinom colorectal la doze de 

360, 720 sau 1440 mg zilnic timp de 7 zile și s-au obținut niveluri ridicate de silibinină în mucoasa colorectală a 

pacienților [ 61 ]. 

Grupul nostru a finalizat recent un studiu clinic de fază I cu silibinină la pacienții cu cancer de prostată. Fitozomul 

de silibinină (Siliphos R ), preparat comercial de silibinină, la o doză de 13 g, împărțit în 3 doze zilnice, pare a fi bine 

tolerat la pacienții cu cancer de prostată avansat. De asemenea, am găsit peste 100 μM de niveluri plasmatice de 

silibinină liberă la pacienți, deși acest nivel nu a fost susținut [ 62 ]. Acum, suntem in curs de initiere a unui studiu 

clinic de faza II pilot pentru a evalua efectul de administrare silibinina asupra progresiei cancerului de prostata 

folosind biomarkerilor surogat ca obiective. 
Silymarin a fost utilizat (împreună cu soia, licopenul și antioxidanții) într-un studiu clinic de fază III pentru a 

întârzia progresia antigenului specific prostatei după prostatectomie și radioterapie la pacienții cu cancer de 

prostată [ 63 ]. 
Agenții chimioterapeutici oferă efecte protectoare semnificative împotriva multor tipuri de cancer; totuși sa arătat că 

hepatotoxicitatea este o frecvență chiar cauzată de aceste medicamente. Studiile au arătat că armurariu a fost utilizat 

în tratamentul hepatotoxicității induse de chimioterapie și protejării ficatului în timpul chimioterapiei. 
Invernizzi et al [ 64 ] au arătat utilizarea silymarinei la o femeie de 34 de ani cu leucemie 

promilocitară. Anchetatorii au administrat silymarin 800 mg / zi în timpul metotrexatului și chimioterapiei 

cu 6-mercaptopurină. În timpul celor 4 luni de tratament cu silymarin, pacientul a avut valori normale ale 

nivelului transaminazelor hepatice și nu a existat o întrerupere suplimentară a tratamentului. 
 Suplimentarea cu armurariu la copii cu leucemie limfoblastică acută (ALL) și toxicitate hepatică mai mare a 

fost asociată cu scăderea nivelului de transaminaze hepatice și cu o reducere mai mare de 50% a bilirubinei 

totale. Studiile au demonstrat că silymarinul poate juca un rol în terapia cancerului adjuvant.Studiile in vitro au 

arătat că silymarinul a crescut acumularea de daunomicină, a potențat toxicitatea doxorubicinei și a inhibat efluxul 

acestor medicamente din celulele canceroase. Într-un studiu nonrandomizat, pacienții cu metastaze cerebrale care 

au primit radioterapie stereotactică cu acizi grași omega 3 și silymarin au avut timpi de supraviețuire mai 

lungi și un număr scăzut de radionecroze [ 65 ].Studiile clinice viitoare sunt justificate pentru a examina 

activitatea silymarinei în mecanismele de acțiune multifatoriale, studiile clinice bine concepute și clarificarea 

efectelor adverse. 

 

 (NaturalHealth365) într-o altă recenzie de studiu bine stabilit, armurariu straluceste pentru activitatea sa 

de  suprimare puternica cancer. În 2013, cercetătorii au descoperit activitatea chimio-preventiva si anti-cancer a 

armurariu, atunci când este utilizat singur sau împreună cu alti compusi sau medicamente împotriva cancerului 

pulmonar. Nu numai că armurariu exercită activitate prin inhibarea proliferării și angiogeneza, dar , de asemenea , ca 

răspuns la influente – epigenetice ceea ce face din armurariu  un luptator  anti-cancer de super – stele. 

Silimarina, găsit în semințele de armurariu este cunoscuta pentru capacitatea sa semnificativă de detoxifiere și 

protejare a organismului împotriva toxinelor de mediu. În timp ce mulți îl asociază ca  detoxifiant ficat, armurariu 

este tot mai mult recunoscut ca un centru de putere anti-cancer care lupta impotriva mai multor tipuri de celule 

canceroase, cum ar fi cancerul prostata, de san, de col uterin,ovarian, de colon, plămân, ficat și piele . 
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Cum își exercită armurariu activitatea anti-cancer? 

Silibinina un flavonoid non-toxic, găsit în extractele de Silimarina s-a arătat în cele mai multe studii majore ca 

constituent terapeutic eficace împotriva bolilor moderne și a toxinelor de mediu. In timpul studiilor in vivo, 

armurariu a prezentat efecte antiproliferative asupra MCF-7 – celule de cancer de san  

http://www.healthline.com/health/milk-thistle-and-breast-cancer#2 

si NU,NU e contraindicat in cancer san 

http://doctormurray.com/the-positive-estrogenic-effects-of-milk-thistle-extract/%5D 

  

Acest lucru este demn de remarcat mai ales pentru că cele mai multe preparate farmaceutice utilizate nu ar eradica 

numai celulele canceroase MCF-7 de san, dar, de asemenea, duc non-selectiv, la moartea celulară a celulelor 

sănătoase. Spre deosebire de medicamente cancer toxice, armurariu este selectiv, un cost extrem de eficient și poate 

consolida în mod indirect sistemul imunitar – ceea ce face o alternativă foarte atractivă pentru ceea ce industria 

farmaceutică consideră că tratamentul „standard”. 

Intr-un alt studiu semnificativ de la Universitatea din California, Irvine,constatarile Dr. Ke-Qin Hu corespund cu 

cele menționate mai sus, dar pe cancer la ficat. Efectele armurariu impotriva cancerului de ficat au fost semnificative 

si chiar a demonstrat capacitatea sa de a reduce viteza ciclului celular de cancer. Cercetările lor au ajuns la concluzia 

că armurariu poate fi folosit cu încredere ca un preventiv impotriva cancerului hepatic – unul dintre cazurile de 

cancer cele mai frecvente la nivel mondial. 

Armurariu metabolizeaza  hormonii care influențează cancer 
Trăim într-o societate estrogenic – xenoestrogens, compuși estrogene levigare din plastic pe care le folosim pentru 

alimente și băuturi; OMG soia, care este utilizat ca material de umplutură în multe alimente comerciale și hormoni 

care au fost pompati în produsele lactate și carne. 

Când consumam acestea luăm povara de hormoni excesivi, non-esențiali care nu au nici o alegere in afara de 

acumularea la locurile de receptori de estrogen. In timp ce acest tip de activitate estrogenică a fost asociată cu 

anumite tipuri de cancer de reproducere, intervenind cu o doza prescrisă terapeutic de extract de 

armurariu  metabolizeaza cantități excesive, filtrand „reziduurile” potential cauzatoare de cancer hormonal din 

organism. 

  

Seminte de armurariu contin un fitonutrient puternic numit,silimarina , care este din 

ce in ce mai recunoscuta pentru  gama larga de efecte  anti-cancer , anti-

inflamatoare , anti-oxidative și efecte protectoare împotriva diferitelor medicamente și toxine. 

Cele mai multe studii indică silibinin ( de asemenea , numit, silibina) ca principalul 

compus activ polifenol din extractele de silimarina. 

** Cititi mai multe despre polifenoli într – un post anterior** 

armurariu protejează ficatul : 

Hepatita (alcoolica, hepatita B și virusurile C):  desi frecvent utilizat de catre pacienti pentru aceste 

conditii, calitatea studiilor pana in prezent au fost slabe ( recent  studiu a  aratat nici un beneficiu la 

pacienții cu hepatită C) 
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Toxinei induse de afectare a ficatului(medicamente, produse chimice industriale, ficat toxice regimuri de 

chimioterapie , otrăvitoare „cap de moarte” ciuperci, etc.) 

Armurariu protejează și daune reparații renale : 

Un recent studiu a demonstrat eficacitatea utilizării armurariu în tratamentul de leziuni renale 

(nefropatie) din cauza diabetului zaharat. 

Un alt recent studiu a demonstrat o protecție împotriva cisplatină nefropatie indusă de chimioterapie. 

Armurariu poate, de asemenea, reduce rezistența la insulină, nivelul de zahăr din sânge (HbA1c) si 

colesterol „rau” LDL  , la diabetici. 

a se vedea  de referință 

Planta cu activitate anti-cancer impotriva numeroaselor tipuri de celule canceroase: 

 cancer de prostată 

 cancer mamar 

 cancer cervical 

 cancer ovarian 

 cancer de colon 

 cancer de plamani 

 cancer de ficat 

 cancer de piele 

Armurariu a fost de asemenea dovedit a  spori eficacitatea chimioterapiei  (cisplatină și doxorubicină) pe 

anumite tipuri de cancer. 

 a se vedea de referință 

** Spoilere Alert: Ca toate datele preclinice, armurariu nu a fost încă dovedit eficace ca o terapie anti-cancer la om 

(toate studiile de mai sus au fost efectuate cu culturi de celule și studiile pe animale), așa că trebuie să rămână 

optimist precaut în interpretările noastre. ** 

Cel mai recent studiu (2013): 

Armurariu protejeaza impotriva cancerului de piele , în cel puțin două moduri 

( studiu ): 

-creste moartea celulelor din celulele pielii, care au fost afectate de radiațiile UVA (care cuprinde 95% din razele de 

soare) 

-crește repararea celulelor pielii  deteriorate de soare împotriva radiațiilor UVB (care cuprinde 5% din razele de 

soare) 

Cum este folosit? 

Suplimentul este disponibil sub formă de capsule, tablete, pulbere și extract lichid. Scaiete 

lapte praf poate fi făcută într – un ceai. O doză zilnică tipică variază de la 140 la 600 de 

miligrame de silimarina, de obicei ,împărțite în 2 sau 3 doze (referințe:  American Cancer 

Society  si Clinica Mayo ); cu toate că, nu există niveluri bine stabilite , standard de doze. 

 

Efecte secundare: & Precauții 

armurariu este bine tolerat cu puține(dacă există) efecte secundare grave,. 
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Poate provoca: diaree, greață, balonare, gaze, stomac deranjat. 

Interacțiuni medicamentoase sunt posibile cu extracte de armurariu. Ca și în cazul tuturor compușilor polifenol 

flavanoid, silimarina este metabolizat de enzima hepatica „citocromul P-450” , care , deasemenea , este responsabila 

pentru metabolizarea multor medicamente farmacologice. Luând silimarina ,împreună cu oricare dintre aceste 

medicamente pot crește toxicitatea acestor medicamente. Studiilearată, totuși, că doza de extract de lapte de ciulin , 

care inhibă citocromul P-450 este mare și nu este probabil să poată fi realizata cu un aport oral. O excepție a 

fost recent identificata cu un potențial deinteracțiune cu sange mai subtire, warfarina (extract de lapte de ciulin 

încetinit metabolismul warfarinei, crescand riscul de sangerare.) 

Dacă aveți o alergie la ambrozie, crizanteme, galbenelele, sau margarete, ar trebui să evitati armurariu.armurariu 

poate provoca o erupție sau poate duce la reacții alergice severe. 

Cum aleg armurariu ? 
Uita-te pentru un extract care a fost standardizat pentru a conține constituenții activi, (Silimarina și 
silybinin) găsite în urma studiilor pentru a exercita o activitate biologică împotriva toxinelor de 
armurariu pentru a fi eficiente. Dacă vi sa prescris nici un medicament anti-cancer, solicitați sfatul unui 
medic integratoare cu experiență pentru a vă ajuta să includă armurariu în programul dumneavoastră 
înainte de a începe de utilizare. 
Referințe suplimentare: 

 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ( Despre plante aromatice ) 

 Institutul National de Cancer ( PDQ ) 

 Clinica Mayo ( NaturalStandard monografie) 

 Examine.com (recenzie frumos de referințe și studii privind armurariu 

  

referinte: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23682778 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19509268 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17879397 

 

Curcumina 
- 8  - 12 grame pe zi cu piperina - 

 Curcumina 
Curcumina ( 9 , Figura 6 ) sau difutilmethan (β-dicetonă bis-α, β-nesaturată) este un compus polifenolic extras din 

rizomul de curcumă ( Curcuma longa L.) condiment. Cu toate acestea, praful de turmeric, care are 2-5% curcumină, 

este1 utilizat în medicamente tradiționale din China și India [ 98 ]. La această remediere veche au fost atribuite o 

gamă largă de proprietăți benefice, inclusiv activitatea antiinflamatorie, antioxidantă, chemopreventivă, 

chimioterapeutică și chemo-sensibilizantă [ 98 ]. Curcumina este o substanță fenolică lipofilă cristalină portocalie-

galbenă care, în soluție, există în echilibru cu formele sale tautomere ceto-enolice (Figura 6 ). Nu este foarte solubil 

în apă și, de asemenea, nu este foarte stabil, deși degradarea sa crește în mediu de bază [ 99 ]. 

 

Figura 6Structura chimică a curcuminei polifenol ( 9 ). 
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Interesul cercetării în ceea ce privește proprietățile anticanceroase ale curcuminei a fost dezvoltat pe baza ratei 

scăzute de apariție a cancerelor mucoaselor gastro-intestinale în populațiile din Asia de Sud-Est și a asocierii cu 

utilizarea curcuminei regulate în dieta lor [ 100 ]. 

Un volum mare de date experimentale a stabilit eficacitatea terapeutică a curcuminei la nivel celular in vitro, precum 

și în unele celule tumorale derivate din tumori ex vivo / tumori solide cum ar fi tumori cerebrale, pancreas, plămân, 

sân, leucemie, prostată, carcinomul hepatocelular, incluzând efectele citotoxice asupra celulelor stem canceroase și 

activitatea antimetastatică [ 101 , 102 , 103 ]. În acest an, a fost revizuită și posibila aplicare în chimioterapia de 

cancer colorectal, cap și gât [ 104 , 105 ]. La fel de importante au fost testele care demonstrează că curcumina nu a 

fost citotoxică la celulele normale la dozele necesare pentru eficacitatea terapeutică împotriva liniilor de celule 

canceroase [ 106 ,107]. Interesul științific și potențialul farmacologic al efectelor anticanceroase ale curcuminei 

devin, de asemenea, evidente din numărul brevetelor de terapie pe bază de curcumină înregistrate în ultimii cinci ani 

[ 108 ]. 

Mai multe studii au arătat că curcumina poate modula o varietate de obiective sau căi legate de cancer 

[ 102 , 103 , 109 , 110 ], care pot fi responsabile pentru eficacitatea sa în combaterea bolilor canceroase. Studiile 

recente demonstrează că mecanismul de acțiune al curcuminei include: (i) modularea enzimelor CYP prin creșterea 

nivelului de Nrf2 al factorului de transcripție prin intermediul căii de semnalizare a protein kinazei activate (MAPK) 

și a căii Akt [ 111 ]; (ii) inducerea catastrofei mitotice datorată activării caspazei și polarizării membranei 

mitocondriale [ 14]; (iii) promovarea morții celulare autofagice, un inductor important de deces în celulele 

canceroase rezistente la apoptoză prin căile dependente de beclin-1 și independente [ 14 , 112 ]; (iv) stoparea ciclului 

celular în punctele de control G1, S-fază și G2 / M, modularea regulatoarelor ciclului celular, inclusiv reglarea în sus 

a inhibitorilor kinazei dependentă de ciclin (CDKI) [ 113 ]; (v) promovarea inhibiției factorului de transcripție NF-

kB prin prevenirea translocării nucleare a NF-kB și atenuarea capacității de legare a ADN-ului de NF-kB, conturând 

problema rezistenței la chemo [ 114]; (vi) promovarea inhibiției etapelor esențiale pentru angiogeneză prin 

reducerea reglajului expresiei PGDF, VEGF și FGF și reglarea în jos a MMP prin intermediul inhibiției NF-κB, 

ERK, MAPK, PKC și PI3K [ 115 ]; și (vii) inhibarea polimerizării tubulinei, adică curcumina se leagă cu ADN 

[ 116 , 117]]. În ciuda acestor cunoștințe despre mecanismele multiple de acțiune ale curcuminei, proprietățile sale 

biologice nu sunt pe deplin înțelese. De exemplu, supraviețuirea curcuminei și efectele proliferative depind de 

concentrația acesteia, de perioada de tratament și de tipul de celule? Pe de altă parte, au fost studiate doze 

administrate de curcumină. Dozele sistemice in vivo de până la 300 mg-3,5 g / kg greutate corporală (administrate 

timp de până la 14-90 zile) sau studiile clinice cu doze orale de 1,2-12 g zilnic (timp de 6 săptămâni-4 luni) nu au 

demonstrat efecte adverse la populații, la animale și la pacienți [ 118 ], deși aceste valori depășesc valoarea 

consumată în mod obișnuit (acordat de către Comitetul mixt al FAO / OMS pentru aditivii alimentari cu un nivel 

acceptabil zilnic de admisie de 0,1-3 mg / kg corp) din populația indiană (60-100 mg pe zi). 

Mai mult decât atât, curcumina a fost raportată că acționează ca un chemosensibilizator pentru unele medicamente 

anticanceroase clinice (de exemplu, gemcitabină, paclitaxel și 5-fluorouracil, doxorubicină) și prezintă un efect 

sinergie în combinație cu alte produse naturale (de exemplu resveratrol, honokiol, epigallocatechin-3 -galat, 

licochalcone și omega-3), aspecte care ar putea fi utilizate ca o strategie eficientă pentru depășirea rezistenței 

tumorale și reducerea recurenței [ 108 , 119 , 120 ]. Prin urmare, aceste observații sugerează că un index terapeutic 

superior poate fi obținut cu curcumina atunci când este utilizat în combinație și ar putea fi avantajos în tratamentul 

unor tumori. Oricum, sunt necesare studii suplimentare pentru a evalua mecanismul exact al efectului sinergic al 

curcuminei. 

Cu toate acestea, traducerea clinică a curcuminei a fost semnificativ împiedicată deoarece este slab absorbită, 

metabolizată incorect și prezintă o biodisponibilitate sistemică slabă, ceea ce mandatează ca pacienții să consume 

zilnic până la 8-10 grame de curcumină liberă în fiecare zi, pentru niveluri detectabile in circulație [ 109 , 118 ]. 

Astfel, au fost propuse câteva strategii pentru a contracara problema biodisponibilității curcuminei care implică (i) 

utilizarea adjuvanților ca piperină, care interferează cu metabolizarea curcuminei prin glucuronidare, (ii) formulări 

de curcumină bazate pe nanotehnologie cu lipozomi, miceli, fosfolipide, printre altele , și (iii) utilizarea analogilor 

de curcumină [ 117 , 121 , 122 , 123]. Ca urmare a potențialului anticanceros al curcuminei și în ciuda limitărilor 

sale terapeutice clinice, în prezent există 17 studii clinice deschise care implică curcumina, în principal studii privind 

terapia combinată cu curcumină cu alte substanțe pentru tratamentul mai multor tipuri de cancer. 

 

Extras din https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2019/07/08/metabolitii-secundari-ai-

plantelor-ca-agenti-anticancerosi-succese-in-studiile-clinice-si-in-aplicatiile-terapeutice/ 
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Curcumina în studiile clinice și tratamentul cancer uman 

Studiile clinice care utilizează curcumina și combinația sa împotriva cancerului sunt încă în 

fază incipientă. Cu toate acestea, ca răspuns la studiile in vitro și in vivo efectuate recent în 

diverse laboratoare de cercetare la nivel mondial, efectele chemopreventive și alte efecte 

terapeutice ale curcuminei, au fost aprobate o serie de studii clinice care vizează 

farmacocinetica, siguranța și eficacitatea curcuminei din diferite tipuri de cancer. Alte 

metode noi și combinațiile de tratament cu curcumină sunt în curs de desfășurare în 

întreaga lume. Primul studiu clinic al curcuminei ca molecula anticanceroasă a fost efectuat 

în 1987 de către Kuttan et al la pacienții cu leziuni canceroase externe.17 De atunci, 

curcumina a fost utilizată singură sau în combinație în unele studii clinice. Unele dintre aceste 

studii clinice în care curcumina a fost utilizată pentru a trata pacienții cu cancer au raportat anumite 

rezultate încurajatoare și de succes. Rezultatele cele mai de succes au fost găsite la pacienții cu cancer 

pancreatic, leziuni externe ale cancerului și inflamații postoperatorii.87 Studiile clinice recente au raportat, 

de asemenea, activități antitumorale în bolile neoplazice, cum ar fi cancerul de colon, mielomul și cancerul 

gastric. Studiile actuale se concentrează asupra cancerelor ovariene, de sân, pulmonare și 

orale. Unele dintre studiile clinice recente, finalizate și în curs de desfășurare privind 

curcumina în tratamentul diferitelor tipuri de cancer sunt prezentate în tabelul 3.88 

 
Tab 3 

curcumina în terapie: provocări și domeniul de aplicare viitor 

Fiind un agent netoxic, puternic antioxidant și antiinflamator, s-a demonstrat că curcumina posedă efecte terapeutice 

și farmacologice multiple. Aceste efecte ale curcuminei nu numai că au consolidat utilizarea sa ca agent preventiv și 

terapeutic împotriva cancerului, dar au și pavat un mod de utilizare a acestuia ca agent antiinflamator pentru 

combaterea speciilor reactive de oxigen și a inflamației în corpul uman.8 Obiectivele curcuminei includ: o serie de 

molecule cum ar fi enzime, citokine, factori de creștere și receptorii lor și chiar și proteine care acționează ca 

regulatori ai apoptozei și proliferării celulare.39 Deși numeroase studii din întreaga lume au validat rolul curcuminei 

în diferite animale,studii umane sunt necesare confirmării acestor validări. 

Procesul de dezvoltare a drogurilor este extrem de costisitor, plin de obstacole, și include, de asemenea, o șansă 

mare de eșec. Dezvoltarea unui medicament pe bază de curcumină nu este nici ușoară, iar sarcina dezvoltării 

medicamentului devine mai dificilă din cauza absorbției sale slabe și a ratelor scăzute de biodisponibilitate.7 Deși 

studiile privind procesul de dezvoltare a medicamentului în curcumină sunt încă în stadii incipiente, multe studii 

clinice sunt care se concentrează în prezent pe folosirea curcuminei ca adjuvant sau ca agent terapeutic în prevenirea 

și tratamentul cancerului.87 Aceste studii clinice și studii abundente efectuate la nivel mondial nu numai că 

indică potențialul extraordinar al curcuminei în ceea ce privește terapia cancerului, ci și imaginea unui în 

viitor în care curcumina poate fi o armă cheie în războiul anti cancer. 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5386596/table/t3-jep-9-031/
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Concluzie 

cancerul rămâne încă neînvins în istoria omenirii(medicinei alopate mai bine spus), cu o rată anuală de deces de 

peste un milion la nivel global. Astfel, noi metode de combatere a bolii apar din diferitele activități de cercetare care 

se desfășoară în întreaga lume. Curcumina este o binefacere în faza de descoperire nouă, deoarece vizează în mod 

specific celulele canceroase și este netoxică pentru alte celule ale corpului. După cum am văzut în această 

revizuire, curcumina care acționează ca adjuvant cu alte medicamente chimioterapeutice este capabilă nu 

numai să prevină recidiva cancerului, dar și să scadă masa tumorală și progresia cancerului.5,6 Cu toate 

acestea, în această poveste de succes a curcuminei, constă în faptul că biodisponibilitatea curcuminei este mult 

mai mică. Pentru a combate această problemă, sunt formulate noi abordări, cum ar fi producția de 

nanocurcumină. Au fost, de asemenea, cazuri în care curcumina este văzută a afecta sistemul imunitar, reducând 

astfel toleranța la cancer, dar mecanismele moleculare exacte ale unor astfel de procese sunt încă de explorat.8 

Curcumina a fost, de asemenea, dovedită a produce micro ARN și alți modificatori epigenetici ai celula reducând 

astfel progresia cancerului, deși regulamentul complicat de curcumină asupra modificatorilor epigenetici nu este 

încă elucidat. Descoperirea unor modalități mai bune de creștere a biodisponibilității curcuminei și a căilor prin 

care modifică modificatorii epigenetici și sistemul imunitar39 nu numai că ne va spori cunoștințele, ci vom oferi 

și o mai bună cunoaștere a modului în care curcumina poate fi utilizată ca adjuvant. Astfel, viitoarea perspectivă de 

cercetare asupra curcuminei va fi un domeniu foarte interesant de cercetare în deceniile următoare și ne va oferi 

mecanisme mai bune de utilizare a curcuminei ca adjuvant și poate ca un medicament principal împotriva 

cancerului în viitorul apropiat.59 , 81 

Merge bine combinata  impreuna cu: 

Alte curcuminoide (curcumină, demetoxicurcumină, bimetoxicurcumină, cicloburcumină) 

Piperină (crește biodisponibilitatea) 

Genistein și isoflavone de soia (protecție sinergică împotriva cancerului de prostată) 

Uleiul de pește, în special DHA, în prevenirea cancerului de sân 

Garcinol, de la Garcinia Indica, și prevenirea cancerului 

O mare varietate de produse farmaceutice chimioterapice 

administrare-dozaj 

pentru orice scop sistemic (necesitând absorbție din intestine), atunci ar fi necesară o 

suplimentare orală de curcumină în intervalul 80-500 mg, presupunând o îmbunătățire. 

Curcumina este slab absorbită în mod inerent și una dintre următoarele este obligatorie: 

Împerecherea curcuminei cu piper negru (piperină) 

Curcumin fitosomi complexați cu fosfatidilcolină (Meriva sau BCM-95) 

Nanoparticule de curcumină (THERACURMIN) 

Curcumina solubila in apa (polivinil pirolidona) 

Dacă una dintre îmbunătățirile de mai sus nu este folosită, atunci puțina curcumina va fi 

absorbită și chiar și dozele de până la 4.000 mg pot fi complet inactive (8-16 g vor fi doar 

puțin active). 

Dacă se utilizează curcumină pentru scopuri intestinale, atunci nu este neapărat nevoie de 

absorbție din intestine în sânge. Datorită acestui fapt, se poate folosi pur și simplu turmeric 

la doza de 2-4g zilnic sau se administrează suplimentarea cu curcumină fără nici una dintre 

îmbunătățirile menționate mai sus. 

 

Extras din https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2017/09/19/curcuma-si-tratamente-

cancer-revizuire/ 
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Studiu clinic de fază I privind curcumina, un agent chemopreventiv, la 

pacienții cu leziuni cu risc ridicat sau premaligne 
Curcumina (diferulolmetan), o substanță galbenă din rădăcina plantei Curcuma longa Linn., A demonstrat că inhibă 

carcinogeneza pielii, stomacului, intestinului și ficatului. Cu toate acestea, nu au fost raportate toxicologia, 

farmacocinetica și doza eficientă din punct de vedere biologic de curcumină la om. Acest studiu prospectiv de fază I 

a evaluat aceste probleme ale curcuminei la pacienții cu una din următoarele cinci condiții de risc înalt: 1) recent 

tratat cancer de vezică urinară; 2) arsenic Boala Bowen a pielii; 3) neoplasmul intraepitelial cervical uterin (CIN); 4) 

leucoplazie orală; și 5) metaplazia intestinală a stomacului. Curcumina a fost administrată pe cale orală timp de 3 

luni. Biopsia site-urilor cu leziuni a fost făcută imediat înainte și la 3 luni după începerea tratamentului cu 

curcumină.  

Doza inițială a fost de 500 mg pe zi. Dacă nu a fost observată toxicitate> sau = gradul II la cel puțin 3 pacienți 

succesivi, doza a fost apoi crescută la un alt nivel de ordinul de 1000, 2000, 4000, 8000 și 12000 mg / 

zi. Concentrația de curcumină în ser și urină a fost determinată prin cromatografie lichidă de înaltă presiune 

(HPLC). Un total de 25 de pacienți au fost înscriși în acest studiu. Nu a existat nici o toxicitate legată de tratament 

până la 8000 mg pe zi.Dincolo de 8000 mg / zi, volumul  medicamentului a fost inacceptabil pentru 

pacienți. Concentrația serică a curcuminei a atins, de obicei, o durată de 1-2 ore după administrarea orală de 

crucumină și a scăzut treptat în decurs de 12 ore. Concentrațiile medii maxime ale serului după administrarea de 

curcumină de 4000 mg, 6000 mg și 8000 mg au fost de 0,51 ± 0,11 microM, 0,63 +/- 0,06 microM și respectiv 1,77 

+/- 1,87 microM. Excreția urinară a curcuminei a fost nedetectabilă. Unul din 4 pacienți cu CIN și 1 din 7 pacienți 

cu leucoplazie pe cale orală a dezvoltat malignități frank în ciuda tratamentului cu curcumină. În 

contrast, ameliorarea histologică a leziunilor precanceroase a fost observată la 1 din 2 pacienți cu cancer de vezică 

urinar recent rezecționat, 2 din 7 pacienți cu leucoplazie orală, 1 din 6 pacienți cu metaplazie intestinală a 

stomacului, 1 din 4 pacienți cu CIN și 2 din 6 pacienți cu boală Bowen. 

În concluzie, acest studiu a demonstrat că curcumina nu este toxică pentru oameni până la 8000 mg / zi când este 

administrată pe cale orală timp de 3 luni. Rezultatele noastre sugerează, de asemenea, un efect biologic al 

curcuminei în chemoprevenirea cancerului. 

PMID: 11712783Anticancer Res. 2001 Jul-Aug; 21 (4B): 2895-900. 

Studiu clinic de fază I privind curcumina, un agent chemopreventiv, la pacienții cu leziuni cu risc ridicat sau premaligne 

C1heng AL 1 , Hsu CH , Lin JK , Hsu MM , Ho YF , Shen TS , Ko JY , Lin JT , Lin BR , Ming-Shiang W , Yu 

HS , Jee SH , Chen GS , , Pu YS , Pan MH , Wang YJ , Tsai CC , Hsieh CY .  

1Departamentul de Medicină Internă, Universitatea Națională din Taiwan, Colegiul de Medicină, 

Taipei. andrew@ha.mc.ntu.edu.tw 

Studiu de fază II privind curcumina la pacienții cu cancer 

pancreatic avansat. 
Cancerul pancreatic este aproape întotdeauna letal, iar singurele terapii aprobate de către Administrația pentru 

Alimente și Medicamente din SUA, gemcitabină și erlotinib, produc răspunsuri obiective la <10% dintre pacienți. 

Am evaluat efectele biologice clinice ale curcuminei (diferulo-metan), un ingredient dietetic derivat din plante cu 

proprietăți puternice de factor nuclear-kappaB (NF-kappaB) și inhibitori tumorali, împotriva cancerului pancreatic 

avansat. 

Pacienții au primit 8 g curcumină pe cale orală zilnic până la progresia bolii, cu repaus la fiecare 2 luni. Au fost 

monitorizate nivelurile citokinelor serice pentru antagoniștii receptorilor de interleukină (IL) -6, IL-8, IL-10 și IL-1 

și a exprimării celulare mononucleare de sânge periferic a NF-kappaB și a ciclooxigenazei-2. 

REZULTATE: 
25 pacienți au fost înscriși, cu 21 evaluabili pentru răspuns. Curcumina circulantă a fost detectabilă ca medicament 

în forme de glucuronid și sulfat conjugat, deși la niveluri scăzute la starea de echilibru, sugerând 

o biodisponibilitate redusă pe cale orală 

cucurmina lipozomala este mai eficienta https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16092118. 

Doi pacienți au prezentat activitate biologică clinică. Unul a avut o boală stabilă în curs de desfășurare pentru> 18 

luni; în mod interesant, un pacient suplimentar a prezentat o regresie scurtă, dar marcată, a tumorii (73%), 
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însoțită de creșteri semnificative (de 4 până la 35 de ori) la nivelul citokinelor serice(IL-6, IL-8, IL-10 și 

antagoniști ai receptorului IL-1). 

Nu au fost observate toxicități. 

Curcumina a redus expresia NF-kappaB, ciclooxigenaza-2 și traductorul de semnal fosforilat și activatorul 

transcripției 3 în celulele mononucleare din sângele periferic de la pacienți (majoritatea dintre ei având niveluri de 

referință considerabil mai mari decât cele găsite la voluntari sănătoși). Deși s-au înregistrat variații intermediare 

considerabile în concentrațiile plasmatice de curcumină, nivelele de medicament au atins un maxim de 22 până la 41 

ng / ml și au rămas relativ constante în primele 4 săptămâni. 

CONCLUZII: 

Curcumina orală este bine tolerată și, în ciuda absorbției limitate, are activitate biologică la unii pacienți cu cancer 

pancreatic. 

Curcumina este principalul flavonoid activ derivat din rizomul Curcuma longa (Jianghuang), cu greutatea sa uscată 

de plante constând în până la 3.08% curcumină [1]. Curcumina a fost utilizată în tratamentul bolilor cardiovasculare, 

inflamației și artritei [2]. 

Studiile epidemiologice au constatat că incidența mai multor tipuri de cancer este scăzută în India, unde curcumina 

este consumată pe scară largă, sugerând că administrarea de curcumină joacă un rol în prevenirea cancerului [3]. 

Alte studii au arătat, de asemenea, că curcumina inhibă proliferarea și supraviețuirea celulară în cancerul de 

sân, cancerul de colon, cancerul de prostată, cancerul gastric, leucemia, limfomul și melanomul [2]. 

Curcumina induce apoptoza celulară prin căi intrinseci și extrinseci complexe. Curcumina se leagă de mai 

mult de 30 de ținte proteice diferite, incluzând factorii de transcripție (NF-kB și proteina activator-1), 

receptorii factorului de creștere [receptorul factorului de creștere epidermal (EGFR), receptorul factorului 2 

de creștere epidermică umană (HER2) (TNF) și interleukine], proteinele asociate cu ciclul celular (p53 și 

p21), metaloproteinazele matricei (MMP) și plasminogenul urokinazei (PKC) și proteina kinaza A (PKA) 

activatori (u-PA) [2,4,5]. 

Administrarea orală zilnică a curcuminei suprimă metastazele în cancerele de sân, colon, plămân și 

meduloblastom. Supresia implică reglarea proteinelor metastatice, cum ar fi factorul de creștere vasculară 

endotelial (VEGF), MMP-2, MMP-9 și moleculele de adeziune intercelulară [6,7]. 

Curcumina induce moartea celulară neapoptotică, cum ar fi moartea celulară autofagică, care implică 

degradarea componentelor proprii ale celulei prin intermediul mașinilor lizozomale [5]. 

 

Studiile in vitro și in vivo au demonstrat că curcumina induce moartea celulară autofagică, după cum reiese 

din imunoreactivitatea lanțului ușor de proteină asociat cu microtubuli 3 (LC3) în celulele leucemice 

mieloide. Mecanismul de acțiune este atribuit inhibării țintei Akt / mamifer de cale kinazică a proteinei 

ribozomale S6 a rapamicinei / p70 și activarea kinazei 1/2 regulată de semnal extracelular de curcumină în 

celulele gliomului malign [8,9]. 

În plus, inhibitorul autofagic bafilomicină A1 suprimă moartea celulară indusă de curcumină [10]. 

Un alt tip de moarte celulară neapoptotică indusă de curcumină este parapetoza observată în celulele maligne 

ale cancerului de sân, dar nu și în celulele mamare normale. Curcumina induce evenimente paraptotice (de 

exemplu, promovarea vacuolei însoțită de umflarea și fuziunea reticulară mitocondrială și / sau 

endoplasmică) și scade nivelul proteinei inhibitor paraptotic AIP-1 / Alix [11]. 

Aceste evenimente paraptotice sunt atribuite anionului superoxid și disfuncției proteasomale [11]. 

Curcumina reduce toxicitatea indusă de agenții anti-cancer alopati(chimioterapie)[12], sensibilizează celulele 

canceroase chemorezistente și demonstrează efectele sinergice cu diferiți agenți chimioterapeutici cum ar fi 

doxorubicina, 5-FU, paclitaxelul, vincristina, melfalanul, butiratul, cisplatina, celecoxibul, vinorelbina, 

gemcitabina , oxaliplatina, etopozida, sulfinozina, talidomida, acidul suberoilanilid hidroxamic, dasatinib și 

bortezomib [12]. 

Administrarea prealabilă a curcuminei reduce afectarea ADN-ului și stresul oxidativ indus de ciclofosfamida 

(CXC) [13], ameliorează eficacitatea uroprotectivă în modelul de cistită hemoragică CXC [14] și suprimă 

leziunile pulmonare precoce la șobolanii tratați cu CXC [15]. 



Curcumina atenuează efectele secundare ale mitomicinei C, evidențiată prin scăderea peroxidării lipidelor și a ADN-

ului [16]. 

În plus, curcumina reduce pierderea în greutate și îmbunătățește funcția renală și supresia măduvei osoase în studiile 

la animale [17]. Când este combinată cu oxaliplatina, curcumina scade capacitatea proliferativă a liniilor 

celulare rezistente la oxaliplatină și sporește citotoxicitatea oxaliplatinei într-un model in vitro rezistent la 

oxaliplatină [18]. În plus, curcumina protejează celulele sănătoase împotriva radiațiilor și sensibilizează 

celulele tumorale la radioterapie [19,20]. 

Studiile clinice ce au fost sau se desfășoară în prezent pentru a evalua toleranța, siguranța, farmacocinetica și 

eficiența curcuminei, precum și terapia asociată cu medicamentele anticanceroase actuale [21]. Un studiu clinic de 

fază I nu a evidențiat toxicitate limitată la doză la pacienții tratați cu o doză orală de curcumină de până la 8 g 

/ zi.  

Recomandarea este de șapte doze consecutive (6 g / zi) de curcumină la fiecare trei săptămâni în asociere cu o 

doză standard de docetaxel [22]. S-au observat îmbunătățiri ale răspunsurilor biologice și clinice la 

majoritatea pacienților tratați [22]. Un studiu de fază II a cancerului pancreatic rezistent la gemcitabină a 

constatat că medicamentele chimioterapeutice utilizate în combinație cu curcumina sunt suficient de sigure, fezabile 

și eficiente. În timp ce biodisponibilitatea curcuminei este relativ scăzută, doi din 21 pacienți din studiul de fază II 

au prezentat răspunsuri biologice clinice; un pacient a prezentat regresie tumorală marcată, asociată cu o creștere 

semnificativă a nivelurilor de citokină serică [23,24]. 

Referinte in finalul articolului  https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2017/09/19/studiu-de-
faza-ii-privind-curcumina-la-pacientii-cu-cancer-pancreatic-avansat/ 

Stabilizarea pe termen lung a mielomului cu curcumina 
Mielomul este o malignitate hematologică care urmează în mod obișnuit un curs recurent-remisiv. În timp ce 

tratamentul alopat poate controla mielomul și îmbunătăți calitatea vieții pentru anumite perioade de timp, remisiile 

devin în general progresiv mai scurte cu recăderile ulterioare, iar pacienții intră în cele din urmă într-o fază 

refractară finală. Pentru a ajuta la controlul simptomelor și la îmbunătățirea calității vieții, unii pacienți folosesc 

terapii naturale complementare ca adjuvant la terapia lor convențională. Aici, descriem un pacient cu mielom care a 

început un supliment alimentar zilnic de curcumină atunci când se apropie de a treia recidivă. În absența 

tratamentului cu antimileom, pacientul a rămas plin și a rămas stabil în ultimii 5 ani cu o bună calitate a 

vieții. 
Mielomul este malignitate de celule B care se caracterizează prin expansiunea monoclonală și acumularea de celule 

plasmatice anormale în măduva osoasă.  Manifestările clinice includ durerea osoasă, insuficiența renală, infecțiile 

recurente și anemia. 1 În ultimul deceniu, progresele în înțelegerea bolii, împreună cu dezvoltarea mai multor 

tratamente noi, au condus la îmbunătățiri semnificative ale supraviețuirii globale. 2 

Cu toate acestea, mielomul rămâne incurabil(cu tratament alopat), cu o supraviețuire globală mediană de 5,2 

ani de la diagnosticare. 3 

 Cursul bolii este, de obicei, unul de remisiune recurentă și recădere. Cu toate acestea, pacienții dobândesc progresiv 

rezistență la tratament (alopat) și remiterile ulterioare devin mai scurte și mai scurte. În cele din urmă, fie nu mai au 

opțiuni de tratament, fie devin refractari pentru ele. 

Într-un efort de îmbunătățire a rezultatelor pe termen lung, unii pacienți cu mielom încearcă să utilizeze suplimente 

alimentare, în special în scopuri paliative. Deși pot ajuta la îmbunătățirea calității vieții, există puține dovezi că ele 

pot crește supraviețuirea. 4  Printre acestea, curcumina, constituentul activ al turmericului, a câștigat 

popularitatea ca terapie complementară în mai multe forme de cancer. 
Aici, prezentăm un caz de pacient cu mielom recidivat puternic, care, în absența altor opțiuni de tratament cancer 

/mielom alopat la acea dată, a început curcumina zilnică și a rămas stabil în ultimii 5 ani. 

Prezentarea cazului 
O femeie în vârstă de 57 de ani a fost diagnosticată inițial cu gamapatie monoclonală cu semnificație nedeterminată 

(MGUS) în 2007 ca urmare a unei constatări accidentale a proteinei M (18 g / l) în timpul investigației pentru 

hipertensiune arterială. 

În termen de 15 luni, pacientul a progresat rapid la mielomul ISS etapa 3 cu proteină M 49 g / l, proteina urinară 1,3 

g / 24 ore, proteina Bence-Jones 1,0 g / 24 h, Hb 9,7 g / dL și creșterea dureri de spate. Ea a refuzat inițial 

tratamentul alopat cancer cu antimileom, dar 6 luni mai târziu, după colapsul vertebral la T5 și T12, a început 

tratamentul cu ciclofosfamidă, talidomidă și dexametazonă (CTD). Cu toate acestea, după o săptămână,  
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pacientul a fost internat cu sindrom idiosincratic incluzând hiponatremie, scăderea albuminei și agravarea numărului 

de sânge. A primit transfuzie de celule roșii și anomaliile electrolitului au fost corectate cu atenție. 

Deși au existat dovezi ale unui răspuns la CTD (proteină M 34 g / l), tratamentul cu bortezomib și dexametazonă a 

fost inițiat ca alternativă, dar acesta a fost întrerupt după trei cicluri datorate bolii progresive (proteină M 49 g / 

l). Pacientul a fost apoi tratat cu lenalidomidă și dexametazonă în scopul reducerii sarcinii bolii înainte de terapia cu 

doze mari și transplantul de celule stem autologe. Tratamentul a fost frecvent întrerupt și doza a fost ajustată pentru 

a determina neutropenia și, în ciuda unui răspuns minor după șase cicluri (începând proteina M 47 g / l, terminând 

proteina M 34 g / l), în octombrie 2009, a procedat la mobilizarea celulelor stem. Cu toate acestea, nici 

ciclofosfamida, nici plerixafor / primare GCSF nu au avut succes. O biopsie a măduvei osoase a evidențiat 50% 

celule de mielom și un curs de CTD a fost reluat cu titrare prudentă de talidomidă. 

Pacientul a obținut un răspuns parțial cu repetarea CTD pe parcursul a 17 cicluri (proteină M 13 g / l) fără alte 

episoade de sindrom idiosincratic. Cu toate acestea, încercările de recoltare a celulelor stem în februarie 2011 și din 

nou după câteva luni, ambele au eșuat. Până atunci, proteina M a crescut la 24 g / l și pacientul a fost prea 

neutropenic pentru a fi luat în considerare pentru un studiu clinic. 

În acest moment, pacientul a început un regim zilnic de curcumină orală complexată cu bioperină (pentru a ajuta 

la absorbție), ca o singură doză de 8 g în fiecare seară pe stomacul gol. Câteva luni mai târziu, ea sa angajat, de 

asemenea, într-o cursă o dată pe săptămână de terapie cu oxigen hiperbaric (90 min la 2 ATA), pe care ea și-a 

păstrat-o de atunci. Nivelurile ei paraproteinice au scăzut treptat până la un maxim de 13 g / l, numărul de 

sânge al acesteia a crescut constant și nu a existat nici o dovadă de boală progresivă a oaselor litice. 

Rezultat și urmărire 
Pacientul continuă să ia curcumină pe cale orală 8 g pe zi, fără tratament antimyelom. În ultimele 60 de luni, 

mielomul ei a rămas stabil, cu o fluctuație minimă a nivelului de paraproteină, numărul de sânge al acesteia 

se situează în limitele normale și a menținut o bună calitate a vieții în această perioadă. Repetarea imaginilor 

osoase în 2014 a identificat mai multe lucențe <1 cm în șoldul drept și modificări degenerative la ambele șolduri, dar 

acestea au fost atribuite mai degrabă osteoartritei decât mielomului. Analiza citogenetică recentă a arătat că nu a 

prezentat citogenetice anormale prin hibridizarea fluorescentă in situ. 

Discuţie 
Un număr mic, dar semnificativ de pacienți cu mielom consumă suplimente alimentare în combinație cu tratamentul 

alopat cancer, în primul rând pentru a ajuta la rezolvarea efectelor secundare ale tratamentului alopat cancer, pentru 

a gestiona simptomele și pentru a spori bunăstarea generală. Puține, dacă există, utilizează suplimente alimentare ca 

o alternativă la terapia standard cu antimileom.  

Aici, descriem un caz în care curcumina a menținut controlul bolii pe termen lung la un pacient cu mielom cu 

recidivă multiplă. Din câte știm, acesta este primul raport în care curcumina a demonstrat un răspuns 

obiectiv în boala progresivă în absența tratamentului alopat(la care nu a raspuns). 
Curcumina este un polifenol derivat din planta perena Curcuma longa (turmeric) și a fost folosit de secole ca un 

medicament tradițional indian. Câteva rapoarte publicate în decursul celor două decenii au revendicat diferitele 

beneficii pentru sănătate ale curcuminei și acest lucru a dus la creșterea popularității sale ca supliment alimentar 

pentru prevenirea sau tratarea mai multor boli diferite. 5 , 6 

Activitatea biologică a curcuminei este într-adevăr remarcabilă. Este o moleculă foarte pleiotropică care posedă 

proprietăți antioxidante, antiinflamatorii, antiseptice și analgezice. Mai recent, a demonstrat efecte antiproliferative 

într-o mare varietate de celule tumorale, incluzând celulele mielomului și își exercită efectele antiproliferative prin 

multiple ținte celulare care reglează creșterea și supraviețuirea celulelor. 

In vitro, curcumina previne proliferarea celulelor mielomului prin inhibarea fosforilării STAT-3 indusă de IL-6 și 

prin modularea expresiei proteinelor asociate cu NF-kB cum ar fi IkB <, Bcl-2, Bcl-xL, ciclina D1 și IL -6 8 și 

molecule legate de apoptoză incluzând p53 și Bax. În alte studii, s-a demonstrat că curcumina eludează rezistența la 

dexametazonă, doxorubicină și melfalan, precum și potențează efectele bortezomibului, talidomidei 10 și 

lenalidomidei. 11 Mai mult, moartea celulară indusă de curcumină nu a fost influențată de heterogenitatea 

moleculară a mielomului. 12 

Efectele antimielomei ale curcuminei în contextul clinic sunt totuși mai puțin clare. Doar un studiu de fază I / II a 

evaluat tratamentul cu curcumină la pacienții cu mielom. Acești pacienți au fost fie asimptomatici, fie recidivați sau 

au avut o boală de fază platou. Tratamentul cu curcumina a determinat scăderea expresiei NFkB, COX-2 și STAT3 

în celulele mononucleare din sângele periferic, dar nu s-au observat răspunsuri obiective în nici un subgrup de 

pacienți. Aceasta poate fi rezultatul dimensiunii mici a eșantionului în acest studiu, urmărirea fiind limitată la 3 luni 

și răspunsurile clinice pot fi observate cu o perioadă mai lungă de urmărire. Cu toate acestea, reglarea în jos a 
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exprimării NFkB, COX-2 și STAT3 poate să nu se coreleze cu activitatea clinică a curcuminei și pot exista alte 

mecanisme de acțiune care rămân neclare, posibil prin modularea unei alte ținte. Nu am putea identifica mecanisme 

de activitate specifice pacientului în acest studiu de caz, deoarece pacientul a luat curcumina de ceva timp acum și 

martor de bază sau probe de sânge periferic nu sunt disponibile. Cu toate acestea, în stabilirea unui studiu clinic, este 

posibil să se utilizeze secvențierea de generație următoare pentru a ajuta la identificarea unei mutații care ar putea fi 

o țintă potențială pentru curcumină. 

Un alt studiu a examinat efectele sale în prevenirea progresiei MGUS și a mielomului . Rezultatele au arătat că 

curcumina a exercitat o urmă de activitate biologică cu scăderi modeste ale nivelurilor lanțului ușor și a 

paraproteinelor și o reducere a markerului resorbției osoase cu tratamentul cu curcumină, sugerând potențialul 

terapeutic al curcuminei în MGUS și mielomul . Cu toate acestea, sunt necesare mai multe studii pentru a aborda 

mai departe acest lucru. 

Dacă se observă astfel de efecte la pacienții cu boală activă, rămâne de văzut. Faptul că pacientul nostru, care a 

suferit o boală în stadiu avansat și a fost efectiv salvat în timp ce era exclusiv pe curcumină, sugerează un 

potențial efect antimileom al curcuminei. Ea continuă să ia curcumina zilnică și rămâne într-o stare foarte 

satisfăcătoare, cu o bună calitate a vieții. Acest caz oferă dovezi suplimentare privind beneficiul potențial 

pentru curcumina din mielom. Am recomanda o evaluare suplimentara a curcuminei la pacientii cu mielom in 

contextul unui studiu clinic. 

Puncte de învățare 
 Mielomul este un cancer recidivant-remisiv pentru care în prezent nu există nici un tratament. 

 Curcumina, un polifenol derivat din turmeric, a fost folosit de mulți ani pentru unii 

 plante medicinale. 

 Raportăm un caz al unui pacient cu mielom cu mielom avansat, care, în absența tratamentului cancer 

alopat, a rămas platou și a rămas stabil timp de mulți ani cu curcumină zilnică. 

 Suplimentele dietetice, cum ar fi curcumina, pot fi benefice pentru unii pacienți cu mielom. 

Referințe – le gasiti la finalul articolului  
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2017/09/12/stabilizarea-pe-termen-lung-a-
mielomului-cu-curcumina/ 
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TCM  - plante medicinale traditionale 
chinezesti 

Medicina tradițională chineză și cancer: Istoria, situația actuală 

și dezvoltarea 

Abstract 
Tratamentul cancerului cu plante din medicina tradițională chineză (TCM) are o istorie lungă. Patrimoniul oferă 

condiții generale pentru inovarea și dezvoltarea TCM în oncologie. Acest articol analizează dezvoltarea plantelor din 

medicina tradițională chineză (TCM) ar  în oncologie, interpretează poziția și funcția plantelor din medicina 

tradițională chineză (TCM) ar pentru prevenirea și tratamentul cancerului, rezumă inovațiile TCM în oncologie de 

aproape cincizeci de ani și sugerează direcția de dezvoltare. 

Introducere 
Tratamentul natural al cancerului cu plante din medicina tradițională chineză (TCM)  Discuțiile despre cancer au 

apărut în lucrările clasice, cum ar fi Canonul Interiorul Împăratului Galben și Clasicul Problemelor Medicale , cu 

mai mult de 2000 de ani în urmă. Conceptele de diagnostic și de tratament, cum ar fi întărirea rezistenței 

organismului și eliminarea agenților patogeni, tratarea atât a manifestării și a cauzei rădăcinii, tratarea aceleiași boli 

cu metode diferite și tratarea diferitelor boli cu aceleași metode, au fost dovedite de practica clinică. Aceste 

concepte au devenit caracteristicile și avantajele TCM pentru prevenirea și tratamentul cancerului, demonstrată de 

tehnologia și metodele moderne. Patrimoniul a pus bazele inovării și dezvoltării tratamentului cancerului cu TCM, 

atrăgând din ce în ce mai mult atenția și cooperarea internațională. 

Istoricul tratamentului cu cancer cu medicina tradițională chineză 

(TCM) 
Tratamentul cancerului cu plante din medicina tradițională chineză (TCM) rămâne cea mai veche tradiție 

vie; cuvântul „tumoare” a fost descoperit pe inscripțiile pe oră de peste 3500 de ani. Perioada de interconectare și 

reținere reciprocă în interiorul corpului uman și conceptul de tratament în funcție de diferențierea sindromului s-au 

reflectat în cunoașterea etiologiei cancerului și a principiilor de diagnostic și tratament cu TCM. 

Diagnosticul și tratamentul tumorilor au fost discutate în literatura de specialitate a medicinii chineze vechi, în care 

există o mulțime de conținut. În afară de descrierile simptomelor, prognosticului și diagnosticului diferențial, putem 

găsi și rezumate ale patogenezei cancerului și strategia de tratament, dezvăluind că strămoșii noștri au recunoscut că 

etiologia cancerului a implicat exopatogeni, mediu, maladjustare emoțională și dietă necorespunzătoare: „Cu 

disconfort, , temperatura rece la intervale de timp, agenții patogeni predomină și acumularea a rămas „( Inner 

Canon , Împăratul galben , traducere engleză).1 strămoși chinezi au subliniat că cancerul provine dintr-o cauză 

endogenă: „Forma ulcerului este dureroasă, umflată, tocmai datorită toxicității cumulative a cinci viscere și șase 

intestin, nu exclusiv pentru congestia RongWei” ( The Canon Treasury Central , traducere engleză) , și că tumora 

este o consecință parțială a bolii sistemice. Aceste teorii reprezintă formularea strategiilor de tratament pentru 

cancer cu plante din medicina tradițională chineză (TCM) : combinația dintre terapia parțială și cea sistemică, 

întărirea rezistenței corpului și eliminarea agenților patogeni, tratamentul corpului și reglarea emoției. În 

aceste teorii au fost dezvoltate și metode de tratament, cum ar fi întărirea rezistenței corpului, curățarea căldurii și 

detoxifierea, activarea sângelui și eliminarea stazei, precum și înmuierea și rezolvarea maselor tari. Indispensabil 

lectură medicală a propus primul tratament pentru cancer prin diferite etape: „În stadiul incipient al bolii, qi-ul vital 

este puternic, răul qi este ușor și ușor atacat; în stadiul mediu, qi-ul răului este mai profund, qi-ul vital devine slab și 

ar trebui atacat sau beneficiat; în cele din urmă, qi-ul rău este puternic, qi-ul vital este mai slab și ar trebui să fie 

benefic. ” 3 

Unele prescripții antice clasice și medicina sunt încă în uz astăzi, cum ar fi Xiaojin dan, pilula Xihuang, pilula 

Dahuangzhechong, pilula Liushen și Pianzaihuang. 
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Rolurile tratamentului TCM pentru cancer 
După înființarea Republicii Populare Chineze, cercetătorii interni au efectuat cercetări științifice privind utilizarea 

TCM pentru prevenirea și tratamentul cancerului, clarificând diferitele efecte ale TCM asupra cancerului în diferite 

etape. plante din medicina tradițională chineză (TCM)  combinate cu mijloace medicinale moderne pot 

îmbunătăți simptomele, pot îmbunătăți calitatea vieții, pot preveni recurența și metastazarea și pot prelungi 

supraviețuirea pacienților (Fig. 1 ). 

 

figura 1 

Eficacitatea medicinii tradiționale chinezești (TCM) în tratamentul cancerului. 

Rolul de suport al TCM în timpul radiochimoterapiei 
Radioterapia și chimioterapia pot deteriora qi-ul și sângele, esența și fluidul și funcția celor cinci viscere și șase 

intestine. Simptomele frecvente includ oboseala, apocalisul, greața, vărsăturile și declinul leucocitelor.Reacțiile 

adverse locale includ stigmatele, pierderea părului, eroziunea mucoasei, ulcerul, edemul și hemoragia. În timpul 

radioterapiei și chimioterapiei, tratamentul cu plante din medicina tradițională chineză (TCM) poate reduce 

efectele secundare toxice, cum ar fi: mielosupresia, reacțiile gastrointestinale, insuficiența hepatică sau renală 

și leziunile prin radiații ale pielii și mucoasei.  

TCM poate îmbunătăți eficacitatea clinică a radioterapiei și chimioterapiei, ghidată de principiile terapeutice 

de tonifiere a qi-ului și de producere a sângelui, întărirea splinei și a stomacului, hrănirea ficatului și a 

rinichiului și eliminarea căldurii din sânge și din materiale toxice din organism. TCM combinată cu 

chimioterapia a arătat un efect favorabil în îmbunătățirea eficacității, cu reacții adverse mai mici. Acest lucru 

a fost demonstrat prin includerea TCM în Planurile cincinal anii 6 și 11, precum și în meta-analizele realizate 

de cercetători în China și în străinătate.  
De exemplu, McCulloch și colab . au analizat 34 de studii randomizate, reprezentând 2815 de 

pacienți. 4 Doisprezece studii ( n = 940 pacienți) au raportat un risc redus de deces la 12 luni (raport risc [RR] 

= 0,67; interval de încredere 95% [CI], 0,52-0,87); 30 de studii ( n = 2472) au raportat date privind răspunsul 

la tumori îmbunătățite (RR = 1,34; CI 95%; 1,24-1,46). Studiul efectuat de McCulloch și colaboratorii a 

concluzionat că TCM pe bază de Astragalus poate crește eficacitatea chimioterapiei pe bază de platină pentru 

cancerul pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat.  

Gan și colab . a efectuat o meta-analiză care a implicat patru studii randomizate controlate (RCT), iar 

rezultatele au arătat că medicina chineză poate reduce scăderea numărului de celule albe din sânge în timpul 

chimioterapiei la pacienții cu cancer gastric în stadiu avansat.5  

Li și colab . a efectuat o meta-analiză care sintetizează 24 de studii, cu un total de 2103 pacienți cu NSCLC 

avansați și a arătat că TCM ca terapie adjuvantă combinată cu chimioterapia convențională a crescut rata de 

supraviețuire de un an (RR 1,36, 95% CI 1,15-1,60, P = 0,0003) și răspunsul imediat al tumorii (RR 1,36, 95% 

CI 1,19-1,56, P < 1,0E-5), toxicitate redusă la chimioterapie, incluzând greață, vărsături și scăderea 

hemoglobinei și a trombocitelor și îmbunătățirea statutului de performanță Karnofsky .6 
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 O altă meta-analiză a 20 RCT, folosind TCM pentru tratamentul cancerului colorectal comparativ cu 

chimioterapia în monoterapie, a arătat că TCM cu chimioterapie a crescut semnificativ rata de supraviețuire 

pe unu și la trei ani (raportul șanselor [OR] 2,41, 95% CI 1,32-4,41; 2,40, 95% CI 1,49-3,87], progresia 

progresiei cancerului colorectal (OR 0.50, 95% CI 0,32-0,77) și îmbunătățirea calității vieții (OR 3,43, 95% 

CI 2,35-5,02) .7  

Aceste rezultate au fost susținute de o meta Analiza efectuată de Mao și alții a avut ca scop evaluarea 

eficacității TCM cu radioterapie și / sau chimioterapie la pacienții cu carcinom nazofaringian, care a inclus 13 

RCT și a sugerat că TCM ca terapie adjuvantă poate îmbunătăți calitatea vieții, atenuează efectele adverse 

acute și imbunatatirea imunoregularii 8  

 Zhang si altii au efectuat un RCT pentru a studia utilizarea Fuzheng Zeng Xiao Formula pentru reducerea 

reactiilor adverse la 60 de pacienti cu cancer pulmonar la radioterapie.9 In grupul de tratament TCM, ratele 

de incidenta a oboselii, anorexiei, sete și sângele alb au redus cu 36,4%, 30,7%, 32,3%, respectiv 32,5%. 9 

Folosind metode prospective, multicentrice, randomizate și controlate de cercetare clinică, Zhou et al . au fost 

incluși 294 de pacienți cu stadii inoperabile III (A + B) și IV NSCLC avansate care au fost repartizate 

aleatoriu pentru a primi TCM (99 cazuri), TCM combinat cu chimioterapie (103 cazuri) sau chimioterapie 

(92 cazuri). 10Ratele globale de răspuns (ORR) ale TCM, TCM combinate cu chimioterapie și chimioterapie 

au fost de 4%, respectiv 26,2%, respectiv 14,1%. Simptomele incluzând tuse, respirație scurtă, anorexie și 

oboseală au fost îmbunătățite în TCM combinat cu grupul de chimioterapie comparativ cu grupul de 

chimioterapie numai. Cele mai frecvente evenimente adverse de gradul 3-4 din fiecare grup au fost scăderea 

numărului de leucocite (1% față de 17,5% față de 32,6%), anemia (5,1% față de 8,7% față de 18,5%) și 

scăderea numărului de trombocite 1% vs. 8,7%). Calitatea vieții a fost îmbunătățită atât fizic, cât și 

emoțional.  

Xu și colab . a efectuat, de asemenea, un studiu prospectiv, randomizat, controlat, în care 121 de pacienți au 

fost randomizați pentru a primi numai chimioterapie ( n = 56) sau chimioterapie și TCM combinate ( n 

= 65).ORA au fost de 7,55% fata de 15,87% ( P = 0,170), iar ratele de control ale bolii (DCRs) au fost de 

85,71% comparativ cu 71,70% in grupurile de tratament si control ( P = 0,063). Timpul mediu de 

supraviețuire a fost de 16,17 versus 12,00 luni în grupurile de tratament și de control ( P = 0,165), 

respectiv. În plus, grupul de tratament a prezentat mai puține reacții adverse, cum ar fi leucopenia, 

comparativ cu grupul martor ( P = 0,039).11 

Funcția terapeutică a TCM la pacienții cu cancer avansat 
Pentru pacienții cu cancer avansat, pacienții vârstnici sau cei pentru care radioterapia și chimioterapia sunt 

inadecvate, TCM are avantajele sale. 

De exemplu, cu ușoare reacții adverse, TCM poate stabiliza leziunile tumorale, îmbunătăți simptomele, sporește 

calitatea vieții și prelungește timpul de supraviețuire. 

Liu și colab . au inclus 304 de pacienți cu cancer pulmonar cu stadiul III-IV adenocarcinom în studiul lor și 

au comparat chimioterapia și grupurile TCM. 12 DCR al grupului TCM a fost de 67,83% față de 48,12% în 

grupul de chimioterapie ( P < 0,01). Simptome precum tusea, hemoptizia, durerile toracice, pirexia și 

anorexia au fost îmbunătățite la pacienții tratați cu TCM. 

Piao și colab . a efectuat un studiu clinic uman randomizat RCT multicentric pentru a studia 339 de pacienți 

cu NSCLC avansați tratați cu TCM (pastă de Feiliuping). 13 , 14 DCR la pacienții tratați cu TCM a fost de 

86,2% comparativ cu 55,6% cu chimioterapie. Timpul mediu de supraviețuire (MST) a fost de 9,5 față de 6,0 

luni în grupurile de tratament și de control ( P < 0,05), respectiv. Tuse, expectorație, durere toracică, 

dificultăți de respirație, oboseală și KPS au fost toate îmbunătățite.  
 Într-un studiu clinic uman randomizat  RCT multicentric, Sun și colab . au observat 115 pacienți cu stadiul 

III-IV NSCLC pentru a evalua eficacitatea chimioterapiei navelbine plus cisplatină combinată cu Gensing 

Rg3. ORR a fost de 14,5% (8/55) în grupul placebo și 33,3% (17/51) în grupul Rg3 ( P = 0,01); MST a fost de 

8,0 (grupul placebo) comparativ cu 10,0 luni (grupul Rg3) ( P = 0,0088). 15 

Lin și colab . a efectuat, de asemenea, un studiu multicentric, randomizat, controlat cu placebo, în care 414 

pacienți cu stadiul III-IV NSCLC au fost repartizați pentru a primi capsulele Shen Yi combinate cu 

chimioterapie sau cu un placebo combinat cu chimioterapie. MST a fost de 12,03 luni în grupul de capsule 

Shen Yi comparativ cu 8,46 luni în grupul placebo cu o diferență statistic semnificativă ( P < 0,05).16 
 Xu și colab . raportat la nouă studii mici, eșantionate și randomizate, în care TCM ca terapie de întreținere a 

fost utilizată ca tratament pentru NSCLC avansat. Rezultatele lor au arătat că TCM ca terapie de întreținere 

ar putea prelungi supraviețuirea fără progresia bolii și ar îmbunătăți calitatea vieții pacienților.17 
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Funcția terapeutică a TCM la pacienții cu cancer postoperator 
Medicina tradițională chineză joacă un rol în tratamentul și prevenirea recurenței cancerului și a metastazelor și 

prelungește timpul de supraviețuire a pacienților cu cancer postoperator. 

Liu și colab . a studiat efectul decoctului Yifei Kangliu la 201 de pacienți cu NSCLC stadiul III-IV. 18 Rata 

metastazelor în TCM combinată cu grupul de chimioterapie a fost de 13,4% față de 35% în grupul cu 

chimioterapie ( P <0,05).  

Lin și Zhang au observat 537 pacienți cu NSCLC postoperator. 16 Ratele de recurență și de metastaze au fost 

de 45,1%, 50,3% și 55,8% în capsulele Shen Yi, masca Yifei Qinghua, respectiv grupurile de 

control. Rezultatele au arătat o tendință de recurență redusă și de metastaze atunci când au fost tratați cu 

TCM. 

Cercetările lui Sun și alții au arătat că utilizarea granulelor Jianpiyishen a prelungit în mod evident ratele de 

supraviețuire la unul, trei și cinci ani la pacienții cu cancer gastric postoperator. 19 

 O meta-analiză recentă a 29 RCT, incluzând un total de 3142 pacienți cu cancer mamar tratați după 

mastectomie, a arătat că TCM poate îmbunătăți rezultatul clinic pe termen scurt (Z = 7,67, RR = 1,59, 95% cl 

[1,41-1,80] , P < 0,00001), prelungind trei (Z = 5,47, RR = 1,26, 95% cl [1,16-1,37], P < 0.00001) și 

supraviețuirea de cinci ani (Z = 1,24], P < 0,00001) și scăderea incidenței reacțiilor adverse după 

mastectomie. 20 

Prevenirea și tratamentul cu TCM în leziuni precanceroase 
În vederea tratamentului preventiv înainte de debutul bolii, TCM aplicată într-o fază incipientă poate trata 

leziunile precanceroase și poate reduce incidența cancerului. 

Într-o meta-analiză asupra cancerului esofagian, Chen și colab . a raportat că rata de incidență a leziunilor 

precanceroase în grupul tratat cu TCM a fost mai mică decât cea a grupului martor (d = 0,0613, 95% CI 

0,0456-0,0769). 21  
Miu și colab . a evaluat efectul clinic al TCM în leziunile precanceroase ale cancerului esofagian. Ei au 

concluzionat că TCM poate îmbunătăți atrofia mucoasei gastrice și a metaplaziei intestinale, displazie, 

infecția cu helicobacter pylori și simptomele clinice ale pacienților (RR 1,90, CI 1,60, 2,27).22 
În plus, TCM joacă, de asemenea, roluri în perioada perioperatorie și etapa de reabilitare. În perioada perioperatorie 

și după intervenție chirurgicală, TCM poate întări fizicul pacientului, contribuie la prevenirea și tratarea 

complicațiilor postoperatorii, facilitează reabilitarea postoperatorie și reglează funcțiile imune, cum ar fi 

retenția sputei după intervenția chirurgicală a cancerului pulmonar, umflarea membrelor la pacienții cu 

cancer de sân postoperator, adeziune asociată cu intervenția chirurgicală abdominală și gastrită de reflux 

biliar după intervenția chirurgicală a cancerului gastric. 23 – 28 Sub îndrumarea teoriei TCM, reglementarea 

integrală care vizează mentalitatea, nutriția și aptitudinea fizică ar putea să atenueze reacțiile adverse, să atenueze 

disfuncția și să promoveze redresarea fizică și psihologică. 

Oamenii de știință străini au efectuat o serie de studii clinice care au respectat standardele internaționale de 

calitate (dublu-orb și controlat cu placebo). 29 , 30 Aceste studii au arătat, de asemenea, că TCM ar putea 

reduce reacțiile adverse ale chimioterapiei și ar putea prelungi supraviețuirea globală. 

Realizări ale TCM în oncologie în ultimii cincizeci de ani 
În ultimii 50 de ani, cercetările clinice care au rezumat experiența clinică au demonstrat că utilizarea TCM în 

tratamentul cancerului a redus toxicitatea și a sporit eficacitatea radiochemoterapiei, a prelungit 

supraviețuirea la pacienții cu cancer avansat și a asistat în prevenirea și tratamentul recidivelor și 

metastazelor. 

Astăzi, studiile se axează pe elaborarea unui ghid cuprinzător al regimului și a metodelor de diagnosticare și 

tratament. În domeniul cercetării de laborator, studiile TCM s-au orientat spre examinarea medicamentelor 

antineoplazice chinezești, a metastazelor antitumorale și a reglementărilor imune, la cercetarea biologică și 

comportamentală a celulelor stem tumorale, la intervenția în mediul intern al organismului și la micromediul 

tumoral . Realizările din ultimii 50 de ani în dezvoltarea teoriei și conotației științifice a TCM în prevenirea și 

tratamentul cancerului au servit la clarificarea poziției și funcției TCM și la promovarea schimbului și cooperării 

internaționale. 

Formularea și elaborarea ghidurilor de diagnostic și terapie în oncologie cu TCM 
Odată cu dezvoltarea și utilizarea medicinei chinezești în practica clinică, standardizarea diagnosticului și a 

tratamentului a devenit necesară pentru a îmbunătăți nivelul de îngrijire medicală. În 2006, liniile directoare privind 

practica clinică pentru cancerul pulmonar tratate cu medicina chineză au primit consensul experților din regiunea 

Pacificului de Vest din Pacificul de Vest. 31  
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Pe această bază am stabilit Organizația de cooperare a ghidurilor practice privind TCM și cancerul (o colaborare 

lansată de experți universitari), care rezumă și evaluează rezultatele cercetărilor bazate pe dovezi. Este prima 

recunoaștere națională a standardului de diferențiere a sindromului TCM, a principiilor tratamentului și a 

recomandărilor privind medicamentele. În cele din urmă, Ghidul de diagnostic și terapie în oncologie cu medicina 

tradițională chineză a fost publicat în 2014, promovând TCM și evidențiind caracteristicile și avantajele TCM, 

utilizând standardele internaționale ca măsură de măsurare. 32 puteti utiliza si acest ghid 

Dezvoltarea abordărilor de administrare și a noilor medicamente 
Cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente încorporează boala și diferențierea ghidată de sindromul de tratament 

al cancerului cu TCM. Dezvoltarea de noi medicamente implică o serie de boli, inclusiv cancerele pulmonare, 

gastrice, intestinale și hepatice. Invenția injecțiilor cu TCM pentru cancer a devenit o revoluție majoră în dezvoltarea 

TCM. Mai mult de 10 tipuri de injecții cu TCM pentru cancer sunt aplicate în prezent pacienților cu cancer 

clinic, inclusiv Shen Qi Fu Zheng (compus în principal din lanceolata și astragalus), matrină compusă (în 

principal din matrină și rizom) și Kang’ai , ginseng și oxitrină), care asigură o aplicare stabilă, eficientă, 

relativ sigură și ușoară la pacienții cu cancer. 34–37 

Dezvoltarea de bază a cercetării mecanismului TCM 
Începând cu anul 2000, din ce în ce mai multe cercetări privind utilizarea TCM în tratamentul cancerului au fost 

publicate în reviste medicale cu influență internațională, incluzând Blood , Cancer Letters , Life Science , Journal of 

Ethnopharmacology , Rapoarte oncologice , Anticancer Research , Journal of Oncology , și Planta Medica . 38 Un 

număr mare de studii arată că natura multicomponentă a TCM decide mecanismul său caracteristic cu puncte 

multiple și legături multiple, cum ar fi inhibarea angiogenezei tumorale, inducerea diferențierii și apoptozei 

celulelor, citotoxicitatea mediată de celulă și reglarea imunității (Fig. 2 ). 39–55 Deoarece modificarea unei 

molecule cheie poate avea efecte neașteptate și amplificate asupra întregii rețele, au existat o serie de studii care 

identifică efectele particulare ale diferitelor extracte de medicină chineză sau produse chimice derivate. 56–59 

 

Figura 2Mecanismul medicinii tradiționale chinezești (TCM) în tratamentul cancerului. 

În ultimii ani, cercetarea TCM asupra tumorilor sa concentrat pe două aspecte: „semințe” (tumoare) și „sol” 

(corp). Studiile efectuate pe semințe au arătat că TCM ar putea regla comportamentul biologic al celulei stem 

tumorale, controlând în consecință creșterea tumorală de la „sursă”. 60,61 Studiile efectuate pe sol au investigat 

efectul de reglare al TCM asupra mediei interne împovărătoare a tumorii. De exemplu, rezistența organismului la 

întărirea medicamentului poate regla expresia moleculelor pe citomembrană a celulelor dendritice (DC), 

promovează maturitatea DC, induce secreția de interleukină-12 și ajustează combinația dintre celulele DC și 

T. 62 De asemenea, poate reduce celulele T regulate CD4 + și CD25 + ale organismelor încărcate de tumori prin 

inhibarea secreției factorului de creștere transformator-β. 63 Un medicament de curățare și detoxificare a 

căldurii ar putea inhiba fosforilarea kinazei kinazice reglată de semnal extracelular indusă de capsaicină 

indusă de membrul 1 și reduce producția de citokină proinflamator indusă de tumoare. 64 

Stabilirea unei cooperări internaționale și a unei platforme de schimb 
Cu sprijinul politicii guvernamentale care promovează combinația dintre medicina de est și cea occidentală și 

dezvoltarea în străinătate a TCM, schimbul academic internațional și cooperarea în cercetarea științifică au dus la 

noi realizări folosind TCM. Din 2011 până în 2013, condus de Administrația de Stat a TCM,  

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (HHS) al Statelor Unite (SUA), Oficiul de Medicină Complementară 

și Alternativă de Medicină Alternativă (OCCAM) al Institutului Național de Sănătate (NIH) Institutul de Cancer al 

Academiei Chineze de Științe Medicale (CAMS) au co-prezidat trei sesiuni ale Forumului Summitului chinez-

american privind TCM și Cancer. Sesiunile au atras răspunsuri pozitive din partea experților din Australia, Coreea 

de Sud, Singapore, Canada, Japonia și alte țări. Pentru a integra resursele internaționale de cercetare în domeniul 

cancerului, sediul Consorțiului Global de Oncologie și Medicină Chineză a avut loc la 2-3 noiembrie 2014 la NIH și 

a implicat în discuții aprofundate sarcinile și sarcinile pentru viitor. 
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 În același timp, a fost înființat oficial Centrul Internațional de Schimb al Institutului de Cancer al CAMS, care are 

drept scop construirea unei noi platforme pentru comunicarea culturală a TCM, cultivarea talentului la nivel înalt, 

cooperarea în cercetare și realizarea transformativă. 

Direcția viitoare a TCM în oncologie Cercetare de baza 
Prin interacțiunea semințelor și a solului, explorăm mecanismele metodelor terapeutice ale TCM, cum ar fi întărirea 

rezistenței corporale, curățarea căldurii și detoxifierea, activarea sângelui și eliminarea stazei, care servesc la 

extinderea bazei conotațiilor științifice și a materialelor. Cercetarea mecanismelor TCM în domenii de reglare 

imună, micromediul inflamator și comportamentul biologic al celulelor stem canceroase este 

prevăzută. 60 , 61 Dezvoltarea rapidă a tehnologiei de secvențiere a genomului, a nanoștiinței și a științei informațiilor 

ne va ajuta să explorăm în continuare mecanismul TCM pe multiple obiective, ajustarea echilibrului și efectele 

paliative. De exemplu, aplicăm o tehnologie de analiză a conținutului ridicat pentru a examina TCM anti-cancer și 

pentru a găsi baza materialelor în moduri mai eficiente. 65 , 66Atlasul genomului cancerului va fi folosit în cercetare 

pentru detectarea unei legături între modelele de simptome ale TCM și genomul. 67 , 68 De asemenea, poate ajuta la 

identificarea mai multor efecte țintă cauzate de intervenția TCM, pentru a anticipa efectele și pentru a orienta 

ajustarea în timp util a tratamentului. 

Evaluarea eficacității și dezvoltarea medicamentelor TCM 
În funcție de avantajele și caracteristicile TCM, dezvoltarea de noi medicamente se va concentra pe îmbunătățirea 

calității vieții și a simptomelor legate de cancer. Pe baza criteriilor și metodelor generale de evaluare, rezultatele 

evaluării pacientului vor fi incluse în evaluarea eficacității, care este în prezent limitată la evaluarea medicului. Este 

necesar să se dezvolte noi medicamente pentru prevenirea recurenței tumorale și a metastazelor după intervenția 

chirurgicală, pentru ameliorarea reacțiilor adverse cauzate de terapia vizată și îmbunătățirea supraviețuirii fără 

progresia bolii a pacienților cu cancer avansat în timpul tratamentului de întreținere. 

Reevaluarea medicamentelor după ce au fost lansate pe piață este foarte necesară pentru a localiza populația care 

poate beneficia de tratament, pentru a îmbunătăți regimurile combinate și pentru a monitoriza eficacitatea pe termen 

scurt și pe termen lung și reacțiile adverse. Potrivit noilor descoperiri din practica clinică și de cercetare de bază, 

putem continua cercetarea prin extinderea indicațiilor medicamentului comercializat, deoarece aceeași boală ar putea 

fi tratată în moduri diferite și diferite boli ar putea fi tratate în același mod. 70 – 72 

În viitor, se va dezvolta o nouă generație de medicamente. Leung și colab . a propus un medicament integrat bazat 

pe rețea (INBM), care ia în considerare natura interactivă a corpului uman și a mediului său.73 TCM ne oferă un plan 

pentru construirea unei abordări personalizate a cancerului. 

Dovezi bazate pe cercetarea medicală a TCM în oncologie 
Metodele de cercetare clinică, intervențiile, măsurile privind rezultatele, controlul calității și alte aspecte din studiul 

clinic trebuie îmbunătățite pentru a obține dovezi la nivel înalt. De asemenea, trebuie să acordăm mai multă atenție 

cercetării translaționale, incluzând efectul asupra metabolismului ingredientelor farmaceutice active și predictorilor 

de eficacitate. De exemplu, un studiu clinic conceput cu analiză Bayesiană sau factorială va include mai puțini 

pacienți, o perioadă de studiu redusă, un cost redus, va filtra rapid opțiunile de tratament și va detecta eficacitatea 

terapiei individualizate în tratamentul global. 

Așteptăm cu nerăbdare rezultatele suplimentare ale studiilor clinice privind TCM în prevenirea și reabilitarea 

cancerului. TCM sa dovedit a preveni recidivele tumorale și metastazele la pacienții cu cancer postoperator, a 

prelungit progresia indispensabilă a bolii pentru pacienții cu cancer avansat, a întârziat rezistența la terapia vizată și 

a promova reabilitarea fizică și psihologică a pacienților cu cancer. 14 , 74-80 

Dat fiind faptul că dovezile sunt actualizate permanent, experții vor continua să discute diferențierea sindromului, 

metodele de diferențiere, principiile tratamentului, opțiunile de tratament, medicamentele recomandate și nivelurile 

recomandate pentru a ajunge la un consens. Instrucțiunile privind oncologia TCM corespunzătoare rețelei naționale 

de cancer comprehensiv, Societății Europene pentru Oncologie Medicală sau altor ghiduri de practică clinică 

oncologică recunoscute pe plan internațional pot fi elaborate și publicate. 69 

Pe măsură ce conceptele medicale moderne ajustează de la vindecare la prevenirea bolilor și îmbunătățirea fizicului, 

avantajele TCM devin mai evidente decât au fost în trecut. Concentrându-se pe caracteristicile și avantajele TCM în 

tratamentul cancerului, putem folosi metode și tehnologii avansate în diferite discipline cu cooperare și comunicare 

internațională pentru a îmbunătăți dezvoltarea cercetării clinice și de bază a TCM în oncologie. 
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traditionala-chineza-si-cancer-istoria-situatia-actuala-si-dezvoltarea/ 

Medicamente din China pe bază de plante ca tratament adjuvant în 

timpul chimio- sau radioterapiei pentru cancer. 
 

Abstract 
Numeroase studii au arătat că, în tratamentul cancerului, medicamentele pe bază de plante medicinale chinezești în 

combinație cu chemo- sau radioterapia pot fi utilizate pentru a spori eficacitatea și diminua efectele secundare și 

complicațiile cauzate de chemo- și radioterapie.Prin urmare, o înțelegere a medicamentelor din China pe bază de 

plante este necesară de către medici și alți furnizori de servicii medicale.Această revizuire oferă dovezi pentru 

utilizarea medicamentelor din China pe bază de plante ca tratament adjuvant al cancerului în timpul chemo- sau 

radioterapiei. În primul rând, medicamentele pe bază de plante chinezești (de exemplu Astragalus, Turmeric, 

Ginseng, TJ-41, PHY906, injecție Huachansu și injecție cu Kanglaite) utilizate în mod obișnuit de către pacienții 

cu cancer pentru tratarea cancerului și / sau reducerea toxicității induse de chemo- sau radio- terapie sunt 

discutate.Studiile preclinice și clinice au arătat că aceste medicamente din China pe bază de plante prezintă avantaje 

mari în ceea ce privește suprimarea progresiei tumorale, creșterea sensibilității chemo- și radioterapeutice, 

îmbunătățirea funcției sistemului imunitar al organismului și diminuarea daunelor provocate de chemo- 

terapeutica. În al doilea rând, studiile clinice privind medicamentele pe bază de plante medicinale chinezești 

sunt tratate ca tratament adjuvant al cancerului.Prin reducerea efectelor secundare și a complicațiilor în 

timpul chemo- și radioterapiei, aceste medicamente pe bază de plante chinezești au un efect semnificativ 

asupra reducerii oboselii și durerii legate de cancer, îmbunătățind infecțiile tractului respirator și efectele 

secundare gastro-intestinale, inclusiv diaree, greață și vărsături, , și chiar ameliorarea simptomelor de 

cașexie. Această revizuire ar trebui să contribuie la înțelegerea medicamentelor din China pe bază de plante ca 

tratament adjuvant pentru cancer și să furnizeze informații utile pentru dezvoltarea de medicamente anti-cancer mai 

eficiente. 

 1. Introducere 

Cancerul a apărut ca o importantă problemă sănătate publică la nivel mondial ( 1 ). Ratele de incidență și mortalitate 

continuă a creste. Un raport publicat de World Health 

Revizuire 

Organizația (OMS) arată că în 2008 s-a estimat ca 12,7 milioane de persoane au fost diagnosticate cu cancer și 7,6 

milioane de persoane au murit de cancer la nivel mondial.OMS prezice că până în 2030 se estimează 

21,4% milioane de cazuri noi de cancer și 13,2 milioane de cancer-decese se vor produce anual în întreaga lume 

( 2 ).Chirurgie, chimioterapie și radioterapie sunt în continuare tratamente majore pentru cancer . Cu toate acestea, 

acestea terapiile au numeroase limitări și dezavantaje: 

i ) date fiind diagnostice slabe și alți factori, majoritatea cancer-pacienților sunt diagnosticați prea târziu pentru a fi 

supuși unei intervenții chirurgicale; 

ii ) majoritatea cancerelor au o rată de supraviețuire postoperatorie de mai puțin de 5 ani și reapariția este destul de 

comună la pacienții care au avut o rezecție; 

 iii ) deși chimioterapia și radioterapia sunt eficiente împotriva cancerului(tumorilor), acestea au, de asemenea, 

reacții adverse grave asupra organismului complicații (de exemplu , oboseală, durere, diaree, greață,vărsături și 

căderea părului pina la cancere secundare si mortalitati induse )); și  

iv ) din cauza unor forme de cancer sunt relativ chemo- sau radio-rezistent și înalt, refractare la chimioterapie 

citotoxică sau radioterapie, chimioterapie citotoxică sistemică și radioterapie sunt minim eficiente la îmbunătățirea 

supraviețuir ii pacientului 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/08/20/medicina-traditionala-chineza-si-cancer-istoria-situatia-actuala-si-dezvoltarea/
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 ( 3,4 ). Prin urmare, terapii mai eficiente sau tratamentele combinate trebuie dezvoltate în curând pentru 

tratare cancer. 

În ultimii ani, utilizarea de medicina alternativă și complementara (CAM) a devenit din ce în ce mai populara printre 

pacienții cu cancer din țările occidentale cu o prevalență de până la 80% ( 5,6 ). Tradiţionala Medicina chineză 

(TCM) și medicamentele din plante au fost utilizate în China în special în tratamentul cancerului de mii de ani în 

China, Japonia și alte Țările asiatice. Aceste medicamente sunt acceptate pe scară largă ca forme curente de CAM în 

tratamentul cancerului în Statele Unite și Europa ( 7,8 ). Cum recente pre-clinice și studii clinice au demonstrat, 

TCM combinate cu medicina occidentală convențională (chimioterapie și radioterapia) pot oferi o susținere eficientă 

in îngrijirea pacienților cu cancer. TCM are mari avantaje în ceea ce privește creșterea sensibilității substanțelor 

chimice și radio-terapeutica, reducerea efectelor secundare și complicațiile asociate chimioterapiei și radioterapia și 

îmbunătățirea calității vieții și a calității timpul de supraviețuire ( 9 ). 

Prin urmare, o înțelegere a plantelor chinezești si medicamentelor derivate din acestea sunt necesare de către medici 

și alte furnizorii de servicii medicale. Această revizuire oferă dovezi pentru utilizarea medicamentelor din China pe 

bază de plante ca adjuvant tratament în timpul chemo- sau radioterapiei. În primul rând, unele medicamentele din 

China pe bază de plante (de exemplu , Astragalus, Turmeric, Ginseng, TJ-41, PHY906, injecție Huachansu 

și Injecție cu Kanglait) care sunt utilizate în mod obișnuit de cancer-pacienți pentru a trata cancerul și / sau pentru a 

reduce toxicitatea indusa de chimioterapie sau radioterapie. 

În al doilea rând, studiile clinice privind medicamentele din China pe bază de plante ca tratament adjuvant pentru 

cancer pentru a reduce partea de efecte și complicații în timpul chemo- și radio-terapie sunt revizuite. Această 

revizuire ar trebui să contribuie la o înțelegere a medicamentelor chinezești pe bază de plante ca tratament adjuvant 

pentru cancer și să ofere utilitate informații pentru dezvoltarea de mai eficiente medicamente împotriva cancerului. 

2. medicamente pe bază de plante chinezești folosite în mod obișnuit ca tratamentul adjuvant în terapia 

cancerului 

Medicamentele din China pe bază de plante au fost folosite în tratamentul unei varietăți de boli în China, Japonia, 

Sud Coreea și alte țări asiatice de mii de ani 

( 10 ). Ingredientele biologice ale medicamentelor pe bază de plante sunt extrase în principal din plante, părți de 

animale, cochilii, insecte și chiar pietre și minerale ( 11 ).medicamentele pe bază de plante în uz curent sunt de 

obicei clasificate ca fiind unice ierburi, formulări compuse (o combinație de mai multe plante medicinale) și 

medicamente chinezești ( 12 ). 

În ultimele decenii, un număr mare de medicamente pe bază de plante inclusiv ierburi unice, formulări tradiționale 

pe bază de plante,și preparate medicamentoase chinezești au fost folosite  de către pacienții cu cancer din întreaga 

lume, în special în China. Au fost numeroase studii de bază și clinice efectuate pentru a identifica efectele 

anticanceroase 

agenți în medicamente pe bază de plante chinezești și să le cunoască proprietățile legate de tratamentul 

cancerului. câteva medicamentele din plante au fost găsite avand potențiale efecte benefice asupra progresiei 

cancerului și pot ameliora complicațiile și efectele secundare induse de chimioterapie sau radioterapie  ( 9,13 ). Prin 

urmare, 

farmacologia anticanceroasă a medicamentelor din plante chinezești  utilizate cel mai frecvent ca tratament 

adjuvant în terapia cancerului trebuie înțeleasă. 

2.1. Plante unice 

Mai multe plante unice au fost găsite pentru a avea o un efect potențial benefic în tratarea cancerului. O scurtă 

revizuire evidențiază cel mai mult farmacologia oncologică 

ingredientele utilizate în mod obișnuit sunt prezentate mai jos (tabelul 1). 



Radix Astragali ( Astragalus propinquus , huangqi 1-30 grame pe zi)a fost folosit în China de mii de ani. Este în 

mod tradițional, considerat un tonic care poate îmbunătăți funcționarea plămânilor, glandelor suprarenale și tractul 

gastrointestinal, creșterea metabolismului, promovarea vindecarii și reducerea oboselii ( 14 ). În prezent, o mare 

parte din cercetările farmacologice au arătat că Astragalus are proprietăți imunomodulatoare puternice care 

includ cresterea producției de interferon, necroză tumorală factorul (TNF), limfocite-activare, celule  NK și 

macrofage ( 15 ). Astragalus are, de asemenea s-a dovedit a fi un agent adjuvant împotriva cancerului ce crește 

rezistența la efectele imunosupresoare ale medicamentelor chimioterapice în timp ce stimulează macrofagele pentru 

a produce interleukina (IL) -6 și TNF ( 16 ). Astragalus în combinație cu IL-2 recombinant este capabil 

de îmbunătățirea activității anticanceroase a IL-2- a generat celulele killer activate cu limfokină (LAK) celulele 

carcinomului renal murin și reducerea numărului sever efectelor secundare ale terapiei recombinante cu IL-2 

(de exemplu, acuta insuficiență renală, sindrom de scurgere capilară, miocard-infarct și retenție de lichide) în 

tratamentul pacienților cu cancer ( 17 ). 

Turmeric ( Curcuma longa , jianghuang 8 -12 grame pe zi ), planta erbacee rhizomatoasa a ghimbirului – familie 

(Zingiberaceae), are o istorie lungă de utilizare în 

Asia ca tratament pentru afecțiuni inflamatorii. 

Curcumina, un polifenol natural galben, este primarul constituent activ de turmeric și a fost remarcat cu numeroase 

activități farmacologice inclusiv antiinflamator, antioxidant și proprietăți anticancer ( 18 ). Pre-clinice de cercetare 

cu cancer folosind curcumina a arătat că inhibă carcinogeneza într-un număr de cancere (de exemplu colorectal, 

pancreatic, gastric, prostatic și hepatic) și în diferite stadii de carcinogeneza (de exemplu , proliferarea, angiogeneza 

și metastază) ( 19 ). Curcumina a fost de asemenea descoperită fi un chemo-sensibilizator care sporește activitatea 

alți agenți antineoplazici în tratamentul chemo- rezistent și multirezistent (MDR) ( 20 ). 

Mai mult decât atât, curcumina are un radio-sensibilizator și efect radioprotector asupra celulelor 

canceroase. Curcumina în combinație cu radiațiile tinde să îmbunătățească semnificativ inhibarea indusă de radiații 

și apoptoza liniei celulare de cancer de prostată PC3 ( 21 ). 

Ginseng ( Panax ginseng800 mg pe zi ) este unul dintre cele mai multe utilizate pe scară largă medicamente pe 

bază de plante și a fost folosit ca un tonic de restabilire în China, Japonia și Coreea de Sud pentru mii de ani. Poate 

îmbunătăți circulația, crește furnizarea de sânge și recuperarea după slăbiciune după boala ( 22 ). În prezent, o mare 

parte din parametrii farmacologici cercetarea a arătat că Ginseng are proprietati  imunitare puternic modulare, 

vasorelaxare, antioxidare, anti- inflamație și proprietăți anticanceroase. Ginseng are potențial ca agent chimic 

preventiv sau adjuvant tratament in stomac, ficat, pancreas si cancer de colon prin inhibarea secvenței de inflamație-

cancer ( 23 ). Ginseng pare să fie un promitator radio-protector și este capabil să atenueze efectele dăunătoare de 

radiații pe țesuturile umane normale și în special pentru pacienții cu cancer supuși radioterapiei. Acesta activitate 

poate fi asociată cu antioxidarea și proprietățile de modulare imună ( 24 ). În plus, un studiu epidemiologic a indicat 

faptul că pacienții care iau ginseng a avut un risc de recadere/revenire  a cancerului cu 50% mai mic comparativ cu 

pacienții care nu luau ginseng ( 25 ). 

Usturoiul ( Allium sativumminim 10 grame pe zi) a fost folosit pentru medicinale scopuri de mii de ani. Din punct 

de vedere istoric, usturoiul a fost utilizat pentru a trata infecțiile, diareea, reumatism și muscaturi seroi. În prezent, o 

mare parte din cercetările farmacologice au arătat că usturoiul este anti-bacterian, anti-hipertensiv, anti-

trombotic, anticancer, imunostimulant și hiperglicemic  ( 26 ). Usturoiul conține o concentrație mare de compuși cu 

conținut de sulf (de exemplu, alicină și alliină) care par a fi substanțele active din usturoi. 

Numeroase studii preclinice au arătat că usturoiul și constituenții săi activi au un efect anticanceros pe diferite 

tumori și în special pe tumorile de colon prin într-un număr de cancere (de exemplu colorectal, pancreatic, gastric, 

prostatic și hepatic) și în diferite stadii de carcinogeneza (de exemplu , proliferarea, angiogeneza 

și metastază)  controlul reparării ADN-ului, inhibând proliferarea celulelor și angiogeneza, determinând 

diferențierea și apoptoza,  inhibitor metabolism și scavenging/neutralizand carcinogeni induse de radicali liberi 

( 27,28 ). În plus, studiile epidemiologice au arătat un risc scăzut de cancer gastric, esofagian și colorectal 

cu creșterea consumului de usturoi ( 27 ). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25873296
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Mylabris ( Mylabris phalerata ) este corpul uscat din gândacul blister chinezesc și a fost folosit ca a remediu pe 

bază de plante chinezești pentru mai mult de 2000 de ani. 

Constituentul activ al mylabris este cantharidina ( 29 ). 

Studiile preclinice recente au arătat că milabrisul și cantharidina au activitate anticanceroasă asupra 

diferitelor cancere și în special asupra cancerului hepatic și esofagian prin inducerea apoptozei celulare și reglarea 

imunitar-sistem ( 29, 30 ). Cu toate acestea, toxicitatea lor pe cale renală sistem și suprimarea măduvei osoase sunt 

limitele lor utilizarea clinică. Prin urmare, câteva cantharidin modificate au fost sintetizate ca analogi 

(de exemplu, norcantaridina)  chimic pentru a obține proprietăți anticanceroase comparabile cu compusul inițial, dar 

cu mai puțin efect toxic asupra celulelor non-canceroase.Asemenea analogi poate fi mai potrivit pentru investigația 

medicală decât cantharidina în sine ( 30 ). 

Veninul de broască, cunoscut sub numele de Chansu în China, este obținut din glandele postauriculare și ale pielii 

broaștelor ( Bufo bufo gargarizans Cantor). Chansu a fost larg răspândită folosit ca anodin, cardiotonic, 

antimicrobian, local anestezic, și agent antineoplazic în China și alte Țările asiatice de mii de ani 

( 12 ). Este componenta majoră a mai multor populare chineze tradiționale medicamente precum Liushenwan, 

Shexiangbaoxinwan, și Niuhuangxiaoyanwan. Aceste medicamente chinezești au fost folosite de mult timp în 

China, Japonia, Coreea și Japonia alte țări asiatice și sunt utilizate în prezent ca medicamente 

alternative. Bufadienolidii, cum ar fi bufalin, cinobufagin, resibufogenin și telocinobufagin, sunt constituenții 

principali activi derivați din Chansu ( 31 ). Studiile preclinice despre Chansu și constituenții săi au au arătat că au un 

efect puternic impotriva leucemiei și a cancerelor hepatice, pulmonare și prostate prin inhibare proliferarea celulelor 

și inducerea apoptozei celulare ( 32 ). În plus, unele preparate din medicina chineză (de ex Huachansu) conținând 

Chansu au fost pregătite și sunt utilizate pe scară largă în tratamentul cancerului clinic în China ( 33 ). 

 

2.2. Formule tradiționale pe bază de plante 



Formulele tradiționale pe bază de plante (sau Kampo în Japoneză) sunt formulări compuse mai ales ce provin de la 

Shang Han Lun și Jin Gui Yao Lue, două clasice de medicină tradițională editate de Zhang Zhongjing, un cunoscut 

medic chinez în timpul dinastiei Han ( 34 ). O scurtă prezentare a farmacologiei oncologice a celor mai frecvent 

utilizate preparate tradiționale  pe bază de plante sunt prezentate mai jos (Tabelul 2). 

TJ-41 (Bu-Zhong-Yi-Qi-Tang în limba chineză, Hochu-ekki-to în japoneză sau Bojungikki-Tang în 

coreeană) este o formulare tradițională pe bază de plante utilizată pe scară largă China, Japonia și Coreea de 

Sud. Acesta conține 7 ierburi inclusiv tuberculul Pinellia , Scutellaria baicalensis , Zingiberis rhizoma , Zizyphi 

fructus , Coptidis rhizoma , Glycyrrhiza radix și Panax ginseng  ( 35 ). În prezent, o mare parte din cercetarea 

farmacologică a demonstrat ca TJ-41 are proprietăți imunomodulatoare și anti-cancer . TJ-41 are o substanță chimio-

preventivă semnificativă ca efect asupra liniilor de cancer ovarian și hepatic prin inducție apoptoza și oprirea 

ciclului celular ( 36,37 ). Pe cale orală administrarea TJ-41 este capabilă să mărească concomitent imunitate 

împotriva dezvoltării și restaurării tumorilor si răspunsul celulelor T antitumorale la șoarecii purtători de tumori 

( 38 ). În plus, s-a demonstrat clinic că TJ-41 reduce dimensiunea extinderea efectelor secundare, cum ar fi 

leucopenia și intestin-daune și oboseală care apar ca urmare a radiațiilor sau a chimioterapie pentru tratarea 

tumorilor maligne ( 39,40 ). 

TJ-48 (Shi-Quan-Da-Bu-Tang în limba chineză și Juzen- taiho-to în japoneză) este o formulare tradițională pe 

bază de plante care a fost folosita mult timp pentru a trata anemia, anorexie, epuizare extremă și oboseală. Conține 

10 ierburi inclusiv Angelica sinensis , Paeonia lactiflora ,Atractylodes macrocephala , Poria 

cocos , Cinnamomum cassia , Astragalus membranaceus , Liqusticum wallichii ,Glycyrrhiza 

seumflă și Rehmannia glutinosa( 41 ). 

În prezent, s-a demonstrat că TJ-48 are un antitumor efect asupra diferitelor forme de cancer (de exemplu, carcinom 

endometrial mși gliom malign) prin reglarea receptorilor de estrogen sau îmbunătățirea funcției imunologice 

sistemice ( 42, 43 ). 

În plus, TJ-48 are avantajul de a fi minim in toxicitate în asociere cu chimioterapie sau radiații terapie. Combinația 

dintre TJ-48 și mitomicină C (MMC) a dus la supraviețuirea semnificativ mai mare în p-388 șoareci purtători de 

tumori decât MMC în monoterapie și 

TJ-48 a redus efectele diferite ale MMC, cum ar fi leucopenia, trombopenia și scăderea în greutate ( 41 ). Clinic 

imbunatateste calitatea vietii si supravietuirea  

PHY906 este un preparat farmaceutic modificat derivate din formularea tradițională pe bază de plante Huang-Qin-

Tang, care a fost folosit de peste 1800 de ani în Orient pentru a trata o gamă largă de gastro-intestinale simptome, 

inclusiv greață, vărsături, crampe, și diaree. PHY906 este alcătuită din patru plante folosite frecvent, Scutellaria 

baicalensis Georgi, Paeonia lactiflora Pall, Glycyrrhiza uralensis Fisch și Ziziphus jujube Mill, la un raport de 3: 

2: 2: 2 ( 44 ). Numeroase studii au demonstrat acest lucru PHY906 nu numai că reduce toxicitatea gastrointestinală 

și sporește eficacitatea antitumorală a unor medicamente anticanceroase dar, de asemenea, atenuează efectele 

secundare induse de chimioterapie, cum ar fi diareea. Studiile clinice indică faptul că PHY906 poate servi drept 

adjuvant la CTP-11, 5-fluorouracil (5-FU), leucovorin (LV) și capecitabină în tratamentul cancer avansat colorectal, 

pancreatic și ficat ( 45-47 ). 

Tratamentul PHY906 determină o scădere semnificativă în greață și diaree la pacienți și cei ce nu au fost asociati cu 

PHY906 a fost observată toxicitate 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=TJ-41
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=TJ-48
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=PHY906


 

2.3. Preparate de medicină chineză 

Cinobufacini/ huachansu utilizat singur sau în combinație cu alți agenți chimioterapeutici 

(de exemplu, gemcitabină și oxaliplatina) a avut o activitate semnificativă împotriva mai multor cancere umane, cum 

ar fi HCC, pulmonar fara celule mici , cancerul pancreatic și carcinomul vezicii biliare ( 33,53 ). Un studiu pilot 

privind huachansu la pacienții cu HCC, cancer pulmonar fara celule mici și cancer pancreatic a arătat că huachansu a 

îmbunătățit calitatea vieții pacienții și chiar a redus contracția tumorilor cu puțina toxicitate ( 33 ). Un alt studiu 

clinic care utilizează huachansu în asociere cu gemcitabină și oxaliplatină în tratarea carcinoamelor vezicii biliare a 

arătat că huachansu a îmbunătățit substanțial eficacitatea antitumorală a medicamentului gemcitabina și oxaliplatina 

și a îmbunătățit calitatea de viață a pacienților ( 53 ). 

Injecția cu Kanglait este un extract de acetonă din plante cox semințe de medicină (Semen Coicis Yokuinin) 

preparate ca un medicament pe bază de plante folosind moderna, avansata tehnologie farmaceutică. Injectarea a 

fost aprobata pentru tratamentul cancerului pulmonar și hepatic în China ( 35 ). Experimentele preclinice au 

demonstrat ca kanglaitul poate inhiba mitoza celulelor tumorale la limită a fazei G2 / M a ciclului celular și să 

inducă apoptoza prin activarea căii Fas / FasL ( 54 ). Un studiu de fază I cu Kanglait la 16 pacienți cu tumori solide 

refractare (de exemplu , plămân, colon, prostată și cancerul esofagian) a fost efectuat la Huntsman Institutul de 

Cancer (Salt Lake City, UT, SUA) și nr toxicitatea hematologică sau simptomatică care limitează doza a 

fost observate în primul ciclu la o doză maximă de până la 50.000 mg / zi ( 55 ). Un studiu recent de fază II 

randomizat la Spitalul de Cancer de la Shanghai de la Universitatea Fudan  (Shanghai, China) a folosit un MMC / 

cisplatin (DDP) în combinație cu kanglaitul ca salvare in tratamentul pacienților cu cancer mamar avansat ( n = 60) 

( 56 ). Rezultatele au indicat că nu a existat nicio suplimentare beneficiu atunci când kanglaitul a fost adăugat la 

MMC / DDP în combaterea cancerului de sân, astfel încât efectul de kanglaită asupra cancerului va fi evaluat în 

continuare într-un studiu de fază II. 



Injecția Shenqi fuzheng este izolată de două tipuri de medicamente pe bază de plante, Astragalus 

propinquus(huangqi) și Codonopsis pilosula (dangshen), folosind tehnologia modernă farmaceutică avansată. 

Injectarea a fost aprobată de FDA din China în primul rând ca o injecție antitumorală din anii 1990( 57 ). În 

prezent, multe studii clinice au studiat injectarea shenqi fuzheng în asociere cu chimioterapia (de exemplu, 5-FU și 

cisplatină) la pacienții cu afecțiuni pulmonare, de sân, și cancer colorectal; unlel au arătat că shenqi fuzheng injecție 

poate juca un rol important în tratamentul cancerelor avansate prin îmbunătățire răspunsul tumoral și reducerea 

toxicității chimioterapie ( 57,58 ). Cu toate acestea, majoritatea acestor studii au fost efectuate în China și se cunosc 

puține lucruri utilizarea injecției shenqi fuzheng în afara Chinei. 

Astfel, mecanismele acțiunii injectării trebuie să fie să fie investigat și injecția trebuie să fie clinic evaluat în 

continuare. 

 

3. Studiile clinice ale medicamentelor din China pe bază de plante IN tratamentul adjuvant în terapia 

cancerului 

În medicina occidentală convențională, chimioterapie și radioterapia sunt terapii convenționale majore pentru 

cancer. 

Aceste terapii sunt îndreptate spre ucidere sau eradicare celule canceroase. Din nefericire, a făce distincție 

între celulele canceroase și celulele normale sănătoase este dificilă pentru cele mai multe tratamente alopate pentru 

cancer, ducând la daune din celulele normale ( 59,60 ). Rezultatele acestei pagube se numesc complicații și efecte 

secundare ale cancerului tratament și includ, în principal, oboseală, durere, infecție / febră, anemie, diaree, greață și 

vărsături, căderea părului  supresia măduvei osoase , cancere si mortalitati induse ( 61 ). Aceste complicații și efecte 

secundare reprezinta inconveniente și provoaca disconfort pacienților și pot, de asemenea, să limiteze sau să prevină 

livrarea de tratament la doza și timpul optim, potențial provocând decese ( 62 ). Astfel, terapii mai eficiente pentru a 

ajuta la prevenirea și controlul complicațiilor și a efectelor secundare  terapiei convenționale de cancer trebuie să fie 

în curând dezvoltate. Mai multe medicamente pe bază de plante chinezești au fost găsite a fi adjuvante în chemo- și 

radio-terapie. Cu toate acestea, numeroase studii clinice au fost publicate numai în China sau în alte țări din Asia 

și nu pot fi găsite pe PubMed. Astfel, rapoartele clinice studiile publicate pe PubMed au fost căutate pentru a oferi o 

schiță scurtă cu privire la utilizarea de medicamente pe bază de plante chinezești la reducerea complicațiilor și 

efectelor secundare asociate terapia cancerului convențional (Tabelul 4). 

 

 



3.1. Oboseală 

Oboseala este privită ca fiind foarte răspândită și efect secundar inevitabil experimentat în timpul cursului de cancer 

și de tratament chimic sau radio. Multe studii au constatat că ratele de prevalență ale oboselii în pacienții cu cancer 

depășesc 60% ( 63 ). Oboseala legată de oboseală interferează semnificativ cu activitățile zilnice ale pacienților și 

scade calitatea vieții lor. Cu toate acestea, rămâne sub-recunoscut și sub-tratate, în parte din cauza înțelegerea 

limitată a fiziopatologiei și a lipsei de tratamente eficiente ( 64 ). Mai multe plante din China medicamentele pot 

avea efecte benefice asupra cancerului oboseala si calitatea vietii pentru pacientii cu cancer. Într-un  studiu clinic 

pilot randomizat, 40 de pacienți cu  oboseala de cancer au fost randomizate într-un experimental grup tratat cu 

Bojungikki-tang timp de 2 săptămâni și un grup de control fără intervenție ( 40 ).participantii la studiu au inclus 

pacientii cu cancer de san ( n = 11, 27,5%), pacienți cu cancer de colon ( n = 5, 12,5%) pacienți cu cancer de stomac 

( n = 5, 12,5%), cancer pulmonar pacienți ( n = 5, 12,5%) și pacienți cu alte tipuri de cancer ( n = 14, 35,0%). Înainte 

de începerea procesului, participanții au suferit chimioterapie sau radioterapie aproape un an și jumătate. Rezultatele 

au arătat că oboseala-nivel în grupul experimental s-a îmbunătățit semnificativ comparativ cu cea din grupul de 

control ( p <0,05).Mai mult, funcția ficatului și a rinichilor (ser-nivelurile de alanin aminotransferază (ALT), 

aspartat transaminază (AST), azot de uree din sânge (BUN), și creatinină) au fost măsurate pentru a testa 

toxicitatea de Bojungikki-tang și  efecte adverse grave NU au apărut în timpul procesului. Cu toate acestea, studii 

mai riguroase sunt necesare pentru a confirma eficacitatea lui Bojungikki-tang și alte medicamente pe bază de plante 

privind oboseala legată de cancer. 

3.2. Durere 

Durerea este un simptom comun al cancerului și cauze ale durerii pot fi legate de boală sau de tratament 

(de exemplu intervenții chirurgicale, chimioterapie sau radioterapie). Prevalența durerii la pacienții cu cancer a fost 

raportată a fi între 50% și 70% în timpul tratamentului pentru cancer ( 65 ). 

Așa cum este indicat în orientările actuale ale OMS, combinate tratamentele sunt standardul de ingrijire pentru 

dureri de cancer ( 66 ). Studiile au sugerat că plantele chinezești-medicamentele pot fi eficiente în tratarea durerii 

cauzate de cancer și că efectele lor sunt similare cu cele ale Occidentului – analgezice. Medicamentele din China pe 

bază de plante pot reduce efectele secundare ale analgezicelor convenționale, sporind astfel calitatea vieții 

pacienților cancerigeni ( 67 ). Într-un studiu randomizat controlat, 250 de pacienți cu cancer durerea a fost 

randomizată într-un grup experimental tratați cu un preparat de medicină chineză în forma de Kang-Fu-Zhi-Tong 

( n = 182) și un grup de control tratat cu morfină ( n = 68) ( 67 ). Rezultatele au arătat efectul analgezic în 2 grupuri 

a fost echivalent după 3 zile de tratament ( p >0,05). Cu toate acestea, timpul analgezic a fost semnificativ prelungit 

în grupul de tratament pe bază de plante comparativ cu în grupul cu morfină ( p <0,001). 

3.3. Infecții ale tractului respirator 

pneumonita acute este una dintre cele mai frecvente complicații în timpul radioterapiei tumori  toracice. Ea afectează 

calitatea vieții pacienților și este în pericol viața. Deși terapia cu corticosteroizi este utilă în tratamentul produce 

numeroase efecte secundare ( 68 ). Studii clinice au sugerat că medicamentele din China pe bază de plante pot fi 

eficiente la tratarea pneumoniei cu radiații cu câteva efecte secundare. Într-un studiu prospectiv randomizat un 

studiu clinic, 100 de pacienți cu cancer pulmonar programați au primit radioterapie au fost împărțite în mod 

aleatoriu într-o grup de tratament (Liangxue Jiedu Huoxue Decoction + radioterapie) și grupul de control 

(radioterapie) cu 50 de pacienți din fiecare grup ( 69 ). Rezultatele au fost prezentate că rata de incidență a 

pneumoniei cu radiații a fost mai mică în grupul de tratament decât în grupul de control (13,04% față 

de 33,33%, p <0,05). Mai mult decât atât, gradul de leziuni pulmonare și simptomele radiații-pneumonita s-au 

îmbunătățit în grupul de tratament. 

3.4. Reacții adverse gastrointestinale 

Reacții adverse gastrointestinale, inclusiv diaree,greața și vărsăturile sunt cele mai frecvente simptomecare apar la 

pacienții cărora li se administrează chemo- sau radioterapie( 70 ). Cu toate acestea, nu există încă un tratament 

eficace ameliora diareea, greața sau vărsăturile la cancer-pacienți. Recent, studiile clinice au sugerat ca 



Medicamentele pe bază de plante chinezești pot fi eficiente în tratamentul acestor efecte secundare. A fost efectuat 

un studiu de fază utilizând PHY906 în asociere cu capecitabină în pacienții cu pancreas și gastrointestinal cu 

avansate malignități ( 71 ). Au fost douăzeci și patru de pacienți cu cancer repartizate aleatoriu în 4 grupe și tratate 

cu concentrații diferite de capecitabină (1000, 1250, 1,500 și 1,750 mg / m 2 , bid) în combinație cu PHY906 (800 

mg, bid) timp de 14 zile. Rezultatele au fost prezentate că nu a existat o toxicitate limitată la doză la maxim doză de 

1,750 mg / m 2 și unele efecte secundare gastro – intestinale  cum ar fi diareea au fost reduse. Aceste 

constatări sugerează că PHY906 a crescut indicele terapeutic al capecitabina la pacienți prin reducerea efectelor 

secundare. 

3.5. Hepatotoxicitate 

Hepatotoxicitatea este un efect secundar comun chimioterapie. Prevalența sa variază de la 33 la 65,6% dintre 

pacienții cu cancer și până la 30% dintre pacienți pacienții prezintă hepatotoxicitate de gradul III sau IV 

( 72 ). Dacă hepatotoxicitatea este severă (așa cum indică AST și ALT-nivelurile), chimioterapia poate fi anulată sau 

întârziată pentru unii pacienți cu cancer. Cu toate acestea, nu există medicamente care protejează efectiv funcția 

hepatică și altitudinea enzimelor hepatice sunt uneori însoțite de boli severe trombocitopenie și alte efecte secundare 

agravate ( 73 ). Medicamentele din China pe bază de plante pot fi eficiente la îmbunătățind hepatotoxicitatea. Un 

studiu de caz-control a fost efectuat utilizând înregistrările medicale ale 89 de pacienți cu cancer care a primit un 

total de 184 de cursuri de chimioterapie. Din cele 184 de cursuri, 42 în care chineze preparate din plante (Xiao-Chai-

Hu-Tang, Huang- Lian-Jie-Du-Tang sau Yin-Chen-Wu-Ling-San) utilizate în asociere cu chimioterapia a servit 

ca grup experimental în timp ce restul de 142 de cursuri a servit ca grup de control ( 73 ). Rezultatele au fost 

prezentate : grupul tratat combinat a avut un nivel ser mai mic niveluri de ALT și AST decât grupul de control. 

Acest lucru sugerează că utilizarea medicamentelor din China pe bază de plante ar putea duce la protejarea funcției 

hepatice în timpul tratamentului chimioterapie. 

3.6. Alte complicații sau efecte secundare 

Casexia este un sindrom caracterizat prin greutatea corporală pierderea și anomalii metabolice. Este responsabil 

pentru 22% din decesele tuturor pacienților cu cancer și este asociată cu o perioadă de supraviețuire mai scurtă și o 

calitate redusă viață ( 74 ). Cu toate acestea, nici un sistem eficient anticancer – terapie nu este disponibilă și 

toxicitatea convențională chimioterapia poate diminua stare. nutriționala a pacientului  Prin urmare, un agent nou 

pentru a îmbunătăți simptome de cașexie și calitatea vieții pentru pacienții cu cancer avansat trebuie identificat. 

Un studiu pilot randomizat al atractilenolidului I ( principalul compus chimic bioactiv al ierbii chineze Rhizoma 

atractylodis ) a fost efectuat la pacienți cu casexie legată de cancerul gastric ( 75 ). Un total din 22 pacienți cu cancer 

au fost împărțiți aleatoriu în 2 grupuri: un grup dat de atractilenolid I și un control grup de ulei de pește timp de 7 

săptămâni. Rezultatele au arătat că atractylenolide am ameliorat simptomele gastrice casexia legată de cancer 

(măsurată prin parametri cum ar fi pofta de mâncare, greutatea corporală și musculatura mediană circumferință) 

probabil prin medierea citokinei (IL-1, IL-6 și TNF-Î ±) producție și inhibare factor de inducere a proteolizei. 

Pacienții cu cancer de stadiu final suferă de multe ori transpirația idiopatică care poate fi asociată cu mai mare 

susceptibilitate la infecții ale căilor aeriene superioare și ulterior sepsis. Formulă tradițională chineză pe bază de 

plante Yu- Ping-Feng-San include trei ierburi ( Saposhnikovia divaricata , Rhizoma 

atractylodis și Astragalus propinquus ) și a fost folosit în chineză tradițională medicina pentru mai mult de 400 de 

ani pentru a gestiona transpirația. 

A fost efectuat un studiu clinic prospectiv pentru evaluare efectul Yu-Ping-Feng-San asupra cancerului la etapa 

finală pacienți ( n = 32) cu transpirație idiopatică și adverse reacții ( 76 ). Evaluarea cantitativă a transpirației a arătat 

că 26 de pacienți (81,3%) au încetat să se manifeste idiopatic transpirație în timpul sau după tratament. Acest studiu 

a indicat că Yu-Ping-Feng-San poate fi eficient la alinare transpirație idiopatică la pacienții cu cancer de stadiu final. 

Cu toate acestea, un studiu clinic randomizat, dublu-orb ar trebui efectuată pentru a verifica acest efect terapeutic. 

 



4. Concluzie 

În concluzie, remedii pe bază de plante chinezesti în mod substanțial influențează terapia cancerului ca tratament 

adjuvant. 

În tratamentul cancerului, medicamentele din China pe bază de plante in combinația cu chemo- sau radioterapia sunt 

capabile de a spori eficacitatea și de a diminua efectele secundare și complicațiile cauzate de chemo- și 

radio- terapie. Medicamentele din China pe bază de plante (de exemplu , Astragalus, Turmeric, Ginseng, TJ-41, 

PHY906, Huachansu injecție și injectare Kanglaite) au o mare valoare si avantaje în ceea ce privește suprimarea 

progresiei tumorii, cresterea sensibilitatii chemo- si radio-terapeutica, imbunatatirea sistemului imunitar al 

organismului in funcționare și reducerea daunelor cauzate de chemo- și radioterapeutice. Ele au un efect 

semnificativ privind reducerea oboselii și a durerii legate de cancer, îmbunătățind tractul respirator și partea 

gastrointestinală-efecte secundare, inclusiv diaree, greață și vărsături, protejarea funcției hepatice și chiar 

ameliorarea funcției hepatice si simptomelor de cașexie. Revizuirea acestor medicamente ar trebui să contribuie la 

înțelegerea medicamente pe bază de plante ale chinezilor ca tratament adjuvant pentru cancer și oferă informații 

utile pentru dezvoltare de medicamente mai eficiente împotriva cancerului. In orice caz, studii randomizate, eficiente 

din China trebuie examinate în continuare în studiile clinice controlate care implică pacienți cu cancer. 
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fitomedicina în tratamentul cancerului: o evaluare a tehnologiei în 

domeniul sănătății 
Introducere 
Cancerul este raportat că produce aproximativ 0,4 milioane de decese anual. Costul diagnosticului și tratamentului 

cancerului în India este enorm. 

Scop 
Această evaluare a tehnologiilor medicale (HTA) vizează înțelegerea rolului, efectului asupra mortalității și apariției 

evenimentelor adverse și eficacității costurilor fitomedicinei în tratamentul cancerului. 

Materiale si metode 
Evaluarea tehnologiilor medicale prin revizuirea sistematică a literaturii publicate. O căutare electronică a literaturii 

a fost efectuată în Cochrane Central Register of Trials Controlled, bazele de date Cochrane pentru bazele de date 

sistematice, Medline, PubMed, Science Direct, SCOPUS, EMBASE, LANCET și Google Scholar pentru studii 

controlate randomizate, studii analitice observaționale, studii referitoare la fitomedicina și medicina pe bază de 

plante în tratamentul cancerului publicate între 1987 și 2 noiembrie 2014. Măsurile de rezultat colectate au inclus 

modificări ale mortalității și profilului evenimentelor adverse. Studiul Cochrane Review Risks of Bias Table a fost 

utilizat pentru a evalua riscul de părtinire. 

Rezultate 
Din cele 76 de studii care au fost examinate, 14 studii au implicat un total de 1965 participanți (817 au primit 

diferite forme de fitomedicină sau medicină pe bază de plante în plus față de terapia convențională și 1148 au 

beneficiat de terapie convențională) suferind de diferite forme de cancer (inclusiv cancere ale sânului, 

prostata, nazofaringe, pancreas, stomac, ovar, cancer pulmonar cu celule mici si osteosarcom) au fost incluse 

in aceasta recenzie. 

 În comparație cu terapia alopata/convențională, fitomedicina a determinat o reducere semnificativă a 

mortalității: Rata de risc (RR) 0,67 (Interval de încredere 95% (CI) 0,51 până la 0,90).  

Combinația dintre fitomedicină și terapia alopata/convențională a determinat o reducere semnificativă a 

reacțiilor adverse la medicament: RR 0,62 (95% CI 0,54 până la 0,71). Adăugarea fitomedicinei la 

chimioterapie a dus la o creștere a costului anual al tratamentului cu 1,241 miliarde INR (19,64 milioane de 

dolari SUA) și a împiedicat 25,217 de decese: eficacitatea costului fitomedicinei este de 49,237 INR / moartea 

este evitată (779 USD /moarte evitata) . 

Concluzie 
Când este administrata cu tratamentul alopat/convențional al cancerului, fitomedicina prezintă o eficacitate 

clinică și de cost. Producerea și practicarea internă a fitomedicinei ar trebui încurajate. 

Introducere 
Cancerul este o cauză majoră de deces și dizabilitate în întreaga lume. Potrivit proiectului GLOBOCAN al Agenției 

Internaționale pentru Cercetare în domeniul Cancerului, în 2012, povara cancerului în India se va dubla în următorii 

20 de ani, adică până în anul 2035, vor exista mai mult de 1,7 milioane de cazuri noi [ 1]. De asemenea, numărul 

absolut de decese provocate de cancer va crește simultan în perioada corespunzătoare [ 1 , 2 ]. În India, 

epidemiologia cancerului este complexă. Lipsa unui registru național al cancerului, o mortalitate crescută la pacienții 

cu vârsta mai mică de 70 de ani, factorii locali precum consumul de tutun, fumatul, condițiile de igienă slabă, 

infecțiile, sărăcia și accesul limitat la tratament pentru pacienți fac din scenariul indian diferit de restul lumea. Acest 

lucru este amplificat în continuare de gradul scăzut de conștientizare în rândul pacienților, care a condus la 

screeninguri mai puțin frecvente și la raportarea târzie la medicul de familie în stadiul avansat al bolii [ 3 ]. 

În plus, majoritatea pacienților cu cancer din India se rotește sub presiunea costului astronomic al tratamentului 

[ 4 ]. În general, opțiunile primare de tratament includ intervenții chirurgicale, chimioterapie, radioterapie și îngrijire 

paliativă. Alegerea tratamentului depinde de tipul și localizarea tumorii, răspândirea bolii la momentul 

diagnosticului și starea generală de sănătate a pacientului. În funcție de stadiul cancerului la momentul 

diagnosticului, scopul tratamentului poate varia de la a fi curativ la paliativ. Costul total, incluzând atât diagnosticul, 

cât și tratamentul pe termen lung, sporesc costul cu multe mărimi. O mare parte din acest tratament costisitor este 

costul medicamentelor anti-cancer. Aceste medicamente anticanceroase cu prețuri exorbitante sunt esențiale în 

protocolul de management [ 4 , 5 ]. 
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În afară de costul tratamentului, pacienții prezintă, în general, efecte ale bolii însăși și / sau ale efectelor secundare 

ale tratamentului pentru cancer.  

Efectul combinat al bolii și al medicamentelor toxice afectează calitatea vieții pacienților și le poate face dificilă 

supunerea la tratament. O altă problemă, și anume dezvoltarea rezistenței celulelor canceroase la terapia 

medicamentoasă, este de o importanță considerabilă atât pentru pacient cât și pentru medicul curant. Tumora poate 

deveni rezistentă la chimioterapie după administrarea pe termen lung, conducând la un răspuns slab la agenții 

chimioterapeutici. 

Deoarece îngrijirea cancerului implică o povară atât asupra pacienților, cât și asupra societății, au fost sugerate 

diferite opțiuni de reducere a costului chimioterapiei de cancer, dar îmbunătățirea simultană a rezultatelor 

[ 4 , 6 ]. Includerea fitomedicinei în terapia convențională este una dintre metodele propuse.Phytomedicina este o 

practică medicală tradițională bazată pe plante care folosește diverse materiale vegetale în modalități considerate atât 

preventive, cât și terapeutice. Studiile clinice care evaluează eficacitatea medicamentelor pe bază de plante în rândul 

pacienților cu cancer au arătat rezultate contradictorii variabile [ 7 , 8 ]. 

Evaluarea tehnologiilor în domeniul sănătății privind fitomedicina include colectarea și analizarea dovezilor privind 

eficacitatea clinică, siguranța, rentabilitatea, fezabilitatea și posibilitățile de integrare a sistemului de 

sănătate. Scopul nostru a fost să știm dacă adăugarea de produse pe bază de plante poate fi o altă opțiune viabilă 

pentru a avea o chimioterapie rentabilă. 

Scop 
Obiectivul acestei revizuiri a fost: a) înțelegerea rolului fitomedicinei în tratamentul cancerului; b) evaluarea 

eficacității clinice a fitomedicinei; c) evaluarea eficacității costurilor fitomedicinei și d) evaluarea ratei mortalității și 

a calității vieții. 

Materiale si metode 
Tipuri de studii: Au fost incluse studii randomizate controlate, studii analitice observaționale, studii de caz și studii 

de cohortă. Pacienții cu braț experimental trebuie să fi luat fitomedicină (include, de asemenea, studii privind 

medicina din China pe bază de plante) și brațul de control trebuie să fi fost administrat terapie convențională pentru 

tratamentul cancerului. 

Tipul de pacienți 
Toți pacienții cu cancer (de exemplu, sân, prostată, plămân, gastric, pancreas, osteosarcom) cărora li s-au administrat 

medicamente pe bază de plante (fitomedicină) pentru tratament. 

Metode de căutare pentru identificarea studiilor 
Doi recenzori independenți au căutat independent Registrul Central al studiilor controlate Cochrane și Baza de Date 

Cochrane de Recenzii Sistematice, MEDLINE, PubMed Science Direct, SCOPUS, EMBASE, LANCET și Google 

Scholar pentru studii relevante publicate între 1987 și 2 noiembrie 2014. articolele de recenzie cheie au fost căutate 

și pentru referințe suplimentare. De asemenea, am efectuat căutări specifice pentru studii primare publicate mai 

recent decât revizuirile și meta-analizele sistematice incluse. Cuvintele cheie utilizate în principal pentru căutarea 

articolelor au fost: fitomedicină și cancer, studiu comparativ al fitomedicinei și chimioterapiei, fitomedicină și alte 

tratamente pentru cancer, medicamente pe bază de plante și cancer. 

Criteriile de includere pentru studii au fost: a) brațul de intervenție care a luat fitomedicina și celălalt braț 

comparator care a luat terapia convențională; b) rezultatul studiului trebuie să includă mortalitatea și efectul asupra 

calității vieții. Ne-am limitat căutarea la studiile publicate în limba engleză. 

Selectarea studiilor 
Doi autori au examinat în mod independent rezultatele cercetărilor din literatură și au obținut rapoarte complete 

privind toate studiile potențial relevante. Am rezolvat toate neînțelegerile prin discuții cu un al treilea autor. 

Extragerea și gestionarea datelor 
Doi autori au extras date în mod independent utilizând forme de extracție a datelor special dezvoltate. Am rezolvat 

toate neînțelegerile prin discuții cu toți autorii recenziilor. Am contactat autorii publicației corespunzătoare în toate 

cazurile în care datele clinice nu erau clare sau lipseau date. Toate analizele au fost efectuate pe RevMan [ 9 ]. Am 

calculat raporturile de risc și diferența medie prin intermediul unui teren de pădure și am evaluat amploarea 

părtinilor prin generarea riscului de bias grafic pentru a măsura aceleași valori în cadrul studiilor și riscul de rezumat 

de prejudecăți pentru evaluarea părtinirei pentru fiecare studiu individual. Graficul parcului, care reprezintă o 

reprezentare grafică a metaanalizei, se bazează pe numărul de evenimente în ceea ce privește mortalitatea, efectul 

intervenției, evenimentele adverse ale datelor de intervenție corespunzătoare și ale grupului de control. O diagramă a 

fluxului de studiu a fost generată pentru a reprezenta procesul de selecție și de screening al studiului. Am evaluat 
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pentru includerea tuturor studiilor potențiale pe care le-am identificat ca urmare a strategiei de căutare. Studiile care 

nu se încadrau în criteriile noastre de includere au fost excluse.  

Doi recenzenți au extras independent datele privind numărul de participanți randomizați, intervenția și componentele 

acesteia, rezultatele generate și numărul de evenimente pe baza grupurilor de intervenție și de control. Riscul de 

prejudecată a fost evaluat în funcție de parametrii specifici de Cochrane International Cochrane. 

Evaluarea riscului de părtinire în studiile incluse 
Doi autori au evaluat în mod independent riscul de părtinire a fiecărui studiu folosind riscul Cochrane de formă 

părtinitoare [ 10 ]. Am soluționat neînțelegerile prin discuții între autorii recenziilor. S-au evaluat șase componente: 

generarea secvenței de randomizare, ascunderea alocării, orbirea, datele rezultatelor incomplete și raportarea 

selectivă a rezultatelor și alte prejudecăți (cum ar fi studiul sa oprit mai devreme).Am clasificat judecățile noastre ca 

fiind „risc scăzut”, „înalt” sau „neclar” de prejudecăți și am descris motivele pentru care am făcut acest lucru. 

Analize statistice 
Am calculat rezultatele utilizând rapoartele de risc pentru datele dichotomice și diferența medie prin date continue, 

toate au fost analizate în Rev 5.3. Nu s-au considerat loturi de pâlnie ca numărul total al studiilor incluse a fost mai 

mic de 10 în număr pentru un anumit rezultat. 

Rezultate 
Descrierea studiilor 
[ Tabelul / Fig-1 ] include caracteristicile studiilor incluse [ 7 , 8 , 11 – 22 ] 

[Tabelul / Fig-1]: 
Caracteristicile studiului [ 7 , 8 , 11 – 22 ] 

S. 

Nu Studiu. populație 

Grupă de 

vârstă 

Intervenţie 

(Phytomedicine) Control Rezultat 

1 

Biswal 

2013 Cancer mamar 

51 de ani 

(interval = 

36-70) și 

50,5 ani 

(interval = 

32-71) 

chimioterapie cu Onania 

somnifera orală (n = 

100) 

Numai 

chimioterapia (n = 

100) 

Rata de 

supravietuire 

2 

Troger 

2012 Cancer mamar 

Grupa de 

intervenție 

49,0 ± 7,8 

Grupul de 

control 51,8 

± 7,8 

chimioterapie cu 

albumul Viscum (n = 28) 

Numai 

chimioterapia (n = 

28) 

Rata de 

supravietuire 

3 

Wei 

2011 

Stadiul III de 

cancer 

nazofaringian  

Medicamentul tradițional 

chinezesc (injecție 

Yanshu) în plus față de 

radioterapia modulată 

intensivă (IMRT) și 

chimioterapia 

concomitentă (n = 30) 

Intensitatea 

radioterapiei 

modulate (IMRT) și 

chimioterapia 

concomitentă (n = 

30) 

Rata de 

supravietuire 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhjIZRWPklvI08Y0TdOtfpnvwIisIA#b10
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/table/T1/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhhaius0Cq8q9FKs51GzHIEYR8a9aQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhjIZRWPklvI08Y0TdOtfpnvwIisIA#b7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhjIZRWPklvI08Y0TdOtfpnvwIisIA#b8
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhjIZRWPklvI08Y0TdOtfpnvwIisIA#b11
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhjIZRWPklvI08Y0TdOtfpnvwIisIA#b22
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhjIZRWPklvI08Y0TdOtfpnvwIisIA#b7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhjIZRWPklvI08Y0TdOtfpnvwIisIA#b8
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhjIZRWPklvI08Y0TdOtfpnvwIisIA#b11
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717771/&xid=25657,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248&usg=ALkJrhjIZRWPklvI08Y0TdOtfpnvwIisIA#b22


S. 

Nu Studiu. populație 

Grupă de 

vârstă 

Intervenţie 

(Phytomedicine) Control Rezultat 

4 

Zou 

2003 

Non-cancer 

pulmonar cu 

celule mici  

Injecție Astragalus (AI) 

combinată cu 

chimioterapie (n = 30) 

Numai 

chimioterapia (n = 

30) 

Rata de 

supravietuire 

5 

Kucuk 

2001 

Cancer de 

prostată 

Grupa de 

intervenție 

61 (51-71) 

Grupul de 

control 61 

(53-70) – 

Prostatectomia radicală 

și licopenul (n = 15) 

Prostatectomia 

radicală (n = 11) Nivelul PSA 

6 

Kumar 

2008 

Cancer de 

prostată 

Grupa de 

intervenție 

60,94 (+/- 

7,05) 

Grupul de 

control 

60.30 (+/- 

6.54) 

prostatectomie radicală 

și licopen (n = 10) 

Prostatectomia 

radicală (n = 11) Nivelul PSA 

7 

Reeves 

2013 

Cancer de 

prostată 

Grup de 

intervenție 

62 ± 12 

Grupul de 

control 62 ± 

7 

Isoflavona urmată de 

prostatectomie (n = 42) 

Placebo capsule 

urmate de 

prostatectomie (n = 

44) 

Nivelurile 

PSA ng / ml, 

Testosteronul total, 

ng / dl, 

Testosteron liber, 

pg / ml, 

Estrogen total, pg / 

ml, 

Estradiol, ng / ml, 

Colesterol total, 

mg / dl 

8 

Breemen 

2011 

Cancer de 

prostată 

63,4 ± 8,0 – 

grup de 

intervenție 

69,2 ± 7,8 – 

Grup de 

control Licopenul (n = 26) Placebo (n = 21) 

Biomarker- 

Plasma licopen, 

(Mmol / L), 

Lecopenul 

țesutului prostatic 

(pmol / mg țesut), 

Țesutul de prostată 

8-oxo-dG / 106 

dG, 

Plasmă 

malondialdehidă 

(Mmol / L) 



S. 

Nu Studiu. populație 

Grupă de 

vârstă 

Intervenţie 

(Phytomedicine) Control Rezultat 

9 

Beuth 

2008 Cancer mamar 

Grup de 

intervenție 

55,11 ± 

9,61 

Grup de 

control 

54,63 ± 

10,16 

Terapiile convenționale 

și HELIXOR sME (n = 

167) 

Terapiile 

convenționale (n = 

513) 

Reacție adversă la 

medicament, 

recădere, 

metastaze, 

operații. 

10 

Matthes 

2008 

Cancer 

pancreatic  

tratamentul convențional 

și extractul de vâsc 

fermentat Iscador® 

(ISC) (n = 201) 

Terapiile 

convenționale (n = 

195) 

Reacție adversă la 

medicament 

11 

Piao 

2004 

Sânul, ovarian 

și 

non-cancer 

pulmonar cu 

celule mici 

Grup de 

intervenție 

52.6 ± 9.4 

Grupul de 

control 51,7 

± 10,1 

Terapii convenționale și 

sME HELIXOR (n = 

115) 

Terapii 

convenționale și 

fitofarmacon 

imunomodulator 

Lentinan (n = 109) 

Evenimentul 

advers (calitatea 

vieții) 

12 

Troger 

2014 Cancer mamar 

Grup de 

intervenție 

50,4 ± 6,9 

Grupul de 

control 50,8 

± 8,0 

Terapiile convenționale 

și HELIXOR A (n = 29) 

Terapii 

convenționale (n = 

30) 

Evenimentul 

advers (calitatea 

vieții) 

13 

Longhi 

2014 osteosarcom 

Grup de 

intervenție 

28 (18-48) 

Grupul de 

control 39 

(11-66) 

Terapiile convenționale 

și Viscum (n = 9) 

Terapiile 

convenționale și 

inhibitorul de 

etopozid-

topoizomerază II (n 

= 11) 

Evenimentul 

advers (calitatea 

vieții) 

14 

Kim 

2012 Cancer gastric 

Grup de 

intervenție 

53,75 ± 

10,25, 54 

Grupul de 

control 

54,87 ± 

11,51, 52,5 

Chimioterapia și Abnoba 

VISCUMW Q (n = 15) 

Chimioterapia (n = 

14) 

Evenimentul 

advers (calitatea 

vieții) 



Deschideți într-o fereastră separată 

Rezultatele căutării 
În căutarea inițială au fost selectate 76 de studii. Dintre acestea, 45 au fost respinse din cauza lipsei datelor și a 

înregistrărilor duplicate. În total, 31 de studii au fost examinate cu text integral, iar ulterior au fost excluse 17 studii 

din cauza datelor clinice incomplete. Nedisponibilitatea textului integral al studiului nu a fost considerată drept 

criteriu de excludere. Rezumatele studiului care îndeplinesc restul criteriilor au fost incluse ca parametri ca vârsta 

medie, care lipsesc în rezumatele nu au fost necesare pentru analiza noastră.În cele din urmă, 14 studii care au 

implicat un număr total de 1965 de participanți (817 au primit diferite forme de fitomedicină sau medicină pe bază 

de plante în plus față de terapia convențională și 1148 au beneficiat de terapie convențională) suferind de diferite 

tipuri de cancer (inclusiv cancerele din sân, prostată, nazofaringe, pancreas, stomac, ovar, cancer pulmonar cu celule 

mici și osteosarcom) au fost incluse în această revizuire [ Tabelul / Fig-2 ]. 

 

[Tabelul / Fig-2]: 

Diagrama fluxurilor PRISMA 

Risc de prejudecată în studiile incluse 
În general, studiile incluse au sugerat un risc scăzut de bias, deoarece aceste studii au avut, în general, un studiu 

randomizat controlat, dublu-orb, utilizând în mod tipic o analiză Intent-To-Treat (ITT) [ Table / Fig-3 ]. Acordul 
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inter-rater pentru randomizările-cheie ale indicatorilor de calitate, ascunderea alocării și orbirea a fost complet, fără 

publicarea completă necesară pentru a fi discutată de un al treilea autor. A se vedea [ Tabelul / Fig. 4 ] pentru un 

rezumat al judecății privind riscul de prejudecată pentru fiecare domeniu din fiecare dintre studiile incluse. 

 

Deschideți într-o fereastră separată 
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[Tabelul / Fig-3]: 

Sumarul metodologic al calității: analizați judecățile autorilor despre fiecare element de calitate metodologic pentru 

fiecare studiu inclus 

 

[Tabelul / Fig-4]: 

Grafic calitativ al calității: analizați judecățile autorilor despre fiecare element de calitate metodologic prezentat ca 

procente în toate studiile incluse 

Mortalitatea pacienților după un an de tratament pentru cancer 
Patru studii au comparat efectul adăugării de medicamente pe bază de plante asupra mortalității [ 11-14 ].În 

comparație cu terapia convențională (brațul de control), fitomedicina, în combinație cu terapia 

convențională, a determinat o reducere semnificativă a mortalității: Rata de risc (RR) 0,67 (interval de 

încredere 95%) 0,51 – 0,90 [ Tabel / Fig . Aceste patru studii au fost eterogene deoarece I2 a fost 0%. 

 

[Tabelul / Fig-5]:Compararea adăugării de fitomedicină la terapia convențională cu terapia convențională; rezultat: 

mortalitate            

 Efectul asupra nivelelor antigen specifice prostateiLa analiza cantitativă a trei studii privind efectul 

adăugării de medicamente pe bază de plante asupra nivelurilor de antigen specific prostatei (PSA) la pacienții cu 

cancer de prostată, diferența medie standardizată (SMD) cu model IV fix a fost -0,70 (95% interval de încredere CI) 

-1,06 până la -0,34). Dar, aceste studii clinice au avut o eterogenitate substanțială, cu I 2 de 82% (acest lucru poate fi 

explicat prin diferența dintre grupul de control și diferența de grup de intervenție a acestor studii și dimensiunea 

eșantionului Reeves et al., Este mai mare comparativ cu alte două studii) [ Tabel / Fig-6 ] [ 7 , 15 , 16 ]. 
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[Tabelul / Fig-6]: 

Compararea adăugării de fitomedicină la terapia convențională cu terapia convențională; rezultat: nivelurile 

antigenului specific prostatei 

Efectul asupra nivelelor de licopen 
La analiza cantitativă a trei studii privind efectul adăugării medicamentelor pe bază de plante asupra nivelurilor de 

licopen în rândul pacienților cu cancer de prostată, diferența medie standardizată (SMD) cu modelul IV fix a fost de 

1,55 (95% interval de încredere 1,07 – 2,03) Fig-7 ] [ 7 , 15 , 16 ]. În grupul de intervenție, nivelele plasmatice de 

licopen au crescut cu 1,55 puncte comparativ cu grupul de control. 

 

[Tabelul / Fig-7]: 

Compararea adăugării de fitomedicină la terapia convențională cu terapia convențională; rezultat: nivelurile de 

licopen în plasmă 

  

Reacții adverse: Au fost analizate două studii pentru apariția reacțiilor adverse la medicament 

[ 18 , 19 ].Combinația dintre fitomedicină și terapia convențională a determinat o reducere semnificativă a 

reacțiilor adverse la medicament: RR 0,62 (95% CI 0,54 până la 0,71). Cele două studii incluse au o 

eterogenitate semnificativă cu I2 de 96% (acest lucru poate fi explicat prin diferența dintre grupul de control și 

grupul de intervenție diferă de aceste studii, în special Beuth et al.) [ Tabelul / Fig-8 ]. 
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[Tabelul / Fig-8]: 

Compararea adăugării de fitomedicină la terapia convențională cu terapia convențională; rezultat: evenimente 

adverse 

[ Tabelul / Fig-9 ] arată că numărul de evenimente adverse este comparativ mai mic în grupurile fitomedicină 

comparativ cu grupurile martor. 

[Tabelul / Fig-9]: 
Incidența efectelor adverse în cele două brațe de tratament 

Studiu sau 

Grup de studiu 

phytomedicine Control 

Evenimente Total pacienți (n) Evenimente Total pacienți (n) 

Piao 2004 57 115 100 108 

Beuth 2008 169 167 552 514 

Troger 2014 45 29 12 30 

Longhi 2014 16 9 69 11 

Kim 2012 92 15 96 14 

Nr. Total 379 335 829 677 

Eficacitatea costurilor: [ Tabelul / Fig-10 ] prezintă analiza cost-eficientă a adăugării de phytomedicină la 

chimioterapia cancerului [ 23-26 ]. Adăugarea de fitomedicină a dus la o creștere a costului anual al 

tratamentului cu 1,241 miliarde INR (19,64 milioane de dolari SUA) și a împiedicat 25,217 decese: 

eficacitatea costului fitomedicinei este de 49,237 INR / moartea este evitată (779 USD / moartea este 

evitată). Datele epidemiologice disponibile au fost utilizate pentru a calcula rentabilitatea. 
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[Tabelul / Fig-10]: 

Analiza eficacității costurilor 

Discuţie 
Similar tendinței ascendente a creșterii incidenței cazurilor de cancer și a deceselor, costul terapiei împotriva 

cancerului crește, de asemenea, în întreaga lume, India fiind o excepție [ 6 ]. Un motiv important al gradului de 

îndatorare rurală este tratamentul cancerului, ceea ce duce la o îngrijire precară și la o mortalitate ridicată [ 5 ]. 

Analiza cost-eficientă a tratamentului pentru cancer este foarte semnificativă în structura indiană din diferite 

motive. Începând cu anii 1990, creșterea economică a avut loc cu siguranță în țară, dar produsul intern brut (PIB) pe 

persoană este încă scăzut la aproximativ 1500 USD [ 2 ]. India are un grad ridicat de mortalitate față de incidență în 

comparație cu țările cu indice foarte mare de dezvoltare umană (IDU) și HDI înalt (68,6 vs 37,7 și 56,8) [ 2 ]. Acest 

lucru implică faptul că mai puțin de 30% dintre pacienții indieni cu cancer vor avea supraviețuire de 5 ani sau 

mai mult după diagnosticare. Un motiv important pentru acest procent scăzut este prezentarea tardivă a pacienților 

cu cancer pentru tratament. În stadiile avansate, îngrijirile paliative și ameliorarea durerii au devenit o parte mai 

importantă a managementului [ 27 ]. O altă problemă importantă o reprezintă alocarea bugetară redusă de către 

guvern pentru asistență medicală [ 2 ]. În prezent, îngrijirea cancerului în India se află în stadiul de dezvoltare în 

care se află lipsa implicării sistemului de sănătate primară în activitățile de control al cancerului, iar oamenii nu știu 

despre screening-ul și importanța tratamentului timpuriu. Povara cancerului este distribuită în funcție de inegalitățile 

socio-economice din țară. 
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În acest scenariu, sunt sugerate diverși pași pentru îmbunătățirea îngrijirii cancerului pentru populație.Acestea includ 

utilizarea mai largă a programelor de screening, vaccinarea eficientă din punct de vedere al costurilor și 

disponibilitatea ușoară și mai ieftină a tratamentului pentru cancer. Rezultatele studiului nostru arată că 

adăugarea de fitomedicină la terapia convențională va fi eficientă din punct de vedere al costurilor și, astfel, 

poate fi considerată o altă modalitate de îmbunătățire a îngrijirii cancerului. 

Eficacitatea și siguranța fitomedicinei în chimioterapia cancerului a fost studiată în întreaga lume. Efectul 

clinic al fitomedicinei, administrat împreună cu tratamentul convențional al cancerului, arată un rezultat 

pozitiv potențial și reduce efectele adverse și, de asemenea, mortalitatea. Diverse studii au arătat efecte benefice 

ale utilizării combinate a produselor pe bază de plante cum ar fi vascul cu terapia convențională asupra bolii, 

simptomele legate de terapie și calitatea vieții în rândul pacienților cu cancer mamar [ 8 , 18 , 20 , 28 ]. Un studiu 

invitro a arătat că curcumina crește apoptoza celulelor HepG2, inhibă proliferarea lor și provoacă, de asemenea, o 

creștere a activității caspazei-3 [ 29 ]. Viscum albumul fermentatum Pini (Viscum), un extract de vâsc, a condus la o 

mai bună calitate a vieții și la o „supraviețuire fără boală post-recădere” în rândul pacienților cu osteosarcoma fără 

boală după recadere metastatică secundară în comparație cu etoposidul oral21. Un alt studiu inclus a arătat că 

extractul de rădăcină Withania somnifera (Ashwagandha) a condus la o calitate semnificativ mai bună a vieții prin 

diferite scări de măsurare și o supraviețuire globală non-semnificativă (p = 0,176) mai lungă [ 11 ]. Wei și colab., au 

arătat că administrarea Yanshu (medicament tradițional chinezesc de la Sopheraflauescens Ait) a dus la o calitate 

superioară semnificativă a vieții (p <0,05) și la o șansă mai mică (p <0,05) a supresiei mieloide și a trombocitopeniei 

la pacienți cu carcinom nazofaringian în stadiul III [ 13 ]. Dar, există și rezultate contradictorii. Hamilton-Reeves și 

colab., A constatat că administrarea pe termen scurt a isoflavonei de soia ar putea fi benefică în scăderea nivelurilor 

de hormoni la pacienții cu cancer de prostată într-un studiu pilot. Ulterior, aceste rezultate nu au putut fi demonstrate 

într-un studiu randomizat de scurtă durată [ 7 ].Cu toate acestea, autorii au recomandat studii pe termen lung cu 

izoflavone de soia, deoarece acestea ar putea fi implicate în modificări ale expresiei genetice care să ducă la 

rezultate benefice [ 30 ]. [ Tabelul / Fig-8 ] arată că fitomedicina crește nivelurile de licopen, care contribuie și mai 

mult la scăderea nivelurilor de PSA la pacienții cu cancer de prostată. Rezultatele arată că adaosul de 

fitomedicină nu se limitează doar la îmbunătățirea calității vieții și a tolerabilității tratamentului 

convențional, dar aceste medicamente pe bază de plante au și eficacitatea clinică. 

limitări 
Includerea diferitelor tipuri de cancer cu diferite regimuri de chimioterapie face dificilă compararea studiilor. Nu am 

luat în considerare complotul pâlnie, deoarece studiile pentru rezultate izolate au fost mai puțin. De asemenea, 

studiile au avut un eșantion mic. Cu toate acestea, forța studiului este includerea studiilor cu risc scăzut, dar și neclar 

de prejudecăți, atunci când vine vorba de calitatea metodologică a studiilor [ Tabelul / Fig. 3 , 44 ]. 

Concluzie 
Rezultatele ajută la concluzia că includerea fitomedicinei în chimioterapia cancerului va fi eficientă din punct 

de vedere al costurilor și va contribui la scăderea mortalității și la îmbunătățirea calității vieții 

pacienților. Includerea fitomedicină ar putea contribui la diminuarea sarcinii socio-economice a Indiei. 
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 Ar trebui să se prescrie pacienților supuși chimioterapiei și 

radioterapiei antioxidanți? 
Abstract 
In septembrie 2005, CA: Un Journal of Cancer for Clinicians a publicat un avertisment de catre Gabriella D’Andrea, 

MD, impotriva utilizarii concomitente a antioxidantilor cu radioterapie si chimioterapie. Cu toate acestea, au apărut 

în curând mai multe deficiențe ale articolului CA, nu în ultimul rând omisiunea selectivă a unor studii proeminente 

care au contrazis concluziile autorului. Recunoscând că numai studii pe scară largă, randomizate, ar putea oferi o 

bază valabilă pentru recomandările terapeutice, autorul sa bazat uneori pe date de laborator, mai degrabă decât pe 

date clinice, pentru a susține afirmația că efectele nocive rezultate din utilizarea concomitentă a antioxidanților și a 

chimioterapiei. Ea, uneori, a extrapolat din studiile de chemoprevenție, mai degrabă decât pe cele privind utilizarea 

concomitentă a antioxidanților per se. Articolul exagerează gradul în care datele laboratorului s-au desprins în ceea 

ce privește siguranța și eficacitatea terapiei antioxidante: de fapt, preponderența datelor sugerează un efect 

sinergie sau cel puțin inofensiv cu cei mai mulți antioxidanți alimentari cu doze mari și 

chimioterapie. Recomandările practice făcute în articol pentru a evita clasa generală a antioxidanților în timpul 

chimioterapiei sunt inconsecvente, în sensul că, dacă antioxidanții reprezintă cu adevărat o amenințare la adresa 

eficacității terapiei standard, produsele alimentare bogate în antioxidanți, în special fructele și legumele, ar trebui 

interzise, de asemenea, . Cu toate acestea, nu se face o astfel de recomandare. Mai mult decât atât, utilizarea la scară 

largă atât de medicii oncologi medicali, cât și de la oncologii de radiații cu antioxidanți sintetici (de exemplu, 

amifostină) pentru a controla efectele adverse ale tratamentelor citotoxice este de asemenea trecută cu vederea. În 

concluzie, acest articol din CA este incomplet: există mult mai multe informații disponibile cu privire la 

suplimentele antioxidante ca terapie adjuvantă împotriva cancerului adjuvant decât este 

recunoscută. Pacienții ar fi bine sfătuiți să solicite opinia medicilor care sunt instruiți și experimentați în mod 

adecvat în intersecția a două domenii complexe, adică chimioterapeutice și oncologie nutrițională.Medicii care 

au ca scop terapia cuprinzătoare de cancer ar trebui să se refere la pacienții lor la practicieni calificați integrativi care 

au astfel de pregătire și expertiză pentru a ghida pacienții. O respingere totală a utilizării concomitente a 

antioxidanților cu chimioterapie nu este justificată de preponderența probelor în acest moment și nu servește 

nici comunității științifice, nici pacienților cu cancer. 
PMID: 16484715  

DOI: 10.1177 / 1534735405285882 Integr Cancer Ther. 2006 Mar 5 (1): 63-82. 

Ar trebui să se prescrie pacienților supuși chimioterapiei și radioterapiei antioxidanți? 
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Antioxidanții și alți nutrienți nu interferează cu chimioterapia sau 

radioterapia și pot crește eficienta și creșterea supraviețuirii, partea 1 
Simone CB 2, et al. Altern Ther Sănătate Med. 2007 Jan-Feb. 

Afișați citația completă 

Abstract 
SCOP: Unii din comunitatea oncologică susțin că pacienții supuși chimioterapiei și / sau radioterapiei nu ar trebui să 

utilizeze antioxidanți suplimentari alimentari și alți nutrienți. Oncologii de la o instituție de oncologie influentă au 

susținut că antioxidanții interferă cu radiațiile și unele chimioterapii, deoarece aceste modalități ucid prin generarea 

de radicali liberi care sunt neutralizați de antioxidanți și că acidul folic interferează cu metotrexatul. Aceasta este în 

ciuda utilizării comune a amifostinei și a dexrazoxanului, 2 antioxidanți cu prescripție, în timpul chimioterapiei și / 

sau radioterapiei. 

DESIGN: Pentru a evalua toate dovezile privind antioxidantii si alti nutrienti folositi concomitent cu chimioterapia 

si / sau radioterapia, bazele de date MEDLINE si CANCERLIT au fost cautate intre 1965 si noiembrie 2003 

folosind cuvintele vitamine, antioxidanti, chimioterapie si radioterapie.  
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Bibliografiile articolelor au fost căutate. Toate studiile care au raportat utilizarea concomitentă a nutrienților cu 

chimioterapie și / sau radioterapie (280 de articole evaluate de experți, inclusiv 62 in vitro și 218 in vivo) au fost 

incluse fără discriminare. 

REZULTATE: Cincizeci de studii clinice randomizate sau observaționale clinice efectuate la om au fost efectuate, 

implicând 8.521 pacienți care utilizează beta-caroten; vitaminele A, C și E; seleniu; cisteină; Vitamine 

B; vitamina D3; vitamina K3; și glutationul ca agenți singuri sau în combinație. 

CONCLUZII: Începând cu anii 1970, 280 studii in vitro și in vivo, inclusiv 50 de studii la om care au implicat 8.521 

pacienți, dintre care 5.081 au primit substanțe nutritive, au demonstrat în mod constant că antioxidanții fără 

prescripție medicală și alți nutrienți nu interferează cu modalitățile terapeutice alopate  canceroase-

chimio/radioterapie. În plus, ele sporesc uciderea/eficienta modalităților terapeutice alopate  pentru cancer, 

diminuează efectele secundare ale acestora și protejează țesuturile normale.  

În 15 studii la om, 3738 de pacienți care au luat antioxidanți fără prescripție medicală și alți nutrienți au avut 

de fapt o supraviețuire crescută. 

Multi antioxidanți alimentari sporesc eficacitatea terapiilor canceroase 

alopate standard și experimentale pentru cancer și reduc 

toxicitatea acestora. 
 Prasad KN. Integr Cancer Ther. 2004. 

Abstract 
Pacienții cu cancer pot fi împărțiți în 3 grupe: cei care primesc terapie canceroasa alopata  standard sau 

experimentală, cei care au rămas fără răspuns la aceste terapii și cei aflați în remisie cu risc de recurență sau un nou 

cancer nou. În timp ce progresul impresionant în terapia standard a cancerului a fost făcut, valoarea acestei terapii în 

managementul tumorilor solide ar fi ajuns la un platou. În prezent, nu există o strategie de reducere a riscului de 

reapariție a tumorilor primare sau a unui al doilea cancer printre supraviețuitori. Pacienții care nu răspund la 

terapiile cancer alopate standard sau experimentale au o opțiune mică, cu excepția calității slabe a vieții pentru restul 

vieții. Prin urmare, ar trebui dezvoltate abordări suplimentare pentru a îmbunătăți eficacitatea managementului 

actual al cancerului. În această recenzie, autorul propune un protocol nutrițional activ care include doze mari de 

antioxidanți alimentari multipli și derivații lor (vitamina C, succinatul alfa-tocoferil și beta-carotenul 

natural), dar nu și antioxidanții endogeni (enzima glutation și antioxidant – agenți de selecție), atunci când 

sunt administrați ca adjuvant la radioterapie, chimioterapie sau terapie experimentală, pot îmbunătăți 

eficacitatea prin creșterea răspunsului tumoral și scăderea toxicității.  

Acest protocol nutrițional poate fi de asemenea utilizat atunci când pacienții nu răspund la terapia standard 

sau la terapia experimentală pentru a îmbunătăți calitatea vieții și, eventual, pentru a crește timpul de 

supraviețuire. 
 Autorii propun, de asemenea, că, după finalizarea terapiei standard și / sau a terapiei experimentale, un protocol 

nutrițional de întreținere care conține doze mai mici de antioxidanți și derivații acestora, împreună cu 

modificarea dietei și stilului de viață, poate reduce riscul de reapariție a tumorii și dezvoltării inițiale a unui 

al doilea cancer printre supravietuitori. 

Datele experimentale și studiile limitate la om sugerează că utilizarea acestor abordări nutriționale poate 

îmbunătăți rezultatele oncologice și reduce toxicitatea. Această revizuire discută, de asemenea, motivele 

dezbaterilor actuale privind utilizarea antioxidanților în timpul radiațiilor sau chimioterapiei. 

PMID15523102 [indexat pentru MEDLINE] 
Text complet Text integral la site-ul jurnalului 
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Impactul suplimentelor antioxidante asupra toxicității 

chimioterapeutice: o revizuire sistematică a dovezilor din studiile 

controlate randomizate 
  

Block KI, și colab. Int J Cancer. 2008. 

Afișați citația completă 

Abstract 
O mare dezbatere sa axat pe faptul daca antioxidantii interfereaza cu eficacitatea chimioterapiei de 

cancer. Obiectivul acestui studiu este de a revizui sistematic dovezile randomizate, controlate clinic, care să 

evalueze efectele utilizării concomitente a antioxidanților și chimioterapiei asupra efectelor secundare toxice. 

Am efectuat o căutare de literatură din 1966-octombrie 2007 folosind bazele de date MEDLINE, Cochrane, CinAhl, 

AMED, AltHealthWatch și EMBASE. Au fost incluse în studiul clinic randomizat, controlat studiile clinice cu 

privire la reducerea toxicității chimioterapice pe bază de antioxidanți. Căutările au fost efectuate în urma unui 

protocol standardizat pentru revizuiri sistematice. Doar 33 din cele 965 de articole luate în considerare, inclusiv 

2446 de subiecți, au îndeplinit criteriile de includere. 

Antioxidanții evaluați au fost: glutationul 11, melatonina 7, vitamina A 1, un amestec antioxidant 2, N-

acetilcisteina 2, vitamina E 5, seleniul 2, L-carnitina( 1 ), Co-Q10 (1) și acidul ellagic (1). 

Majoritatea (24) din cele 33 de studii au inclus dovezi ale toxicității scăzute din utilizarea concomitentă a 

antioxidanților cu chimioterapie. Nouă studii au raportat nicio diferență de toxicitate între cele două grupuri. Doar 

un studiu (vitamina A) a raportat o creștere semnificativă a toxicității în grupul antioxidant.Cinci studii au arătat că 

grupul antioxidant a completat mai multe doze complete de chimioterapie sau a avut o reducere mai mică a dozei 

decât grupurile de control. Puterea statistică și calitatea slabă a studiului au fost preocupări cu unele studii. 

 Această revizuire oferă primele dovezi sistematic revizuite că suplimentele antioxidante în timpul 

chimioterapiei dețin potențial pentru reducerea toxicității limită a dozei. Cu toate acestea, studii bine concepute 

care evaluează populațiile mai mari de pacienți cărora li s-au administrat antioxidanți specifici, definiți în funcție de 

doză și de schema relativă la chimioterapie, sunt justificate. 

 PMID 18623084 [indexat pentru MEDLINE] Text integral la site-ul jurnalului 

Antioxidanții ca arme de precizie în lupta împotriva toxicității induse de 

chimioterapia cancerului – Explorarea armurii de obscuritate 
Cancerul este cauza principală a mortalității la nivel mondial, reprezentând aproape 13% din decesele din 

lume. Printre tratamentele conventionale de cancer, chimioterapia este cel mai frecvent efectuata pentru a trata 

cancerul malign, mai degraba decat leziunile localizate care sunt susceptibile de chirurgie si radioterapie. Cu toate 

acestea, medicamentele anticanceroase sunt asociate cu o serie de efecte secundare.Fiecare medicament, în cadrul 

fiecărei clase, are un set propriu de reacții adverse care pot determina incapacitatea pacientului și deteriorarea 

calității vieții. Una dintre cauzele majore ale reacțiilor adverse, în special pentru medicamentele care vizează ADN-

ul, este producția excesivă de specii reactive de oxigen (ROS) și creșterea ulterioară a stresului oxidativ. Pentru a 

reduce aceste efecte secundare nedorite, s-au testat câteva suplimente alimentare, dintre care antioxidanții au câștigat 

o popularitate tot mai mare ca adjuvant în chimioterapie. Cu toate acestea, mulți oncologi descurajează utilizarea 

suplimentelor alimentare bogate în antioxidanți, deoarece acestea pot interfera cu modalitățile care distrug cancerul 

prin generarea de radicali liberi. În cadrul prezentei revizuiri, toate studiile care raportează utilizarea concomitentă a 

mai multor antioxidanți cu chimioterapie sunt incluse fără discriminare și discutate în mod imparțial. 

Efectul suplimentării a treisprezece antioxidanți diferiți și analogii lor ca un singur agent sau în combinație cu 

chimioterapia a fost compilat în acest articol. Prezenta recenzie cuprinde un total de 174 articole originale revizuite 

de la egal la egal din 1967 până în prezent, cuprinzând 93 de studii clinice cu un număr cumulat de 18208 pacienți, 

56 de studii pe animale și 35 de studii in vitro . Datele noastre cuprinzătoare sugerează că antioxidantii au un 

potențial superior de ameliorare a toxicității induse de chimioterapie.Suplimentarea antioxidantă în timpul 

chimioterapiei promite, de asemenea, o eficiență terapeutică mai mare și o perioadă de supraviețuire crescută la 

pacienți. 
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1. Introducere 
Antioxidanții previne leziunea celulară prin reacția și eliminarea radicalilor liberi oxidanți, găsind astfel relevanță în 

chimioterapia adjuvantă. Utilizarea suplimentelor antioxidante de către pacienții cu cancer este estimată la între 13 și 

87% ( VandeCreek et al., 1999 , Block et al., 2008 ). O astfel de gamă largă de procentaje ar putea fi atribuită 

diferenței dintre tipurile de cancer, vârstă, educație, medicamente complementare și etnie în grupul luat în 

studiu. Utilizarea dozelor supra-dietetice de antioxidanți a atras un interes crescând ca o posibilă strategie de 

descurajare primară și secundară a cancerului. Nivelele mai ridicate de antioxidant endogen pot proteja împotriva 

stresului oxidativ indus de chimioterapie, în special la unii pacienți cu cancer care au o capacitate scăzută de a face 

față unei insulte oxidative ( Conklin, 2004 ).Totuși, în chimioterapia cancerului, un mod de acțiune al anumitor 

agenți antineoplazici implică generarea radicalilor liberi care conduc în continuare la deteriorarea celulară și necroza 

celulelor maligne. Prin urmare, utilizarea antioxidantă în timpul chimioterapiei este criticată din cauza fricii de a 

provoca interferențe cu eficacitatea medicamentului. Dimpotrivă, mulți practicanți integrativi folosesc suplimente 

antioxidante, permițând pacienților să tolereze doze eficiente mai mari de chimioterapie, sporind astfel șansa unui 

răspuns mai bun la tumori și o rată de supraviețuire mai bună. Astfel, utilizarea concomitentă a antioxidantilor în 

timpul chimioterapiei este un subiect foarte controversat. Întrebările repetate prezentate sunt: ”antioxidanții cresc 

sau scad eficacitatea agentului anticanceros? Antioxidanții protejează țesuturile normale și ameliorează toxicitatea 

sau protejează celulele canceroase de efectul chimioterapiei „.Această revizuire intenționează să ofere o idee 

succintă despre toxicitatea indusă de chimioterapie; ROS și leziunile oxidative au urmat clarificări cu privire la 

chestiunea majoră înconjurătoare a acestei controverse prin revizuirea stării actuale de înțelegere a interacțiunii 

potențiale și stabile între terapiile oncologice antioxidante și convenționale. 

1.1. chimioterapia 
Chimioterapia este folosită în primul rând pentru tratarea bolilor sistemice, mai degrabă decât a leziunilor localizate, 

care sunt supuse intervențiilor chirurgicale sau radiațiilor. Utilizează agenți antineoplazici în încercarea de a distruge 

celulele tumorale prin interferența cu funcția celulară, inclusiv replicarea. Aceste medicamente au ca rezultat 

provocarea letală a ADN care duce în continuare la moartea celulară malignă prin apoptoză. În tratamentul 

cancerului, modul de acțiune al anumitor agenți chimioterapeutici implică generarea de radicali liberi pentru a 

provoca leziuni celulare și necroza celulelor maligne ( Lamson și Brignall, 1999 , Potmesil, 1994 ). Medicamentele 

cu mecanisme ale radicalilor liberi includ, dar nu se limitează la, alchilanți (alchilsulfonați, etilenamine și hidrazine), 

antracicline (doxorubicină și doxorubicină), complexe de coordonare cu platină (cisplatină, carboplatină), derivați de 

podofilină (etopozide) și camptotecine (irinotecan, topotecan). Aceste ROS sunt adesea surse de efecte secundare 

atroce care rămân atât timp cât durata tratamentului cu chimioterapie ( Joensuu, 2008 ). 

1.2. 
toxicitate sistemică indusă de Chimioterapia 
Prin însăși natura sa, chimioterapia anti-cancer este citotoxică, ceea ce înseamnă că este destinată să deterioreze 

celulele umane. Deoarece medicamentele anti-canceroase sunt citotoxice atât pentru celulele normale, cât și pentru 

cele neoplazice, gama efectelor nedorite care însoțesc utilizarea lor este largă. Multe dintre efectele secundare sunt 

potențial periculoase pentru viața deviată sau grave. Celulele precursoare ale sistemului hematopoietic, amplasate în 

măduva osoasă, suferă o divizare celulară mai rapidă decât cele ale oricărui alt sistem de organe și astfel sunt 

deosebit de vulnerabile la leziunile produse de medicamentele citotoxice, deoarece majoritatea agenților 

chimioterapeutici acționează în principal pe divizarea celulelor.În consecință, depresia măduvei osoase este un efect 

secundar al aproape tuturor acestor medicamente și este efectul secundar limitator de doză al celor mai 

mulți. Macrocytoza celulelor roșii din sânge este un efect comun al hidroxiureei, metotrexatului, citarabinei și al 

altor antimetaboliți. 

Greața și vărsăturile care apar de obicei în decurs de 24 de ore de administrare a medicamentului pot fi printre cele 

mai deranjante și neplăcute efecte secundare induse de chimioterapie. Dacă persistă, vărsăturile pot duce la 

deshidratare, tulburări de electroliză, alcaloză metabolică, slăbiciune, scădere în greutate, cașexie, tulburări 

nutriționale și leziuni fizice, cum ar fi lacrimile și fracturile esofagiene ( Tortorice și Connell, 1990 ). Diareea și 

constipația la pacienții cu cancer se pot datora multor factori care includ vârsta, anticholinergicele, narcoticele, dieta 

cu fibre scăzute, scăderea apetitului și incapacitatea de a mânca și bea din cauza mucozitei orale sau a esofagitei, în 

afară de efectele secundare ale medicamentelor citotoxice. 

Deteriorarea cardiacă este toxicitatea care limitează doza grupului antraciclinic al antrachinonilor legați de 

antibiotice antitumorale și poate provoca cardiomiopatie cumulativă ( Von Hoff și colab., 1979 ).Deteriorarea 

ficatului este o complicație a multor medicamente.  
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Deoarece pacienții cărora li se administrează chimioterapie sunt adesea foarte bolnavi și primesc simultan alte 

medicamente care pot afecta funcția hepatică, este adesea imposibil să se determine care dintre tratamentele lor este 

responsabilă de anomalie hepatică. În plus, septicemia, nutriția parenterală, infecțiile virale și fungice și boala 

metastatică în sine, de asemenea, cauzează de obicei perturbări hepatice. 

Complicațiile pulmonare și toxicitatea la rinichi sunt recunoscute din ce în ce mai mult și pot să limiteze 

doza. Efectele toxicității pulmonare induse de metotrexat se manifestă la 5-8% dintre pacienți și includ edemul 

pulmonar, fibroza pulmonară, scurgerea capilară și reacția de hipersensibilitate ( Bannwarth et al., 1994 ). Rinichii 

sunt vulnerabili la leziuni provocate de agenții chimioterapeutici, deoarece aceștia reprezintă calea de eliminare a 

multor medicamente și a metaboliților lor. Cisplatina provoacă în primul rând leziuni tubulare proximale și distal, 

deși a fost de asemenea raportat un sindrom hemolitic-uremic rar ( Daugaard și colab., 1988 ). 

Problemele de fertilitate pot fi un efect secundar întârziat al chimioterapiei. Medicamentele citotoxice afectează 

epiteliul germinant, având ca rezultat reducerea volumului testicular și a numărului de spermatozoizi ( Miller, 

1971 ). Gradul de disfuncție depinde de doza de medicament, precum și de vârsta și starea pubertală a pacientului în 

momentul tratamentului ( Sherins, 1993 ). Adesea, toxicitatea mediată de chimioterapie este legată de generarea de 

ROS care duc la stresul oxidativ în celulă. 

1.3. ROS și sursele lor intracelulare induse de 
Chimioterapie 
Majoritatea oxigenului preluat de celule este transformat în apă prin acțiunea enzimelor celulare. Cu toate acestea, 

unele dintre aceste enzime scurg electronul în molecule de oxigen și conduc la formarea de radicali liberi. Acestea 

sunt formate, de asemenea, în timpul reacțiilor biochimice normale care implică oxigen.ROS este un termen colectiv 

folosit pentru un grup de oxidanți, care sunt fie radicali liberi, fie specii moleculare capabile să genereze radicali 

liberi. Există două surse importante de formare a radicalilor liberi.În primul rând, factorii interni, cum ar fi 

metabolismul celular normal, cum ar fi lanțul de transport al electronilor mitocondriali (ETC), oxidarea reticulului 

endoplasmatic și multe activități enzimatice. Alți factori exogeni sunt radiația, chimioterapia, fumul de țigară și 

oxigenul în sine ( Shinde et al., 2012 ). 

Radicalii liberi intracelulari conțin în principal radicali de superoxid (O2 – ), radicali hidroxilici (OH) – , oxid de azot 

(NO), dixiode azot (N2O) și radicali peroxil (LOO) . În condiții normale fiziologice, aproape 2% din oxigenul 

consumat de organism este transformat în O 2 • – prin respirație mitocondrială, fagocitoză etc. ( Kunwar și 

Priyadarsini, 2011 ). Autooxidarea ubisemiquinonei este sursa majoră a anionului superoxid ( Han și colab., 

2001 ). Generarea ne-radicală sau enzimatică implică aproape toate enzimele oxidase (glicol oxidază, oxidază de 

aminoacizi, urat oxidază, oxidază acetil-CoA, oxidază NADH și oxidază monoamină) generând 

H 2 O 2 ( Pourahmad, 2002 ). 

NO • este un factor de relaxare endotelial și un neurotransmitator, produs prin intermediul enzimelor de oxid de azot 

sintază. NO • și O2 • – radicalii sunt transformați în radicali puternici de oxidare cum ar fi radicalul hidroxil (OH), 

radicalul alcoxi (RO • ), radicalul peroxil (ROO • ), oxigenul singlet ( 10 2 ) prin reacții de transformare 

complexe. Unele dintre speciile radicale sunt transformate în oxidanți moleculari, cum ar fi peroxidul de hidrogen 

(H 2 O 2 ), peroxiditrit (ONOO – ) și acid hipoclor (HOCl). Uneori aceste specii moleculare acționează ca surse ale 

ROS. • Formarea radicalilor necesită un nivel celular de stare constantă atât a anionului superoxid cât și a H 2 O 2 , 

precursori ai radicalilor hidroxil prin reacția Fenton.ONOO – la concentrații fiziologice de dioxid de carbon devine o 

sursă de anion de carbonat de radical (CO 3 – ) ( Winterbourn, 2008 ). Astfel, chimioterapia devine o sursă 

substanțială, dar indirectă, de generare a radicalilor liberi care determină daune oxidative. 

1.4. ROS provoacă leziuni oxidative 
În funcție de natura lor, ROS induse de chimioterapie reacționează cu biomoleculele pentru a produce diferite tipuri 

de radicali secundari cum ar fi lipide, zahăr, baze azotate, radicali derivați de aminoacizi și radicali tiil [13]. Acești 

radicali în prezența oxigenului sunt transformați în radicali peroxil care adesea induc reacții în lanț. Implicațiile 

biologice ale unor astfel de reacții depind de mai mulți factori cum ar fi natura substratului, locul producerii, 

activarea mecanismelor de reparare, statutul redox etc. ( Winterbourn, 2008 ). 

Membranele celulare sunt vulnerabile la oxidarea prin ROS datorită prezenței unei concentrații ridicate de acizi grași 

nesaturați în componentele lor lipidice. Reacțiile ROS cu lipide membranare cauzează peroxidarea lipidică, 

rezultând formarea hidroperoxidului lipidic (LOOH), care se poate descompune în continuare la o aldehidă cum ar fi 

malondialdehidă, 4-hidroxi nonenal (4-HNE) sau endoperoxid ciclic, izoprotani și hidrocarburi. Consecințele 

peroxidării lipidice sunt legarea încrucișată a proteinelor membranare, modificarea fluidității membranei și formarea 

proteinei lipidice, aductului ADN lipidic care poate fi dăunător funcționării celulei ( Conklin, 2004 ). 

Lanțurile laterale ale tuturor resturilor de aminoacizi ale proteinelor, în special triptofan, cisteină și metionină, sunt 

susceptibile la oxidare prin ROS.  
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Produsele de oxidare a produselor proteice sunt de obicei carbonilii, cum ar fi aldehidele și cetonele. Proteinele pot 

suferi daune directe și indirecte în urma interacțiunii cu ROS rezultând în peroxidare, modificări ale structurii lor 

terțiare, degradare proteolitică, legături încrucișate între proteine și proteine și fragmentare ( Beckman și Ames, 

1997 ). 

Deși ADN-ul este o moleculă stabilă și bine protejată, ROS poate interacționa cu ea și poate provoca mai multe 

tipuri de leziuni, cum ar fi modificarea bazelor ADN, pauzele de ADN unice și dublu-strand, pierderea purinelor, 

deteriorarea zahărului deoxiriboză, – legarea și deteriorarea sistemelor de reparare a ADN ( Beckman și Ames, 

1997 ). Radicalii liberi pot, de asemenea, să atace fragmentul de zahăr, care poate produce radicali de peroxil de 

zahăr și, ulterior, să inducă spargerea benzii. Consecința deteriorării ADN-ului este modificarea materialului genetic 

care are ca rezultat moartea celulară, mutageneza și îmbătrânirea. 

1.5. Starea de redox și stresul oxidativ 
Toate formele de viață mențin o concentrație constantă a ROS determinată de echilibrul dintre rata lor de producție 

și eliminarea prin diverși antioxidanți. Fiecare celulă este caracterizată de o concentrație specială de specii 

reducătoare precum GSH, NADH, FADH2 etc., stocate în multe constituenți celulari, care determină 

starea redoxică a unei celule ( Kohen și Nyska, 2002 ). Prin definiție, statul redox este potențialul de reducere totală 

sau capacitatea de reducere a tuturor cuplurilor redox cum ar fi GSSG / 2GSH, NAD + / NADH găsite în fluide 

biologice, organele, celule sau țesuturi ( Schafer și Buettner, 2001). Starea Redox nu descrie numai starea unei 

perechi redox, ci și mediul redox al unei celule. În condiții normale, starea redox a unui sistem biologic este 

menținută spre valori potențiale redox negative. Cu toate acestea, acest echilibru poate fi deranjat atunci când nivelul 

ROS depășește și / sau nivelurile de antioxidanți sunt diminuate. Această stare este numită „stres oxidativ” și poate 

duce la afectarea celulară gravă sau la apoptoza celulelor normale dacă stresul este masiv și prelungit ( Pham-Huy et 

al., 2008 ). 

Spre deosebire de apoptoza indusă de stresul oxidativ, stresul oxidativ excesiv inhibă activitatea caspazei și 

apoptoza indusă de medicament, interferând astfel cu capacitatea agenților antineoplazici de a ucide celulele 

tumorale. Aldehidele electrofile, cum ar fi tetrapeptid aldehida (acetil-Tyr-Val-Ala-Asp-H) care se utilizează pentru 

a caracteriza caspaza-1, se leagă covalent la gruparea sulfhidril a restului de cisteină la locul activ al caspazelor și 

inhibă activitatea lor. Astfel, în timpul stresului oxidativ, generarea de aldehide care are ca rezultat inhibarea 

caspazei poate determina eficacitatea redusă a agenților antineoplazici. Dacă este așa, antioxidanții pot spori 

activitatea anticanceroasă a chimioterapiei de cancer prin reducerea generării de aldehidă în timpul stresului oxidativ 

indus de chimioterapie ( Conklin, 2004 ). 

2. Sistem antioxidant 
Pentru a verifica activitățile ROS / RNS in vivo și pentru a menține homeostazia redox celulară, sistemul antioxidant 

a evoluat. Antioxidanții sunt substanțe care pot proteja celulele de deteriorarea cauzată de radicalii liberi și pot juca 

un rol în boala cardiacă, cancer și alte boli. Antioxidanții neutralizează radicalii liberi dând unul dintre propriii lor 

electroni și terminând reacția de „furt” a electronilor. Acest lucru ajută la prevenirea deteriorării celulelor și 

țesuturilor mediate de ROS. Antioxidanții sunt adesea descriși ca „culegerea” radicalilor liberi, ceea ce înseamnă că 

neutralizează încărcarea electrică și împiedică radicalii liberi să ia electroni din alte molecule ( Bjelakovic, 2007 ). 

Compușii endogeni din celule pot fi clasificați ca antioxidanți enzimatici cum ar fi superoxid dismutaza, catalază, 

enzime dependente de glutation și antioxidanți non-enzimatici, în continuare împărțiți în antioxidanți metabolici și 

nutrienți. Antioxidanții metabolici aparținând antioxidanților endogeni cum ar fi GSH, acidul lipoic, L-arginina, 

coenzima Q10, melatonina, acidul uric, bilirubina etc. sunt produse prin metabolism în organism. Antioxidanții 

antioxidanți care aparțin antioxidanților exogeni care sunt administrați prin suplimente alimentare sunt vitamina E, 

vitamina C, carotenoide, oligoelemente, flavonoide, polifenoli etc. ( Valko et al., 2007 , Alexieva et al., 

2010 ). Există un echilibru delicat între sistemele de reparare antioxidantă și mecanismul pro-oxidant al distrugerii 

țesuturilor, care ar putea duce la mutilarea semnificativă a țesuturilor ( Sharma și Sharma, 2011 ). 

2.1. Chimioterapia, stresul oxidativ și antioxidanții 
Medicamentele de chimioterapie care cauzează un nivel ridicat de stres oxidativ se crede că se bazează, în parte, pe 

utilizarea acestui mecanism de stres pentru a ucide celulele canceroase. Dar stresul oxidativ ar putea reduce efectiv 

eficacitatea generală a chimioterapiei. Stresul oxidativ încetinește procesul de replicare a celulelor, dar în timpul 

replicării celulare chimioterapia omoară celulele canceroase, astfel încât replicarea celulară mai lentă poate însemna 

scăderea eficacității chimioterapiei ( Conklin, 2004 ). O abordare a acestei probleme este adăugarea anumitor 

antioxidanți la doze specifice pentru a diminua stresul oxidativ, făcând astfel tratamentul chimioterapeutic 

mai eficient ( Perumal et al., 2005a , Perumal et al., 2005b ). Interacțiunea dintre chimioterapie și antioxidanți este 

mai complexă decât simpla promovare și inhibare a stresului oxidativ.  
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Cu toate acestea, există mai multe mecanisme prin care funcțiile chimioterapiei și antioxidanții au, de asemenea, o 

serie de efecte diferite asupra organismului. Fiecare antioxidant are o interacțiune diferită în chimioterapie și acest 

efect se poate modifica chiar și în funcție de doza utilizată. 

Anumiți antioxidanți s-au dovedit a fi utili pentru refacerea antioxidanților naturali din organism, adesea epuizați 

după finalizarea chimioterapiei, având ca rezultat scăderea efectelor secundare și creșterea timpului de supraviețuire 

la pacienții supuși chimioterapiei. Astfel, terapiile vizate cu nutrienți care utilizează antioxidanți sau precursorii lor 

se pot dovedi a fi benefice în reducerea efectului toxic al medicamentelor, îmbunătățind astfel eficacitatea 

terapeutică. 

2.2. Antioxidanții în chimioterapie 
Rolul antioxidantilor este controversat in tratamentul cancerului din cauza a doua caracteristici foarte imperative. In 

primul rand, exista doua tipuri diferite de doze de antioxidanti, pe baza carora datele despre rolul antioxidantilor in 

tratamentul cancerului pot fi clasificate ca: o doza preventiva, care este o doză mică și o doză terapeutică, care este o 

doză mare. Pentru doza preventivă, datele au arătat protecția celulelor normale și a celulelor tumorale. Pentru doza 

terapeutică, datele arată că inhibă creșterea celulelor canceroase, dar nu și celulele normale. De aceea, cercetătorii 

caută date privind dozele preventive, ceea ce este perplexiv. 

Numeroase articole de cercetare originale s-au concentrat pe tema dacă antioxidanții suplimentari administrați în 

timpul chimioterapiei pot proteja țesutul normal fără a influența negativ controlul tumorii.Datorită variației formelor 

de studiu, protocolului de intervenție, tipului de cancer, calendarului de observare, criteriilor incluzive, analizei 

statistice, regimului chimioterapic, se dezvoltă incertitudinea pentru a se ajunge la o concluzie definitivă cu privire 

la riscul scăderii controlului tumorii ca urmare a administrării antioxidante suplimentare în timpul 

chimioterapiei. Dimpotrivă, anumite revizuiri recente concluzionează cu fermitate că acel antioxidant administrat 

concomitent (a) nu interferează cu chimioterapia, (b) sporește efectul citotoxic al chimioterapiei, (c) protejează 

țesutul normal și (d) crește supraviețuirea pacientului și răspunsul terapeutic Simone și colab., 2007a , Simone și 

colab., 2007b ). 

Moss în anul 2007, a investigat articole și recenzii pentru a afla utilizarea a-tocoferolului pentru ameliorarea 

mucozitei induse de radiații; pentoxifilină și vitamina E pentru a corecta efectele adverse ale 

radioterapiei; melatonina alături de radioterapie în tratamentul cancerului cerebral; retinol palmitat ca tratament 

pentru proctopatia indusă de radiații; o combinație de antioxidanți (și alte tratamente naturopatice) și utilizarea 

antioxidanților sintetici precum amifostina și dexrazoxanul, ca radioprotectori.Cu câteva excepții, majoritatea 

studiilor trag concluzii pozitive despre interacțiunea antioxidanților și radioterapiei ( Moss, 2007 ). 

În prezent, dovezile sunt în creștere că antioxidanții pot oferi unele beneficii atunci când sunt combinate cu anumite 

tipuri de chimioterapie. Din cauza potențialului beneficiilor pozitive, în cadrul Centrului Medical al Universității din 

Kansas ( Drisko et al., 2003 ) se desfășoară un studiu controlat, randomizat, care evaluează siguranța și eficacitatea 

adăugării de antioxidanți la chimioterapie la nou-diagnosticat cancer ovarian. În proiectul de studiu al pacienților cu 

cancer de sân Long Island, Greenlee și colegii au raportat că, dintre 764 de pacienți, 663 (86,8%) au fost găsiți a 

primi tratament adjuvant pentru cancerul de sân.Dintre cele 663 de femei, 401 (60,5%) au raportat utilizarea 

antioxidanților în timpul tratamentului adjuvant. 210 din 310 de femei (38,7%) au folosit antioxidanți în timpul 

chimioterapiei, 196 din 464 femei (42,2%) le-au folosit în timpul radiațiilor, iar 286 din cele 462 femei (61,9%) le-

au folosit în timpul terapiei cu tamoxifen ( Greenlee et al . În anul 2012, același grup a publicat date care 

investighează asocierile dintre utilizarea antioxidantă după diagnosticarea cancerului de sân și rezultatele cancerului 

de sân la 2264 de femei. Utilizarea suplimentului antioxidant după diagnostic a fost raportată de 81% dintre 

femei. Printre utilizatorii de antioxidanți, utilizarea frecventă a vitaminei C și a vitaminei E a fost asociată cu un risc 

scăzut de recurență BC, utilizarea vitaminei E a fost asociată cu risc scăzut de mortalitate cauzată de toate 

cauzele, dar invers, utilizarea frecventă a carotenoidelor combinate a fost asociată cu risc crescut de deces cancerul 

și mortalitatea cauzată de toate cauzele ( Greenlee et al., 2012a , Greenlee et al., 2012b ). 

În primele 6 luni după diagnosticarea cancerului mamar și în timpul tratamentului cu cancer, cu mortalitate totală și 

recidivă, sa efectuat un raport privind studiul prospectiv cu cohortă bazat pe populație pentru 4877 de 

femei. Utilizarea de vitamina la scurt timp după diagnosticarea cancerului de sân a fost asociată cu un risc redus de 

mortalitate și recidivă, ajustat pentru factorii de viață multipli, sociodemografia și factorii clinici cunoscuți de 

prognostic. Cercetătorii au concluzionat că utilizarea suplimentului de vitamine în primele 6 luni de la 

diagnosticarea cancerului mamar poate fi asociată cu un risc redus de mortalitate și recurență ( Nechuta et al., 

2011 ). 

Pacienții cu cancer suferă de deficiențe de vitamină, în special de acid folic, vitamina C, piridoxină și alți nutrienți 

din cauza nutriției și tratamentului slab. Chimioterapia reduce concentrațiile plasmatice ale vitaminelor și 

mineralelor antioxidante datorită peroxidării lipidelor și astfel produce un nivel mai ridicat de stres oxidativ.  
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Prin urmare, suplimentarea anumitor antioxidanți și nutrienți poate contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a 

pacienților supuși unui regim continuu de chimioterapie ( Drisko et al., 2003 ). S-a demonstrat că vitamina E scade 

toxicitatea mediată de chimioterapie și crește timpul de supraviețuire a acidului omega-3 în cazul pacienților cu 

cancer terminal. În afară de suprimarea progresiei induse de radicalii liberi în peroxidarea lipidelor în celulele 

normale, vitamina E este, de asemenea, cunoscută că induce apoptoza în liniile experimentale ale tumorii și crește 

eficacitatea chimioterapiei ( Lamson și Brignall, 1999 ). 

Kline și colab. au raportat aproximativ 50 de analogi de vitamina E fiind sintetizați și testați pentru capacitatea lor de 

a induce celulele tumorale umane să se supună apoptozei ( Kline et al., 2004 ).Unsprezece analogi de vitamina E 

prezentau pentru a avea proprietati anticanceroase puternice. Liposomala-formularea a-TEA administrată șoarecilor 

BALB / c prin aerosoli timp de 17 zile a redus semnificativ creșterea subcutanată a celulelor tumorale mamare și 

creșterea metastazei plămânilor. Volumul tumoral a fost redus cu 65% în comparație cu controlul 

aerosolului. Schwenke a concluzionat că expunerea dietetică la α-tocoferol poate proteja modest femeile de cancerul 

de sân. Unele rapoarte au sugerat că vitamina E succinat (VES) inhibă creșterea cancerului de sân uman în cultură 

prin inducerea stopării sintezei ADN, a diferențierii celulare și a apoptozei ( Schwenke, 2002 ). Autorii aici doresc 

să sublinieze că combinațiile care nu au fost studiate în reacțiile adverse potențial de risc in vivo și ar trebui 

monitorizate îndeaproape. 

Următoarele tabele sintetizează efectul diferiților antioxidanți atunci când sunt combinați cu agenți chimioterapeutici 

specifici. 

Tabelul 1 reprezintă date colectate din totalul a șaptezeci și cinci articole de cercetare evaluate de colegi care au 

investigat utilizarea concomitentă a antioxidanților solubili în apă și grăsimi cu chimioterapie.Dintre acestea, 

numărul total de studii clinice este de 36, care au implicat 8047 pacienți (atât bărbați, cât și femei). Numărul total de 

articole privind modelul in vitro și animal este de 19 și, respectiv, 28. Tabelul reprezintă utilizarea a 5 vitamine 

diferite în diferite forme, împreună cu 34 de agenți chimioterapeutici diferiți într-o combinație specifică. 21 de 

lucrări de cercetare explorează utilizarea concomitentă a vitaminei A cu 14 agenți chimioterapeutici diferiți, utilizați 

individual sau în combinație. Vitamina C a fost utilizată ca adjuvant antioxidant în 9 articole de cercetare, dintre 

care 5 articole prezintă efectul terapeutic excelent sinergic și crescut. 34 de articole au investigat eficacitatea 

vitaminei E în chimioterapia cancerului, din care 28 de articole afirmă că toxicitatea indusă de medicamente a fost 

eficient ameliorată datorită suplimentelor de vitamina E. Numai câteva articole de cercetare despre vitamina D și 

analogii acesteia (9), vitamina K (3) și vitamina B (5). Dintre toate cele 75 de articole de cercetare, 53 de articole 

(70%) raportează o reducere semnificativă a toxicității mediate de antioxidanți și  27 de rapoarte sugerează că nici o 

modificare a datelor sau studiile legate de toxicitate nu a fost aplicabilă în raport.Răspunsul terapeutic după 

administrarea concomitentă de antioxidanti a fost studiat și s-a constatat că 49 (65%) articole de cercetare au 

menționat că suplimentarea antioxidantă crește eficiența terapeutică, iar 15 (20%) articole raportează creșterea 

duratei de supraviețuire. 

tabelul 1 
Efectul suplimentelor de vitamine solubile în grăsimi și în apă în combinație cu diferiți agenți chimioterapeutici în 

diferite studii clinice, precum și în studiile in vivo și in vitro . 

antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de răspuns 

terapeutic mai 

mare 

Creșterea 

supraviețuirii 

Vitamina A ciclofosfamida Animal da da da 

β-caroten ciclofosfamida Animal – 

Da, dar efectul 

terapeutic scăzut 

în fibrosarcom, 

nicio modificare a 

carcinomului 

scuamos – 
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antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de răspuns 

terapeutic mai 

mare 

Creșterea 

supraviețuirii 

Vitamina A, 

β-caroten 

5-fluorouracil, ciclofosfamidă, 

4-hidroperoxiciclofosfamidă, 

melfalan 

Animale 

și in vitro – da – colab.(1994) 

Vitamina A 

Doxorubicină, bleomicină, 5-

fluorouracil, metotrexat Omul (25) da da Mai sensibil colab.(1980) 

Vitamina A Doxorubicina și etopozidul In vitro – da – 

Vitamina A 

Doxorubicina, cisplatina și 

vincristina In vitro – 

Creșterea efectului 

citotoxicității, 

creșterea 

diferențierii 

celulelor și 

sensibilizarea la 

DOX – colab.(1991) 

Vitamina A Metotrexatul Animal da Nicio diferenta – 

Vitamina A Etoposidă, cisplatină Omul (22) 

Nicio 

diferenta Nicio diferenta Nicio diferenta colab.(1998) 

Vitamina A Vincristine In vitro – 

Creșterea efectului 

citotoxic – colab.(1991) 

Vitamina A tamoxifenul Uman – da – colab.(1998) 

Vitamina A tamoxifenul Omul (25) – da – 

Vitamina A 

5-fluorouracil, Bleomycin, 

Doxorubicin, Mitomycin-C 

Omul 

(100) da da da 

Vitamina A 5-fluorouracil 

Omul 

(275) da da – colab.(1985) 

Vitamina A Myleran 

Omul (1 5 

3) da da da colab.(1993) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0890
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0890
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0890
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0895
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0895
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0895
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0215
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0215
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0005
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0005
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0005
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0560
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0560
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0370
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0370
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0370
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0005
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0005
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0005
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0705
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0705
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0705
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0090
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0090
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0345
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0345
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0395
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0395
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0395
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0500
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0500
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0500


antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de răspuns 

terapeutic mai 

mare 

Creșterea 

supraviețuirii 

Vitamina A 

Cisplatină, vindesină, 5-

fluorouracil, interferon Omul (40) da da da 

1993a , Recchia și 

colab., 1993b 

Vitamina A 5-fluorouracil, Cisplatin Omul (23) da da da colab.(1993b) 

Vitamina A 

Ciclofosfamidă, 5-fluorouracil, 

vincristină, prednison, 

metotrexat, mitomycin-C, 

mitoxantronă, tamoxifen Omul (36) da da da 

1995a , Recchia și 

colab., 1995b 

Vitamina A 

5-fluorouracil, Epirubicin, 

Mitomycin-C, Interferon, 

Tamoxifen Omul (22) 

Nicio 

diferenta Nicio diferenta Nicio diferenta colab.(1992) 

Vitamina A tamoxifenul Omul (49) da da da 

1995a , Recchia și 

colab., 1995b 

p-carotenul 

Vincristină, metotrexat, 

bleomicină Omul (20) da Nicio diferenta Nicio diferenta colab.(1988) 

β-caroten chimioterapia Omul (15) da da da colab.(1996) 

Vitamina C 

Doxorubicină, cisplatină, 

paclitaxel In vitro – 

Sinergic Creșterea 

efectului citotoxic – colab.(1996) 

Vitamina C Vincristine Animal – da – 

Vitamina C Vincristine In vitro – 

Creșterea efectului 

citotoxic – 

Vitamina C doxorubicina Animal da da da colab.(1991) 

Vitamina C 5-fluorouracil, Bleomicină In vitro – 

Creșterea efectului 

citotoxic – 
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antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de răspuns 

terapeutic mai 

mare 

Creșterea 

supraviețuirii 

Vitamina C Metotrexatul Animal da – – 

Vitamina C cisplatina Omul (48) 

Nicio 

diferenta – – 

Vitamina C 

Ciclofosfamidă, metotrexat, 5-

fluorouracil Omul (30) – da – 

Vitamina C doxorubicina 

Animale 

de 

companie 

(30) da – – colab.(2011) 

Vitamina E ciclofosfamida Animal – da – colab.(1995) 

Vitamina E Doxorubicină, 5-fluorouracil Animal da da – colab.(1995) 

Vitamina E doxorubicina 

In vitro și 

animal da Efect citotoxic – colab.(1997) 

Vitamina E 

Doxorubicină, metotrexat, 

vincristină 

In vitro și 

animal da Efect citotoxic – colab.(1986) 

Vitamina E cisplatina Animal – da – 

Vitamina E cisplatina Omul (30) da – – 

2006a , Argyriou și 

colab., 2006b 

Vitamina E 

Ciclofosfamida, doxorubicina, 

5-fluorouracil Uman 

Nicio 

diferenta Nicio diferenta – 

Vitamina E doxorubicina Omul (12) da da – colab.(1983) 
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antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de răspuns 

terapeutic mai 

mare 

Creșterea 

supraviețuirii 

Vitamina E 

Chimioterapia pentru leucemie 

mielogenă acută, transplant Omul (20) da da – 

Vitamina E doxorubicina Omul (16) 

Nicio 

diferenta Nicio diferenta Nicio diferenta colab.(1980) 

Vitamina E Acid 13-cis retinoic Omul (66) da da da 

Vitamina E Acid 13-cis retinoic Omul (39) da – – colab.(1992) 

Vitamina E 

Tot acidul trans retinoic, 

eritropoietina Omul (17) da da – colab. (1996) 

Vitamina E 

Ciclofosfamida, adrianmicina, 

5-fluorouracil Omul (21) da da – colab. (1995) 

Vitamina E Doxorubicină, Nifedipină Omul (12) da da – colab. (1996) 

Vitamina E 

5-fluorouracil, Cisplatin, 

Doxorubicin, citozină de 

arabinozil Omul (18) da da – colab. (1992) 

Vitamina E Adrianmycin Omul (16) 

Nicio 

diferenta Nicio diferenta – 

Vitamina E Adrianmycin Omul (18) da da – 

Vitamina E doxorubicina Animal da – da 

Vitamina E doxorubicina Animal da – da (1978) 

Vitamina E Camptothecin Animal da – – 2011, Singh et al., 

2011a , Singh et al., 
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Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de răspuns 

terapeutic mai 

mare 

Creșterea 

supraviețuirii 

Marar, 2012 

Vitamina E Camptothecin In vitro da – – 

2012b , Singh et al., 

2013 

Vitamina E Metotrexatul In vitro da – – 

Vitamina E doxorubicina Animal da – – 

1990a , Geetha et al., 

1990b , Geetha et al., 

1991 

Vitamina E 

Bleomycin, 5- fluorouracil, 

Adrianmycin, 

Cisplatin,mutamycin, CCNU, 

DTIC, Chlorozotocin In vitro – da – 

Vitamina E cisplatina 

Human 

(27) da No difference No difference 

Vitamina E 

Cisplatin, Carboplatin, 

Oxaliplatin and combination 

Human (2 

0 7) 

No 

difference No difference No difference al. (2011) 

Vitamina E Paclitaxel 

Human 

(32) da – – 

2006a , Argyriou et 

al., 2006b 

Vitamina E doxorubicina Animal da – – (1992) 

High dose 

pyrridoxine chimioterapia 

Human 

(6300) da da da (1988) 

High dose 

pyrridoxine Cisplatin, Hexamethylamine 

Human 

(248) da – – 
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antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de răspuns 

terapeutic mai 

mare 

Creșterea 

supraviețuirii 

Menadione 

(Vitamin D 

analogue) Mitomycin-C 

Human 

(51) da da – 

Vitamin K 3 chimioterapia 

Human 

(14) da da – (1987) 

Vitamin D and 

analogues 

(PRI-2191 

AND PRI-

2205) 5-fluorouracil Animal da da da 

2013a , Milczarek et 

al., 2013b 

Vitamin D 3 cisplatina In vitro – da – 

Vitamin D 

analogues Irinotecan Animal – da da 

2013a , Milczarek et 

al., 2013b 

Vitamin D 

analogues Oxaliplatina Animal – da – 

2013a , Milczarek et 

al., 2013b 

Vitamin D 

analogue 

(PRI-2191) Imatinib mesylate In vitro – da – 

Vitamin K 2 cisplatina In vitro da da – 

Vitamin K 3 Adrianmycin In vitro – da – 

Vitamina B 

3-ethoxy-2-oxobutyraldehyde 

Bis (thiosemicarbazone) Animal da da – 

Vitamin D 

analogues 

(PRI-1906 

And PRI-

1907) ciclofosfamida Animal 

da (la doza 

mai mica ) da – 
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antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de răspuns 

terapeutic mai 

mare 

Creșterea 

supraviețuirii 

Vitamin B 

complex Gentamycin sulphate 

Animal 

(16) da – – 

Vitamina B cisplatina Animal 

da (scade 

toxicitatea) – – 

Tabelul 2 reprezintă datele colectate dintr-un total de șaizeci și șase de articole evaluate de colegi, care au explorat 

consecințele antioxidanților cum ar fi GSH, melatonina și NAC în chimioterapeutice. Printre acestea, numărul total 

de studii clinice este de 32, care au avut participarea a 1415 subiecți masculi și femei, atât. Numărul total al 

articolelor in vitroși modelul animal sunt 5 și respectiv 8. Acești 3 antioxidanți sunt utilizați în combinație specifică 

cu 22 de agenți chimioterapeutici diferiți. Combinația dintre GSH și chimioterapie este cea mai studiată categorie în 

rezultatele noastre (23 din 46). Substanțele antioxidante au fost descrise ca fiind fie „glutation”, fie glutation redus. 

12 din 46 de rapoarte au sugerat utilizarea melatoninei în chimioterapia și restul cancerului. 11 rapoarte se referă la 

co-suplimentarea cu NAC împreună cu medicamentele care tratează cancerul. Dintre cele 46 de rapoarte, 35 (76%) 

articole afirmă că administrarea antioxidantă atenuează toxicitatea indusă de medicamente care indică potențialul 

superior al tuturor celor trei antioxidanți în clinică și in vitroSetări. 12 rapoarte (26%) confirmă răspunsul terapeutic 

superior la suplimentele antioxidante, 4 rapoarte au publicat posibila sau parțială utilitatea acestor antioxidanți în 

timpul chimioterapiei și odihna. 29 articole sugerează că rolul antioxidant nu este posibil în creșterea răspunsului 

terapeutic. Puține (6) rapoarte arată, de asemenea, supraviețuirea crescută a subiecților atunci când este prevăzută cu 

antioxidanți împreună cu chimioterapia. 

tabel 2 
Efectul suplimentării GSH, Melatoninei și NAC în combinație cu diferiți agenți chimioterapeutici în diferite studii 

clinice, precum și în studiile in vivo și in vitro . 

antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul 

de 

studiu 

(n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de 

răspuns 

terapeutic 

mai mare 

Creșterea 

supraviețuirii Autor (referință) 

GSH Ciclofosfamida, cisplatina 

Omul 

(79) da da – 

Di Re și 

colab. (1993) 

GSH Ciclofosfamida, cisplatina 

Omul 

(20) da da – 

Locatelli și 

colab. (1993) 

GSH 

Epirubicină, Cisplatină, 5-

fluorouracil Uman – – – 

Zhang și 

colab. (1999) 

GSH 

Epirubicină, Cisplatină, 5-

fluorouracil 

Omul 

(50) – da – 

Cascinu și 

colab. (1988) 
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antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul 

de 

studiu 

(n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de 

răspuns 

terapeutic 

mai mare 

Creșterea 

supraviețuirii Autor (referință) 

GSH 5-fluorouracil Animal da 

Nicio 

diferenta – 

Danysz și 

colab. (1984) 

GSH 5-fluorouracil Animal da 

Nicio 

diferenta – 

Danysz și 

colab. (1983) 

GSH cisplatina 

Omul 

(151) da Posibil Nicio diferenta 

Smyth și 

colab. (1997) 

GSH cisplatina 

Omul 

(24) da Posibil Nicio diferenta 

Cascinu și 

colab. (1995) 

GSH Cisplatină, Carboplatină 

Omul 

(50) da da da 

Bohm și 

colab. (1999) 

GSH Cisplatină, Ciclofosfamidă 

Omul 

(35) da da – 

Bohm și 

colab. (1991) 

GSH 5-fluorouracil și Cisplatin 

Omul 

(11) da – – 

Cozzaglio și 

colab. (1990) 

GSH Cisplatină, Ciclofosfamidă 

Omul 

(40) da da – 

Di Re și 

colab. (1990) 

GSH Cisplatină, Bleomicină 

Omul 

(12) da da – 

Leone și 

colab. (1992) 

GSH ciclofosfamida Uman da – – 

Nobile și 

colab. (1989) 

GSH Cisplatină, Ciclofosfamidă 

Omul 

(16) da – – 

Oriana și 

colab. (1987) 

GSH cisplatina Uman da – – 

Parnis și 

colab. (1995) 
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antioxidant Tipul de chimioterapie 

Tipul 

de 

studiu 

(n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de 

răspuns 

terapeutic 

mai mare 

Creșterea 

supraviețuirii Autor (referință) 

GSH cisplatina 

Omul 

(16) da – – 

Plaxe și 

colab. (1994) 

GSH cisplatina 

Omul 

(54) 

Nicio 

diferenta da – 

Bogliun și 

colab. (1996) 

GSH 

Oxalipaltin, leucovorin și 5-

fluorouracil 

Omul 

(52) da 

Nicio 

diferenta – 

Cascinu și 

colab.(2002) 

GSH 

Cisplatină, 5-fluorouracil, 

etopozidă 

Omul 

(20) da 

Nicio 

diferenta Nicio diferenta 

Schmidinger și 

colab. (2000) 

GSH 

Mitomycin-C, 5-fluorouracil 

și fenobarbital 

Omul 

(207) 

Nicio 

diferenta 

Nicio 

diferenta da 

Fujimoto și 

colab. (1983) 

GSH cisplatina 

Human 

(33) da 

No 

difference No difference 

Colombo et al. 

(1995) 

melatonina ciclofosfamida Animal da 

No change 

in 

therapeutic 

effect – 

Musatov et al. 

(1997) 

melatonina Cisplatin, Etoposide 

Human 

(70) da 

No 

difference da 

Lissoni et al. 

(1997) 

melatonina Cisplatin, Etoposide 

Human 

(20) da – da 

Ghielmini et al. 

(1990) 

melatonina epirubicin 

Human 

(12) da – – 

Lissoni et al. 

(1999) 

melatonina tamoxifenul 

Human 

(14) da Parțial – 

Lissoni et al. 

(1995) 

melatonina tamoxifenul 

Human 

(25) da Parțial da 

Lissoni et al. 

(1996) 
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melatonina Interleukin-2 Uman – Synergistic – 

Lissoni et al. 

(1994) 

melatonina Cisplatin and Etoposide 

Human 

(100) da da – 

Lissoni et al. 

(2003) 

melatonina 

Non – small cell lung: 

Cisplatin, Etoposide and 

Gemcitabine Breast: 

Doxorubicin, Mitoxantrone 

and Paclitaxel; 

Gastrointestinal: 5 FU & 

folinic acid. Head and neck 

cancer: 5-fluorouracil and 

Cisplatin 

Human 

(250) da da da 

Lissoni et al. 

(1993) 

melatonina Irinotechan 

Human 

(30) 

No 

difference 

No 

difference – Cerea et al. (2003) 

melatonina 

Cytarabine, Daunorubicin, 

and Etoposide In vitro 

No 

difference 

No 

difference No difference 

Mustafa et 

al. (2011) 

melatonina 

Vincristine / 

Isophosphamide In vitro da da – 

Casada-Zapico et 

al. (2010) 

NAC Isophosphamide Uman da 

No 

difference – 

Slavik and Saiers 

(1983) 

NAC Isophosphamide Uman da 

No 

difference – 

Holoye și 

colab. (1983) 

NAC ciclofosfamida Animal da 

Nicio 

diferenta – 

Levy și Vredevoe 

(1983) [150] 

NAC ciclofosfamida Animal da 

Nicio 

diferenta – 

Harrison și 

colab.(1983) 
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NAC ciclofosfamida Animal da 

Nicio 

diferenta – 

Palermo și 

colab. (1986) 

NAC doxorubicina 

Omul 

(24) 

Nicio 

diferenta 

Nicio 

diferenta – 

Myers și colab., 

1983, Unverferth 

și colab., 1983 

NAC doxorubicina Animal da 

Nicio 

diferenta – 

Olson și 

colab. (1983) 

NAC doxorubicina Animal da 

Nicio 

diferenta – 

Schmitt-Graff și 

Scheulen (1986)  

NAC 

Cisplatina sau BCNU sau 

doxorubicina sau vincristina 

sau camptotecina In vitro Posibil – – 

Roller și Weller 

(1998) 

NAC cisplatina In vitro Posibil  – 

Miyajima și 

colab. (1999) 

NAC și 

tiosulfat de 

sodiu cisplatina In vitro da – – 

Dickey și 

colab. (2005) 

Deschideți într-o fereastră separată 

(n) = numărul de subiecți implicați în studiul clinic; GSH (Glutation); NAC (N-acetilcisteina). 

Tabelul 3 reprezintă date colectate din articolul 26 de cercetare evaluat de către colegi, care se concentrează asupra 

înțelegerii rolului antioxidanților cum ar fi Quercetin, Selenium și Coenzima Q10 în timpul chimioterapiei. Aceste 

date cuprind 6 studii clinice care implică 270 de subiecți (atât bărbați cât și femei), 15 studii pe animale și 8 studii in 

vitromodel. 10 diferiți agenți chimioterapeutici au fost utilizați individual sau în combinație cu cei trei antioxidanți 

enumerați mai sus. 5 articole de cercetare explică efectul quercetinului în chimioterapie, din care toate cele 5 

cercetări sugerează o rată mai mare de răspuns terapeutic în prezența antioxidantului. Din cele 10 rapoarte privind 

seleniul, 8 articole (80%) au dezvăluit faptul că administrarea concomitentă de seleniu împreună cu diferite 

substanțe chimioterapeutice conduc la diminuarea superioară a toxicității induse în timpul terapiilor. De asemenea, 

din 11 rapoarte, 9 articole (81%) susțin suplimentele de antioxidanți pentru a atenua toxicitatea indusă de 

medicamente. Din totalul de 26 de rapoarte, 18 articole (69%) confirmă faptul că reducerea toxicității mediate prin 

antioxidanți și restul a 8 articole publicate fără modificări ale datelor sau studiul nu a fost aplicabil.15 articole (57%) 

au arătat că suplimentarea cu antioxidanți crește eficiența terapeutică a medicamentului împotriva cancerului, posibil 

prin efect sinergie, în timp ce nu există rapoarte privind creșterea timpului de supraviețuire la subiecții sau modelele 

utilizate în studii. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0615
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0615
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0550
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0550
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0920
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0920
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0595
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0595
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0760
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0760
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0725
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0725
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0530
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0530
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0205
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgS21DYlbX5ED2B6_Hed2G9QzXkrQ#b0205
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/table/t0010/%3Freport%3Dobjectonly&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgMyfSho9zeCExy6VqKCRJnoEaDYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=auto&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111235/table/t0015/&xid=25657,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhic3yk5RAzhAzndWkILT3AJjdSSqg


Tabelul 3 
Efectul suplimentelor Quercetin, Selenium și Coenzima Q10 în combinație cu diferiți agenți chimioterapeutici în 

diferite studii clinice, precum și în studiile in vivo și in vitro . 

antioxidant 

Tipul de 

chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de 

răspuns 

terapeutic 

mai mare 

Creșterea 

supraviețuirii Autor (referință) 

quercetin 

Busulfan, 

Cisplatin 

Animale șiin 

vitro – da – Scambia și colab. (1992) 

quercetin 

Doxorubicina, 

Daunorubicina In vitro – 

Creșterea 

efectului 

citotoxic – 

Scambia și colab., 

1994 , Critchfield și 

colab., 

1994 ,Versantvoort și 

colab., 1993 

quercetin cisplatina 

Animale șiin 

vitro – 

Creșterea 

efectului 

terapeutic și a 

efectului 

citotoxic – Hofmann și colab. (1990) 

Seleniu Melphalan In vitro da Nicio diferenta 

Numărul crescut 

de celule viabile Tobey și Tesmer (1985) 

Seleniu doxorubicina Animal da – – Boucher și colab. (1995) 

Seleniu doxorubicina Animal da – – Coudray și colab. (1995) 

Seleniu doxorubicina Animal – da – Shallom și colab. (1995) 

Seleniu Metotrexatul Animal – da – Milner și colab.(1981) 

Seleniu cisplatina Omul (41) da – – Hu și colab. (1997) 

Seleniu cisplatina Animal da da – 

Naganuma și 

colab. (1984) 

Seleniu Cispltin In vitro da da – Berry și colab. (1984) 

Seleniu cisplatina Animal da da – Ohkawa și colab. (1988) 
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antioxidant 

Tipul de 

chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de 

răspuns 

terapeutic 

mai mare 

Creșterea 

supraviețuirii Autor (referință) 

Seleniu ciclofosfamida Animal da da – 

Chakraborty și 

colab. (2009) 

Coenzima 

Q10 

Ciclofosfamidă + 

doxorubicin + 5-

fluorouracil 

Umane (40) și 

animale 

(terapie 

combinată) da da – 

Takimoto și 

colab. (1982) 

Coenzima 

Q10 

Ciclofosfamidă + 

OK432 

Animale 

(terapie 

combinată) da da – Kokawa și colab. (1983) 

Coenzima 

Q10 doxorubicina Omul (10) da Nicio diferenta – Cortes și colab. (1978) 

Coenzima 

Q10 doxorubicina Omul (80) da Nicio diferenta – Okuma și colab. (1984) 

Coenzima 

Q10 doxorubicina Animal da Nicio diferenta – Shaeffer și colab. (1980) 

Coenzima 

Q10 tamoxifenul Animal – da – 

Perumal și colab., 

2005a , Perumal și colab., 

2005b 

Coenzima 

Q10 doxorubicina Omul (79) da da – Tsubaki și colab. (1984) 

Coenzima 

Q10 

Doxorubicina, 

Daunorubicina Omul (20) da – – Iarussi și colab. (1994) 

Coenzima 

Q10 doxorubicina Animal da – – El-Sheikh și colab.(2012) 

Coenzima 

Q10 cisplatina 

Animale de 

companie (32) da – – Fouad și colab. (2010) 
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antioxidant 

Tipul de 

chimioterapie 

Tipul de 

studiu (n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de 

răspuns 

terapeutic 

mai mare 

Creșterea 

supraviețuirii Autor (referință) 

Coenzima 

Q10 doxorubicina In vitro da Nicio diferenta – 

Greenlee și colab., 

2012a , Greenlee și 

colab., 2012b 

Deschideți într-o fereastră separată 

(n) = numărul de subiecți implicați în studiul clinic. 

În Tabelul 4 , sunt încorporate date din douăzeci și două de observații de cercetare care analizează rezultatul 

amestecului de antioxidanți împreună cu medicamentele care tratează cancerul. Multe articole de cercetare arata 

ca amestecul de antioxidanti poate fi mai benefic decat utilizarea de antioxidanti individual. Un total de 15 

antioxidanți într-o combinație specifică la o anumită doză au fost combinate cu un regim de chimioterapie bine 

programat, care a inclus 17 tipuri diferite de agenți chimioterapeutici. Aceste date reprezintă 15 studii clinice, 

inclusiv 571 subiecți, 4 studii pe animale și 3 experimente in vitromodel. Din 22, 16 articole (72%) accentuează 

ameliorarea toxicității prin amestecul antioxidant în timpul terapiei, 15 rapoarte de cercetare au evidențiat un 

răspuns terapeutic crescut și 5 state a fost o creștere a timpului de supraviețuire după administrarea antioxidantă. 

Tabelul 4 
Efectul combinatoric al unui amestec de antioxidanți cu diferiți agenți chimioterapeutici în diferite studii clinice, 

precum și în studiile in vivo și in vitro . 

Antioxidantii Tipul de chimioterapie 

Tipul 

de 

studiu 

(n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de 

răspuns 

terapeutic 

mai mare 

Creșterea 

supraviețuirii Autor (referință) 

Vit C și K3 

Ciclofosfamida, 

doxorubicina 5-

fluorouracil Animal da da – 

Taper și 

colab. (1987) 

Beta caroten, Vit A, 

Vit C, Vit E 

Cisplatină, tamoxifen, 

interferon In vitro – 

Creșterea 

efectului 

citotoxic – 

Prasad și 

colab. (1994) 

Vit A, Beta caotene, 

vitamina E, tiamina, 

riboflavina, 

piridoxina, vitamina 

B12, vitamina D, 

vitamina C, calciu si 

biotina 

Ciclofosfamida, 

doxorubicina, 

vincristina 

Omul 

(18) da da da 

Jaakkola și 

colab. (1992) 
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Antioxidantii Tipul de chimioterapie 

Tipul 

de 

studiu 

(n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de 

răspuns 

terapeutic 

mai mare 

Creșterea 

supraviețuirii Autor (referință) 

Vit C, Vit E și GSH 

Peplomycn, 5-

fluorouracil 

Omul 

(63) da da – 

Osaki și 

colab. (1994) 

Vit A și Vit E 

5-fluorouracil, 

Methotrexat, 

Leucovorin, Epirubicin 

Omul 

(41) – – da 

Pyrhonen și colab., 

1995a ,Pyrhonen și 

colab., 1995b 

Materii nutritive 

antioxidante 

Chimioterapia (site-ul 

corespunzător) 

Omul 

(58) da da – 

Copeland și 

colab. (1975) 

Vit A, beta-caroten, 

Vit E și seleniu 

Ciclofosfamida, 

doxorubicina-HCI, 

vincristina 

Omul 

(18) da da da 

Jaakkola și 

colab. (1992) 

Vit C, vitamina E, 

caroten și seleniu chimioterapia 

Omul 

(32) da da da 

Lockwood și 

colab. (1994) 

Vit C, E și Glutation 

5-fluorouracil, 

Peplomycin 

Omul 

(63) da da – 

Osaki și 

colab. (1994) 

Vit A și Vit E 

5-fluorouracil, 

Epidoxorubicin, 

Metotrexat 

Omul 

(41) da – da 

Pyrhonen și colab., 

1995a ,Pyrhonen și 

colab., 1995b 

Vit A, Vit C și Vit E 

Chimioterapia (site-ul 

corespunzător) 

Omul 

(20) da da – 

Sakamoto și 

colab. (1983) 

Vit A, Vit C, Vit E 

and Selenium chimioterapia Uman da – – 

Thiruvengadam et 

al. (1996) 

Acetyl cysteine, Vit 

C and Vit E chimioterapia 

Human 

(14) da – – Wagdi et al. (1995) 

Vit C and Vit K 

Cyclophosphamide, 

Vinblastine, 

Doxorubicin, 5-

fluorouracil, 
Animal – da – 

Chinery et al. 

(1997) 
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Antioxidantii Tipul de chimioterapie 

Tipul 

de 

studiu 

(n) 

Reducerea 

toxicității 

Rata de 

răspuns 

terapeutic 

mai mare 

Creșterea 

supraviețuirii Autor (referință) 

Procarbazine, 

Asparginse 

Vit C and Vit E Mixed chemotherapy 

Human 

(25) 

No 

difference No difference No difference Wagdi et al. (1996) 

Antioxidant mixtrue, 

Vit C, Vit E and β-

carotene 

Carboplatin and 

Paclitaxel 

Human 

(136) 

No 

difference No difference No difference 

Pathak et al. 

(2005) 

Vit A, Vit E, 

Coenzyme Q10, Vit 

C, β- carotene 

Carboplatin and 

Paclitaxel 

Human 

(2) da da – 

Jeanne Drisko et 

al. (2003) 

Vit C and E 

5-fluorouracil, 

Doxorubicin, 

Cyclophosphamide 

Human 

(40) da da – Suhail et al.(2012) 

13- cis -retinoic acid 

and Vit D 3 5-fluorouracil In vitro – da – 

Dalirsani et 

al.(2012) 

Vit C and Vit E doxorubicina Animal 

Yes (dose 

dependent) 

Yes (dose 

dependent) – 

Antunnes et 

al.(1998) 

Riboflavin, Niacin 

and Co-enzyme Q10 tamoxifenul Animal da da – 

Perumala et al. 

(2005) 

Vit D 3 și acid 

retinoic cisplatina In vitro da 

Nu a scăzut 

dimensiunea 

tumorii – 

Jorgensen și 

colab. (2013) 

Deschideți într-o fereastră separată 

(n) = numărul de subiecți implicați în studiul clinic. 

3. Concluzie 
Această revizuire constituie un total de 174 articole recenzate de la egal la egal, din 1967 până în prezent, 

cuprinzând 93 de studii clinice cu un număr cumulat de 18208 de subiecți, 56 de animale și 35 in vitroStudii. Din 

totalul cazurilor raportate in 174 de articole de cercetare, 138 de lucrari de cercetare au raportat consecinte 

ale suplimentelor antioxidante in timpul sau dupa stabilirea chimioterapeutic, din care 122 articole (88%) 

afirma ca antioxidantii atenueaza toxicitatea indusa de agenti chimioterapici.  
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Din 130 de articole, 91 articole (70%) raportează că eficiența terapeutică a chimioterapiei crește în prezența 

antioxidanților. Suplimentarea antioxidantă conjugată a fost, de asemenea, văzută pentru a mări timpul de 

supraviețuire la pacienți în conformitate cu 26 de rapoarte (63%) din articolul 41 de cercetare. Astfel, datele 

noastre cuprinzătoare sugerează că antioxidanții nu interferează cu chimioterapia și pot fi prescrise în timpul 

stabilirii clinice pentru a crește nivelul de viață. 

4. Discutie 
Apariția tratamentelor moderne de cancer a îmbunătățit substanțial rata de supraviețuire a pacienților. Îmbunătățirea 

supraviețuirii reflectă progresul în diagnosticarea stadiului incipient și utilizarea chimioterapiei asociate. Totuși, 

agenții chimioterapeutici sunt asociați cu toxicitatea datorită potențialului lor de a viza rapid împărțirea celulelor 

normale în organism. Principala preocupare a chimioterapiei este stresul oxidativ asociat consumului de droguri, 

care are ca rezultat multe efecte secundare. 

Utilizarea antioxidanților poate fi benefică în acest sens, deoarece acestea reduc la minimum sarcina radicalilor 

reactivi liberi în celule și astfel pot reduce durata regimurilor de chimioterapie. În ciuda aproape două decenii de 

cercetare care investighează utilizarea suplimentelor antioxidante dietetice în timpul chimioterapiei convenționale, 

controversa rămâne cu privire la eficacitatea și siguranța acestui tratament complementar. Mai multe studii clinice 

randomizate au demonstrat că administrarea concomitentă de antioxidanți cu chimioterapie reduce efectele 

secundare asociate tratamentului. Unele date indică faptul că antioxidanții pot proteja celulele tumorale, precum și 

celulele sănătoase, de leziunile oxidative generate de anumiți agenți chimioterapeutici. Cu toate acestea, alte date 

sugerează că antioxidanții pot proteja țesuturile normale de leziunile induse de chimioterapie fără a scădea controlul 

tumorilor. 

Lipsa entuziasmului dintre oncologii clinici pentru folosirea unor doze mari de vitamine antioxidante în combinație 

cu chimioterapia se bazează în primul rând pe teama că vitaminele antioxidante pot proteja atât celulele normale, cât 

și celulele canceroase împotriva radicalilor liberi care sunt generați de majoritatea agenților chimioterapeutici. 

Deseori, există dezacord cu privire la modul în care ar putea terapia antioxidantă să protejeze celulele normale 

împotriva deteriorării cauzate de terapiile de cancer, fără a afecta sau a crește efectul lor citotoxic împotriva 

celulelor maligne? Răspunsul la această întrebare nu este în întregime constatat, dar există anumite concepte care ne-

ar putea ajuta să înțelegem. Una este aceea că, dacă generarea ROS de către agentul chimioterapic de cancer sau un 

intermediar al radicalului liber al medicamentului joacă un rol în citotoxicitatea acestuia, antioxidantul poate 

interfera cu activitatea antineoplazică a medicamentului. In orice caz,dacă speciile reactive sunt responsabile numai 

pentru efectele adverse ale medicamentului, antioxidantul poate reduce de fapt severitatea unui astfel de efect fără a 

interfera cu activitatea antineoplazică a medicamentului. Astfel, este important să se facă distincția între capacitatea 

unui medicament de a induce stresul oxidativ în sistemul biologic și rolul, dacă există, că ROS sau radicalii liberi 

joacă un rol intermediar în mecanismul de acțiune al medicamentului. În al doilea rând, de ce se constată că 

antioxidanții cresc efectul citotoxic al medicamentului împotriva celulelor maligne, este că chimioterapia dăunează 

adesea ADN-ului, ceea ce determină celulele să sufere apoptoză, mai degrabă decât necroza. Deoarece multe 

tratamente antioxidante stimulează căile apoptotice, există potențialul pentru un efect complementar cu 

chimioterapia și antioxidanții. A treia viziune este că,mecanismele defensive ale multor celule canceroase sunt 

cunoscute ca fiind afectate. Acest lucru face ca celulele tumorale să nu poată utiliza antioxidanții suplimentari într-o 

capacitate de reparație. 

Comunitatea de cercetare în domeniul cancerului clinic ar trebui să coopereze și să se concentreze asupra studiilor 

noi privind utilizarea unei combinații specifice de antioxidanți în chimioterapie și să determine dozele optime de 

antioxidanți pentru un anumit tip de cancer. Studiile mecanice privind interacțiunea dintre antioxidanți și tratamentul 

cancerului convențional ar putea, de asemenea, să conducă la noi biomarkeri pentru evaluarea adecvării dozei. 
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Rațiunea științifică pentru utilizarea micronutrienilor multipli cu doze 

mari ca adjuvant la terapiile cancer standard și experimentale 

pentru cancer. 
 Prasad KN, și colab. J Am Coll Nutr. 2001. 

Am emis ipoteza că micronutrienții cu doze mari, inclusiv antioxidanții, ca adjuvant la terapiile cancer standard 

(radioterapie și chimioterapie) sau terapie experimentală (hipertermie și imunoterapie), pot îmbunătăți eficacitatea 

terapiei cancerului prin creșterea răspunsului tumoral și scăderea toxicității. Câteva studii in vitro și câteva 

investigații in vivo susțin această ipoteză.  
O a doua ipoteză este că antioxidanții pot interfera cu eficacitatea radioterapiei și chimioterapiei. Această ipoteză se 

bazează pe conceptul că antioxidanții vor distruge radicalii liberi care sunt generați în timpul terapiei, protejând 

astfel celulele canceroase împotriva morții. Nici una dintre datele publicate despre efectul antioxidanților în 

combinație cu radiații sau agenții chimioterapeutici asupra celulelor tumorale nu susține a doua ipoteză.  
 Se prezintă raționamentul științific în sprijinul unui protocol micronutrient care urmează să fie utilizat ca 

adjuvant la tratamentul standard sau experimental al cancerului. 

motive pentru a lua MEGAdoze de antioxidanti multiplii in timpul 

chimio/radioterapiei si NU doze mici 
 PDF 

 
Majoritatea oncologilor nu recomandă antioxidanți pacienților lor în timpul terapiei standard, dar unii le pot recomanda în doze mici 

după finalizarea terapiei. Cu toate acestea, aproximativ 60% dintre pacienți iau antioxidanți în timpul terapiei standard fără cunoștința 

medicilor oncologi. Prin urmare, o strategie rațională de utilizare a antioxidanților și a derivaților acestora în combinație cu terapia 

standard poate fi dăunătoare, deoarece antioxidanții endogeni (agenți de glutation și antioxidanți-crescători) în orice doză – 

sau antioxidanți dietetici și derivații lor, cum ar fi vitamina A, inclusiv acid retinoic; vitamina C; Vitamina E sub formă de d -al-

tocoferil succinat (α-TS) 4 și β-caroten natural în doze mici – pot proteja celulele canceroase în timpul terapiei și pentru că doze mici de 

antioxidanți alimentari individuali pot stimula proliferarea celulelor canceroase reziduale. Trebuie dezvoltată o terapie adecvată. 

Antioxidanții dietetici în doze MARI induc diferențierea, inhibarea proliferării și apoptoza, în funcție de doza și tipul de antioxidanți, 

programul de tratament și tipul de celule tumorale, fără a produce efecte similare asupra majorității celulelor normale in vitro și in vivo 

( 1 – 2 ) . Efectul acestor agenți asupra celulelor canceroase care inhibă creșterea poate să nu implice acțiuni antioxidante, dar poate 

implica schimbări în expresia genelor și a nivelurilor de proteine și translocarea anumitor proteine dintr-un compartiment celular în 

altul. DE EXEMPLU Un amestec de acid retinoic, α-TS, vitamina C și carotenoizi produce ∼50% inhibiție de proliferare în celulele 

melanomului uman în cultură la doze care nu reduc proliferarea atunci când sunt utilizate individual.NUMAI Dublarea dozei de vitamina 

C din amestec provoacă aproximativ 90% inhibare de proliferare. În plus față de antioxidanții alimentari și derivații lor, antioxidanții 

obținuți endogen, cum ar fi supraexprimarea dismutazei mitocondriale de mangan-superoxid (Mn-SOD) și a agentului N- acetilcisteină 

(NAC) care reduc proliferarea celulelor canceroase în cultură. 

Datele de laborator ( 1 – 2 ) arată că antioxidanții protejează celulele canceroase atunci când antioxidanții alimentari sau endogeni sunt 

administrați o singură dată, la doze mici care nu afectează proliferarea celulelor canceroase, cu puțin timp înainte de agenții 

terapeutici. De exemplu, o singură doză mică de α-TS, d -a-tocoferol (α-T), vitamina C sau NAC administrată cu puțin timp înainte de 

iradiere reduce eficiența iradierii x la modelele in vitro și in vivo. Supraexprimarea Mn-SOD îmbunătățește radiorezistența celulelor 

tumorale în cultură. 

Experimentele de laborator ( 1 – 2 ) arată, de asemenea, că dozele MARI care inhibă creșterea de α-TS, vitamina C și acid 

retinoic administrate înainte și după iradiere sporesc efectul iradierii x asupra celulelor canceroase în cultură și protejează fibroblastele 

normale împotriva unor distrugeri ale radiațiilor . Vitamina A și β-carotenul în doze mari, administrate zilnic înainte de iradierea x și pe 

întreaga perioadă de observație, produc o rată de> 90% vindecare la șoareci cu adenocarcinom mamar transplantat; în timp ce 

tratamentul cu radiații singur sau cu antioxidant singur este ineficient. Administrarea de antioxidanți alimentari multipli (vitaminele A, C 

și E) reduce mielosupresia fără a proteja celulele canceroase la șoarecii tratați cu radioimunoterapie. 

Câteva studii raportează că concentrațiile de inhibare a creșterii de vitamina C, α-TS, vitamina A (inclusiv retinoizi) și carotenoizi, 

inclusiv β-carotenul îmbunătățesc efectul agenților chimioterapici asupra celulelor canceroase de șoarece și umane în cultură. Măsura 

acestei îmbunătățiri depinde de doza și forma antioxidanților;schema de tratament, doza și tipul de agenți chimioterapeutici; și tipul de 

celule tumorale. 

 Un amestec de acid retinoic, α-TS, vitamina C și carotenoizi la concentrații care inhibă creșterea îmbunătățește efectul unor agenți 

chimioterapeutici asupra celulelor melanomului uman din cultură. 

Vitamina A (retinil palmitat) sau β-caroten sintetic, în doze mari, în combinație cu ciclofosfamidă, crește rata de vindecare de la 0 la> 

90% la șoarecii cu adenocarcinomul sânului transplantat. 

Un analog de vitamina E solubil în apă (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrameitilchroman-2-carboxilic; vitamina E), îmbunătățește efectul 

antitumoral al 5-fluorouracilului (5-FU) la șoarecii atimici cu colorectal uman cancer. 
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Retinoidul sintetic (fenretinidă) este eficient împotriva unei xenografe de carcinom ovarian uman și a activității potențiale a cisplatinei. 

 Tratamentul cu antioxidanți dietetici reduce toxicitatea iradierii și agenților chimioterapeutici la șoarecii normali și la pacienții care 

primesc terapie. 

Unele mecanisme propuse pentru efectul sporit al iradierii x și al agenților chimioterapeutici de către antioxidanții dietetici și derivații 

acestora includ următoarele: 

 a ) doze mari de antioxidanți dietetici înainte de iradiere sau agenți chimioterapeutici inițiază deteriorarea celulelor canceroase, dar nu și 

în celulele normale și celulele canceroase suferă daune suplimentare în timpul tratamentului cu acești agenți prin alte mecanisme decât 

radicalii liberi; 

b ) acidul retinoic inhibă repararea deteriorării radiațiilor în celulele canceroase și, prin urmare, deteriorarea celulelor canceroase este 

îmbunătățită în continuare prin prezența continuă a acidului retinoic după iradiere; 

c ) apoptoza indusă de α-TS în celulele canceroase este independentă de p53 și p21, în timp ce apoptoza indusă de 5-FU este mediată 

prin p53 și p21 și, prin urmare, combinația celor două poate fi mai eficientă decât agenții individuali; 

d ) expresia ridicată a oncogenelor c-myc și H-ras crește radiorezistența celulelor tumorale, în timp ce doza mare α-TS reduce expresia 

acestor oncogene și, prin urmare, α-TS administrată înainte de iradiere poate spori sensibilitatea acestor celule la radiații ; și  

e ) α-TS acționează ca un agent antiangiogeneză in vivo, în timp ce agenții terapeutici standard nu, și, prin urmare, combinația celor doi 

poate fi mai eficientă decât agenții individuali. 

Paisprezece pacienți nerandonizați cu cancer pulmonar cu celule mici au primit tratament cu antioxidanți multipli cu chimioterapie și / 

sau radiații. Perioada de supraviețuire mediană a fost semnificativ îmbunătățită și pacienții au tolerat bine chimioterapia și 

iradierea. Observații similare au fost făcute în mai multe setări de practică privată ( 3 ). 

Un studiu pilot randomizat (Faza I-II) a fost realizat cu multi-micronutrienți în doză mare, incluzând antioxidanți dietetici și derivații lor 

– Sevak, un preparat multivitaminic; 8 g vitamina C ca ascorbat de calciu; 800 UI de vitamina E ca α-TS; și 60 mg de β-caroten 

natural – administrate pe cale orală, împărțite în 2 doze (jumătate dimineața și jumătate seara-NOTA acestea NU sunt nici pe departe 

dozele care ating efecte dorite in cancer) la pacienții cu cancer de sân în stadiul 0-III care urmează radioterapie. Au fost 25 de pacienți 

din grupul de radiații și 22 de pacienți din lotul combinat. O perioadă de urmărire de 22 de luni în timpul căreia nu au fost administrate 

suplimente de întreținere a arătat că 1 pacient din grupul de radiații a dezvoltat un nou cancer la sânul contralateral și un altul din același 

grup a dezvoltat carcinom lobular in situ la sânul opus. În grupul de combinație nu s-au dezvoltat tumori noi ( 4 ). 

Un alt studiu randomizat cu antioxidanți cu doze mari (8 g de vitamina C ca acid ascorbic, 800 UI de α-TS și 60 mg de β-caroten, 

plus 800 μg de seleniu) în combinație cu agenți chimioterapeutici (cisplatin și paclitaxel) a fost efectuat la pacienți cu carcinom 

pulmonar avansat, fara celule mici,Acest studiu a făcut 34 de pacienți cu chimioterapie și 31 de pacienți cu terapie combinată au raportat 

efecte benefice asupra răspunsului tumoral și a toleranței la agenții chimioterapeutici pentru o perioadă de urmărire de 1 an( 5 ). Pe baza 

efectelor benefice observate ale antioxidanților multipli în combinație cu terapia standard la 2 pacienți cu cancer ovarian ( 6 ), Dr. Drisko 

a început un nou studiu cu antioxidanți multipli asupra cancerelor ovariene. Aceste studii sugerează că sunt necesare în mod urgent studii 

bine concepute cu antioxidanți multipli și derivați ai acestora ca adjuvant la terapia standard. În plus, cât de mulți antioxidanți, în doze 

mici și mari, afectează exprimarea genelor în celulele normale și celulele canceroase, ar trebui să fie evaluate, deoarece se știe foarte 

puține cu privire la acest aspect. 
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Introducere 
Celulele canceroase prezintă dereglarea în căile multiple de semnalizare celulară. Prin urmare, tratamentele care 

utilizează agenți specifici care vizează numai o cale, eșuează de obicei în tratamentul cancerului. Tratamentele 

combinate care utilizează agenți chimioterapeutici cu mecanisme moleculare distincte sunt considerate mai 

promițătoare pentru o eficacitate mai mare; totuși, folosirea mai multor agenți contribuie la toxicitatea 

adăugată. Dovezile emergente au arătat că anumite „produse naturale” cum ar fi izoflavone, indol-3-carbinol (I3C) și 

produsul său dimeric in vivo 3,3′-diindolilmetan (DIM) și curcumină, printre multe altele au inducerea inhibării 

creșterii și apoptozei efectele asupra celulelor canceroase umane și animale mediate prin direcționarea căilor 

multiple de semnalizare celulară in vitro fără a provoca toxicitate nedorită în celulele normale. Prin urmare, aceste 

„produse naturale” netoxice din resurse naturale ar putea fi utile în combinație cu agenții chimioterapeutici 

convenționali pentru tratamentul malignităților umane cu toxicitate mai scăzută și cu o eficacitate mai mare. (Pentru 

studiile publicate recent privind indole-3-carbinolul și DIM în ceea ce privește cancerul de sân și de prostată, a se 

vedea anexa.) 

De fapt, dovezile recent în creștere provenite din studiile in vivo preclinice și din studiile clinice au demonstrat un 

succes în sprijinirea utilizării designului rațional al terapiilor multi-țintite pentru tratamentul cancerelor folosind 

agenți chimioterapeutici convenționali în combinație cu „produse naturale”. Aceste studii au oferit rezultate 

promițătoare și au deschis în continuare noi căi de terapie pentru cancer. În acest articol de revizuire, am rezumat 

succint efectele cunoscute ale „produselor naturale”, în special concentrându-ne pe isoflavone, indol-3-carbinol 

(I3C) și produsul dimeric in vivo 3,3′-diindolilmetan (DIM) și a oferit o viziune cuprinzătoare asupra mecanismelor 

moleculare care stau la baza principiului terapiei canceroase, folosind o combinație de „produse naturale” cu 

terapiile convenționale. Cancer Treat Rev. 2009 Aug. 4 [Epub înainte de imprimare] ( Sarkar FH , Li Y. 2009) 

Având în vedere efectele multiple ale acestor agenți naturali, utilizarea lor viitoare pentru tratamentul cancerului se 

află probabil în combinații sinergice. În timpul terapiei cu cancer activ, acestea ar trebui, în general, evaluate în 

asociere cu chimioterapia și radiațiile. În acest rol, ele acționează ca modificatori ai răspunsului biologic sau ca 

adaptogeni, potențiali care sporesc eficacitatea terapiilor convenționale. Curr Oncol.2006 Feb 13 (1): 14-26. ( Sagar 

SM , Yance D , Wong RK, 2006) 

Deoarece produsele botanice conțin o varietate de complexe chimice organice, ele acționează de obicei pe mai multe 

ținte. Un avantaj potențial al produselor fitochimice este acela că acestea pot acționa prin căi multiple și pot reduce 

dezvoltarea rezistenței celulelor canceroase. Curr Oncol. 2006 Feb 13 (1): 14-26. ( Sagar SM , Yance D , Wong 

RK, 2006) 

Lucrul în echipă între oncolog, herbalist, om de știință de laborator și metodologul de cercetare este important pentru 

studierea plantelor antiangiogene și a altor produse de sănătate naturale. Într-ucât studiile clinice introduc aceste 

produse în clinică, vor fi furnizate dovezi mai eficace privind eficacitatea și mai mulți pacienți cu cancer pot avea 

rezultate îmbunătățite. Curr Oncol. 2006 Feb 13 (1): 14-26. ( Sagar SM , Yance D , Wong RK, 2006) 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/11/18/ierburiplante-si-compusi-pe-baza-de-plante-si-nutrienti-care-se-sinergizeaza-cu-agenti-chimioterapeutici/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/11/18/ierburiplante-si-compusi-pe-baza-de-plante-si-nutrienti-care-se-sinergizeaza-cu-agenti-chimioterapeutici/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.compassionateacupuncture.com/herbs-herbal-compounds-and-nutrients-that-synergize-with-chemotherapeutic-agents/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgMXJGwQvX3ihX_2Hq2iywUjEmvaw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Sarkar%2520FH%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiSS6Fwr1EMz18rHmkT_oP2pqnayg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Li%2520Y%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiqOGAtIxdonXXv-SxMf0-O0a1nmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Sagar%2520SM%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgWel0epfQZdRrW4yplyZPU63fwYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Sagar%2520SM%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgWel0epfQZdRrW4yplyZPU63fwYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Yance%2520D%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhire90M0sf_V-3Ckom-u-e1IthX0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Wong%2520RK%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjRmf9eykHZV_2iCIeS1WWO7Lj97g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Sagar%2520SM%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgWel0epfQZdRrW4yplyZPU63fwYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Yance%2520D%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhire90M0sf_V-3Ckom-u-e1IthX0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Wong%2520RK%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjRmf9eykHZV_2iCIeS1WWO7Lj97g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Wong%2520RK%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjRmf9eykHZV_2iCIeS1WWO7Lj97g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Sagar%2520SM%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgWel0epfQZdRrW4yplyZPU63fwYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Yance%2520D%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhire90M0sf_V-3Ckom-u-e1IthX0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Wong%2520RK%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjRmf9eykHZV_2iCIeS1WWO7Lj97g


Rezumate ale acțiunilor sinergice între plantele medicinale  

 

Compuși din plante și nutrienți cu agenți chimioterapeutici 

Am compilat următoarele rezumate pe baza a 67 studii științifice publicate – rezumate ale cărora sunt incluse mai 

târziu în acest articol. Am exclus din această compilare toate studiile anterioare anului 2003. 

Aceste studii examinează acțiunile a 10 plante diferite, 27 de compuși din plante și 14 nutrienți cu 28 de agenți 

chimioterapeutici diferiți, 1 NSAID și 1 inhibitor COX-2. 

54 dintre aceste studii au demonstrat acțiuni sinergice între ierburi, compuși din plante sau nutrienți și agenți 

chimioterapeutici. 

Dintre studiile de mai sus, există 17 studii la om, 17 studii pe animale și 36 studii in vitro. 

Analiza celor 17 studii umane este următoarea: · 

Studiu randomizat dublu-orb, controlat cu placebo – 1 

Studiu dublu-orb, controlat cu placebo – 1 

Meta-analiza studiilor randomizate – 1 

Studiu controlat randomizat – 1 

Studii de fază II – 2 

Studiu deschis – 1 

Studiu sigur și farmacocinetic – 1 

Studii clinice – 4 

Studii epidemiologice – 5 
Agentul chimioterapeutic Herb, compus pe bază de plante sau nutrienți în studiu  

5-FU (5-fluorouracil) – extract de Ginkgo biloba; Ceai verde; Panax notoginseng 

……………………………………………… .. extract de rădăcină; Panaxadiol; Ginseng din Asia 

5-FU și oxaliplatină (FOLFOX) Curcumină 

Arabinosilcitozină –– Acizi grași 

Capecitabina ––- Curcumina 

Carboplatin ––– Silibinin 

cDDP –––- Quercetin 

Chlorambucil ––- Honokiol 

Cisplatin ––– Ulei de pește, Vit. A, Vit E & Seleniu; Luzea c., Rhodiola r. Elev.Resveratrol 

……………………………………………… .. și genisteină; Extract de proantocicidină din sămânța de 

struguri; Acetat-L-carnitină 

Cladribine ––– Honokiol 

Ciclofosfamidă (cictoxan) – extract de lemn dulce; Luzea c., Rhodiola rosea, 

……………………………………………… .. Eleutherococcus senticosus & Schizandra;Andrografis 

………………………………………………. paniculata și andrografolid; Scoarța Uncaria tomentosa 

……………………………………………… (mitraphilină alcaloidă oxindol pentaciclică) 

Ciclofosfamida și radiația Andrographis paniculata 

Docetaxel ––– Acizi grași; Astragal; resveratrol 

Doxorubicin (Adriamycin) – extract de semințe de struguri; Silibinin; Extractul cu extract de extract de extract de 

extract de extract de extract de extract de extract; ––––- Acizi grași; quercetin 

Epirubicin ––– Acizi grași 

Etoposid ––– Honokiol; quercetin 

Faslodex ––– Parthenolide 

Fludarabina ––– Honokiol 

Gemcitabină ––– Curcumină 

Gemcitabină și paclitaxel – curcumină; Ceai verde 

Herceptin (trastuzumab) – acizi grași 

Idarubicin ––– DIM 
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Irinotecan ––– Extract de rădăcină Panax notoginseng; Acizi grași 

Mitomicina C ––– Ceai verde; Resveratrol și Genistein; Acizi grași 

Oxaliplatină ––– Acetil-L-carnitină 

Paclitaxel ––– Resveratrol; Acetil-L-carnitină; Vitamina E 

Chimie bazată pe platină –- Astragalus 

Tamoxifen ––– CoQ10, Riboflavin & Niacin; Soia; seminte de in; Seleniu; ginseng;Negru Cohosh 

Vincristina ––– Mistletoe; Uncaria tomentosa scoarta (oxindol pentaciclic ––––- alcaloid mitrafilina) 

Abstracte examinate  

Acetil-L-carnitină 

Paclitaxelul și neurotoxicitatea indusă de cisplatină: un rol protector al acetil-L-carnitinei. 

SCOP: Medicamentele antineoplazice aparținând familiilor de platină sau taxan sunt sever neurotoxice, provocând 

apariția dezactivării neuropatiei periferice cu diferite semne clinice. Acetil-L-carnitina (ALC) este un compus 

natural care are o activitate neuroprotectivă în mai multe paradigme experimentale. În acest studiu am testat ipoteza 

că ALC poate avea un rol protector asupra neuropatiei induse de cisplatină și paclitaxel. 

DESIGN EXPERIMENTAL: Viteza de conducere senzorială a nervului (SNCV) a fost măsurată la șobolani înainte, 

la sfârșit și după o perioadă suplimentară de urmărire din tratamentele cu cisplatină, paclitaxel sau cu combinația 

respectivă cu ALC. În plus, serul din animalele tratate a fost colectat pentru a măsura nivelele de NGF circulant, iar 

nervii sciatici la stânga au fost prelucrate pentru observații cu microscopie ușoară și electronică. Interferența ALC 

asupra activității antitumorale a cisplatinei și a paclitaxelului și mecanismele de protecție au fost investigate 

utilizând mai multe modele in vitro și in vivo. 

 REZULTATE: Tratamentul ALC a reușit să reducă semnificativ neurotoxicitatea cisplatinei și a paclitaxelului la 

modelele de șobolan și acest efect a fost corelat cu o modulare a nivelurilor plasmatice ale NGF la animalele tratate 

cu cisplatină.Mai mult, experimentele în diferite sisteme tumorale au indicat lipsa de interferență a ALC în efectele 

antitumorale ale cisplatinei și paclitaxelului. Profilul transcripțional al exprimării genei în celulele PC12 a indicat că 

ALC, în prezența NGF, a fost capabil să moduleze pozitiv expresia NGFI-A, o genă relevantă în salvarea de la 

toxicitatea specifică țesutului. În cele din urmă, efectele mediate transcripțional de ALC s-au corelat cu creșterea 

acetilării histonei. 

CONCLUZIE: În concluzie, rezultatele noastre indică faptul că ALC este un agent de protecție specific pentru 

neuropatia indusă de chimioterapie după tratamentul cu cisplatină sau cu paclitaxel fără a prezenta nici o 

interferență cu activitatea antitumorală a medicamentelor. Clin Cancer Res.2003 Nov 15; 9 (15): 5756-

67. ( Pisano C și colab., 2003) 

Acetil-L-carnitina previne și revine neurotoxicitatea cronică experimentală indusă de oxaliplatină, fără a-și 

modifica proprietățile antitumorale. 

CONTEXT: Oxaliplatina (OHP) este sever neurotoxică și induce apariția unei neuropatii periferice senzoriale 

dezactivatoare. Acetil-L-carnitina (ALC), un compus natural cu acțiune neuroprotectivă, a fost testat pentru a 

determina dacă acesta joacă un rol protector în neuropatia indusă de OHP. 

MATERIALE ȘI METODE: Neuropatia periferică a fost indusă la șobolani Wistar și a fost evaluat efectul OHP 

singur sau în combinație cu ALC, folosind metode comportamentale și neurofiziologice. Mai mult, interferența ALC 

asupra activității antitumorale OHP a fost investigată utilizând mai multe modele in vitro și in vivo. 

REZULTATE: Co-tratamentul cu ALC a redus neurotoxicitatea OHP atunci când a fost coadministrată. În plus, 

administrarea OHP, după apariția neuropatiei induse de OHP, a atenuat semnificativ gravitatea acesteia. În cele din 

urmă, experimentele din diferite sisteme tumorale au arătat că ALC nu interferează cu efectele antitumorale 

ale OHP. 

CONCLUZIE: ALC este eficientă în prevenirea și tratamentul neurotoxicității periferice induse de OHP 

cronică la un model experimental de șobolan . Anticancer Res. 2005 Jul-Aug; 25 (4): 2681-7. ( Ghirardi Oși 

colab. 2005) 
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Acetil-L-carnitina previne și reduce neuropatia periferică dureroasă indusă de paclitaxel. 

Acest studiu examinează eficacitatea potențială a acetil-L-carnitinei (ALC) pentru a preveni și trata durerea indusă 

de paclitaxel. Șobolanii au primit patru injecții intraperitoneale (ip) de 2 mg / kg de paclitaxel în zilele alternative, 

ceea ce, după o scurtă întârziere, a determinat hipersensibilitate mecanică marcată. Administrarea zilnică de ALC 

(50 mg / kg și 100 mg / kg; po, concomitent cu paclitaxel și timp de 14 zile după aceea) a împiedicat dezvoltarea 

durerii induse de paclitaxel. Acest efect a fost de lungă durată, timp de cel puțin 3 săptămâni după ultima doză de 

ALC. Într-un experiment separat, administrarea zilnică de ALC (100 mg / kg; po; timp de 10 zile) șobolanilor cu 

durere indusă de paclitaxel a produs un efect analgezic. Acest efect a disipat la scurt timp după ce tratamentul cu 

ALC a fost retras. Concluzionăm că ALC poate fi util în prevenirea și tratamentul neuropatiei periferice 

dureroase indusă de chimioterapie . Neurosci Lett. 2006 24 aprilie; 397 (3): 219-23. Epub 2006 Jan 6 ( Flatters 

SJ , Xiao WH , Bennett GJ .2006) 

Extractul Andrographis paniculata 

Efectul Andrographis paniculata ca adjuvant în tratamentul combinat cu chemo-radio și tratamentul 

hipertermic al întregului corp – un studiu preliminar. 

Modularea răspunsurilor imune pentru ameliorarea bolii a fost de interes pentru o lungă perioadă de 

timp. Administrarea intraperitoneală a extractului Andrographis paniculata, împreună cu hipertermia întregului 

corp (WBH), a determinat creșterea numărului total de WBC la animalele tratate cu ciclofosfamidă (CTX) și cu 

radiații, comparativ cu animalele de control netratate . Inhibarea maximă în dezvoltarea tumorii solide a fost 

observată atunci când animalele expuse CTX și expunerea la radiații au fost tratate cu extract în asociere cu 

hipertermia întregului corp. În mod similar, activitatea mieloperoxidazei în țesutul tumoral din animalele tratate 

cu CTX și cu radiații a fost, de asemenea, inhibată semnificativ când au fost administrate cu extract de Andrographis 

paniculata împreună cu hipertermia întregului corp. Mai mult, producția de citokine, cum ar fi IL-2 și GM-CSF, care 

a fost redusă după CTX combinat și tratamentul cu radiații a fost semnificativ crescută prin tratamentul simultan al 

extractului și hipertermiei întregului corp. Nivelul crescut al nivelului seric al factorului de necroză tumorală (TNF-

alfa), după CTX și tratamentul cu radiații, a fost de asemenea redus semnificativ după administrarea extractului și 

expunerea simultană a hipertermiei întregului corp față de animalele care nu au fost tratate   Immunopharmacol 

Immunotoxicol. 2008; 30 (1): 181-94. ( Sheeja K , Kuttan G. 2008) 

Efectul de protecție al Andrographis paniculata și andrografolid asupra toxicității uroteliale induse de 

ciclofosfamidă. 

Efectul protector al Andrograhis paniculata și andrografolid (ANDLE) împotriva toxicității uroteliale induse de 

ciclofosfamidă (CTX) a fost investigat în acest studiu.Pre-tratarea șoarecilor albinoși elvețieni cu extractul de 

paniculata (10 mg / doză / animal intraperitoneal [ip]) și ANDLE (500 μg / doză / animal ip) ar putea reduce 

semnificativ toxicitatea urotelială indusă de CTX (1,5 nmol / kg). Analiza morfologică și histopatologică a vezicii 

urinare a șoarecilor tratați cu CTX a arătat o inflamație severă și o colorare întunecată, în timp ce șoarecii tratați cu 

paniculata și ANDLE au prezentat morfologie aproape normală a vezicii urinare. Creșterea nivelului de proteină 

urinară (7,33 ± 0,3 g / l) prin administrarea CTX a fost redusă cu A paniculata (3,78 ± 0,4 g / l) și tratamentul cu 

ANDLE (4,19 +/- 0,1 g / l). Nivelul ureei ureice N2, care a fost crescut după 48 de ore de administrare CTX (24,25 

+/- 0,2 g / l) a fost redus prin tratamentul cu A paniculata (14,19 +/- 0,5 g / L) și ANDLE (15,79 + / – 0,4 g / l). Un 

nivel scăzut al conținutului de glutaioni redus (GSH) în ficat (2,81 ± 0,1 nmol / mg de proteină) și al vezicii urinare 

(1,20 +/- 0,2 nmol / mg proteină) după administrarea CTX a fost, de asemenea, crescut prin tratamentul cu A 

paniculata : 5,78 ± 0,3 nmol / mg proteină, vezică: 2,96 +/- 0,2 nmol / mg proteină) și ANDLE (ficat: 5,14 ± 0,3 

nmol / mg proteină, vezică: 2,84 ± 0,2 nmol / mg proteină) . Producția citokinei proinflamatorii, a factorului-alfa al 

necrozei tumorale, care a fost crescută în timpul administrării CTX, sa dovedit a fi inhibată de tratamentul cu A 

paniculata și ANDLE. Nivelul scăzut al interleukinei-2 și interferon-gamma în timpul tratamentului cu CTX a fost 

crescut de administrarea A paniculata și ANDLE. Integr Cancer Ther 2006 Sep; 5 (3): 244-51. ( Sheeja K , Kuttan 

G. 2006)  
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Antioxidanții (ditiocarbamat de pirolidină, vitamina E, galat epigallocatechin și genisteină) 

Taxol sinergizeaza cu antioxidantii in inhibarea cresterii celulelor canceroase de prostata refractara 

hormonala. 

Taxanele sunt agenți chimioterapeutici utilizați în mod obișnuit pentru a trata diferite carcinoame. Antioxidanții 

dietetici, cum ar fi vitamina E, extractele de ceai verde și isoflavonele, au fost utilizate împotriva cancerului de 

prostată și prezintă efecte anticanceroase atât in vitro, cât și in vivo. Am evaluat efectul combinat al taxolului 

(paclitaxel) cu pirolidina ditiocarbamat, vitamina E, galactatul de epigallocatechin și genisteină în uciderea 

celulelor canceroase de prostată refractare hormonală .Acești agenți au fost testați pe linia celulară PC-3 a 

cancerului de prostată refractar hormonal, iar viabilitatea celulelor a fost determinată utilizând testul MTT {3 (4,5-

dimetiltiazo-2-il) -2,5-difenil tetrazoliu} după tratament medicamentos. Celulele PC-3 au fost sensibile la aceste 

medicamente cu concentrații de inhibare 50% de 0,1, 23, 220, 1122 și 260 uM, pentru taxol, ditiocarbamat de 

pirolidină, galat epigallocatechin, genisteină și, respectiv, vitamina E. Genistein, ditiocarbamatul de pirolidină și 

galatul epigallocatechin au prezentat citotoxicitate sinergică celulelor PC-3 când au fost combinate cu 0,01 uM 

taxol . Numai concentrația ridicată de vitamina E a arătat un efect sinergie cu această doză de taxol. Studiul ulterior 

a arătat că 3 combinații pot induce faza sub-G1 a ciclului celular, pot induce apoptoza și pot crește activitatea 

caspazei și pot scădea simultan expresia Bcl-2. În concluzie , în plus față de vitamina E, încorporarea acestor 

antioxidanți cu terapii citotoxice bazate pe taxan oferă strategii încurajatoare pentru combaterea cancerului 

de prostată refractar hormonal. Urol Oncol. 2008 Sep 23 [Epub înainte de imprimare] ( Ping SY , Ora TC , Lin 

SR , Yu DS .2008) 

Ginseng din Asia 

Ginsengul asiatic sporește efectul anti-proliferativ al 5-fluorouracilului asupra cancerului colorectal uman: 

compararea ginsengului alb și roșu. 

Studiile anterioare au arătat că ginsengul asiatic, ginsengul Panax CA Meyer, poate avea proprietăți anti-

cancer. Cu toate acestea, există date limitate care examinează utilizarea ginsengului asiatic ca adjuvant pentru 

chimioterapie și studii mecanice minime legate de posibilele activități sinergice. În acest studiu, conținutul de 8 

ginsenoside, Rb1, Rb2, Rb3, Rc, Rd, Re, Rg1 și Rg3, în extractele de ginseng alb (WG) și ginseng roșu (RG ) au 

fost determinate prin HPLC. Folosind celulele cancerului colorectal uman HCT-116, am comparat eficacitatea WG 

și RG. Am evaluat sinergia dintre ginseng și 5-fluorouracil (5-FU) și am explorat mecanismul efectelor lor anti-

proliferative. Ca extract unic, WG sau RG utilizate la concentrații de 0,1, 0,2 și 0,3 mg / ml, au inhibat proliferarea 

celulelor HCT-116 într-o manieră legată de concentrație. WG la 0,2 mg / ml nu a prezentat o sinergie evidentă cu 

co-tratamentul cu 5-FU, în timp ce RG la 0,2 și 0,3 mg / ml a îmbunătățit semnificativ efectele anti-proliferative ale 

5-FU la concentrații de 10, 50 și 100 microM <0,05). Folosind analiza citometrică în flux, RG 0,3 mg / ml nu a 

afectat activitatea de inducție apoptotică a celulelor canceroase. Cu toate acestea, RG a indus stoparea ciclului 

celular în faza G1, în timp ce 5-FU a reținut celula în faza S.Diferitele profiluri de ginsenosidă sunt responsabile 

pentru diferențele observate în efectele farmacologice. Au fost analizate efectele celor 8 ginsenoside asupra celulelor 

HCT-116. Rd și Rg3 au prezentat un efect anti-proliferativ pozitiv. Datele noastre sugerează un potențial pentru 

RG ca terapie adjuvantă în tratamentul cancerului colorectal, printr-o acțiune sinergică . Arch Pharm 

Res. 2009 Apr; 32 (4): 505-13.Epub 2009 29 aprilie ( Fishbein AB , et al 2009) 

Astragalus 

Plantele chinezești pe bază de Astragalus și chimioterapia pe bază de platină pentru cancerul pulmonar fără 

celule mici: meta-analiza studiilor randomizate. 

SCOP: Tratamentele sistemice pentru cancerul pulmonar cu celule non-mici avansate au eficacitate scăzută și 

toxicitate ridicată. Unele medicamente pe bază de plante chinezești au fost raportate pentru a crește eficacitatea 

chimioterapiei și a reduce toxicitatea. În special, sa demonstrat că Astragalus are beneficii imunologice prin 

stimularea activității celulelor macrofage și a celulelor ucigașe naturale și prin inhibarea citokinelor de tip 2 de 

celule T helper. Multe studii publicate au evaluat utilizarea Astragalus și a altor medicamente din China pe bază de 

plante în asociere cu chimioterapie. Am căutat să evaluăm dovezile din studiile randomizate conform cărora 
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medicamentul pe bază de plante chinezesc bazat pe Astragalus combinat cu chimioterapia pe bază de platină 

(comparativ cu chimioterapia bazată pe platină) îmbunătățește supraviețuirea, crește răspunsul tumoral, 

îmbunătățește starea de performanță sau reduce toxicitatea chimioterapică. 

METODE: Am căutat baze de date CBM, MEDLINE, TCMLARS, EMBASE, Cochrane Library și CCRCT pentru 

studii în orice limbă. Am grupat studii folosind aceleași combinații pe bază de plante pentru meta-analiza cu efecte 

aleatoare. 

REZULTATE: Din cele 1.305 de publicații potențial relevante, 34 de studii randomizate, reprezentând 2.815 de 

pacienți, au îndeplinit criteriile de includere. Douăsprezece studii (n = 940 pacienți) au raportat un risc redus de 

deces la 12 luni (raport risc [RR] = 0,67; CI 95%; 0,52 – 0,87). Treizeci de studii (n = 2,472) au raportat date privind 

răspunsul la tumori îmbunătățite (RR = 1,34; CI 95%; 1,24-1,46). În analizele subgrupului, în două studii (n = 221 

pacienți), Jin Fu Kang a redus riscul de deces la 24 luni (RR = 0,58; 95% CI, 0,49-0,68) și în trei studii (n = 411) = 

1,76; CI 95%; 1,23 până la 2,53). Injecția Ai Di (patru studii, n = 257) a stabilizat sau îmbunătățit starea de 

performanță Karnofsky (RR = 1,28; 95% CI, 1,12-1,46). 

CONCLUZIE: Medicamentul pe bază de plante chinezesc bazat pe Astragalus poate crește eficacitatea 

chimioterapiei pe bază de platină. Aceste rezultate necesită confirmare cu studii riguroase controlate . J Clin 

Oncol. 2006 Jan 20; 24 (3): 419-30. ( McCulloch M , et al 2006) 

Siguranța și studiul farmacocinetic al docetaxelului plus o formulă pe bază de plante pe bază de Astragalus 

pentru pacienții cu cancer pulmonar fără celule mici. 
SCOP: Pentru a studia o formulă de plante pe bază de plante pe bază de Astragalus,utilizată anterior, eficientă în 

cancerul pulmonar cu celule mici (NSCLC) asupra farmacocineticii docetaxelului la pacienții cu NSCLC. 

METODE: Pacienții cu NSCLC avansat care au progresat după chimioterapia anterioară cu platină au fost 

acumulate și au primit docetaxel la 35 mg / m (2) timp de 3 săptămâni urmate de o săptămână de odihnă. La 4 zile 

înainte de a doua dozare, Jinfukang a fost administrat pe cale orală. Au fost comparate studii farmacocinetice ale 

docetaxelului inițial (în absența Jinfukang) și celei de-a treia doze (în prezența Jinfukang). 

REZULTATE: Din cei 24 de pacienți înscriși, 21 au început tratamentul cu Jinfukang și docetaxel. Jinfukang nu a 

avut un impact semnificativ asupra farmacocineticii docetaxelului. Timpul median până la progresie sau retragerea 

din tratament a fost de 7 săptămâni. Doisprezece pacienți au fost eliminați din studiu pentru progresia bolii; nouă 

pacienți s-au retras. 

CONCLUZII : Jinfukang nu a modificat farmacocinetica docetaxelului și nici nu pare să afecteze 

supraviețuirea în acest studiu . Cancer Chemother Pharmacol. 2009 Dec; 65 (1): 67-71. Epub 2009, 7 mai. 

( Cassileth BR , et al 2009) 

Citronellol, Ganoderma lucidum, Codonopsis pilosula și Angelica sinensis  

Efectul citronelolului și complexul chinezesc de plante medicinale asupra imunității celulare a pacienților cu 

cancer care primesc chimioterapie / radioterapie. 

Leucopenia și afectarea imunității apar de obicei în timpul terapiei cu cancer.Citronelolul, un compus solubil în 

ulei derivat din geranium, are proprietăți anticanceroase și antiinflamatorii, precum și vindecarea 

rănilor. Ganoderma lucidum, Codonopsis pilosula și Angelicae sinensis sunt plante tradiționale chinezești, toate 

având funcții imunomodulatoare dovedite în cercetarea pe bază de laborator. Acest studiu randomizat, dublu-orb, 

controlat cu placebo, a examinat dacă complexul chinezesc din plante medicinale (CCMH, un amestec de citronelol 

și extracte de G. lucidum, C. pilosula și A. sinensis) îmbunătățește numărul celulelor imune la pacienții cu cancer 

cărora li se administrează chimioterapie și / sau radioterapie. Un total de 105 pacienți cu cancer care au primit 

chimioterapie sau radioterapie au fost înscriși.Cantitățile de celule imune din sângele subiecților au fost determinate 

înainte și după 6 săptămâni de tratament pentru cancer, fie cu CCMH, fie cu un placebo. CCMH a redus 

semnificativ scăderea leucocitelor (14,2% față de 28,2%) și a neutrofilelor (11,0% comparativ cu 29,1%). Analiza 

fenotipului limfocitelor a arătat că pacienții care au primit placebo au avut limfocite CD4 reduse și celule naturale 

ucigașe (NK) decât pacienții tratați cu CCMH. Tratamentul cu CCMH pentru pacienții cărora li se 
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administrează chimioterapie și / sau radioterapie poate îmbunătăți funcția lor imună, îmbunătățind 

capacitatea lor de combatere a cancerului, precum și orice infecții secundare care ar putea compromite 

tratamentul și sănătatea lor . Phytother Res. 2009 Jun; 23 (6): 785-90 ( Zhuang SR și colab., 2009). 

CoQ10, riboflavină și niacină 

Efectul coenzimelor Q (10), riboflavinei și niacinei asupra femeilor care au fost tratate cu Tamoxifen în 

postmenopauză, cu referire specială la profilurile de chimie a sângelui . 

Istoricul Tamoxifenului (TAM), un antiestrogen nesteroidian, este utilizat pe scară largă în terapia adjuvantă pentru 

toate etapele carcinomelor de sân și inechoprevenirea grupului cu risc crescut. TAM are, de asemenea, activitate 

estrogenică în ficat și endometru, determinând stres oxidativ sever cu tulburări biochimice diverse. Coenzima Q 

(10), riboflavina și Niacina(CoRN) sunt cunoscuți antioxidanți puternici și agenți de protecție împotriva multor 

boli, inclusiv a cancerului. În acest context, acest studiu a fost întreprins pentru a găsi dacă administrarea 

concomitentă a TAM împreună cu CoRN ar putea atenua singurele tulburări biochimice induse de TAM la femeile 

aflate în postmenopauză cu cancer de sân . 

Metoda Suplimentarea cu vitamina TAM a fost administrată pentru o perioadă de 90 de zile. Probele de sânge au 

fost colectate la linia de bază, a 45-a și a 90-a zi în cursul tratamentului. Diferite profiluri de chimie a sângelui au 

fost evaluate în 78 de grupuri netratate, tratate cu TAM unic și tratate combinatorial, împreună cu 46 de control de 

vârstă și sex. 

Rezultate: O modificare semnificativă din punct de vedere statistic a diferitelor parametri ai chimiei sângelui, cum ar 

fi bilirubina totală a serului (S. BIL), oxalacetat de glutamat transaminazină (SGOT), transaminază glutamat serică 

(SGPT), gamma glutamil transpeptidază (gamma-GT) UA), lipoprotein lipaza (LPL), lecitină: colesterol acil 

transferază (LCAT), potasiu, calciu și Na (+), K (+) – ATPază în grupul tratat cu TAM unic, terapie cu CoRN . 

Concluzie TAM privind administrarea concomitentă cu CoRN are un impact favorabil asupra diferitelor 

profiluri de chimie a sângelui. Cu toate acestea, sunt necesare studii pe scară largă randomizate pe o durată 

mai lungă de timp pentru a se asigura siguranța și eficacitatea co-administrării antioxidanților cu 

chimioterapie convențională . Breast Cancer Res Treat. 2008 Apr 22 [Epub înainte de imprimare] (Yuvaraj S , et 

al 2008 )  

Curcumina 

Studiu de fază II privind curcumina la pacienții cu cancer pancreatic avansat. 

SCOP: Cancerul pancreatic este aproape întotdeauna letal și singurele terapii aprobate de către Administrația pentru 

Alimente și Medicamente din SUA, gemcitabină și erlotinib, produc răspunsuri obiective la <10% dintre 

pacienți. Am evaluat efectele biologice clinice ale curcuminei (diferuloil-metan), un ingredient alimentar derivat 

din plante cu proprietăți puternice de factor nuclear-kappaB (NF-kappaB) și proprietăți inhibitoare ale tumorii, față 

de cancerul pancreatic avansat. 

 EXPERIMENTAL DESIGN: Pacienții au primit 8 g curcumină pe cale orală zilnic până la progresia bolii, cu 

repaus la fiecare 2 luni. Au fost monitorizate nivelurile citokinelor serice pentru antagoniștii receptorilor de 

interleukină (IL) -6, IL-8, IL-10 și IL-1 și a exprimării celulare mononucleare de sânge periferic a NF-kappaB și a 

ciclooxigenazei-2. 

REZULTATE: Douăzeci și cinci de pacienți au fost înscriși, cu 21 evaluabili pentru răspuns. Curcumina circulantă 

a fost detectabilă ca medicament în forme de glucuronid și sulfat conjugat, deși la niveluri scăzute la starea de 

echilibru, sugerând o biodisponibilitate redusă pe cale orală. Doi pacienți au prezentat activitate biologică 

clinică. Unul a avut o boală stabilă în curs de desfășurare pentru> 18 luni; (IL-6, IL-8, IL-10 și IL-6) au prezentat o 

regresie scurtă, dar marcată, a tumorii (73%), însoțită de creșteri semnificative (4-35 ori) 1 antagoniști ai 

receptorului). Nu au fost observate toxicități. Curcumina exprimată în jos a expresiei NF-kappaB, ciclooxigenaza-2 

și traductorul de semnal fosforilat și activatorul transcripției 3 în celulele mononucleare din sângele periferic de la 

pacienți (cei mai mulți dintre ei având niveluri de referință considerabil mai mari decât cele găsite la voluntari 
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sănătoși). Deși s-au înregistrat variații intermediare considerabile în concentrațiile plasmatice de curcumină, nivelele 

de medicament au atins un maxim de 22 până la 41 ng / ml și au rămas relativ constante în primele 4 săptămâni. 

CONCLUZII: Curcumina orală este bine tolerată și, în ciuda absorbției limitate, are activitate biologică la 

unii pacienți cu cancer pancreatic.Clin Cancer Res. 2008 Jul 15; 14 (14): 4491-9. Comentariu în: Clin Cancer 

Res. 2009 15 ianuarie; 15 (2): 747; autor răspuns 747. ( Dhillon N , et al 2008)  

Curcumina potențează activitatea antitumorală a gemcitabinei într-un model ortotopic al cancerului 

pancreatic prin suprimarea proliferării, angiogenezei și inhibării produșilor genetici cu factorul nuclear-

kappaB. 
Gemcitabina este în prezent cel mai bun tratament disponibil pentru cancerul pancreatic, dar boala dezvoltă 

rezistență la medicament în timp. Agenți care pot ameliora efectele gemcitabinei sau pot depăși rezistența chimică la 

medicament sunt necesari pentru tratamentul cancerului pancreatic. Curcumina, o componentă a turmericului 

(Curcuma longa), este un astfel de agent care a demonstrat că suprimă factorul de transcripție factor nuclear-

kappaB (NF-kappaB), care este implicat în proliferare, supraviețuire, angiogeneză și chemoresistență. În acest 

studiu, am investigat dacă curcumina poate sensibiliza cancerul pancreatic la gemcitabină in vitro și in vivo. In vitro, 

curcumina a inhibat proliferarea diferitelor linii celulare de cancer pancreatic, a potențat apoptoza indusă de 

gemcitabină și a inhibat activarea NF-kappaB constitutivă în celule. In vivo, tumori de la șoareci nud injectați cu 

celule de cancer pancreatic și tratați cu o combinație de curcumină și gemcitabină au prezentat scăderi semnificative 

ale volumului (P = 0,008 față de control, P = 0,036 față de gemcitabină în monoterapie), indicele proliferării Ki-67 

(P = comparativ cu controlul), activarea NF-kappaB și exprimarea produșilor de gene reglați cu NF-kappaB (ciclina 

D1, c-myc, Bcl-2, Bcl-xL, inhibitor celular al proteinei apoptozei-1, ciclooxigenază-2, și factor de creștere endotelial 

vascular) comparativ cu tumorile de la șoarecii de control tratați numai cu gemcitabină. Tratamentul combinat a fost, 

de asemenea, foarte eficient în suprimarea angiogenezei, așa cum este indicat de o scădere a densității microvaselor 

CD31 (+) (P = 0,018 față de control). În ansamblu, rezultatele noastre sugerează că curcumina potențează 

efectele antitumorale ale gemcitabinei în cancerul pancreatic prin suprimarea proliferării, a angiogenezei, a 

produselor NF-kappaB și a NF-kappaB-reglementate. Cancer Res. 2007 Apr 15; 67 (8): 3853-

61. ( Kunnumakkara AB și colab 2007) 

Curcumina sensibilizează cancerul colorectal uman la capecitabină prin modularea expresiei ciclin D1, COX-

2, MMP-9, VEGF și CXCR4 într-un model de șoarece orthotopic. 

Din cauza prognosticului slab și a dezvoltării rezistenței împotriva medicamentelor chimioterapeutice, tratamentul 

actual pentru cancerul colorectal avansat (CRC) metastatic avansat este ineficient. Fie că a fost investigată 

curcumina (o componentă a turmericului) care poate potența efectul capecitabinei asupra creșterii și metastazelor 

CRC. Efectul curcuminei asupra proliferării liniilor celulare CRC a fost examinat prin testul de absorbție a 

colorantului mitocondrial, apoptoza prin colorarea esterază, factorul nuclear-kappaB (NF-kappaB) prin testul de 

deplasare a mobilității electroforetice și exprimarea genei prin analiză Western blot. Efectul curcuminei asupra 

creșterii și metastazelor CRC a fost, de asemenea, examinat în tumori implantate ortotopic la șoareci nudi. In vitro, 

curcumina a inhibat proliferarea liniilor de celule CRC umane, a apoptozei potențate de capecitabină, a inhibat 

activarea NF-kappaB și a suprimat produsele genei NF-kappaB-reglementate. La șoarecii nudi, combinația de 

curcumină și capecitabină s-a dovedit a fi mai eficientă decât oricare agent singur în reducerea volumului tumorii (p 

= 0,001 față de control, p = 0,031 față de capecitabină în monoterapie), indicele proliferării Ki-67 (p = 0,001 versus 

control) și marker de densitate microvasculară CD31. Tratamentul asociat a fost, de asemenea, foarte eficient în 

suprimarea ascitei și a metastazelor îndepărtate la nivelul ficatului, intestinelor, plămânilor, rectului și splinei. Acest 

efect a fost însoțit de expresia suprimată a produselor genice NF-kappaB activată și NF-kappaB (ciclina D1, c-myc, 

bcl-2, bcl-xL, cIAP-1, COX-2, ICAM- 9, CXCR4 și VEGF ). În ansamblu, rezultatele noastre sugerează că 

curcumina sensibilizează CRC la efectele antitumorale și antimetastatice ale capecitabinei prin suprimarea 

căii de semnalizare a celulei NF-kappaB . In J Cancer. 2009 1 noiembrie; 125 (9): 2187-97. ( Kunnumakkara 

AB și colab., 2009) 

Curcumina potențează efectele antitumorale ale gemcitabinei într-un model ortotopic al cancerului de vezică 

urinară prin suprimarea biomarkerilor proliferativi și angiogenici. 
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În ultimele trei decenii sa înregistrat un mic progres în tratamentul cancerului de vezică urinară. Agenți noi care sunt 

nontoxici și pot îmbunătăți standardul actual de îngrijire a acestei boli sunt urgent necesare. Curcumina, o 

componentă a Curcuma longa (denumită și turmeric), este un astfel de agent care a demonstrat că suprimă căile 

legate de oncogeneză, inclusiv supraviețuirea celulară, proliferarea, invazia și angiogeneza. Am investigat dacă 

curcumina are potențialul de a îmbunătăți tratamentul actual pentru cancerul vezicii urinare, folosind un model de 

șoarece orthotopic. Curcumina a potențat efectele apoptotice ale gemcitabinei împotriva celulelor cancerului de 

vezică urinară 253JBV în cultură. Analiza de deplasare a mobilității electroforetice a arătat că curcumina a suprimat 

de asemenea activarea indusă de gemcitabină a factorului de transcripție de supraviețuire celulară NF-kappaB. Într-

un model de șoarece orthotopic, imagistica cu bioluminescență a arătat că în timp ce curcumina a redus în mod 

semnificativ volumul tumorii vezicii urinare, a fost observată o reducere maximă când curcumina a fost utilizată în 

asociere cu gemcitabină. În ansamblu, rezultatele noastre sugerează că NUMAI curcumina prezintă efecte 

antitumorale semnificative împotriva cancerului vezicii urinare umane și potențează în continuare efectele 

gemictabinei, posibil prin modularea căii de semnalizare NF-kappaB. Biochem Pharmacol. 2009 Aug 12. [Epub 

înainte de imprimare] ( Tharakan ST et al 2009) 

Curcumina sporește efectele 5-fluorouracilului și oxaliplatinei în medierea inhibării creșterii celulelor 

cancerului de colon prin modularea EGFR și IGF-1R. 

Curcumina (difuzoilmetan), care s-a dovedit a inhiba creșterea celulelor transformate, nu are nicio toxicitate 

discertabilă și atinge niveluri ridicate în mucoasa colonică. 5-fluorouracil (5-FU) sau 5-FU plus oxaliplatin 

(FOLFOX) rămâne coloana vertebrală a chimioterapiei de cancer colorectal, dar cu un succes limitat. Ancheta 

prezentă a fost, prin urmare, întreprinsă pentru a examina dacă curcumina în combinație cu agent / agenți 

chimioterapeutici convenționali / schemă va fi o strategie terapeutică superioară pentru cancerul colorectal. Într-

adevăr, rezultatele studiilor noastre in vitro au demonstrat că curcumina împreună cu FOLFOX au produs o inhibare 

semnificativ mai mare (p <0,01) de creștere și apoptoză stimulată (p <0,001) a celulelor canceroase de colon HCT-

116 și HT-29 decât cea cauzată de curcumină , 5-FU, curcumina + 5-FU sau FOLFOX. Aceste modificări au fost 

asociate cu scăderea expresiei și activării (fosforilarea tirozinei) a EGFR, HER-2, HER-3 (72-100%) și IGF-1R 

(67%), precum și efectoarele lor din aval cum ar fi Akt și ciclooxigenaza-2 (51-97%). Mai mult, în timp ce acești 

agenți au produs o creștere de 2-3 ori a expresiei proteinei-3 care leagă IGF (IGFBP-3), curcumina împreună cu 

FOLFOX au provocat o creștere de 5 ori a aceleiași, comparativ cu martorii. Aceasta, la rândul său, a condus la o 

sechestrare sporită a IGF de către IGFBP-3 care a făcut ca IGF-1 să nu fie disponibilă pentru legarea și activarea 

IGF-1R. Concluzionăm că efectele superioare ale terapiei combinate cu curcumină și FOLFOX se datorează 

atenuării EGFR și căilor de semnalizare IGF-1R. De asemenea, sugerăm includerea curcuminei în agentul / 

agențiile chimioterapeutice convenționale / schemă ar putea fi o strategie terapeutică eficientă pentru 

cancerul colorectal. Int J Cancer. 2008 Jan 15; 122 (2): 267-73. ( Patel BB și colab., 2008) 

Curcumina potențează efectele apoptotice ale agenților chimioterapeutici și citokinelor prin reglarea în jos a 

factorilor nucleari factor-kappaB și a factorilor nucleari cu factori nucleari reglați în kappaB în celulele 

canceroase de vezică urinară rezistentă la IFN-alfa și IFN-alfa. 

Rata mortalității la cancerul vezicii urinare variază între țări; într-ucât este cel mai mare din țările occidentale, este 

cel mai scăzut în țările din est, cum ar fi India. Fumatul de țigară este unul dintre principalii factori de risc pentru 

cancerul vezicii urinare în țările aflate în dificultate, cum ar fi Statele Unite. Localizat în stadiu incipient cancerului 

vezicii urinare este tratat cu rezecție și terapie cu citokine intravesicale, în timp ce cancerul metastatic este în mod 

obișnuit tratat cu diferite combinații de chimioterapie sistemică. Fie că curcumina, un pigment galben curry frecvent 

consumat în țări, cum ar fi India, are vreun rol în prevenirea sau tratamentul cancerului vezicii urinare a fost 

investigat. Am constatat că curcumina a inhibat proliferarea, stoparea ciclului celular indusă și fragmentarea ADN în 

celulele canceroase de vezică urinară, rezistente la IFN-alfa (RT4V6) și IFN-alfa (KU-7) . Curcumina a potențat, 

de asemenea, efectele apoptotice ale agenților chimioterapeutici (gemcitabină și paclitaxel) și citokine 

[factorul de necroză tumorală (TNF) și ligandul inductor de apoptoză legat de TNF]. Acest efect al curcuminei 

a fost independent de sensibilitatea și rezistența la IFN-alfa, utilizat în mod obișnuit pentru tratamentul cancerului de 

vezică urinară. Se investighează dacă efectele curcuminei sunt mediate prin modularea căii factorului nuclear-

kappaB (NF-kappaB) cunoscută ca mediator antiapoptoză. Atât gemcitabina, cât și NF-kappaB activată de TNF în 
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celulele canceroase ale vezicii urinare și curcumina au suprimat această activare. În mod similar, fumul de țigară, un 

factor major de risc pentru cancerul vezicii urinare, a activat de asemenea NF-kappaB și curcumina a suprimat-

o.Exprimarea indusă de fumatul de țigară a produselor genei reglementate de NF-kappaB, ciclooxigenaza-2 și 

factorul de creștere endotelial vascular, legat de proliferare și, respectiv, de angiogeneză, a fost de asemenea reglat 

în jos de către curcumină. Mol Cancer Ther. 2007 Mar 6 (3): 1022-30. ( Kamat AM , Sethi G , Aggarwal 

BB 2007) 

DIM 

3,3-diindolilmetanul mărește efectul inhibitor al idarubicinei asupra creșterii celulelor canceroase umane de 

prostată 

OBIECTIV: Studierea efectelor idarubicinei (IDA) combinate cu 3,3-diindolilmetan (DIM) asupra inhibării 

creșterii celulelor canceroase de prostată umană. 

METODE: Celulele cancerului de prostată umană din linia PC-3M au fost cultivate și apoi împărțite în următoarele 

grupe: grup de control cu solvent adăugat în fluidul de cultură; Grupuri IDA, cu IDA de concentrații terminale de 

0,5, 1 sau 5 mg / l adăugate în fluidul de cultură; Grupuri DIM, cu DIM de concentrații terminale de 30, 60 sau 100 

micromol / l adăugate în fluidul de cultură; și grupuri DIM + IDA, cu 0,5 mg / l IDA și DIM 30, 60 sau 100 

micromol / l adăugate în fluidul de cultură. 48 ore mai târziu, rata de inhibare a creșterii celulare a fost detectată prin 

testul MTT. Citometrul de flux și colorarea cu acridină portocalie au fost folosite pentru a detecta ciclul celular și 

apoptoza. RT-PCR și Western blot au fost utilizate pentru a detecta expresia mRNA și proteină a caspazei 9, o genă 

de apoptoză. 

REZULTATE: Atât IDA, cât și DIM în mod dependent de doză au inhibat creșterea celulelor PC-3M. Rata de 

inhibare a creșterii grupului DIM + 0,5 mg / L IDA de 60 micromol / L a fost de 69,9%, de aproape 10 ori mai mare 

decât cea a grupului IDA de 0,5 mg / L. Rata de apoptoză a grupului DIM + 0,5 mg / L IDA de 60 micromol / L a 

fost de 47,0%, semnificativ mai mare decât cea a grupului IDA de 0,5 mg / L (3,2%, P <0,05). RT-PCR și Western 

blot au arătat că combinația dintre DIM și IDA a îmbunătățit semnificativ expresia mARN și proteină a caspazei 9. 

CONCLUZIE: DIM intensifică efectul de inhibare a creșterii IDA asupra celulelor cancerului de prostată 

umană prin mecanismul de inducere a apoptozei . Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008 Mar 11; 88 (10): 661-

4. ( Zhao YY și colab., 2008) 

Acizi grași 

(omega-3) și terapia cancerului. 

Suplimentarea dietă a șoarecilor sau șobolanilor care poartă tumori cu uleiuri care conțin (n-3) (omega-3) sau cu 

acizi grași purificați (n-3) a încetinit creșterea diferitelor forme de cancer  și prostata. Eficacitatea medicamentelor 

pentru chimioterapia cancerului, cum ar fi doxorubicina, epirubicina, CPT-11, 5-fluorouracilul și tamoxifenul și 

radioterapia, a fost îmbunătățită când dieta include (a-3) acizi grași. Unele mecanisme potențiale pentru 

activitatea acizilor grași (n-3) împotriva cancerului includ modularea producției de eicosanoid și a inflamației, 

angiogeneza, proliferarea, susceptibilitatea la apoptoză și semnalizarea estrogenului. La om, acizii grași (n-3) au 

fost, de asemenea, utilizați pentru suprimarea cașexiei asociate cancerului și îmbunătățirea calității vieții. Într-un 

studiu, răspunsul la terapia cu chimioterapie a fost mai bun la pacienții cu cancer de sân cu niveluri mai ridicate de 

(n-3) acizi grași din țesutul adipos indicând consumul trecut de (n-3) acizi grași Astfel, în combinație cu 

tratamentele standard, suplimentarea dietei cu acizi grași (n-3) poate fi un mijloc netoxic pentru 

îmbunătățirea rezultatelor tratamentului cancerului și poate încetini sau preveni reapariția 

cancerului. Folosit singur, un supliment (n-3) poate fi o terapie alternativă utilă pentru pacienții care nu sunt 

candidați pentru terapii standard pentru cancerul toxice. J Nutr. 2004 Dec; 134 (12 Suppl): 3427S-

3430S. ( Hardman WE ., 2004) 

HER2 (erbB-2) – efectele țintă ale acidului gras polinesaturat omega-3, acidul alfa-linolenic (ALA; 18: 3n-3), 

în celulele cancerului mamar: „Cocktail anti-HER2”. 
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Datele obținute din studiile epidemiologice și experimentale sugerează că acidul alfalinolenic (ALA; 18: 3n-3), 

principalul acid gras polinesaturat omega-3 (PUFA) prezent în dieta occidentală, poate avea efecte protectoare în 

ceea ce privește riscul cancerului mamar și metastatic in progresie. Un studiu clinic pilot recent, care evaluează 

efectele seminalului de flax bogat în ALA asupra markerilor biologici tumorali la pacienții în postmenopauză cu 

cancer mamar primar, a demonstrat o reducere semnificativă a creșterii tumorale și a expresiei oncogene HER2 

(erbB-2). 

iPOTEZA: Mecanismul molecular prin care ALA inhibă creșterea celulelor cancerului mamar și formarea 

metastazelor poate implica o reglementare directă a HER2, un oncogen bine caracterizat jucând un rol cheie în 

etiologia, progresia și răspunsul la unele terapii chimioterapice și endocrine în aproximativ 20 % din carcinoamele 

de sân. 

METODE: Folosind ELISA specific HER2, citometrie în flux, microscopie imunofluorescentă, analize Western 

blotting, RT-PCR și HER2-reporter, am caracterizat efectele suplimentării exogene cu ALA asupra expresiei 

oncogenei HER2, și formarea metastazelor de boală a cancerului de sân. Metodele privind starea metabolică (MTT) 

au fost efectuate pentru a evalua natura interacțiunii citotoxice dintre ALA și trastuzumab umanizat anti-HER2 

anticorp monoclonal (Herceptin). Pentru a studia aceste probleme am utilizat celulele cancerului de sân BT-474 și 

SKBr-3, care prezintă în mod natural amplificarea oncogenei HER2. 

 REZULTATE: Tratamentul ALA a suprimat în mod dramatic expresia oncoproteinei p185Her-2 / neu codificată 

HER2 determinată prin ELISA, citometrie de flux, microscopie de imunofluorescență și tehnici de 

imunoblotting. Interesant, reglarea în jos a inducției ALA a p185Her-2 / neu a corelat cu un răspuns transcripțional, 

deoarece nu s-a detectat semnal ARNm HER2 prin RT-PCR după tratamentul cu concentrații optime de ALA (până 

la 20 microM). În concordanță cu aceste constatări, s-a constatat că expunerea la ALA reprimă dramatic activitatea 

genei reporter Luciferase condusă de promotorul HER2. Mai mult, natura interacțiunii citotoxice dintre ALA și 

trastuzumab (Herceptin) a evidențiat un sinergism semnificativ, așa cum este evaluat prin testele de viabilitate 

celulară pe bază de MTT. 

CONCLUZII: i) Aceste descoperiri arată că omega-3 PUFA ALA suprimă supraexprimarea oncogenei HER2 la 

nivel transcripțional, care, la rândul său, interacționează sinergic cu imunoterapia anti-HER2 trastuzumab. ii) 

Rezultatele noastre sprijină molecular un studiu clinic dublu-orb, randomizat, randomizat, controlat cu placebo, 

sugerând că ALA poate fi o alternativă alternativă potențială sau adjuvant la medicamentele utilizate în prezent în 

tratamentul carcinomelor de sân HER2-pozitive. iii) Având în vedere constatările noastre anterioare care 

demonstrează că < > a acidului linolenic omega-6 PUFA (LA; 18: 2n-6) și a < > a acidului oleoic omega-3 

PUFA docosahexaenoic (DHA; 22: 6n-3) și a acidului oleic omega-9 mononesaturate (OA; 18: 1n-9) / raportul 

PUFA omega-3 și nivelurile MUFA ridicate, cele două proeminente < > a < >, ar trebui să fie extrem de 

eficientă la blocarea expresiei HER2 în celulele cancerului de sân.   Clin Transl Oncol. 2006 Nov; 8 (11): 812-

20. ( Menéndez JA , et al 2006) 

Efectul acidului gama-linolenic asupra activității transcripționale a oncogenei Her-2 / neu (erbB-2). 

Acidul gama-linolenic al acidului gras polinesaturat omega-6 (GLA; 18: 3n-6), care se găsește în mai multe uleiuri 

vegetale și este utilizat ca medicament pe bază de plante, are activitate antitumorală in vitro. Am examinat efectul 

GLA asupra exprimării oncogenei Her-2 / neu (erbB-2), care este implicată în dezvoltarea a numeroase tipuri de 

cancer la om. Analizele prin citometrie și imunoblotting au demonstrat că tratamentul cu GLA a redus substanțial 

nivelurile de proteine Her-2 / neu în liniile celulare BT-474, SK-Br3 și MDA-MB-453 (cancer de sân) 

supraexprimat Her-2 / OV3 (cancer ovarian) și NCI-N87 (tumora gastrointestinală derivată). Expunerea la GLA a 

condus la o scădere drastică a activității promotorului Her-2 / neu și la o creștere concomitentă a nivelurilor de 

activator 3 de amplificare a poliomavirusului (PEA3), un represor transcripțional al Her-2 / neu, în aceste linii 

celulare. În experimentele de transfecție tranzitorie, un promotor Her-2 / neu care purta o secvență mutantă cu situs 

PEA3 nu a fost supus reglajului negativ prin GLA în liniile celulare care supraexprimă Her-2 / neu . Tratamentele 

concomitente ale celulelor canceroase Her-2 / neu cu GLA și anticorpul anti-Her-2 / neu trastuzumab au 

condus la creșterea sinergică a apoptozei și la creșterea redusă și formarea coloniilor . J Natl Cancer Inst. 2005, 

noiembrie 2; 97 (21): 1611-5. ( Menendez JA , et al., 2005) 
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Acidul oleic, principalul acid gras mononesaturat din uleiul de măsline, suprimă expresia Her-2 / neu (erbB-

2) și sporește sinergie efectele inhibitorii de creștere a trastuzumabului (Herceptin) în celulele cancerului de 

sân cu amplificare oncogenă Her-2 / neu. 
REZUMAT: Relația dintre consumul de ulei de măsline, cea mai bogată sursă de acid oleic mono-saturate (OA; 18: 

1n-9) și riscul și progresia cancerului de sân a devenit o problemă controversată. Mai mult, s-a sugerat că efectele 

protectoare ale uleiului de măsline împotriva cancerului de sân se pot datora mai multor componente ale uleiului 

decât efectului direct al OA. 

METODE: Utilizarea citometriei în flux, Western blotting, microscopie de imunofluorescență, starea metabolică 

(MTT), formarea coloniei soft-agar, etichetarea enzimatică in situ a pauzelor duble cu ADN indusă de apoptoză 

(analizele TUNEL) -ADP riboza polimerază (PARP), am caracterizat efectele suplimentării exogene cu OA asupra 

expresiei oncogenei Her-2 / neu, care joacă un rol activ în etiologia și progresia cancerului de sân. În plus, am 

investigat efectele OA asupra eficacității trastuzumabului (Herceptin), un anticorp monoclonal umanizat care se 

leagă cu afinitate ridicată la ectodominea oncoproteinei p185 (Her-2 / neu) codificată Her-2 / neu. Pentru a studia 

aceste probleme am folosit celulele cancerului de sân BT-474 și SKBr-3, care prezintă în mod natural amplificarea 

oncogenei Her-2 / neu. 

REZULTATE: Analizele cu citometru de flux au demonstrat o reducere dramatică (pînă la 46%) a p185 asociată cu 

suprafața celulară (Her-2 / neu) după tratamentul cu OA a supraexpresorilor Her-2 / neu BT-474 și SK-Br3. Într-

adevăr, acest efect a fost comparabil cu cel observat după expunerea la concentrații optime de trastuzumab (reducere 

de până la 48% cu trastuzumab 20 micrograme / ml). În mod remarcabil, expunerea concomitentă la concentrațiile 

OA și suboptimale ale trastuzumabului (5 microg / ml) exprimată în mod sinergie în expresia Her-2 / neu, 

determinată prin studii de citometrie în flux (până la 70% reducere), imunoblotting și microscopie 

imunofluorescentă. Natura interacțiunii citotoxice dintre OA și trastuzumab a evidențiat un puternic sinergism, așa 

cum a fost evaluat prin analiza viabilității celulare pe bază de MTT și a testelor de formare a coloniei moi 

independente de ancorare. Mai mult, coexpunerea OA a expus sinergie eficacitatea trastuzumabului față de 

supraexpresoarele Her-2 / neu prin promovarea fragmentării ADN asociată cu moartea celulelor apoptotice, așa cum 

s-a confirmat prin TUNEL și scindarea PARP dependentă de caspază-3. În plus, tratamentul cu OA și trastuzumab a 

crescut dramatic atât expresia cât și acumularea nucleară a p27 (Kip1), un inhibitor al kinazei dependentă de ciclin, 

care joacă un rol-cheie în debutul și progresia cancerului de sân legat de Her-2 / neu. În cele din urmă, coexpunerea 

OA a sporit semnificativ capacitatea trastuzumabului de a inhiba căile de semnalizare în aval de Her-2 / neu, 

incluzând fosfoproteine cum ar fi AKT și MAPK. CONCLUZII: Aceste rezultate demonstrează că OA, principalul 

acid gras mononesaturate din uleiul de măsline, suprimă supraexprimarea Her-2 / neu, care, la rândul său, 

interacționează sinergic cu imunoterapia anti-Her-2 / neu prin promovarea deceselor celulelor apoptotice ale 

celulelor cancerului mamar cu amplificare oncogenă Her-2 / neu . Această proprietate anterior nerecunoscută a 

OA oferă un mecanism molecular nou prin care acizii grași individuali pot regla comportamentul malign al 

celulelor cancerului de sân și, prin urmare, pot fi de ajutor în elaborarea viitoarelor studii epidemiologice și, 

eventual, în consilierea dietetică . Ann Oncol.2005 Mar; 16 (3): 359-71. Epub 2005 Jan 10 ( Menendez JA , et al 

2005) 

Acidul gama-linolenic al acidului gras polinesaturat omega-6 (18: 3n-6) sporește citotoxicitatea docetaxelului 

(Taxotere) în celulele carcinomului de sân uman: Relația cu peroxidarea lipidică și expresia HER-2 / neu. 

Acidul gama-linolenic al acidului gras polinesaturat omega-6 (GLA; 18: 3n-6) a ridicat interesul recent ca agent 

anticanceros deoarece posedă proprietăți tumorice eficiente, fără a induce deteriorarea celulelor normale sau a crea 

efecte secundare sistemice dăunătoare. Taxanul docetaxel (Taxotere) este în prezent unul dintre cei mai activi agenți 

de interferență a microtubulilor pentru cancerul de sân. În ciuda acestui potențial terapeutic încurajator, utilizarea 

clinică a taxanilor implică probleme legate de solubilitatea, toxicitatea și dezvoltarea rezistenței la medicament, care 

poate fi parțial dependentă de exprimarea oncogenei HER-2 / neu. Tendințele actuale în tratamentul tumorilor 

umane sunt pentru combinațiile de medicamente care au ca rezultat răspunsuri îmbunătățite, precum și capacitatea 

de a utiliza concentrații mai puțin toxice ale medicamentelor. Aici am examinat efectele citotoxice ale GLA în 

asociere cu docetaxel împotriva liniilor celulare de carcinom mamar la sân uman independent de estrogen (MCF-7) 

și independent de estrogen (MDA-MB-231 și SK-Br3). Celulele au fost expuse simultan la GLA și docetaxel sau 
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secvențial la GLA, urmată de docetaxel timp de 24 de ore. Citotoxicitatea a fost evaluată prin testul MTT, iar natura 

interacțiunilor dintre GLA și docetaxel (antagonism, aditivitate și sinergism) a fost analizată prin analize mediane și 

izobolograme. Evaluarea interacțiunii a arătat că expunerea concomitentă la GLA plus docetaxel timp de 24 de ore a 

dus la sinergism pentru celulele MCF-7 și MDA-MB-231, în timp ce un efect aditiv a fost observat în celulele SK-

Br3. Atunci când expunerea la GLA (24 și 48 ore) a fost urmată secvențial de docetaxel (24 ore), s-a observat un 

efect sinergie în celulele MDA-MB-231 și SK-Br3, în timp ce un efect aditiv a fost găsit în celulele MCF-

7. Creșterea mediată de GLA în citotoxicitatea docetaxelului a fost abolită doar marginal de către vitamina E, un 

inhibitor al peroxidării lipidice. Mai mult, expunerea simultană la GLA și docetaxel în prezența vitaminei E 

antioxidante a condus, de asemenea, la sinergism, sugerând o influență limitată a stării oxidative a GLA în realizarea 

potențării citotoxicității induse de docetaxel. Experimentele ulterioare au arătat că GLA a redus semnificativ 

expresia oncoproteinei p185HER-2 / neu în celulele cancerului de sân MCF-7 (Prin urmare, rezultatele noastre 

arată că GLA de acid gras mărește citotoxicitatea docetaxelului în celulele cancerului de sân uman prin alte 

mecanisme decât lipoperoxidarea, și că reprimarea transcripțională indusă de GLA a oncogenei HER-2 / neu 

ar putea fi o componentă a mecanismelor acestei interacțiuni ( Menendez JA , et al., 2004) 

Ulei de pește, Vit. A, Vit E & Seleniu 

Eficacitatea antioxidanților alimentari combinați cu un agent chimioterapeutic pe progresia cancerului de 

colon uman într-un model de șoarece fluorescent ortotopic. 

Raportăm aici eficacitatea antioxidanților alimentari în asociere cu chimioterapia asupra creșterii tumorii în modelul 

mouse-ului uman de cancer colorectal COLO-205-green-fluorescent (GFP). Șoarecele nud transplantat ortotopic 

folosit pentru studiu a fost împărțit aleator în 5 grupe (AE) după implantarea ortotopică chirurgicală (SOI) a 

țesutului tumoral. Următoarele diete au fost oferite: Dieta A, modificată AIN-93M mature dieta rozătoare cu 4% ulei 

de pește ; Dietă B, AIN-93M modificată, care conține antioxidanți adăugați vitamina A, vitamina E și seleniu la 

niveluri prezente în dieta standard AIN-93M; Dieta C, Dieta A fără a adăuga antioxidanți vitamina A, vitamina E 

sau seleniu; Dietă D, Dieta A cu o valoare de 5 ori mai mare decât cantitatea de antioxidanți adăugați vitamina A, 

vitamina E și seleniul prezent în dieta B. Cisplatina, 7 mg / kg, a fost administrată intraperitoneal în ziua 16 după 

SOI. Pe tot parcursul tratamentului, imagistica neinvazivă pe întregul corp, bazată pe expresia GFP a tumorii, a 

permis vizualizarea progresiei tumorii. La sacrificare, greutățile medii ale tumorilor au prezentat diferențe statistice 

semnificative la toate grupele tratate comparativ cu controlul negativ (fără tratament cu cisplatină) (p <sau = 

0,001). Greutatea medie a tumorii a arătat o diferență statistică semnificativă între dieta D combinată cu grupul de 

cisplatină comparativ cu dieta B combinată cu cisplatina (p = 0,038). Astfel, am demonstrat că dieta D este eficientă 

împotriva creșterii tumorale în combinație cu cisplatina în modelul de șoarece fluorescent al cancerului de colon 

COLO-205 GFP.Rezultatele studiului prezent indică, prin urmare, intensificarea eficacității cisplatinei de 

către doze mari de antioxidanți în combinație cu ulei de pește pentru progresia cancerului de colon și 

sugerează proiectarea studiilor clinice pentru acest regim. Anticancer Res. 2009 Jul; 29 (7): 2421-6. ( Ma H și 

colab., 2009) 

seminte de in 

Semintele de semințe de in monoterapie sau în combinație cu tamoxifenul inhibă creșterea tumorii mamare 

MCF-7 la șoarecii athymic ovariectomizați cu niveluri ridicate de estrogen circulant. 

Flax seed (FS) este bogat în precursori de lignan de mamifere și acid alfa-linolenic, care au fost sugerate ca având 

efecte anticanceroase. Studiile anterioare au arătat că FS 10% inhibă creșterea cancerului de sân uman dependent de 

estrogen (MCF-7) la șoarecii atimici și îmbunătățește efectul inhibitor al tamoxifenului (TAM). Acest studiu a 

determinat dacă efectul FS, singur sau în asociere cu TAM, este dependent de doză și a explorat mecanismul 

potențial de acțiune.Au fost tratați cu control dietă bazală (0FS), 5% FS (5FS), 10% FS (10FS), s-au efectuat 

suplimente de estradiol (E2) și TAM (TAM / 0FS; 5 mg / pelet, eliberare pe parcursul a 60 de zile), singure sau în 

combinație (TAM / 5FS și TAM / 10FS) timp de 8 săptămâni. Comparat cu controlul, 5FS și 10FS au inhibat 

semnificativ creșterea tumorală cu 26% și, respectiv, 38%. TAM / 0FS a avut un efect similar cu 10FS. TAM / 5FS 

și respectiv TAM / 10FS au indus o reducere semnificativă a dimensiunii tumorale cu 48% și 43% comparativ cu 

0FS și cu 18% și 10% în comparație cu TAM / 0FS. Greutatea uterină relativă a fost semnificativ mai scăzută în 
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toate grupurile TAM comparativ cu martorul. Reducerea creșterii tumorii a rezultat din proliferarea scăzută a 

celulelor și apoptoza celulară crescută.TAM / 5FS a determinat o expresie semnificativ mai mare a receptorului 

estrogen-alfa (ERalpha) comparativ cu 5FS și TAM / 0FS, în timp ce TAM / 10FS a avut un ERalpha mai mare 

decât 10FS și TAM / 0FS. În comparație cu controlul, expresia receptorului de progesteron (PgR) a fost semnificativ 

redusă în toate grupurile de tratament, dar expresia factorului de creștere-1 (IGF-1) similară insulinei a fost redusă 

numai cu 10FS, TAM / 5FS și TAM / 10FS. Proliferarea celulelor tumorale a fost semnificativ asociată pozitiv cu 

expresia PgR și IGF-1 și asociată negativ cu apoptoza și ERalpha. Apoptoza a fost asociată numai cu ERalpha.dar 

expresia factorului de creștere-1 (IGF-1) de tip insulină a fost redusă numai cu 10FS, TAM / 5FS și TAM / 10FS. 

Proliferarea celulelor tumorale a fost semnificativ asociată pozitiv cu expresia PgR și IGF-1 și asociată negativ cu 

apoptoza și ERalpha. Apoptoza a fost asociată numai cu ERalpha.dar expresia factorului de creștere-1 (IGF-1) de tip 

insulină a fost redusă numai cu 10FS, TAM / 5FS și TAM / 10FS. Proliferarea celulelor tumorale a fost semnificativ 

asociată pozitiv cu expresia PgR și IGF-1 și asociată negativ cu apoptoza și ERalpha. Apoptoza a fost asociată 

numai cu ERalpha.În concluzie, FS a inhibat creșterea tumorii MCF-7 într-o manieră dependentă de doză și a 

sporit efectul inhibitor al TAM datorită modulației căilor de transducție a semnalului ER și a factorului de 

creștere . Exp Biol Med (Maywood). 2007 Sep; 232 (8): 1071-80. ( Chen J , et al., 2007) Se  

inmulteste efectul inhibitor al tamoxifenului asupra creșterii cancerului de sân uman uman dependent de 

estrogen (mcf-7) la șoarecii nudi. 
SCOP: Acest studiu a determinat efectul semințelor de in/flax seeds 10% (FS) și tamoxifen (TAM),singure și în 

combinație, asupra creșterii cancerului de sân uman  dependent de estrogen (MCF-7) la șoareci athymici cu sau fără 

suplimente de 17beta-estradiol (E2). 

DESIGNUL EXPERIMENTAL: Șoarecii ovariectomizați au primit injecție cu celule MCF-7, s-au implantat cu o 

peletă E2 (1,7 mg) și au alimentat dieta bazală (BD). Când tumoarea a atins aproximativ 40 mm2, implantul E2 a 

fost îndepărtat și șoarecii au fost randomizați în următoarele grupe și au fost menținute fie la nivel scăzut (E2 peletat 

îndepărtat), fie la nivel ridicat E2 (nou pelet implantat E2) timp de 6 săptămâni: (a) (c) grupul TAM cu implant de 

pelet TAM (5 mg), alimentat cu BD, (d) grupul FS alimentat cu 10% FS, (e) ) Grup FS + TAM cu implant TAM, 

alimentat cu 10% FS. Creșterea tumorii a fost monitorizată săptămânal. 

REZULTATE: La nivel scăzut de E2,FS a regresat dimensiunea tumorii de pretratament cu 74%. TAM a regresat 

inițial tumoarea, dar mai târziu a indus o creștere, astfel încât dimensiunea tumorii a fost în cele din urmă similară 

dimensiunii de pretratament. O regresie a tumorii> 53% a fost indusă de FS + TAM decât de TAM singur. La un 

nivel ridicat de E2, FS, TAM și FS + TAM au inhibat creșterea tumorii cu 22, 41 și, respectiv, 50%, comparativ cu 

controlul pozitiv. Scăderea dimensiunii tumorii a fost atribuită proliferării celulelor tumorale reduse și apoptozei 

crescute. 

CONCLUZII:Scăderea dimensiunii tumorii a fost atribuită proliferării celulelor tumorale reduse și apoptozei 

crescute. FS a inhibat creșterea cancerului de sân dependent de estrogen uman și a întărit efectul inhibitor al 

tumorii TAM atât la nivelul E2 scăzut, cât și la nivelul E2. Clin Cancer Res.2004, noiembrie 15; 10 (22): 7703-

11. ( Chen J și colab 2004) 

Polizaharidele Ganoderma lucidum 

Efectele polizaharidelor Ganoderma lucidum solubile în apă asupra funcțiilor imunitare ale pacienților cu 

cancer pulmonar avansat. 

Studiile preclinice au stabilit că fracțiunile de polizaharide din Ganoderma lucidum au activitate potențială 

antitumorală. Studiile clinice recente au demonstrat că polizaharidele G. lucidum sporesc funcțiile imunitare ale 

gazdei [de exemplu, activitatea celulară îmbunătățită (NK)] la pacienții cu tumori solide avansate, deși nu s-a 

observat un răspuns obiectiv. Acest studiu deschis a vizat evaluarea efectelor polizaharidelor G. lucidum solubile 

în apă (Ganopoly , Encore International Corp., Auckland, Noua Zeelandă) asupra funcțiilor imunitare la pacienții cu 

cancer pulmonar avansat. Treizeci și șase de pacienți au fost înrolați și tratați cu 5,4 g / zi Ganopoly timp de 12 

săptămâni. La cei 30 de pacienți cu cancer care au efectuat studiul, tratamentul cu Ganopoly nu a modificat 

semnificativ reactivitatea mitogenă medie față de fitohemaglutinina, valorile medii ale CD3, CD4, CD8 și CD56, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Chen%2520J%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhh-C5hNfUrT4tP6CQwIjy1v2ItrEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Chen%2520J%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhh-C5hNfUrT4tP6CQwIjy1v2ItrEA


concentrațiile medii plasmatice ale interleukinei (IL) -2, IL-6 , și interferonul (IFN) -gama sau activitatea NK la 

pacienți, dar rezultatele au fost semnificativ variabile. Cu toate acestea, unii pacienți cu cancer au demonstrat 

funcții imune modulate în mod semnificativ. Modificările în IL-1 au fost corelate cu cele pentru activitatea IL-6, 

IFN-gamma, CD3, CD8 și NK (P <0,05), iar modificările IL-2 au fost corelate cu cele pentru IL-6, CD8 și 

Activitatea NK.Rezultatele sugerează că subgrupurile de pacienți cu cancer pot fi receptivi la Ganopoly în 

asociere cu chimioterapia / radioterapia. Sunt necesare studii suplimentare pentru a explora eficacitatea și 

siguranța administrării Ganopoly în monoterapie sau în asociere cu chimioterapie / radioterapie la pacienții 

cu cancer pulmonar . J Med alimentare. 2005 Summer, 8 (2): 159-68. ( Gao Y , și colab 2005) 

Extract de ginkgo biloba 

Extractul de ginkgo biloba, kaempferol, inhibă proliferarea celulelor și induce apoptoza în celulele cancerului 

pancreatic. 

CONTEXT: Kaempferol este unul dintre cei mai importanți constituenți ai flavonoidelor ginkgo. Studiile recente 

arată că kaempferolul poate avea activități antitumorale. Obiectivul acestui studiu a fost de a determina efectul și 

mecanismele kaempferolului asupra proliferării și apoptozei celulelor canceroase pancreatice. 

MATERIALE ȘI METODE: Liniile celulare de cancer pancreatic MIA PaCa-2 și Panc-1 au fost tratate cu 

kaempferol și efectele inhibitoare ale kaempferolului asupra proliferării celulelor canceroase pancreatice au fost 

examinate prin numărarea directă a celulelor, încorporarea 3H-timidinei și testul MTS. Lactatul dehidrogenază 

eliberat din celule a fost determinat ca un indice de citotoxicitate. Apoptoza a fost analizată prin testul de etichetare 

finală de marcare a dUTP-ului terminat de către deoxinucleotidil transferaza mediată. 

REZULTATE: După tratamentul cu 70 microni de kaempferol timp de 4 zile,Proliferarea celulelor MIA PaCa-2 a 

fost semnificativ inhibată cu 79% și 45,7%, determinată prin numărătoarea directă a celulelor și, respectiv, testul 

MTS comparativ cu celulele martor (P <0,05). În mod similar, tratamentul cu kaempferol a inhibat semnificativ 

proliferarea celulelor Panc-1. Tratamentul cu Kaempferol a redus semnificativ încorporarea 3H-timidinei în ambele 

celule MIA PaCa-2 și Panc-1.Tratamentul combinat al concentrațiilor scăzute de kaempferol și 5-fluorouracil 

a arătat un efect aditiv asupra inhibării proliferării celulelor MIA PaCa-2. Mai mult, kaempferolul a avut o 

cytotoxicitate semnificativ mai mică decât 5-fluorouracilul în celulele epiteliale pancreatice normale (P = 0,029). În 

ambele celule MIA PaCa-2 și Panc-1, populația de celule apoptotice a fost crescută atunci când a fost tratată cu 

kaempferol într-o manieră dependentă de concentrație. 

CONCLUZII : extractul de ginkgo biloba caempferol inhibă eficient proliferarea celulelor canceroase 

pancreatice și induce apoptoza celulelor canceroase, care poate sensibiliza celulele tumorale pancreatice la 

chimioterapie. Kaempferol poate avea aplicații clinice ca terapie adjuvantă în tratamentul cancerului 

pancreatic . J Surg Res. 2008 Jul; 148 (1): 17-23. Epub 2008 Mar 26 (Zhang Y , et al 2008) Asociația  

Ginseng 

Utilizarea ginsengului , supraviețuirea și calitatea vieții în rândul pacienților cu cancer mamar. 
Autorii au evaluat asociațiile de utilizare a ginsengului ca terapie complementară cu supraviețuirea și calitatea vieții 

(QOL) într-o cohorta de 1.455 pacienți cu cancer de sân care au fost recrutați la studiul Shanghai privind cancerul 

de sân în perioada august 1996 – martie 1998, în Shanghai, China. Pacienții au fost urmăriți până în decembrie 2002. 

Informațiile privind utilizarea ginsengului înainte de diagnosticarea cancerului au fost colectate la momentul 

recrutării inițiale și au fost legate de supraviețuire. Utilizarea ginsengului de urmaș după diagnosticarea cancerului a 

fost obținută la studiul de urmărire și a fost corelată cu QOL în același timp. Metoda Kaplan-Meier și modelele de 

regresie Cox au fost aplicate pentru a evalua asocierea utilizării ginsengului cu supraviețuirea globală și fără boală. 

Relația dintre utilizarea ginsengului și QOL a fost evaluată prin utilizarea mai multor modele de regresie liniară. 

Aproximativ 27% dintre participanții la studiu au fost utilizatori obișnuiți de ginseng înainte de diagnosticarea 

cancerului.În comparație cu pacienții care nu au utilizat niciodată ginseng, utilizatorii obișnuiți au avut un 

risc semnificativ de deces; raportul de risc raportat la utilizarea ginsengului a fost 0,71 (interval de încredere 95%: 

0,52, 0,98) pentru mortalitatea totală și 0,70 (95% interval de încredere: 0,53, 0,93) pentru mortalitatea / recidiva 

specifică bolii.  
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Utilizarea ginsengului după diagnosticarea cancerului, în special utilizarea curentă, a fost asociată pozitiv cu 

scorurile QOL, cu cel mai puternic efect în domeniile de bunăstare psihologică și socială. În plus, QOL s-a 

îmbunătățit pe măsură ce utilizarea cumulată a ginsengului a crescut. Am J Epidemiol.2006 aprilie 1; 163 (7): 

645-53. Epub 2006 februarie 16. ( Cui Y . Et al 2006)  

extract de semințe de struguri 

Efectele anti-canceroase sinergice ale extractului din semințe de struguri și doxorubicinei convenționale 

citotoxice asupra celulelor carcinomului mamar uman. 

Cu o abordare de îmbunătățire a eficacității agenților chimioterapeutici împotriva tratamentului cancerului mamar, 

aici am investigat efectele anticanceroase ale extractului de semințe de struguri (GSE) și doxorubicinei (Dox), fie 

singure sau în combinație, în  celule MCF- 7 și MDA-MB468 de carcinom mamar de sân uman. Tratamentul 

celulelor GSE (25-200 microg / ml) a determinat inhibarea creșterii 16-72% și moartea celulelor cu 9-33%, într-o 

manieră dependentă de doză și de timp. În alte studii, tratamentul Dox (10-100 nM) a prezentat o inhibare a creșterii 

de 23-96% și o moarte celulară de 10-55%. Pe baza acestor rezultate, au fost evaluate în continuare câteva 

combinații de GSE (25-100 microg / ml) cu Dox (10-75 nM) pentru eficacitatea lor sinergică, aditivă și / sau 

antagonistă față de inhibarea creșterii celulare și de deces. În ambele celule MCF-7 și MDA-MB468,o combinație de 

100 microg / ml GSE cu tratament cu Dox de 25-75 nM timp de 48 de ore a arătat un efect puternic sinergic 

[inhibitor al creșterii celulelor (CI) <0,5] în inhibarea creșterii celulare, dar mai ales un efect aditiv (CI aproximativ 

1) moarte. În studiile privind progresia ciclului celular, combinația GSE plus Dox a determinat o creștere moderată a 

opririi G1 în celulele MCF-7 comparativ cu fiecare agent singur. Combinarea GSE plus Dox a arătat un blocaj G1 

foarte puternic și semnificativ în celulele MDA-MB468 în comparație cu Dox în monoterapie, cu toate acestea, 

acesta a fost mai mic decât cel observat numai cu GSE. În studiile de apoptoză cantitativă, GSE și Dox în 

monoterapie și în combinație au prezentat o moarte apoptotică comparabilă a celulelor MCF-7, totuși, o combinație 

a celor două a fost inhibitoare a apoptozei induse de Dox în celulele MDA-MB468.Acest lucru a fost confirmat în 

continuare într-o altă linie de celule MDA-MB231 cu receptor estrogen negativ, în care combinația GSE și Dox a 

inhibat puternic creșterea celulară, dar nu a arătat nici o creștere a morții celulelor apoptotice cauzată de 

Dox.Împreună, aceste rezultate sugerează o posibilitate puternică de eficacitate sinergică a combinației GSE 

și Dox pentru tratamentul cancerului de sân, independent de starea receptorului estrogen al celulei 

canceroase . Breast Cancer Res Treat.2004 mai, 85 (1): 1-12. ( Sharma G și colab. 2004)  

Semințe de struguri proanthocianidină Efectul protector al extractului de proantocianidină din semințele de 

struguri împotriva stresului oxidativ indus de cisplatină la șobolani. 
Cisplatina este unul dintre cele mai puternice medicamente antitumorale chimioterapeutice. Stresul oxidativ sa 

dovedit a fi implicat în toxicitatea indusă de cisplatină . Prin urmare, studiul prezent a fost realizat pentru a examina 

potențialul antioxidant al extractului de proantocianidină din semințe de struguri (GSPE) împotriva toxicității 

cisplatinei la șobolanii masculi. Cisplatina a prezentat o creștere semnificativă a substanțelor reactive ale acidului 

tiobarbituric cu plasmă, inimă, rinichi și ficat (TBARS ), în timp ce activitățile enzimelor antioxidante(AST și ALT), 

creatin kinază și lactat dehidrogenază au fost semnificativ crescute în plasmă, în timp ce valorile ficatului AST și 

ALT au fost semnificativ Cisplatina a crescut semnificativ nivelele plasmatice ale lipidelor totale, colesterolului, 

ureei și creatininei , precum și greutatea relativă a rinichilor, pe de altă parte proteina totală plasmatică și albumina și 

greutatea corporală au scăzut semnificativ. TBARS în plasmă, inimă, rinichi și ficat, TL, colesterol, uree și 

creatinină și AST și ALT la ficat. Mai mult, a ameliorat scăderea indusă de cisplatină în activitățile enzimelor 

antioxidante și GSH, proteina totală și albumină.Prin urmare, rezultatele prezente au arătat că GSPE exercită 

un efect protector prin antagonizarea toxicității cisplatinei. Food Chem Toxicol. 2009 februarie 10. [ePub 

inainte de imprimare] ( Yousef MI , Saad AA , El-Shennawy LK . 2009) ,  

Ceai verde și negru 
 Consumul de ceai si riscul de cancer ovarian , într – un grup bazat pe populație. 

CONTEXT: Dovezi substanțiale din studiile de laborator arată că preparatele de ceai verde și negru pot proteja 

împotriva diferitelor forme de cancer. Puține studii epidemiologice, totuși, au examinat relația dintre consumul de 

ceai și riscul de apariție a cancerului ovarian. 
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 METODE: Am examinat în perspectivă asocierea dintre consumul de ceai și riscul de apariție a cancerului ovarian 

la 61.057 de femei în vârstă de 40 până la 76 de ani, care au participat la populația mamă din Suedia de mamografie. 

Participantii au completat un chestionar validat de 67 de articole de frecventa alimentara la inscrierea intre 1987 si 

1990 si au fost urmariti pentru incidenta cancerului pana in decembrie 2004. REZULTATE: In timpul unei urmariri 

medii de 15,1 ani, au fost constatate 301 de cazuri de cancer ovarian epitelial invaziv. Consumul de ceai a fost invers 

asociat cu riscul de apariție a cancerului ovarian după controlul potențialilor confounderi (P pentru trend, .03). În 

comparație cu femeile care nu consumau ceai consumat niciodată sau rar (mai puțin lunar), ratele de risc 

multivariate pentru cei care au consumat mai puțin de 1 ceașcă pe zi, 1 ceașcă pe zi și 2 sau mai multe cești pe zi au 

fost de 0,82 CI], 0,62-1,08), 0,76 (CI 95%, 0,56-1,04) și 0,54 (CI 95%, 0,31-0,91), respectiv.Fiecare ceasca 

suplimentara de ceai pe zi a fost asociata cu un risc de cancer ovarian de 18% mai mic (raportul de risc multivariat, 

0,82; 95% CI, 0,68-0,99). 

CONCLUZIE:Aceste rezultate sugerează că consumul de ceai este asociat cu un risc redus de cancer ovarian 

epitelial într-un mod de răspuns la doză. Arch Intern Med. 2005 Dec 12-26; 165 (22): 2683-6. ( Larsson 

SC , Wolk A .2005)  

Ceaiul verde (EGCG) Epigallocatechin-galatul modulează apoptoza indusă de chimioterapie în celulele 

cholangiocarcinomului uman. 
FUNDAMENTUL: Polifenolii de ceai verde sunt chimiopreventivi în mai multe modele de cancer, dar utilizarea lor 

ca agenți terapeutici adjuvanți pentru cancer nu este cunoscută. 

Obiective: Cholangiocarcinoamele raspund slab la agenti chimioterapici si obiectivele noastre au fost de a evalua 

utilitatea polifenolilor de ceai verde ca adjuvanti ai chimioterapiei pentru cholangiocarcinom. 

MATERIALE ȘI METODE: Am evaluat efectul catechinelor de ceai verde purificat asupra apoptozei induse de 

chimioterapie în celulele de colangiocarcinom uman KMCH, CC-LP-1 și Mz-ChA-1 și asupra chemosensibilității 

xenogrefelor de celule Mz-ChA-1 la șoareci nud . REZULTATE: Epigallocatechină-galat (EGCG), dar nu 

epigallocatechina catechinică legată structural, celule sensibilizate la apoptoza indusă de gemcitabină (GEM), 

mitomicină C sau 5-fluorouracil in vitro. Depolarizarea membranei mitocondriale,expresia citocromului c de tip 

cytosolic și apoptoza au fost crescute în celulele incubate cu EGCG și GEM comparativ cu oricare agent singur. Mai 

mult, EGCG a scăzut creșterea in vivo și a crescut sensibilitatea la GEM a xenogrefelor de celule Mz-ChA-1 la 

șoareci nud. CONCLUZII:Polifenolul EGCG din ceaiul verde sensibilizează celulele cholangiocarcinomului 

uman la apoptoza indusă de chimioterapie și justifică evaluarea ca adjuvant al chimioterapiei pentru 

tratamentul cholangiocarcinomului uman. Liver Int. 2009 mai, 29 (5): 670-7. Epub 2009 17 februarie ( Lang M , 

et al 2009) 

Ceai verde 

Consumul de ceai verde îmbunătățește supraviețuirea cancerului ovarian epitelial. 

Studiul nostru investighează dacă consumul de ceai poate spori supraviețuirea pacienților cu cancer ovarian epitelial, 

a fost efectuat un studiu de cohortă prospectiv în Hangzhou, China. Cohorta cuprindea 254 de paciențirecrutati în 

perioada 1999-2000 cu cancer ovarian epitelial confirmat histopatologic și a fost urmărit timp de minim 3 ani. Două 

sute patruzeci și patru (96,1%) din cohorta sau rudele lor apropiate au fost urmărite. Variabilele examinate au inclus 

timpul de supraviețuire și frecvența și cantitatea de ceai consumat post-diagnostic. Numărul real de decese a fost 

obținut și au fost folosite modele de riscuri Cox proporționale pentru a obține rate de risc și intervale de încredere 

asociate de 95% (CI), ajustându-se pentru vârsta la diagnostic, localitate, IMC, paritate, FIGO, grad histologic de 

diferențiere, ascita, tumora reziduală și statusul chimioterapeutic. Experiența de supraviețuire a fost diferită între 

consumatorii de ceai și cei care nu consumă  (p <0,001). Au existat 81 (77,9%) dintre 104 consumatori de ceai care 

au supraviețuit până la interviu,comparativ cu doar 67 de femei (47,9%) încă în viață printre cei 140 de non-

consumatori. În comparație cu cei care nu consumă , ratele de risc ajustate au fost 0,55 (95% CI = 0,34-0,90) pentru 

consumatorii de ceai, 0,43 (95% CI = 0,20-0,92) pentru consumul a cel puțin 1 cești de ceai verde / 95% CI = 0,22-

0,90) pentru consumul a mai mult de 500 g frunze de ceai uscate / an și 0,38 (CI = 95% 0,15-0,97) pentru 

consumarea a cel puțin 2 g frunze de ceai uscate / lot.  
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Relațiile doză-răspuns corespunzătoare au fost semnificative (p <0,05).0,40 (95% CI = 0,18-0,90) pentru 

consumarea a mai mult de 500 g frunze de ceai uscate / an și 0,38 (95% CI = 0,15-0,97) pentru consumarea a cel 

puțin 2 g frunze de ceai uscate / lot. Relațiile doză-răspuns corespunzătoare au fost semnificative (p <0,05).0,40 

(95% CI = 0,18-0,90) pentru consumarea a mai mult de 500 g frunze de ceai uscate / an și 0,38 (95% CI = 0,15-

0,97) pentru consumarea a cel puțin 2 g frunze de ceai uscate / lot. Relațiile doză-răspuns corespunzătoare au fost 

semnificative (p <0,05).Concluzionăm că creșterea consumului de ceai verde post-diagnostic poate spori 

supraviețuirea cancerului ovarian epitelial . Int J Cancer. 2004 noiembrie 10; 112 (3): 465-9. ( Zhang M , et al. 

2004) 

Chemoprevenirea cancerului de prostată umană prin administrarea orală a catechinelor de ceai verde la 

voluntari cu neoplazie intraepitelială de prostată de grad înalt: un raport preliminar al unui studiu de dovezi 

de principiu de un an. 

Ceaiurile verzi (GTC) s-au dovedit eficiente în inhibarea creșterii cancerului în mai multe modele experimentale. 

Studiile recente au arătat că 30% dintre bărbații cu neoplazie intraepitelială de prostată de înaltă calitate (HG-PIN) ar 

dezvolta cancer de prostată (PAP) în decurs de 1 an după biopsia repetată. Acest lucru ne-a determinat să facem un 

studiu clinic dovada de principiu pentru a evalua siguranța și eficacitatea GTC pentru chemoprevenția PAC în 

voluntarii HG-PIN. Puritatea și conținutul preparatelor GTC au fost evaluate prin cromatografie lichidă de înaltă 

performanță [(-) – epigallocatechină, 5,5%; (-) – epicatechină, 12,24%; (-) – epigallocatechin-3-galat, 51,88%; (-) – 

epicatechin-3-galat, 6,12%; total GTC, 75,7%; cofeină, <1%]. Șaizeci de voluntari cu HG-PIN, care au fost 

conștienți de detaliile studiului, au convenit să semneze un formular de consimțământ informat și au fost înscriși în 

acest studiu dublu-orb, controlat cu placebo. Tratamentul zilnic a constat în trei capsule GTC, câte 200 mg (total 600 

mg / zi). După 1 an, doar o singură tumoră a fost diagnosticată printre bărbații tratați cu 30 GTC (incidență, 

aproximativ 3%), în timp ce nouă bărbați tratați cu placebo (incidență, 30%) au fost diagnosticați cu nouă tipuri de 

cancer. Antigenul specific prostatic total nu sa schimbat semnificativ între cele două brațe, dar bărbații tratați cu 

GTC au prezentat valori constant mai mici față de cele tratate cu placebo. Simptomatologia interna a prostatei 

Scorul și scorurile calității vieții bărbaților tratați cu GTC-uri cu hiperplazie benignă de prostată coexistentă au 

crescut, atingând semnificație statistică în cazul Scorurilor Simptomului Internațional de Prostată. Nu au fost 

documentate efecte secundare semnificative sau efecte adverse. Din cunoștințele noastre, acesta este primul 

studiu care arată că GTC sunt sigure și foarte eficiente pentru tratarea leziunilor premaligne înainte de 

dezvoltarea PAC. Ca observație secundară, administrarea GTC a redus de asemenea simptomele tractului 

urinar inferior, sugerând că acești compuși ar putea fi, de asemenea, de ajutor pentru tratarea simptomelor 

hiperplaziei benigne de prostată. Cancer Res. 2006 Jan 15; 66 (2): 1234-40. ( Bettuzzi S , et al 2006)  

Ceaiul verde și licopenul 

protejează împotriva cancerului de prostată. 
Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer de sex masculin din țările dezvoltate și este în creștere în țările în 

curs de dezvoltare. Latența sa lungă și variația geografică sugerează posibilitatea prevenirii sau amânării debutului 

prin modificări dietetice. Pentru a investiga eventualul efect comun al licopenului și a ceaiului verde asupra riscului 

de cancer de prostată, a fost efectuat un studiu de caz-control în Hangzhou, China, cu 130 de pacienți cu cancer de 

prostată și 274 controale spitalicești.Informațiile referitoare la consumul de ceai și alimente, precum și eventualele 

confundări au fost colectate folosind un chestionar structurat. Riscul de apariție a cancerului de prostată pentru 

consumul de ceai și licopen și efectul comun al acestora au fost evaluate utilizând modele de regresie logistică 

multivariată. Riscul de cancer de prostată a fost redus cu creșterea consumului de ceai verde. Efectul protector al 

ceaiului verde a fost semnificativ (coeficientul de șanse 0,14, 95% CI: 0,06-0,35) pentru cea mai mare quartilă față 

de cea mai mică după ajustarea pentru consumul total de legume și fructe și alți factori potențiali de confuzie. 

Aporturile de legume și fructe bogate în licopen au fost, de asemenea, asociate invers cu riscul de cancer de prostată 

(rata probabilității 0,18, 95% IC 0,08-0,39). Analiza interacțiunii a arătat că efectul protector al consumului de ceai 

și de licopen a fost sinergic (p <0,01). Acest studiu sugerează că consumul obișnuit de ceai și consumul de legume și 

fructe bogate în licopen ar putea conduce la un risc redus de cancer de prostată la bărbații chinezi.Împreună, 

acestea au un efect mai puternic de prevenire decât oricare dintre componente luate separat. Acesta este 

primul studiu epidemiologic care investighează efectul comun între consumul de ceai și consumul de 

licopen . Asia Pac J Clin Nutr. 2007; 16 Suppl 1: 453-7. ( Jian L , Lee AH , Binns CW .2007 )  
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Honokiol 

Produsul natural honokiol induce apoptoza dependentă de caspază în celulele leucemice cronice limfocitare 

limfocitare (B-CLL). 

Leucemia limfocitară cronică cu celule B (B-CLL) rămâne o boală incurabilă care necesită abordări inovatoare noi 

pentru a îmbunătăți rezultatul terapeutic. Honokiol este un produs natural cunoscut că posedă proprietăți puternice 

antineoplazice și antiangiogenice. Am examinat dacă honokiolul poate depăși rezistența apoptotică în celulele 

tumorale primare derivate din pacienții cu B-CLL. Honokiol a indus moartea celulară dependentă de caspază în toate 

celulele B-CLL examinate și a fost mai toxic față de celulele B-CLL decât la celulele mononucleare normale, 

sugerând o sensibilitate mai mare a celulelor maligne. Apoptoza indusă de apoptoza a fost caracterizată prin 

activarea caspazei-3, -8 și -9 și scindarea polimerazei poli (adenozin difosfat-riboză) (PARP).Expunerea celulelor B-

CLL la honokiol a dus la reglarea în sus a proteinei asociate cu Bcl2 (Bax) și la reglarea în jos a expresiei secvenței 

1 (Mcl-1) a celulei mieloide de leucemie a celulelor proteinelor de supraviețuire, care este asociată cu răspunsul la 

tratament la pacienții cu B-CLL. În plus, celulele B-CLL pretreate cu interleukina-4 (IL-4), o citokină cunoscută 

pentru supraviețuirea B-CLL, au suferit apoptoză atunci când au fost ulterior incubate cu honokiol, indicând faptul 

că honokiolul ar putea depăși efectele prosurvival ale IL-4.ceea ce indică faptul că honokiolul ar putea depăși, de 

asemenea, efectele prosurvival ale IL-4.ceea ce indică faptul că honokiolul ar putea depăși, de asemenea, efectele 

prosupravietuire ale IL-4.În plus, citotoxicitatea îmbunătățită cu honokiol indusă de fludarabină, cladribină 

sau clorambucil. Aceste date indică faptul că honokiolul este un inductor puternic al apoptozei în celulele B-

CLL și trebuie examinat pentru o aplicare clinică suplimentară fie ca un singur agent sau în combinație cu 

alți agenți anticanceroși. Sânge.2005 Jul 15; 106 (2): 690-7. Epub 2005 Mar 31 ( Battle TE , Arbiser J , Frank 

DA, 2005) 

Honokiol induce calmarea și apoptoza reglată de glucoză mediată de calpain în celulele cancerului gastric 

uman și reduce creșterea tumorală. 

CONTEXT: S-a demonstrat că Honokiol, un produs natural cu greutate moleculară mică, posedă proprietăți 

puternice anti-neoplazice și antiangiogene. Mecanismele sale moleculare și capacitatea cancerului anti-gastric rămân 

necunoscute. Sa demonstrat că funcția antiapoptotică a proteinelor reglate de glucoză (GRP) prezice că inducerea lor 

în celulele neoplazice poate duce la progresia cancerului și rezistența la medicament. Am explorat efectele 

honokiolului asupra reglării GRP și a apoptozei în celulele cancerului gastric uman și asupra creșterii tumorii. 

METODOLOGIE ȘI CONSTATĂRI PRINCIPALE: Tratamentul diferitelor celule canceroase gastrice umane cu 

honokiol a condus la inducerea scindării GRP94, dar nu a afectat GRP78. Silentarea GRP94 prin micșorarea ARN 

(siRNA) ar putea induce apoptoza celulară.Tratamentul celulelor cu substanța de oncociol sau cu substanța 

chimioterapică etopozidă a îmbunătățit creșterea apoptozei și a degradării GRP94. Activitatea calpaină și 

nivelul proteinei calpain-II (m-calpain) (dar nu calpain-I (micro-calpain)) pot fi, de asemenea, crescute de honokiol. 

Honokiol indusă de reglarea în jos a GRP94 și apoptoza în celulele cancerului gastric ar putea fi inversată de către 

siARNA care vizează calpain-II și inhibitorii calpainei. Mai mult, rezultatele colorării imuno-fluorescente și 

imunoprecipitare au evidențiat o interacțiune specifică a GRP94 cu calpain-II în celule după tratamentul cu 

honokiol. Apoi am observat că supraexprimarea și creșterea tumorilor în tumoare GRP94 la șoarecii nudi BALB / c, 

care au fost inoculați cu celule MKN45 ale cancerului gastric uman, sunt semnificativ scăzute prin tratamentul cu 

honokiol. 

CONCLUZII ȘI SEMNIFICAȚII:Aceste rezultate furnizează prima dovadă că scindarea GRP94 mediată de 

calpain-II indusă de honokiol provoacă apoptoză umană a cancerului gastric. Mai susținem că honokiolul 

poate fi un posibil agent terapeutic pentru a îmbunătăți rezultatul clinic al cancerului gastric. Plus unu.2007 

Oct 31; 2 (10): e1096. ( Sheu ML , Liu SH , Lan KH .2007) 

Licorice-lemn dulce extract 

Preparatele din lemn dulce îmbunătățesc eficiența chimioterapiei și tratamentul chirurgical al tumorilor 

transplantate. 
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Experimentele pe animale cu carcinom pulmonar Lewis și tumora Ehrlich au arătat că extractul de licorice (gliciriza) 

și gliciramul preparat din această plantă au îmbunătățit efectul antitumoral al ciclofosfamidei. Glyciram a redus 

efectul toxic al citostaticului asupra leucocitelor din sângele periferic. Licorice extract inhibat creșterea de tumoare 

Ehrlich și dezvoltarea de metastaze la șoareci cu Lewis carcinom pulmonar. Glicamul administrat la șoareci după 

îndepărtarea carcinomului pulmonar Lewis a produs un efect antimetastatic și a prevenit recăderile. Bull Exp Biol 

Med. 2008 Feb; 145 (2): 252-5 ( Gol’dberg ED și colab., 2008) 

Luzea carthamoides, Rhodiola rosea, Eleutherococcus senticosus & Schizandra chinensis 

Efectul unei combinații de extract din mai multe plante asupra imunității mediate de celulă și umorală a 

pacienților cu cancer ovarian avansat. 

S-a studiat influența unui preparat din plante AdMax (Nulab Inc., Clearwater, FL, SUA) asupra imunității la 

pacienții cu cancer ovarian. Preparatul este o combinație de extracte uscate etanol / apă din rădăcini de Leuzea 

carthamoides, Rhodiola rosea, Eleutherococcus senticosus și fructe de Schizandra chinensis. Douăzeci și opt 

de pacienți cu cancer ovarian epitelial în stadiul III-IV au fost tratați o dată cu 75 mg / m (2) cisplatină și 600 

mg / m (2) ciclofosfamidă. Sângele periferic a fost colectat la 4 săptămâni după chimioterapie. Subclasele 

limfocitelor T, B și NK au fost testate în probele de sânge: CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD11B, CD16, CD20, 

CD25, CD38, CD45RA, CD50, CD71 și CD95. Au fost de asemenea determinate concentrațiile de imunoglobulină 

G, A și M. S-au observat modificări în următoarele subclase ale celulelor T: CD3, CD4, CD5 și CD8. La pacienții 

care au luat AdMax (270 mg pe zi) timp de 4 săptămâni după chimioterapie, numărul mediu al celor patru subclase 

ale celulelor T a crescut în comparație cu numărul mediu al subclaselor de celule T la pacienții care nu au luat 

AdMax. La pacienții care au luat AdMax, s-au crescut și cantitățile medii de IgG și IgM.Rezultatele obținute 

sugerează că combinația de extracte din plante adaptogenice poate stimula imunitatea suprimată la pacienții 

cu cancer ovarian care sunt supuși chimioterapiei.  Phytother Res. 2006 mai, 20 (5): 424-5. ( Kormosh 

N , Laktionov K , Antoshechkina M .2006) 

Mistletoe (album Viscum) 

Efectul citotoxic al extractului de vasc (Viscum album L.) asupra celulelor Jurkat și interacțiunea cu 

doxorubicina. 

Preparatele de vasc este frecvent utilizată de pacienții cu cancer datorită capacității lor de a stimula imunitatea și de 

a îmbunătăți calitatea vieții. În plus, vâscul și substanțele sale active (în special lectinele) au efect citotoxic asupra 

diferitelor linii de celule canceroase. Cu toate acestea, se cunosc puține despre interacțiunea cu medicamentele 

anticanceroase. Prin urmare, în celulele Jurkat au fost investigate efectele citotoxice și de apoptoză ale extractului 

apos vascular (VA) și interacțiunea acestuia cu doxorubicina (DOXO). Rezultatele arată că atât extractul VA cât și 

DOXO exercită efecte citotoxice asupra celulelor Jurkat într-o doză dependentă manieră. Cytotoxicitatea DOXO a 

fost mult mai puternică (LC (50) = 11,68 ng / ml) decât cea a extractului VA (LC (50) = 35,67 mug / ml). 

Combinația lor a condus la sinergism numai la acele concentrații care au fost foarte citotoxice singure.Ambele 

substanțe (singure și în combinație) au indus fragmentarea ADN în celulele Jurkat. În concluzie, un extract apos 

preparat din vârfuri de vâsc a exercitat efecte citotoxice și de apoptoză asupra celulelor Jurkat singure, 

precum și în combinație cu DOXO . Phytother Res. 2009 16 iulie [Epub înainte de tipărire] ( Sabová L , et al 

2009) 

Compararea extractului de VisCum QuFrF cu vincristina într-un model in vitro al limfoamului WSU-1 

uman. 

Viscum album L. extract (Iscador) cu preparate diferite este utilizat fie singur, fie în combinație cu chemo / 

radioterapie în tratamentul pacienților cu diferite tumori. Vincristina (CAS 57-22-7) ca agent chimioterapeutic este 

folosită în principal în combinație cu alte substanțe chemoterapeutice în terapia limfomului cu celule B. În acest 

studiu, efectele extractului Viscum album (VA) QuFrF și vincristinei au fost comparate pe linia celulară a 

limfoamelor cu celule B WSU-1 într-un model in vitro. Pe măsură ce parametrii au fost măsurați: proliferarea, 

viabilitatea, apoptoza / necroza, producția de IL-6, sinteza ADN și fazele ciclului celular al celulelor limfomului la 

diferite momente de timp. 
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REZULTATE: Efectele citostatice (inhibarea proliferării) aleVAQuFrF și vincristinei la 10 microg / 10 (5) celule au 

fost aceleași la 48 h și 72 ore.Aceasta înseamnă că efectul anti-proliferativ al lectinei 2 ng (în extract de 10 

micrograme) este echivalent cu 10 micrograme de vincristină. A existat o relație între efectele citostatice și 

citocidice (uciderea celulelor viabile) pentru ambele substanțe. Aceasta înseamnă că ambele substanțe inhibă mai 

întâi proliferarea celulelor tumorale și apoi celulele mor prin apoptoză sau necroză. VAQuFrF și vincristina au redus 

semnificativ sinteza ADN și au oprit faza ciclului celular G2 / M. Ambele substanțe au condus la o apoptoză clar 

dependentă de doză la 12 ore și 24 ore. Nici VAQuFrF, nici vincristina nu au condus la producerea IL-6 a celulelor 

limfomului. 

CONCLUZIEAceasta înseamnă că ambele substanțe inhibă mai întâi proliferarea celulelor tumorale și apoi celulele 

mor prin apoptoză sau necroză. VAQuFrF și vincristina au redus semnificativ sinteza ADN și au oprit faza ciclului 

celular G2 / M. Ambele substanțe au condus la o apoptoză clar dependentă de doză la 12 ore și 24 ore. Nici 

VAQuFrF, nici vincristina nu au condus la producerea IL-6 a celulelor limfomului. CONCLUZIE: Efectele 

VAQuFrF asupra liniei celulare de limfom de celule B WSU-1 au fost comparabile cu cele ale vincristinei în 

toți parametrii. Doza efectivă de doză a fost cuprinsă între 50 și 100 microg / 10 (6) celule pentru VAQuFrF, 

pentru vincristină a fost oarecum mai mică. Arzneimittelforschung. 2008; 58 (11): 592-7 ( Kovacs E , Link 

S , Toffol-Schmidt, U. 2008) 

Extract de flori Notoginseng 

Notoginseng sporește efectul anti-cancer al 5-fluorouracilului asupra celulelor cancerului colorectal uman. 

SCOP: Panax notoginseng este o planta chineza frecvent utilizata. Deși câteva studii au constatat că notoginseng 

prezintă efecte anti-tumorale, efectul acestei plante asupra celulelor cancerului colorectal nu a fost investigat. 5-

Fluorouracil (5-FU) este un agent chimioterapeutic pentru tratamentul cancerului colorectal care interferează cu 

creșterea celulelor canceroase. Cu toate acestea, acest compus are efecte secundare grave la doze mari. În acest 

studiu, utilizând linia celulară de cancer colorectal uman HCT-116, am investigat posibilele efecte anti-cancer 

sinergice între extractul de floare notoginseng (NGF)și 5-FU asupra celulelor cancerului de colon. 

METODE: Activitatea anti-proliferare a acestor moduri de tratament a fost evaluată prin testul de proliferare a 

celulelor MTS. Efectele apoptotice au fost analizate prin utilizarea testelor de colorare Hoechst 33258 și a colorării 

anexin-V / PI. Au fost de asemenea analizate efectele anti-proliferare ale patru compuși singuri majori din NGF, 

ginsenosidele Rb1, Rb3, Rc și Rg3. REZULTATE: Atât 5-FU cât și NGF au inhibat proliferarea celulelor HCT-116. 

Cu doze crescânde de 5-FU, efectul anti-proliferare a crescut lent. Utilizarea combinată a 5-FU 5 microM și NGF 

0,25 mg / ml a crescut semnificativ efectul antiproliferării (59,4 ± 3,3%) comparativ cu utilizarea separată a celor 

două medicamente (5-FU 5 microM, 31,1 +/- 0,4 %, NGF 0,25 mg / ml, 25,3 +/- 3,6%). Analiza apoptotică a arătat 

că la această concentrație, 5-FU nu a avut un efect apoptotic,în timp ce celulele apoptotice induse de NGF s-au 

observat, sugerând că țintele anti-proliferare ale NGF pot fi diferite de cele ale 5-FU, despre care se știe că inhibă 

sintetaza timidilat. 

CONCLUZII:Acest studiu demonstrează că NGF poate spori efectul antiproliferării 5-FU asupra celulelor 

cancerului colorectal uman HCT-116 și poate reduce doza de 5-FU necesară pentru tratamentul cancerului 

colorectal. Cancer Chemother Pharmacol. 2007 Jun; 60 (1): 69-79. Epub 2006 Sep 29 ( Wang CZ , et al 2007) 

Panaxadiol 

Panaxadiolul, o componentă purificată de ginseng, sporește efectele anticanceroase ale 5-fluorouracilului în 

celulele cancerului colorectal uman. 

SCOP: Cancerul colorectal este o cauză majoră a morbidității și a mortalității pentru cancer la nivel mondial. Deși 5-

fluorouracil (5-FU) este unul dintre cei mai răspândiți agenți chimioterapeutici în terapia de primă linie pentru 

cancerul colorectal, efectele secundare grave limitează utilitatea sa clinică. Panaxadiolul (PD) este sapogenina 

purificată a saponinelor de ginseng, care prezintă activitate antitumorală. În acest studiu, am investigat posibilele 

efecte sinergice anti-cancer ale PD și 5-FU pe o linie celulară de cancer colorectal uman, HCT-116. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Kovacs%2520E%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhI0fGWHDQyqGNrvx2vkb68hx23Ow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Link%2520S%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhifEhyKxQduvSgvpJ-4UKM6K2iW-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Link%2520S%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhifEhyKxQduvSgvpJ-4UKM6K2iW-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Toffol-Schmidt%2520U%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiJwQpLagy5kVkk8t1ig-BwSZdQVw
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1633408543224308928&postID=88515656041010450
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Wang%2520CZ%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhj-lmVqBx24T1h1eo4iRtkwdDzZ0Q


METODE: Viabilitatea celulară a fost evaluată printr-un test de proliferare a celulelor MTS. Observația morfologică 

a fost efectuată prin analiza de colorare a culorii virale cristaline. Distribuția ciclului celular și efectele apoptotice au 

fost analizate prin citometrie de flux după colorarea cu PI / RNază sau Annexin V / 

PI. REZULTATE:Creșterea celulelor a fost semnificativ suprimată în celulele HCT-116 tratate cu 5-FU (20-100 

microM) timp de 24 sau 48 de ore cu efecte dependente de timp. Suprimarea semnificativă a proliferării celulelor 

HCT-116 a fost observată după tratamentul cu PD (25 microM) timp de 24 și 48 de ore. Panaxadiolul (25 microM) 

semnificativ (P <0,05) a îmbunătățit efectele anti-proliferative ale 5-FU (5, 10, 20 microM) asupra celulelor HCT-

116 comparativ cu tratamentul unic cu 5-FU timp de 24 și 48 de ore. Analiza citometrică pe ADN a indicat că PD și 

5-FU au oprit selectiv progresia ciclului celular în faza G1 și faza S (P <0,01), comparativ cu starea de control. 

Utilizarea combinată a 5-FU cu PD semnificativ (P <0,001) a crescut stoparea ciclului celular în faza S comparativ 

cu cea tratată numai cu 5-FU.Combinația dintre 5-FU și PD a sporit semnificativ procentul celulelor apoptotice în 

comparație cu grupurile celulare corespunzătoare tratate numai cu 5-FU (P <0,001). 

CONCLUZII:Panaxadiolul a îmbunătățit efectele anti-cancer ale 5-FU asupra celulelor cancerului colorectal 

uman prin reglarea tranziției ciclului celular și prin inducerea celulelor apoptotice. Cancer Chemother 

Pharmacol. 2009 Nov; 64 (6): 1097-104. Epub 2009 Mar 11. (Li XLWang et al 2009) 

Panax notoginseng 

Efectele chemopreventive ale lui Panax notoginseng și constituenții principali ai acestuia asupra celulelor 

cancerului colorectal uman SW480. 

În acest studiu am evaluat efectele extrasului de rădăcină Panog notoginseng (NGRE)și constituenții principali ai 

celulelor cancerului colorectal uman SW480. Am folosit cromatografia lichidă de înaltă performanță pentru a 

determina conținutul saponinelor majore în NGRE. Efectele anti-proliferative au fost evaluate prin metoda de 

numărare a celulelor și s-au observat efecte antiproliferative legate de concentrație. La 1,0 mg / ml, NGRE a inhibat 

creșterea celulelor cu 85,8% (P <0,01), probabil legată de concentrația mai mare de ginsenoside Rb1 și Rg1. 

Activitățile farmacologice ale notoginsenosidului R1 și ginsenosidelor Rg1 și Rb1 asupra celulelor au fost 

antiproliferative. Am testat efectele NGRE asupra sintezei ADN prin măsurarea incorporării [3H] -tymidinei. NGRE 

indusă de apoptoză la 0,5 și 1 mg / ml. Tratamentul de două zile cu 300 microM de notoginsenosidă R1, ginsenoside 

Rg1 și Rb1 a crescut semnificativ apoptoza celulelor.Analiza ciclului celular și ciclinei A a arătat că celulele NGRE 

au blocat celulele în faza de sinteză și au mărit remarcabil expresia ciclinei A. NGRE a îmbunătățit, de asemenea, 

acțiunile a doi agenți chimioterapeutici,5-fluorouracil și irinotecan . Creșterea celulară a scăzut mai mult cu 

tratamentul combinat cu NGRE și 5-fluorouracil (sau irinotecan) decât cu agentul chimioterapeutic aplicat 

singur, sugerând că notoginseng poate reduce doza de 5-fluorouracil (sau irinotecan) necesară pentru a 

obține efectele dorite. În plus, sunt necesare încercări in vivo și la om pentru a testa dacă notoginseng este un 

chemo-adjuvant valoroasă cu valabilitate clinică. Int J Oncol. 2007 Nov; 31 (5): 1149-56. ( Wang CZ , et al 2007) 

Parthenolidele 

Parthenolide și sulindac cooperează pentru a media supresia creșterii și a inhiba calea nucleară a factorului-

kappa B în celulele carcinomului pancreatic. 

Activarea factorului nuclear de factor transcripție-kappa B (NF-kappa B) a fost implicată în tumorigeneză 

pancreatică. Am evaluat efectul unui nou inhibitor al NF-kappa B, parthenolidă, o lactonă sesquiterpenică izolată 

din plante medicinale,în trei linii de celule tumorale pancreatice umane (BxPC-3, PANC-1 și MIA PaCa-2). 

Parthenolida a inhibat creșterea celulelor cancerului pancreatic într-o manieră dependentă de doză, cu o inhibare 

substanțială a creșterii observată între 5 și 10 micromol / l paragenolid în toate cele trei linii celulare. Tratamentul cu 

parhenolidă a crescut, de asemenea, dependent de doză cantitatea de proteină inhibitoare NF-kappa B, I kappa B-alfa 

și a dud la scăderea activității de legare a ADN-ului NF-kappa B. Am arătat anterior că medicamentele 

antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) suprimă creșterea celulelor canceroase pancreatice. Pentru a determina dacă 

inhibarea căii NF-kappa B de către parthenolid poate sensibiliza celulele cancerului pancreatic la inhibarea NSAID, 

celulele BxPC-3, PANC-1 și MIA PaCa-2 au fost tratați cu parahenolidă și sulindac AINS, fie singuri sau în 

combinație . 
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Tratamentul cu combinația de parahenolidă și sulindac a inhibat creșterea celulelor sinergie în celule MIA 

PaCa-2 și BxPC-3 și aditiv în celule PANC-1. În plus, tratamentul cu combinația parthenolidă / sulindac a redus 

pragul de apoptoză. Au fost detectate niveluri crescute de proteine B-alfa I kappa, în special în celule MIA PaCa-2, 

după tratamentul cu parahenolid și sulindac comparativ cu fiecare agent singur. În mod similar, au fost detectate 

scăderea ADN-ului legat de NF-kappa B și a activităților transcripționale în celulele tratate cu combinația în 

comparație cu agenții singuri, demonstrând țintirea cooperativă a căii NF-kappa B. Aceste date oferă suport 

preclinic pentru o abordare combinată chemoterapeutică cu inhibitori NF-kappa B și AINS pentru 

tratamentul adenocarcinomului pancreatic . Mol Cancer Ther. 2005, 4 (4): 587-94. ( Yip-Schneider MT și colab 

2005) 

Parthenolide cooperează cu NS398 pentru a inhiba creșterea celulelor carcinomului hepatocelular uman prin 

efecte asupra apoptozei și opririi ciclului celular G0-G1. 

Chimioterapia până în prezent nu a fost eficientă în tratamentul carcinomului hepatocelular uman. Strategiile de 

tratament mai eficiente pot implica combinații de agenți cu activitate împotriva carcinomului hepatocelular. 

Partenolidul, un inhibitor al factorului nuclear-kappaB (NF-kappaB) și inhibitorul NS398, un inhibitor al 

ciclooxigenazei (COX) -2, au demonstrat că suprimă în mod individual creșterea celulelor carcinomului 

hepatocelular in vitro. Pentru a investiga efectele lor în combinație, trei linii de carcinom hepatocelular uman 

(Hep3B, HepG2 și PLC) au fost tratați cu parahenolid și / sau NS398. Parthenolide (0,1-10 micromol / l) și NS398 

(1-100 micromol / l) au determinat fiecare inhibarea de creștere dependentă de concentrație în toate liniile celulare. 

Adăugarea de parahenolid la NS398 a redus concentrația de NS398 necesară pentru a inhiba creșterea carcinomului 

hepatocelular.Deoarece inhibitorii de parahenolid și COX-2 au fost raportate că influențează activitatea NF-kappaB, 

au fost investigate efectele asupra acestei căi. Combinația de parahenolid / NS398 a inhibat fosforilarea proteinei 

inhibitoare NF-kappaB IkappaBalpha și a crescut nivelul total al IkappaBalpha. Activitățile NF-kappaB de legare la 

ADN și de transcripție au fost inhibate mai mult de combinație decât agenții singuri în celulele Hep3B și HepG2, 

dar nu în celulele PLC. Răspunsul celulelor PLC la NS398 a fost mărit de ARN-ul de interferență mic p65 pentru a 

inhiba exprimarea proteinei NF-kappaB p65. Combinația de parahenolid / NS398 a crescut apoptoza numai în 

celulele PLC, sugerând că această combinație poate scădea pragul apoptotic din aceste celule. În celulele Hep3B și 

HepG2,tratamentul asociat cu NS398 / parthenolid a modificat distribuția ciclului celular ceea ce a dus la o 

acumulare mai mare a G0-G1. Nivelurile de ciclin D1 au fost în continuare reduse prin tratamentul combinat în toate 

liniile celulare, corelând cu modificările ciclului celular.Rezultatele noastre sugerează că parohenolidul poate fi 

eficient în combinație cu inhibitori COX-2 pentru tratamentul carcinomului hepatocelular . Mol Cancer 

Res. 2006 Jun; 4 (6): 387-99. ( Ralstin MC , et al 2006) 

Paroxenolul de inhibitor kappa B al factorului nuclear restabilește apoptoza indusă de ICI 182,780 (Faslodex; 

fulvestrant) în celulele canceroase de sân antiretrogen-rezistente. 

Mecanismele moleculare care stau la baza obținerii rezistenței la Faslodex antiestrogen sunt prost înțelese, deși 

expresia și activitatea intensificată a factorului nuclear kappaB (NFkappaB) au fost implicate ca element critic al 

acestui fenotip. Scopul acestui studiu a fost elucidarea mecanismului prin care reglementarea NFkappaB sus-sus 

contribuie la rezistența Faslodex și pentru a determina dacă inhibarea farmacologică a NFkappaB prin partea 

moleculară mică a parthenolidei ar putea restabili supresia mediată de Faslodex a creșterii celulare. S-a determinat 

exprimarea bazală a mai multor molecule legate de NFkappaB în celule LCC1 derivate din MCF7 (sensibile la 

antiestrogen) și LCC9 (rezistente la antiestrogen) ale celulelor canceroase de sân și celulele au fost tratate cu 

Faslodex sau cu parahenolid. Efectul acestor medicamente fie individual, fie în combinație a fost evaluat prin 

proliferarea celulelor,receptorul de estrogen (ER), activarea transcripțională, analiza ciclului celular și testele de 

apoptoză. Exprimarea subunității p65 NFkappaB și a modulatorului esențial IkappaB kinază gamma / NFkappaB de 

reglare NFkappaB în amonte au fost crescute în celulele rezistente MCF7 / LCC9 (P = 0,001 și, respectiv, 0,04). În 

timp ce celulele MCF7 / LCC9 nu răspund numai la Faslodex, parohenolidul a inhibat în mod eficient proliferarea 

celulelor MCF7 / LCC9, iar combinația dintre Faslodex și parthenolid a determinat o reducere sinergică de 4 ori a 

creșterii celulare (P = 0,03). Aceasta corespunde unei restaurări a apoptozei induse de Faslodex (P = 0,001), fără 

modificări observabile în transcripția dependentă de ER sau distribuția fazei ciclului celular. 
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Exprimarea subunității p65 NFkappaB și a modulatorului esențial IkappaB kinază gamma / NFkappaB de reglare 

NFkappaB în amonte au fost crescute în celulele rezistente MCF7 / LCC9 (P = 0,001 și, respectiv, 0,04). În timp ce 

celulele MCF7 / LCC9 nu răspund numai la Faslodex, parohenolidul a inhibat în mod eficient proliferarea celulelor 

MCF7 / LCC9, iar combinația dintre Faslodex și parthenolid a determinat o reducere sinergică de 4 ori a creșterii 

celulare (P = 0,03). Deoarece parahenolida a demonstrat siguranța în studiile clinice de fază I, aceste 

constatări au o relevanță clinică directă și oferă suport pentru proiectarea studiilor clinice care combină 

antiestrogenii și parthenolidele în cancerul de sân ER-pozitiv . Mol Cancer Ther. 2005 Jan; 4 (1): 33-41. 

( Riggins RB , et al., 2005)  

Proteine și 

și ghimbir pentru tratamentul greței întârziate induse de chimioterapie. 
CONTEXT: Greața care se dezvoltă în perioada care începe 24 de ore după administrarea chimioterapiei se numește 

greață întârziată și apare la mulți pacienți cu cancer. Mâncările bogate în proteine scad greața de boală de mișcare și 

de sarcină, posibil prin reducerea distimiilor gastrice. Ginger/ghimbir are, de asemenea, proprietăți antigreata. 

OBIECTIVE: Să exploreze folosirea meselor de proteine cu ghimbir pentru tratamentul greaței întârziate a 

chimioterapiei. 

DESIGN: Douazeci si opt (28) pacienti cu cancer care primesc chimioterapiepentru prima dată au fost repartizate la 

1 din 3 grupe. Pentru 3 zile începând cu ziua după chimioterapie, pacienții din grupul control au continuat cu dieta 

lor normală, pacienții din grupul proteine consumau o băutură proteică și ghimbir de două ori pe zi, iar pacienții cu 

grup mare de proteine consumau o băutură proteică suplimentară cu proteine și ghimbir de două ori pe zi. 

MĂSURI REZULTATE: Pacienții înregistrează în fiecare zi un jurnal dacă au prezentat greață, dacă greața lor a 

fost frecventă, dacă greața lor a fost deranjantă și dacă au avut nevoie de medicamente antiemetice. Activitatea 

myoelectrică gastrică a fost evaluată la 5 pacienți înainte și după ingestia unei mese bogate în proteine și a 

ghimbirului. REZULTATE: Rapoarte de greață, greață frecventă,și greața deranjantă au fost semnificativ mai puțin 

frecvente în rândul pacienților cu grupuri de proteine mari decât în rândul pacienților cu control și proteine. În plus, 

semnificativ mai puțini pacienți din grupul de proteine înalt au utilizat medicamente antiemetice. Diferențele dintre 

grupurile de proteine și de control nu au fost semnificative din punct de vedere statistic. La 5 pacienți care au 

efectuat teste de activitate mioelectrică gastrică, s-a produs o scădere semnificativă a distimiei gastrice după ingestia 

proteinei și a ghimbirului. CONCLUZII:o scădere semnificativă a distimiei gastrice a apărut după ingerarea 

proteinei și a ghimbirului. Alimentele bogate în proteine cu ghimbir au redus grețurile întârziate ale 

chimioterapiei și utilizarea redusă a medicamentelor antiemetice. Proteina cu ghimbir deține potențialul de a 

reprezenta un nou tratamentul nutrițional pt greata întârziată a chimioterapiei. J Altern Complement Med. 

2008 Jun; 14 (5): 545-51. ( Levine ME , et al 2008)  

Quercetin 

Quercetin a îmbunătățit foarte mult indicele terapeutic al doxorubicinei față de cancerul de sân 4T1 prin 

efectele sale opuse asupra HIF-1alpha în celulele tumorale și normale.  

SCOP: antibioticul antraciclinic doxorubicin (DOX) a fost utilizată cu succes pentru tratarea diferitelor tipuri de 

cancere. Cu toate acestea, eficacitatea terapeutică a DOX a fost foarte limitată prin cardiotoxicitatea cumulativă 

asociată cu doza și cu reacțiile adverse frecvente, cum ar fi maduva osoasă și supresia imunității. Quercetin a avut o 

mai bună activitate cardioprotectoare și hepatoprotectoare. Studiul prezent a fost acela de a observa dacă quercetinul 

ar putea îmbunătăți indicele terapeutic al DOX și ar putea explora mecanismele sale. 

METODE: Efectele quercetinului asupra citotoxicității induse de doxorubicină (DOX) au fost investigate în celulele 

4T1 și în celulele splenice murine prin testul metiltiazoltetrazoliu, citometria de flux și electroforeza gelului cu o 

singură celulă. Influențele quercetinului asupra eficacității terapeutice și a toxicității sistemice a DOX au fost 

evaluate la șoareci BALB / c cu cancer de sân 4T1.Factorul-1 alfa (HIF-1alpha) indus de hipoxie în celulele 

tumorale și normale a fost examinat pentru a explora mecanismele de quercetin prin analiză Western blot și 

imunoabsorbție legată de enzimă. 
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REZULTATE: In vitro, quercetinul în doză mai mică de 100 uM a avut doar ușoare efecte asupra viabilității celulare 

și a citotoxicității induse de DOX în celulele 4T1 în cadrul normoxiei, dar ar putea inversa rezistența celulelor 4T1 

la DOX sub hipoxie și proteja celulele splinei împotriva citotoxicității induse de DOX . In vivo, quercetinul a 

suprimat creșterea tumorală și supraviețuirea prelungită la șoarecii BALB / c purtând cancer de sân 4T1. Foarte 

important, quercetinul a îmbunătățit eficacitatea terapeutică a DOX și a redus simultan efectele secundare toxice 

induse de DOX. Studiile ulterioare au arătat că quercetin suprima HIF-1alpha intratumorală într-o manieră 

dependentă de hipoxie, dar a crescut acumularea sa în celulele normale.HIF-1alpha siRNA a eliminat efectele 

quercetinului atât asupra tumorilor, cât și asupra celulelor normale. 

CONCLUZII:Aceste rezultate au sugerat că quercetinul ar putea îmbunătăți indicele terapeutic al DOX prin 

efectele sale opuse asupra HIF-1alpha în celulele tumorale și normale și a fost un candidat promițător ca 

agent anticanceros . Cancer Chemother Pharmacol. 2009, 26 mai. [Epub înainte de imprimare] ( Du G et al 2009) 

Sensibilizarea celulelor tumorale umane de la Ewing la chimioterapie și tratament termic de quercetin 

bioflavonoid. 

Contextul: Quercetina bioflavonoidă, un compus polifenolic larg răspândit în regnul plantelor, a demonstrat că 

exercită activitate citostatică împotriva unei varietăți de celule tumorale in vitro și in vivo. Poate fi util în tratamentul 

cancerului ca un termosensibilizator prin creșterea efectului de ucidere a celulelor de hipertermie și chimioterapie 

datorită capacității sale de a suprima expresia proteinei de șoc termic. 

MATERIALE ȘI METODE: Am investigat efectul quercetinului combinat cu doi agenți citotoxici, cDDP (cis-

diamminedichloroplatin II) și VP-16 ( etopozid ), în diferite condiții de șoc termic în două linii celulare tumorale 

Ewing SK-ES-1 și RD -ES, utilizând analiza XTT și analiza Western blot. 

REZULTATE: Inducerea termotolerantei printr-un șoc termic subletal (42 grade C, 1 oră) a condus la o rezistență 

tranzitorie împotriva tratamentului termic ulterior singur sau a termochemoterapiei combinate cu agentul de 

reticulare cDDP sau cu inhibitorul topoizomerazei II VP-16. Quercetinul (> sau = 50 microM) aplicat timp de 24 ore 

a inhibat proliferarea celulelor, a crescut activitatea citotoxică a cDDP sau VP-16 singur sau a combinat cu 

hipertermie simultană și a suprimat dezvoltarea rezistenței termice. Hipertermia (43 grade C, 45 grade C timp de 1 

oră) a indus expresia înaltă a formei inductibile a HSP70, în timp ce HSP27, exprimat constitutiv în condiții 

normotermice, este doar ușor indus de 43 grade C și aproape complet suprimat la 45 grade C Inducția 

termotolerenței este însoțită de o expresie ridicată atât a HSP70 cât și a HSP27. Quercetin (> sau = 50 microM), 

singur, precum și în combinație cu termochimoterapia, a inhibat exprimarea atât a HSP70, cât și a HSP27. 

CONCLUZIE: Aceste date sugerează că quercetinul bioflavonoid poate fi util în studiile clinice pentru 

optimizarea eficacității hipertermiei în combinație cu chimioterapia . Anticancer Res. 2003 Iul-Aug; 23 (4): 

3359-66. ( Debes A și colab. 2003) 

Inhibarea expresiei proteinelor de șoc termic (HSP) prin quercetin și sensibilizarea diferențială a 

doxorubicinei în neuroblastomul și liniile celulare ale sarcomului Ewing. 

 Neuroblastomul (NB) și sarcomul lui Ewing (ES) reprezintă cele mai frecvente tumori solide extracraniene din 

copilărie. Proteinele de șoc de căldură (HSP) sunt crescute în celulele canceroase și suprapresiunea lor a fost 

corelată cu rezistența la medicament. În această lucrare am identificat HSP printr-o analiză proteomică sensibilă a 

liniilor celulare NB și ES, apoi am studiat răspunsul HSP la doxorubicină. Unele persoane care au identificat HSP au 

fost constitutiv exprimate mai mult în NB decât în celulele ES. Răspunsul HSP stimulat de doxorubicină numai în 

celulele NB. Quercetinul a descoperit că inhibă depozitele celulare ale factorului de șoc termic 1 (HSF1) care 

exprimă expresia HSP. Quercetin a determinat un efect antiproliferativ mai mare în NB (IC (50): 6,9 +/- 5,8 mumol / 

L) decât în celule ES (IC (50): 85,5 +/- 53,1 mumol / L).Mai mult, quercetinul a cauzat un efect foarte sensibil la 

doxorubicina sensibilizant în celulele NB (scădere de 241 ori IC (50)) și un efect moderat în celule ES. Implicarea 

HSP în sensibilizarea celulelor NB a fost confirmată prin tăcerea HSF1. Tratamentul cu quercetin și tăcerea 

HSF1 au crescut efectul pro-apoptotic al doxorubicinei. În concluzie, nivelurile HSP mai mari, observate în 

celulele NB, nu au conferit o rezistență crescută la doxorubicină; dimpotrivă, inhibarea HSP prin quercetin 

sau tăcerea genelor a determinat o sensibilizare mai mare la doxorubicină.  
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Aceste rezultate pot avea o posibilă aplicare în tratamentul NB.   J Neurochem. 2007 Nov; 103 (4): 1344-

54. Epub 2007 Aug 6 ( Zanini C , et al 2007) 

resveratrol 

Efectele combinate ale resveratrolului și paclitaxelului asupra celulelor canceroase pulmonare. 

Resveratrol (3,4 ‘, 5-trihidroxistilben) este o fitoalexină găsită în struguri și alte produse alimentare care pot preveni 

cancerul. Am studiat activitatea biologică in vitro a acestui compus prin examinarea efectului său asupra proliferării 

și inducerea apoptozei în trei linii celulare de cancer pulmonar (A549, EBC-1, Lu65). Resveratrolul a inhibat 

creșterea celulelor cancerului pulmonar A549, EBC-1 și Lu65 cu 50% (ED50) la concentrații cuprinse între 5-10 

microM. Am examinat, de asemenea, efectele combinate în aceste celule ale resveratrolului și paclitaxelului, un 

agent chimioterapeutic esențial împotriva cancerului pulmonar. Deși expunerea simultană la resveratrol și paclitaxel 

nu a dus la o sinergie semnificativă, resveratrolul (10 microM, 3 zile) a amplificat semnificativ efectul 

antiproliferativ ulterior al paclitaxelului. În plus, apoptoza indusă de resveratrol și paclitaxel în celule EBC-1 și 

Lu65, măsurată prin teste TUNEL și caspase, precum și prin citometrie în flux. Resveratrolul (10 microM, 3 zile) a 

mărit în mod similar efectele apoptotice ulterioare ale paclitaxelului. Am examinat efectele resveratrolului și 

paclitaxelului asupra nivelurilor de p21waf1, p27kip1, E-cadherin, EGFR și Bcl-2 în celulele EBC-1. Resveratrolul 

(10 microM, 3 zile) înainte de expresia p21waf1 indusă de paclitaxel a fost de aproximativ 4 ori. Aceste rezultate 

sugerează că resveratrolul poate fi o terapie alternativă promițătoare pentru cancerul pulmonar și că celulele 

canceroase pulmonare expuse la resveratrol au un prag coborât pentru uciderea cu paclitaxel . Anticancer 

Res. 2003 septembrie-octombrie; 23 (5A): 4039-46. ( Kubota T și colab., 2003) 

Clusterinul mediază rezistența TRAIL în celulele tumorale de prostată. 

Unul dintre obstacolele majore în vindecarea cancerului de prostată este dezvoltarea rezistenței la medicamente la 

docetaxel, care este standardul de aur pentru tratamentul acestei boli. Nu este doar imperativ să descoperiți baza 

moleculară a rezistenței, ci și să găsiți agenți terapeutici care pot perturba căile rezistente. Pe baza constatărilor 

inițiale că liniile de celule tumorale de prostată PC3-DR rezistente la docetaxel și DU145-DR exprimă receptori de 

ligand (TRAIL) inductori de apoptoză tumorală legată de factori de necroză tumorală, am examinat dacă TRAIL 

poate fi folosit ca metodă alternativă de a ucide PC3-DR și Celule DU145-DR. Totuși, aceste celule tumorale s-au 

dovedit a fi rezistente la TRAIL. Deoarece celulele PC3-DR și DU-145-DR au fost anterior demonstrate de noi ca 

fiind clusterin pozitive, am examinat dacă clusterinul ar putea juca un rol în rezistența TRAIL. Am constatat că 

resveratrolul poate sensibiliza celulele tumorale rezistente la docetaxel la TRAIL și a funcționat blocând expresia 

clusterinului. În mod deosebit, exprimarea redusă a interferenței ARN-ului de clusterină în liniile celulare a fost 

suficientă pentru a produce apoptoza de către TRAIL. Analiza ulterioară a indicat că resveratrolul funcționează ca 

un inhibitor eficient al tirozin kinazei, similar cu analogul său, piceatanol și ar putea inhiba Src și Jak kinazele, 

ducând astfel la pierderea activării Stat1. Am arătat mai devreme că Stat1 este esențială pentru transcrierea genetică 

a clusterinei. Aceste rezultate, luate împreună, arată că resveratrolul ar putea fi un nou agent terapeutic util 

pentru combaterea rezistenței la docetaxel. Mol Cancer Ther. 2007 Nov; 6 (11): 2938-47. ( Sallman DA și 

colab., 2007) 

Exprimarea sulfotransferazelor și sulfatazelor în cancerul de sân uman: Impact asupra metabolismului 

resveratrolului. 

Resveratrolul este un compus anticancer natural prezent în struguri și vin rosii/negrii care suferă un metabolism 

pronunțat în intestinul uman și ficat. Pentru a determina dacă resveratrolul este, de asemenea, biotransformat în 

carcinomul de sân uman, au fost efectuate experimente metabolice în tumorile mamare și în exemplarele adiționale 

non-tumorale de la 13 pacienți. Resveratrolul a fost metabolizat în fracțiuni de țesut citosolic la resveratrol-3-O-

sulfat: ratele de formare au fost de până la 33,5 ori mai mari în probele de cancer decât în țesutul 

peritumoral. Analiza cantitativă în timp real RT-PCR a evidențiat o expresie similară a sulfotransferazelor 

SULT1A2, 1A3 și 1E1 în controlul asociat și în țesuturile tumorale. Expresia SULT1A1 a sulfatransferazei a fost 

sub limita de detecție în toate probele. Interesant, expresia mRNA a steroid sulfatazei STS, dar nu a arilsulfatazelor 

ARS-A și ARS-B, a fost semnificativ mai mare (p <0,0017) în eșantioanele non-maligne decât în probele de țesut 

tumoral, ceea ce ar putea explica creșterea resveratrol-3-0 – concentrațiile de sulfat în probele de cancer de sân. 
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Localizarea celulară a SULT1A3 și STS a fost de asemenea evaluată prin imunofluorescență indirectă pe secțiuni 

încorporate în parafină din țesutul mamar de control și malign, arătând în mod clar o corelare a datelor qRT-PCR cu 

expresia proteică a acestor două enzime. Datele noastre elucidează metabolismul resveratrolului în țesutul 

mamar malign și nemilos, care trebuie luat în considerare la om după recoltarea orală a resveratrolului 

dietetic ca agent chemopreventiv . Cancer Lett.2009 Sep 9. [Epub înainte de imprimare] ( Miksits M , et al 2009) 

Resveratrol și Genistein  

Acțiunea chimioprotectoare a resveratrolului și genisteinei din apoptoza indusă în limfocitele de sânge 

periferic uman. Sunt efectuate cercetări aprofundate pentru a analiza importanța produselor vegetale, cum ar fi 

resveratrolul și genisteinul, care sunt cunoscute că exercită o varietate de efecte farmacologice. Acest studiu își 

propune să evalueze rolul protector al acestor compuși împotriva apoptozei induse în celulele normale de către 

agenți cancerigeni citotoxici cum ar fi cisplatina și mitomicina C în timpul terapiei. În ciuda acțiunii largi 

antineoplazice a cisplatinei și mitomicinei C, genotoxicitatea lor în celulă normală ar putea duce la inducerea 

malignităților secundare.Prin urmare, problema identificării compușilor plantelor, care ar putea exercita o acțiune 

protectoare în celulele normale, câștigă multă importanță. Am analizat efectul chimioprotector al compușilor de 

plante asupra limfocitelor umane din sângele periferic atunci când sunt expuși la cisplatină și mitomicină C prin pre-

tratare și post-tratare a acestora cu resveratrol și genisteină la concentrație de 100 microM. Modificările biochimice 

care apar în multe celule în timpul apoptozei includ pierderea de plasmă membrana de asimetrie a fosfolipidelor, 

fragmentarea ADN-ului și activarea caspazei-3, și așa mai departe, și au fost evaluate. Microscopia fluorescentă, 

tehnicile citometrice în flux au demonstrat în mod clar că resveratrolul și genisteinul sunt eficiente în protejarea 

limfocitelor supuse afectării ADN atunci când sunt expuse la cisplatină și mitomicină C și și-au exercitat activitatea 

prin reducerea exprimării caspazei 3 . O observație interesantă este că acești compuși au oferit efectul protector 

prin reducerea potențialului lor apoptotic asupra membranei și acizilor nucleici împotriva agenților 

citotoxici, cisplatinei și mitomicinei C. Aceste rezultate sugerează că resveratrolul și genisteinul ar putea fi 

utile pentru evaluările de risc înaintea studiilor clinice și ar putea fi considerat un candidat puternic în 

domeniul farmacogenomiei sau al arena de protecție împotriva fumatului. J Biomol Struct Dyn. 2008 februarie; 

25 (4): 425-34. ( Subbiah U , Raghunathan M. 2008) 

Seleniu 

Seleniul perturbă semnalizarea receptorilor de estrogen (alfa) și potențează antagonismul tamoxifenului în 

celulele cancerului endometrial și celulele canceroase de sân rezistent la tamoxifen. 

Tamoxifenul, un modulator selectiv al receptorilor de estrogen (ER), este cel mai frecvent prescris tratament 

terapeutic hormonal pentru cancerul de sân. În ciuda beneficiilor tratamentului cu tamoxifen, aproape toți pacienții 

cu cancer mamar care răspund la tamoxifen dezvoltă rezistență la tratament. În plus, tamoxifenul prezintă efecte 

asemănătoare estrogenului în endometru, crescând incidența cancerului endometrial. Sunt necesare noi strategii 

terapeutice pentru a ocoli rezistența la tamoxifen în cancerul mamar, precum și toxicitatea tamoxifenului în 

endometru. Compușii seleniu organic sunt agenți chimiopreventivi foarte eficienți, cu beneficii bine documentate în 

reducerea incidenței cancerului total și a ratelor de mortalitate pentru un număr de cancere . Studiul prezent 

demonstrează că acidul metilseleninic compus organic cu seleniu (MSA, 2,5 micromol / l) poate potența 

inhibarea creșterii 4-hidroxitamoxifenului (10 (-7) mol / l) în liniile celulare de cancer mamar MCF-7 

sensibile la tamoxifen și T47D . În mod remarcabil, coincubarea 4-hidroxitamoxifenului cu MSA în linii celulare 

cancerigene de sân MCF-7-LCC2 și MCF7-H2Delta16 rezistente la tamoxifen și celule HEC1A și Ishikawa derivate 

din endometrial a determinat o inhibare marcată a creșterii care a fost substanțial mai mare decât MSA 

singur. Inhibarea creșterii prin MSA și MSA + 4-hidroxitamoxifen în toate liniile celulare a fost precedată de o 

scădere specifică a ARN mRNA și a proteinei fără efect asupra nivelurilor ER (beta). Inducerea estradiolului și a 4-

hidroxitamoxifenului expresiei genei endogene dependente de ER (pS2 și c-myc), precum și expresia genei reporter 

dependente de ER (ERE (2) e1b-luciferază) a fost de asemenea atenuată de MSA în toate liniile celulare, inhibarea 

creșterii. Luate împreună, aceste date sugerează că scăderea specifică a nivelurilor ER (alfa) de către MSA este 

necesară atât pentru potențarea MSA a efectelor inhibitorii de creștere a 4-hidroxitamoxifenului, cât și pentru 

resensibilizarea liniilor celulare rezistente la tamoxifen.Mol Cancer Ther. 2005 Aug. 4 (8): 1239-49. ( Shah YM și 

colab 2005) 
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Combinarea metilselenocisteinei cu tamoxifen inhibă xenogrefele de cancer de sân MCF-7 la șoareci nudi 

prin apoptoză crescută și angiogeneză redusă. 

Pentru a investiga efectul terapeutic al metilselenocisteinei (MSC) combinat cu tamoxifen în xenograful de cancer 

mamar MCF-7 și mecanismele care stau la baza acestuia. Cancerul de sân MCF-7 a fost stabilit la șoareci nudi 

femelă ovariectomizată și tratat cu tamoxifen și / sau MSC. Dimensiunea tumorii a fost măsurată de două ori pe 

săptămână. S-au utilizat teste imunohistochimice și TUNEL pentru măsurarea expresiei ERalpha, a genelor țintă 

ERa (receptorul progesteron (PR) și expresia ciclinică D1), indicele Ki-67, apoptoza și densitatea 

microvaselor. Tratamentul combinat cu tamoxifen și MSC a inhibat sinergie creșterea tumorală în comparație cu 

MSC în monoterapie și cu tamoxifen în monoterapie. MSC singur sau MSC + tamoxifen a redus semnificativ 

ERalpha, PR și ciclin D1, indicele Ki67 și densitatea microvaselor în timp ce creșterea apoptozei în țesuturile 

tumorale. Aceste constatări demonstrează inhibarea creșterii sinergice a xenogrefelor de tip ER alfa pozitiv 

prin combinarea tamoxifenului cu compuși organici de seleniu. Seleniul organic poate oferi beneficii 

suplimentare atunci când este combinat cu tamoxifen în terapia sau prevenirea adjuvantului.Breast Cancer 

Res Treat. 2008 Oct 15 [Epub înainte de imprimare] ( Li Z , et al 2008) 

Acidul metilseleninic sinergizeaza cu tamoxifenul pentru a induce apoptoza mediata de caspaza in celulele 

cancerului mamar. 

Tamoxifenul are eficacitate ca terapie pentru cancerul de sân și agent de chemoprevenire. Cu toate acestea, 

toxicitatea și rezistența la tamoxifen limitează aplicarea sa clinică. Există o nevoie urgentă de a dezvolta compuși 

care pot fi combinați cu tamoxifen pentru a îmbunătăți eficacitatea și pentru a depăși toxicitatea și rezistența.Am 

arătat anterior că acidul metilseleninic (MSA) a compusului organolelenic a crescut efectul de inhibare a creșterii 

tamoxifenului și a rezistenței inverse la tamoxifen în celulele cancerului mamar. În acest studiu, am examinat 

mecanismul de inducere a apoptozei prin MSA combinat cu tamoxifen în celulele canceroase de sân rezistent la 

tamoxifen și tamoxifen. 4-hidroxitamoxifenul (TAM; 10 (-7) mol / l) a determinat stoparea ciclului celular, dar fără 

apoptoză, în timp ce MSA singur (10 micromol / l) a indus apoptoza în celule sensibile la tamoxifen. Combinația de 

MSA cu TAM a dus la apoptoza sinergică atât în celulele cancerului de sân sensibile la tamoxifen, cât și în celulele 

rezistente la tamoxifen comparativ cu oricare agent singur. MSA și MSA combinate cu apoptoza indusă de TAM 

prin calea apoptotică intrinsecă, mitocondrială.MSA a indus o activare secvențială a caspazei-9 și apoi a caspazei-

8. Aceste rezultate indică faptul că sinergia inhibării creșterii și inversarea rezistenței la tamoxifen prin 

combinarea seleniului cu tamoxifenul are loc prin stoparea ciclului celular indusă de tamoxifen, permițând 

mai multor celule să intre în calea apoptotică intrinsecă provocată de seleniu. Mol Cancer Ther. 2008 Sep; 7 

(9): 3056-63. ( Li Z , Carrier L , Rowan BG .2008) 

Silibinina  – constituent activ al extractului de Armurariu 
Silibinina sensibilizează celulele DU145 ale carcinomului de prostată umană la inhibarea creșterii induse de 

cisplatină și carboplatină și moartea apoptotică. 

În câteva studii recente, am arătat că silibinina inhibă creșterea celulelor canceroase de prostată umană (PCA) atât in 

vitro, cât și in vivo. Aici, am investigat efectul silibininei în asociere cu cisplatina și carboplatina asupra creșterii și 

apoptozei celulelor PCA DU145 umane. Numai cisplatina la o doză de 2 microg / ml a produs inhibarea creșterii 

celulare de 48%, în timp ce o combinație cu silibinină 50-100 microM a determinat inhibarea creșterii cu 63-80% (p 

<0,05-0,001). Similar, în comparație cu inhibarea de creștere de 68% la carboplatină de 20 micrograme / ml, 

adăugarea de doze de 50-100 microM de silibinină a determinat inhibarea 80-90% (p <0,005-0,001). În studiile care 

au evaluat efectul acestor combinații asupra progresiei ciclului celular, o combinație de cisplatină sau carboplatină 

cu silibinină a avut ca rezultat un stop mai puternic al G2-M, comparativ cu acești agenți în monoterapie prezentând 

opriri moderate ale G2-M și G1 în cazul cisplatinei și silibinină și o întrerupere completă a fazei S cu carboplatină, 

respectiv. O mai puternică stopare a G2-M prin aceste combinații a fost însoțită de o scădere substanțială a 

nivelurilor de cdc2, ciclină B1 și cdc25C. Combinațiile de combinații de compusi de silibinină și de platină au fost, 

de asemenea, eficiente în inducerea apoptozei în care cisplatina și carboplatina sunt combinate cu apoptoza crescută 

cu silibinină de la 8 la 15% și, respectiv, de la 20 la 40%. Apoptoza de inducție a fost confirmată suplimentar de 

PARP și de caspazele 3, 9 și 7 ale căror nivele clivate au fost de asemenea îmbunătățite prin tratament combinat. 
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 În plus, a existat o creștere semnificativă a eliberării citocromului c în citozol după tratamentul celulelor DU145 cu 

aceste combinații. Împreună, aceste rezultate arată o creștere substanțială a eficacității compușilor de platină 

pe celule PCA umane, atunci când sunt combinate cu silibinină, care oferă o rațiune pentru investigațiile 

ulterioare cu aceste combinații. Int J Cancer. 2003 Sep 20; 106 (5): 699-705. ( Dhanalakshmi S și colab., 2003) 

Efectele anti-cancer sinergice ale silibininei cu agenții citotoxici convenționali doxorubicină, cisplatină și 

carboplatină împotriva celulelor MCF-7 și MDA-MB468 carcinom mamar uman. 

Se pune un accent deosebit pe chimioterapia combinată a cancerului, folosind agenți citotoxici și agenți 

chemopreventivi naturali, care au mecanisme diferite de acțiune cu toxicitate care nu se suprapune. În acest sens, am 

evaluat dacă un agent de prevenire a cancerului, silibinină, sinergizează potențialul terapeutic al doxorubicinei 

(Dox), cisplatinei sau carboplatinei, medicamente chimioterapeutice, atât în carcinomul de sân uman dependent de 

estrogen cât și în cel independent, MCF-7 și MDA-MB468 celule, respectiv. Când s-a testat singur, fiecare dintre cei 

patru agenți a prezentat inhibarea creșterii în ambele linii celulare într-un mod dependent de doză și de timp. Pe baza 

efectelor lor de inhibare a creșterii, au fost evaluate în continuare câteva combinații de silibinină (25-100 microM) 

cu Dox (10-75 nM), cisplatină (0,2-2 microg / ml) sau carboplatină (2-20 μg / ml) sinergie, aditiv și / sau antagonist 

față de inhibarea creșterii celulare și de moarte apoptotică. Cele mai puternice efecte sinergice pentru inhibarea 

creșterii celulare [indicele combinat (CI) 0,35 pentru MCF-7 și 0,45 pentru celulele MDA-MB468] au fost evidente 

la o doză de silibinină de 100 microM plus Dox de 25 nM, în ambele linii celulare. Majoritatea CI pentru alte 

combinații ale acestor trei medicamente cu silibinină au sugerat, de asemenea, efecte sinergice puternice pentru 

inhibarea creșterii celulare în celulele MCF-7 și MDA-MB468. În studiile cantitative de apoptoză, combinarea 

silibininei cu Dox a avut ca rezultat o moarte apoptotică mult mai puternică comparativ cu fiecare agent singur în 

ambele linii celulare. În cazul combinației de silibinină cu cisplatină, nu a prezentat niciun efect apoptotic 

suplimentar în niciuna dintre liniile celulare. În mod similar, combinația de silibinină plus carboplatină a prezentat 

un efect apoptotic mai puternic numai în celulele MCF-7 .Împreună, aceste rezultate sugerează un posibil 

sinergism între silibinină și agenții citotoxici convenționali pentru tratamentul cancerului de sân și justifică în 

continuare studii in vivo în modelele preclinice de cancer mamar . Oncol Rep 2004 Feb; 11 (2): 493-9. ( Tyagi 

AK , și colab., 2004) 

Soia 
Tamoxifen, soia și factori de stil de viață la femeile asiatice americane cu cancer de sân. 

SCOP: Alimentele din soia au fost în Asia de secole, însă consumul acestor alimente în Occident este 

recent. Aportul de soia în rândul femeilor cu risc crescut sau cu cancer mamar a devenit o preocupare pentru 

sănătatea publică, deoarece genisteinul, o componentă majoră a soiei, are efecte estrogenice slabe asupra epiteliului 

mamar și sa constatat că elimină beneficiul tamoxifenului în anumite animale și studiile in vitro. 

PACIENȚII ȘI METODELE: Am efectuat un studiu transversal la pacienții americani asiatici cu cancer mamar care 

au fost utilizatori de tamoxifen (n = 380) pentru a investiga asocierea dintre aportul de soia și nivelele circulante ale 

tamoxifenului și ale metaboliților săi (N-desmetil tamoxifen [N-DMT ], 4-hidroxitamoxifen [4-OHT] și 4-hidroxi-

N-desmetil-tamoxifen [endoxifen]). 

REZULTATE: Nivelurile serice ale tamoxifenului sau ale metaboliților săi nu au legătură cu administrarea auto-

raportată de niveluri de soia sau de ser de izoflavone. Nivelurile de sânge ale tamoxifenului au fost cu 81% mai mari 

la femeile aflate în postmenopauză cu vârsta de 65 de ani sau mai mult, comparativ cu femeile aflate la vârsta de 45 

ani sau mai tinere (P = .005) în perioada premenopauzală; au fost observate modele similare de rezultate pentru 

metaboliții de tamoxifen. Nivelurile de N-DMT au fost mai scăzute cu 27% (P = .03) în rândul femeilor în cel mai 

înalt punct terț al indicele de masă corporală (IMC> 24,4 kg / m2) comparativ cu cele din categoria cea mai scăzută 

(IMC 21,5). Femeile care au utilizat medicamente hipertensive au avut nivele mai mari de tamoxifen (P = .02) și N-

DMT (P = .04) comparativ cu non-utilizatorii. 

CONCLUZIE: Nu am găsit nici o dovadă că aportul de soia a afectat negativ nivelurile de tamoxifen sau 

metaboliții săi.  
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Totuși, vârsta, starea menopauzei, IMC și utilizarea medicamentelor hipertensive au influențat în mod 

semnificativ nivelurile de circulație ale tamoxifenului și ale metaboliților acestuia în această populație. J Clin 

Oncol. 2007 Jul 20; 25 (21): 3024-30. Epub 2007 29 mai ( Wu AH , et al 2007) 

Uncaria tomentosa scoarta (mitrafilina alcaloida cu oxindol pentaciclic)  

Efectul citotoxic al mitrafilinei alcaloidului oxindol pentaciclic izolat din scoarța Uncaria tomentosa asupra 

sarcomului uman Ewing și a liniilor celulare de cancer de sân. 

Preparatele de la UNCARIA TOMENTOSA , din America de Sud Rubiaceae, au fost utilizate în medicina 

tradițională peruană pentru tratamentul proceselor infecțioase, inflamatorii și tumorale. În acest studiu, mitrafilina 

alcaloidului oxindol pentaciclic a fost izolată din scoarta interioară uscată a acestei specii de plante, iar structura sa 

a fost elucidată prin analiza datelor spectroscopice RMN. Mitraphilina a fost identificată diferențiat din izomitrafililă 

pereche stereoizomerică prin (15) N-RMN.Efectele sale antiproliferative și citotoxice au fost testate pe liniile 

celulare MH-ES-1 ale sarcinii umane Ewing și ale cancerului de sân MT-3, utilizând ca martori de 

referință ciclofosfamida și vincristina . Pentru determinarea numărului de celule viabile s-a utilizat un numărător de 

Coulter, urmat de aplicarea compusului tetrazol MTS [3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -5- (3-carboximetoxifenil) -2- ) -

2H-tetrazoliu] o sare internă. A fost utilizată o metodă colorimetrică pentru a evalua viabilitatea celulară în acest test 

citotoxic. Concentrațiile micromolar de mitraphilină (5 microM până la 40 microM) au inhibat creșterea ambelor 

linii celulare într-o manieră dependentă de doză. Valorile IC (50) +/- SE au fost 17,15 +/- 0,82 microM pentru 

MHH-ES-1 și 11,80 +/- 1,03 microM pentru MT-3 timp de 30 de ore, mai mici decât cele obținute pentru compușii 

de referință. Această acțiune sugerează că mitraphilina alcaloidului oxindol pentaciclic ar putea fi un nou 

agent promițător în tratamentul atât a sarcomului uman, cât și a cancerului de sân . Planta Med. 2009 Sep 1 

[Epub înainte de imprimare] ( García Giménez D , et al 2009) 

Vitamina E 
Prevenirea neuropatiei periferice induse de paclitaxel: un studiu de fază II de suplimente de vitamina E. 

A fost efectuat un studiu randomizat, controlat pentru a evalua eficacitatea și siguranța suplimentării cu vitamina E 

pentru profilaxia împotriva neuropatiei periferice induse de paclitaxel (PIPN). Treizeci și doi de pacienți care au 

suferit șase cicluri de chimioterapie pe bază de paclitaxel au fost repartizați la întâmplare pentru a primi fie 

chimioterapie cu vitamina E (300 mg de două ori pe zi, grupa I), fie chimioterapie fără suplimente de vitamina E 

(grupa II). Un studiu neurologic detaliat și un studiu electrofiziologic a fost efectuat în timpul și la 3 luni după 

chimioterapie. Severitatea PIPN a fost rezumată prin intermediul unui scor de neuropatie periferică (PNP) 

modificat. Incidența neurotoxicității a diferit semnificativ între grupuri, apărând la 3/16 (18,7%) pacienți repartizați 

în grupul de suplimente de vitamina E și în 10/16 (62,5%) martori (P = 0,03).Riscul relativ (RR) al dezvoltării PIPN 

a fost semnificativ mai mare în grupul de control decât în cazul pacienților cu grupul cu vitamina E (RR = 0,3, 

interval de încredere 95% (CI) = 0,1-0,9). Scorul mediu PNP a fost de 2,25 +/- 5,1 (intervalul 0-15) pentru pacienții 

din grupa I și 11 +/- 11,63 (intervalul 0-32) pentru cei din grupul II (P = 0,01 ).Suplimentarea cu vitamina E a fost 

bine tolerată și a arătat un profil de siguranță excelent. Acest studiu arată că vitamina E protejează în mod 

eficace și în siguranță pacienții cu cancer de apariția daunelor periferice induse de paclitaxel. Este necesar un 

studiu dublu-orb, controlat cu placebo, pentru confirmarea acestor rezultate . J Pain Symptom Manage. 2006 

Sep; 32 (3): 237-44. ( Argyriou AA , et al 2006) 

Un studiu controlat, randomizat, care evaluează eficacitatea și siguranța suplimentării cu vitamina E pentru 

protecția împotriva neuropatiei periferice induse de cisplatină: rezultate finale. 

Scop: A fost efectuat un studiu clinic controlat randomizat, cu evaluare orb, controlat pentru a evalua eficacitatea și 

profilul evenimentelor adverse ale vitaminei E, administrat ca supliment pentru profilaxia împotriva neuropatiei 

periferice induse de cisplatină (CIPN). 

PACIENȚII ȘI METODELE: Un total de 30 de pacienți programați să primească șase cursuri de regimuri 

cumulative pe bază de cisplatină au fost alocați aleatoriu grupurilor de tratament și de control și apoi au fost studiați 

prin examen neurologic și prin studiu electrofiziologic. Pacienții cărora li sa administrat o doză zilnică de 600 mg pe 

zi, în grupul I (n = 14), în timpul chimioterapiei și la 3 luni după întreruperea tratamentului,  
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au fost comparate cu pacienții din lotul II (n = 16) și au servit drept controale.Severitatea neurotoxicității a fost 

rezumată prin intermediul unui scor modificat al neuropatiei periferice (PNP). 

 REZULTATE: Incidența neurotoxicității a diferit semnificativ între grupuri, apărând la 3/14 (21,4%) dintre 

pacienții cărora li sa administrat grupul de suplimente de vitamina E și la 11/16 (68,5%) de control (p = 

0,026). Riscul relativ (RR) al dezvoltării neurotoxicității a fost semnificativ mai mare în cazul controalelor, RR = 

2,51, CI 95 = 1,16-5,47. Scorul mediu PNP a fost de 4,99 +/- 1,33 pentru pacienții din grupa I și 10,47 +/- 10,62 

pentru control, (p = 0,023). Niciunul dintre evenimentele adverse sau decesele nu au fost considerate ca fiind 

susceptibile de a fi legate de suplimentele de vitamina E. 

CONCLUZIE: Vitamina E protejează eficient și în siguranță pacienții cu cancer de apariția neurotoxicității 

cisplatinei.Asistență pentru îngrijirea cancerului. 2006 Nov; 14 (11): 1134-40. Epub 2006 19 aprilie ( Argyriou 

AA , et al 2006) 

Withania somnifera  

Îmbunătățirea efectului antitumoral al paclitaxelului în asociere cu Ifania somnifera imunomodulator asupra 

cancerului pulmonar experimental indus de benzo (a) piren. 
Lucrarea experimentală actuală se ocupă de studiile imunomodulatoare privind extractul de pulbere de rădăcină cu 

smolina (L.) Duncan împotriva cancerului pulmonar indus de benzo (a) piren la șoarecii masculi elvețieni 

elvețieni. În studiul nostru anterior, am raportat efectul antioxidant și anti-cancerigen al lui W. somnifera (L.) Dunal 

împreună cu paclitaxelul. Sa constatat că disfuncția imună este asociată cu cancerul și chimioterapia. Animalele de 

cancer induse de benzo (a) piren au fost tratate cu 400 mg / kg greutate corporală de extract de W. somnifera (L.) 

Dunal timp de 30 de zile modificând semnificativ nivelele de celule imuno-competente, complexe imune și 

imunoglobuline. Pe baza datelor, carcinogenul și paclitaxelul afectează sistemul imunitar, efectele secundare toxice 

asupra sistemului imunitar sunt mai reversibile și mai controlabile de W. somnifera (L.) Dunal. Aceste rezultate au 

concluzionat activitatea imunomodulatoare a extractului W. somnifera (L.) Dunal, care este un 

imunomodulator cunoscut în medicina indigenă. Chem Biol Interact. 2006 Feb 25; 159 (3): 180-5. Epub 2005 22 

decembrie ( Senthilnathan P , et al 2006) 

Efectul protector al unui extract purificat de Ifania somnifera asupra toxicității cardiace induse de 

doxorubicină la șobolani. 

Valoarea terapeutică a doxorubicinei ca agent antineoplazic eficace este limitată de efectele sale secundare 

cardiotoxice. Administrarea de doxorubicină (10 mg / kg) la șobolani masculi Wistar a indus necroză și apoptoză în 

țesuturile inimii. De asemenea, a determinat deteriorarea stresului oxidativ, evidențiată prin creșterea nivelelor de 

malondialdehidă și a carbonililor proteici și a activității catalazice, însoțită de epuizarea concomitentă a capacității 

totale antioxidante și a nivelului superoxid dismutazei în țesuturile cardiace. Cardiotoxicitatea indusă de 

doxorubicină și deteriorarea stresului oxidativ au fost însoțite, de asemenea, de creșterea activității 

mieloperoxidazei, a conținutului total de calciu și de exprimarea proteinei Bcl-2 în țesuturile inimii. Cele mai multe 

dintre aceste modificări biochimice și histologice induse de doxorubicină au fost efectiv atenuate prin administrarea 

prealabilă a extractului purificat standardizat (1,5% cu anolidi, fabricat de Idea Sphere Inc., american Fork, UT, 

SUA) cu Ofania somnifera (300 mg / kg). Astfel, Ifania poate juca un rol în protecția împotriva cardiotoxicității 

și, astfel, ar putea fi o terapie adjuvantă utilă în care doxorubicina este medicamentul care tratează 

cancerul . Cell Biol Toxicol. 2008 Jan; 24 (1): 63-73.Epub 2007 23 mai ( Hamza A , Amin A , Daoud S .2008) 

Alte comentarii publicate recent și studii 

Efecte anticanceroase ale fitosterolilor. 

Consumul de fitosterol și stanol (sau fitosterol) reduce absorbția intestinală a colesterolului, ceea ce duce la scăderea 

nivelului de colesterol LDL din sânge și la scăderea riscului bolilor cardiovasculare. Cu toate acestea, s-au propus și 

alte roluri biologice pentru sterolii vegetali și stanoli. Obiectivul acestei revizuiri este de a examina critic rezultatele 

cercetărilor recente privind efectele potențiale și mecanismele de acțiune ale fitosterolilor asupra formelor de 

cancer. Dovezi considerabile care apar în susținerea acțiunilor inhibitoare ale fitosterolilor asupra plămânului, 

stomacului, precum și a cancerului ovarian și de sân.  
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Fitosterolii par să acționeze prin mecanisme multiple de acțiune, incluzând inhibarea producției cancerigene, 

creșterea celulelor canceroase, angiogeneza, invazia și metastazarea și prin promovarea apoptozei celulelor 

canceroase. Consumul de fitosterol poate, de asemenea, să crească activitatea enzimelor antioxidante și astfel să 

reducă stresul oxidativ. În afară de modificarea structurii și funcției membranei celulare, fitosterolii probabil 

promovează apoptoza prin scăderea nivelului de colesterol din sânge. În plus, consumul de fitosterol de către oameni 

sănătoși, la un nivel recomandat de 2 g pe zi, nu cauzează niciun risc major pentru sănătate . În concluzie, dovezile 

în creștere susțin un rol pentru fitosteroli în protejarea împotriva dezvoltării cancerului. Prin urmare, 

fitosterolii ar putea fi incluși în dietă nu numai pentru a reduce riscul bolilor cardiovasculare, ci și pentru a 

preveni dezvoltarea cancerului. Eur J Clin Nutr. 2009 Jul; 63 (7): 813-20. Epub 2009 iunie 3 ( Woyengo 

TA , Ramprasath VR , Jones PJ . 2009) 

Licopen în prevenirea cancerului de prostată. 

Pe baza datelor provenite din studiile epidemiologice, animale și in vitro și din studii clinice la om, este evident că 

licopenul, un carotenoid non-provitamină A, este un agent promițător pentru chemoprevența cancerului de 

prostată. De asemenea, este clar că forma de licopen utilizată (surse purificate față de alimente), doza de licopen și 

utilizarea concomitentă cu alte carotenoide și antioxidanți, durata expunerii, populațiile țintă specifice și stadiul bolii 

par să joace un rol major în determinarea agonismului sau efecte antagoniste . Pe baza analizei noastre, există 

suficiente dovezi care să justifice utilizarea licopenului în studiile clinice de fază I și II pentru a examina 

siguranța și eficacitatea acestuia ca agent potențial chemopreventiv pentru cancerul de prostată. Obiectivul 

acestui articol este de a revizui aceste dovezi din studiile epidemiologice, animale, in vitro și clinice și oferă 

necesitatea și rațiunea de a examina în continuare rolul licopenului pentru prevenirea cancerului de prostată. J Soc 

Integr Oncol. 2008 Winter: 6 (1): 29-36 ( Dahan K , Fennal M , Kumar NB2008 ) 

Isoflavonele sunt compuși sigure pentru aplicațiile terapeutice – Evaluarea datelor in vitro. 

Mâncarea bogată în esoflavone și suplimentele alimentare au câștigat o popularitate din ce în ce mai mare și în 

lumea occidentală. Efectul lor estrogen slab a fost considerat un risc potențial, deși toate studiile epidemiologice și 

studiile clinice arată o protecție semnificativă a cancerului și risc scăzut de boli cardiovasculare. Datele in vitro 

sugerează că acțiunea concertată a isoflavonelor și a metaboliților lor prezintă comportament antiproliferativ, reduce 

angiogeneza, reduce progresia tumorii și exercită efecte antiinflamatorii. Pentru evaluarea efectelor biologice, 

trebuie pus un accent special pe acțiunea concertată dintre isoflavone și metaboliții lor. De exemplu, în timp ce 

genisteinul izolat prezintă un anumit efect de stimulare a creșterii la concentrații scăzute, metabolitul egal sau 

extractul de soia arată o întârziere a creșterii, precum și concentrații mai mari de genisteină. Izoflavonele au multiple 

afinități față de alți membri ai superfamiliei receptorilor de hormoni steroizi. Efectul benefic asupra bolilor 

metabolice și reducerea în greutate prin consumul de izoflavonă poate fi parțial explicat prin afinitatea sa pentru 

familia PPAR. În lumina experimentelor in vitro, împreună cu observațiile epidemiologice și experiența 

clinică, isoflavonele pot fi considerate ca fiind compuși sigure, iar consumul lor ca hrană și suplimente 

alimentare trebuie promovat . Gynecol Endocrinol. 2009 7 iulie: 1-27. [Epub înainte de imprimare] ( Reiter 

E , Beck V , Medjakovic S , Jungbauer A .2009) 

Scopuri moleculare multiple ale resveratrolului: mecanisme anti-cancerigene. 

Compuși polifenolici derivați din plante, cum ar fi resveratrolul stilben (trans-3,4 ‘, 5-trihidroxistitilben), au fost 

identificați ca agenți anti-cancer potenți. Studii in vitro extensive au evidențiat multiple obiective intracelulare de 

resveratrol, care afectează creșterea celulară, inflamația, apoptoza, angiogeneza și invazia și metastazele. Acestea 

includ supresoare tumorale p53 și Rb; regulatoarele ciclului celular, ciclinii, CDK-urile, p21WAF1, p27KIP și INK 

și punctele de control ATM / ATR; factorii de transcripție NF-kappaB, AP-1, c-Jun și c-Fos; factori angiogeni și 

metastatici, VEGF și metaloprotează matrice 2/9; ciclooxigenaze pentru inflamație; și regulatorii apoptotice și de 

supraviețuire, Bax, Bak, PUMA, Noxa, TRAIL, APAF, survivin, Akt, Bcl2 și Bcl-X (L). În plus față de proprietățile 

bine documentate antioxidante, există dovezi tot mai mari că resveratrolul prezintă activitate pro-oxidantă în 

anumite condiții experimentale, provocând daune oxidative ale ADN care pot duce la stoparea ciclului celular sau 

apoptozei.  
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Această revizuire sintetizează datele mecanistice in vitro disponibile pentru resveratrol și discută noi 

potențiale ținte anticanceroase și mecanismele antiproliferative ale resveratrolului . Arch Biochem 

Biophys. 2009 iunie 15; 486 (2): 95-102. ( Athar M , et al 2009) 

Viscum album L. extracte în cancerele mamare și ginecologice: o revizuire sistematică a cercetărilor clinice și 

preclinice. 

BACKGROUND: Extractele albumului Viscum album (VAE, vâsc european) sunt un extract de plante 

medicinale utilizate pe scară largă în tratamentul cancerului ginecologic și al cancerului de sân. 

METODE: Revizuirea sistematică pentru evaluarea studiilor clinice și a cercetărilor preclinice privind eficacitatea 

terapeutică și efectele biologice ale VAE asupra cancerului ginecologic și de sân. Căutarea bazelor de date, a listelor 

de referință și a consultațiilor experților. Evaluarea bazată pe criterii a calității studiului metodologic. 

REZULTATE: Au fost identificate 19 studii randomizate (RCT), 16 non-randomizate (non-RCT) și 11 studii de 

cohortă cu un singur braț care au investigat tratamentul VAE al cancerului mamar sau ginecologic. Acestea au inclus 

2420, 6399 și respectiv 1130 de pacienți. 8 RCT și 8 non-RCT au fost încorporate în același studiu amplu cu cohorta 

epidemiologică. 9 RCT și 13 non-RCT au evaluat supraviețuirea; 12 au raportat un beneficiu semnificativ din punct 

de vedere statistic, ceilalți fie o tendință, fie nici o diferență. 3 RCT și 6 non-RCT au evaluat comportamentul 

tumoral (remisie sau timp până la recădere); 3 au raportat beneficii semnificative statistic, celelalte fie o tendință, 

nici o diferență sau rezultate mixte.Calitatea vieții (QoL) și tolerabilitatea chimioterapiei, radioterapiei sau chirurgiei 

au fost evaluate în 15 RCT și 9 non-RCT. 21 au raportat un rezultat pozitiv semnificativ statistic, restul fie o 

tendință, nici o diferență, fie rezultate mixte. Calitatea metodologică a studiilor a diferit substanțial; unii au limitări 

majore, în special RCT-urile privind supraviețuirea și comportamentul tumoral au dimensiuni foarte mici ale 

eșantioanelor. Unele studii recente, cu toate acestea, în special cu privire la QoL, au fost conduse în mod 

rezonabil. Studiile de cohortă cu o singură braț investighează comportamentul tumoral, calitatea, farmacocinetica și 

siguranța VAE. Remisiunea tumorii a fost observată după doze mari și la aplicare locală.  

Aplicația VAE a fost bine tolerată. 34 de experimente pe animale au investigat VAE și compuși izolați sau 

recombinanți în diferite modele de cancer mamar și ginecologic la șoareci și șobolani.VAE a arătat o creștere a 

supraviețuirii și a remisiunii tumorale în special la șoareci, în timp ce aplicarea la șobolani, precum și aplicarea 

compușilor VAE au avut rezultate mixte. VAE in vitro și compușii săi au efecte citotoxice puternice asupra celulelor 

canceroase. 

CONCLUZIE: VAE prezintă unele efecte pozitive în cancerul mamar și ginecologic. Sunt necesare mai multe 

cercetări în ceea ce privește eficacitatea clinică. J Exp Clin Cancer Res. 2009 iunie 11; 28: 79. ( Kienle 

GS , Glockmann A , Schink M , Kiene H., 2009) 

O revizuire sistematică a eficacității medicamentelor pe bază de plante chinezești în managementul 

simptomelor și îmbunătățirea calității vieții la pacienții adulți cu cancer. 

Scopul acestei revizuiri sistematice a fost de a evalua eficacitatea plantelor medicinale chinezești utilizate 

concomitent cu tratamentele pentru cancer în ceea ce privește în primul rând managementul toxicității, dar și 

calitatea vieții și supraviețuirea la pacienții adulți cu cancer. Patruzeci și nouă de studii au îndeplinit criteriile de 

includere și au fost revizuite conform proceselor standard de revizuire sistematică. Aceste studii au inclus 3992 de 

pacienți. Toate studiile, cu excepția unuia, erau de o calitate metodologică scăzută . Marea majoritate a studiilor 

au arătat că plantele medicinale chinezești au îmbunătățit efectele secundare ale tratamentului, calitatea vieții 

și statutul de performanță, iar unele au furnizat dovezi ale regresiei tumorale și supraviețuirii crescute. Deși 

nu pot rezulta recomandări clinice din astfel de studii de calitate scăzută, numărul de studii care atestă 

rezultate pozitive este suficient de ridicat pentru a sugera că plantele medicinale din China pot avea un rol în 

îngrijirea cancerului. Cu toate acestea, mai multe studii riguroase din punct de vedere metodologic trebuie să 

fie dezvoltate ca o prioritate înainte de a se putea trage concluzii ferme . Complement Ther Med. 2009 Apr; 17 

(2): 92-120. Epub 2008 decembrie 25 ( Molassiotis A , Potrata B , Cheng KK . 2009) 

Efectul anti-cancer sinergic al baicaleinei și silymarinei asupra hepatoamei umane HepG2. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Athar%2520M%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhg8VA_YRHK-4H7hksiO7KSi8-JMYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Kienle%2520GS%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjKNbP2ZwjkRoSRZfAo7ONxJbNNyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Kienle%2520GS%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjKNbP2ZwjkRoSRZfAo7ONxJbNNyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Glockmann%2520A%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgscBx69MdZso4_OXxxjAcX4T4N0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Schink%2520M%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhJ2ihlJLlid4QX7lZXTRcP43C-2g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Kiene%2520H%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjucCZkE6wFcqZLg1QQVqNXFIxCIA
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2018/08/20/medicina-traditionala-chineza-si-cancer-istoria-situatia-actuala-si-dezvoltarea/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Molassiotis%2520A%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjxoCLL42txua2eiIDkSOIVEqAsYQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Potrata%2520B%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgVsZXJY7jOET47IfApBlJTTEUonQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Cheng%2520KK%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhi5zMyoJyUkDf8AXXwLG5sS2I5xNA


Acest studiu a investigat efectul baicaleinei, silymarinei și combinației acestora asupra a două linii celulare derivate 

din ficat uman, HepG2 (carcinom hepatocelular) și ficat Chang (celule hepatice non-tumorale). S-a constatat că 6,75 

μg / ml baicalein sau 100 ug / ml silymarin singur a inhibat semnificativ creșterea HepG2. Când baicaleina a fost 

utilizată în asociere cu silymarin pe HepG2, s-a observat un efect aditiv la 24 de ore și un efect sinergie la 48 

ore. Viabilitatea la 48 ore a fost de 85,62% față de tratamentul cu baicaleină de 6,75 μg / ml; dar viabilitatea a fost 

redusă la 49,67%, 38,56% și 19,61% când 25, 50 și respectiv 100 μg / ml silymarin a fost adăugat la tratament. Prin 

contrast, fiecare tratament a avut un efect redus sau niciun efect asupra ficatului Chang. În comparație cu tratamentul 

cu baicalein sau cu silymarina în monoterapie pe HepG2, combinația ambelor medicamente a crescut sinergie 

procentele de celule în faza G0 / G1 și le-a scăzut pe cele din faza S, asociate cu reglarea în sus a Rb, p53, p21 

(Cip1) și p27 (Kip1) și reglarea în jos a ciclinei D1, a ciclinei E, a CDK4 și a fosfo-Rb. Rezultatele arată că 

combinația dintre baicaleină și silymarina eradică eficient celulele tumorale, are efecte dăunătoare minime 

asupra celulelor normale din jur și oferă o perspectivă mecanică pentru exploatarea ulterioară a 

tratamentului cu HCC . Food Chem Toxicol. 2009 Mar; 47 (3): 638-44. Epub 2008 decembrie 25 ( Chen CH , et 

al 2009) 

Curcumina perturbă ținta de mamifere a complexului rapamicină-raptor. 

Curcumina (diferulolmetan), un produs natural polifenol al plantei Curcuma longa, este supus unor studii clinice 

timpurii ca un agent anticancer nou. Cu toate acestea, mecanismul anticancer al curcuminei rămâne să fie 

elucidat. Recent, am arătat că curcumina inhibă fosforilarea proteinei de legare 1 (4E-BP1) a factorului 4 de legare 

la eucariote 4E (eIF4E) 4 (E6-B1), a 2 molecule efectoare în aval a țintei mamifere a complexului rapamicină 1 

(mTORC1) numeroase linii de celule canceroase. Acest studiu a fost conceput pentru a elucida mecanismul de 

bază. Am observat că curcumina a inhibat semnalizarea mTORC1 nu prin inhibarea kinazelor din amonte, cum ar fi 

receptorul factorului 1 de creștere al insulinei (IGF-IR) și kinaza 1 dependentă de fosfoinositide (PDK1). Mai mult, 

am constatat că curcumina inhibă semnalul mTORC1 independent de proteina fosfatază 2A (PP2A) sau AMP-

activată proteină kinază AMPK-scleroză tubulară complex (TSC). Acest lucru este evidențiat prin constatările că 

curcumina a fost capabilă să inhibe fosforilarea S6K1 și 4E-BP1 în celulele pretreate cu inhibitor PP2A (acid 

okadaic) sau inhibitor AMPK (compus C), sau în celulele care exprimă PP2A dominantă negativă (dn) , shRNA la 

subunitatea PP2A-A sau dn-AMPKalpha. Curcumina nu a modificat interacțiunea TSC1 / 2. Knockout-ul TSC2 nu a 

afectat inhibarea curcuminei de semnalizare mTOR. În cele din urmă, am identificat că curcumina a fost capabilă să 

disocieze raptorul de mTOR, conducând la inhibarea activității mTORC1. Prin urmare, datele noastre indică 

faptul că curcumina poate reprezenta o nouă clasă de inhibitor mTOR . Cancer Res. 2009 Feb 1; 69 (3): 1000-

8.Epub 2009 Jan 27 ( Beevers CS , et al 2009) 

Ținte moleculare multiple în chemoprevența cancerului prin curcumină. 

Carcinogeneza cuprinde trei etape asociate: inițierea, progresia și promovarea.Phytochemicals sunt componente 

nonnutritive ale plantelor care sunt în prezent studiate în chimioprevenirea diferitelor boli pentru efectele lor 

pleiotropice și nontoxicitate.Chimioprevența la cancer implică utilizarea de substanțe chimice naturale sau sintetice 

pentru a preveni inițierea, promovarea sau progresia cancerului. Curcumina este constitutivul activ al turmericului, 

care este utilizat pe scară largă ca și condiment în gătitul indian. Sa demonstrat că posedă proprietăți 

antiinflamatorii, antioxidante și antitumorale. Curcumina sa dovedit a fi benefică în toate cele trei etape ale 

carcinogenezei. O mare parte din efectul său benefic se constată că se datorează inhibării factorului nuclear factorul 

de transcripție kappa B (NF-kappaB) și inhibării ulterioare a căilor proinflamatorii. Această revizuire rezumă 

inhibarea NF-kappaB de către curcumină și descrie țintele moleculare identificate recent de curcumină. Se 

speră că cercetarea continuă va duce la dezvoltarea de curcumină ca agent anticanceros .AAPS J. 2006 7 iulie; 

8 (3): E443-9. ( Thangapazham RL , Sharma A , Maheshwari RK, 2006) (Există două reprezentări schematice 

foarte frumoase ale mecanismelor acțiunilor curcuminei în articolul de text complet gratuit de mai sus.) 

Reglarea apoptozei celulelor cancerului colorectal de către acizii grași polinesaturați n-3 Docosahexaenoic și 

Eicosapentaenoic. 
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Mai multe studii au sugerat că acizii grași n-3 Docosahexaenoic (DHA) și Eicosapentaenoic (EPA) au un efect 

protector important asupra cancerului colorectal și acest lucru ar putea fi cel puțin parțial datorat activității lor 

proapoptotice. Cu toate acestea, nu este clar cum se declanșează acest fenomen și ce mecanisme sunt implicate.Aici, 

vom arăta că atât DHA cât și EPA au un efect proapoptotic important asupra celulelor cancerului colorectal cu 

fenotipuri moleculare diferite, dar nu și în celulele noncanceroase. Apoptoza este dependentă de caspază și sunt 

implicate atât căile intrinseci cât și cele externe. Dimerizarea lui Bax și a lui Bak, depolarizarea membranei 

mitocondriale și eliberarea ulterioară a citocromului c și Smac / Diablo la citozol evidențiază activarea căii 

intrinseci. Implicarea căii extrinseci este evidențiată prin activarea caspazei-8, împreună cu reglarea în jos a 

FLIP. Momentul activării caspazei-8 și oligomerizarea ofertei cu Bax sugerează o discuție încrucișată cu calea 

intrinsecă.Nici unul dintre receptorii de moarte care declanșează în mod obișnuit calea extrinsecă: FAS, TNF-R1 și 

TRAIL-R2 sunt responsabili pentru declanșarea cascadei de apoptoză indusă de DHA și EPA. Nici PPARgamma, 

nici ciclooxigenaza-2, doi candidați probabil pentru a reglementa acest proces, joacă un rol 

semnificativ. Constatările noastre sugerează că reglarea în jos a două elemente cheie de reglementare a căilor 

extrinseci și intrinseci, respectiv FLIP și XIAP, este determinantă în inducerea apoptozei prin DHA și EPA. Acești 

acizi grași ar putea fi agenți anticanceri adjuvanți utili în combinație cu alte elemente 

chimioterapeutice . Cancer Prev Res (Phila Pa). 2009 Aug; 2 (8): 732-42. Epub 2009 Jul 28 ( Giros A și colab 

2009) 

 WAferina A Proteine de căldură Shock 90 în celulele pancreatice de cancer. 

Scopul acestui studiu este de a investiga eficacitatea și mecanismul de inhibare Hsp90 a Waferinei A (WA), a 

lactonei steroidice care apare în Onania somnifera, în cancerul pancreatic in vitro și in vivo. WAferina A a 

prezentat o activitate antiproliferativă puternică împotriva celulelor cancerigene pancreatice in vitro (cu IC (50) s de 

1,24, 2,93 și 2,78 uM) în linii celulare de cancer pancreatic Panc-1, MiaPaca2 și, respectiv, BxPc3.Colorarea cu 

anexină V a arătat că WA a indus apoptoză semnificativă în celulele Panc-1 într-o manieră dependentă de 

doză. Western blot a demonstrat că WA a inhibat activitatea chaperonului Hsp90 pentru a induce degradarea 

proteinelor clienților Hsp90 (receptorii Akt, Cdk4 și glucocorticoid), care a fost inversat de inhibitorul proteasomal 

MG132. Analiza de rupere descrescătoare WA-Biotin a Hsp90 utilizând lizatele de celule canceroase Panc-1 și 

Hsp90 purificat a arătat că WA-biotinul se leagă la capătul C-terminal al Hsp90, blocat competitiv de WA 

neetichetat. Co-imunoprecipitarea a arătat că WA (10 mM) a întrerupt complexele Hsp90-Cdc37 de la 1-24 ore după 

tratament, în timp ce nici nu a blocat legarea ATP la Hsp90, nici nu a schimbat asocierea Hsp90-P23. WA (3,6 mg / 

kg) a inhibat creșterea tumorii în xenogrefeele Panc-1 pancreatice cu 30% și, respectiv, 58%. Aceste date 

demonstrează că Waferina A leagă Hsp90, inhibă activitatea chaperonului Hsp90 printr-un mecanism 

independent de ATP, are ca rezultat degradarea proteinei Hsp90 a clientului și prezintă activitate anticancer 

in vivo împotriva cancerului pancreatic . Biochem Pharmacol.2009 Sep 18 [Epub înainte de imprimare] ( Yu Y , 

et al 2009) 

(-) – Epigallocatechin-3-galatul inhibă funcția Hsp90 prin afectarea asocierii Hsp90 cu cochaperone în linia 

celulară de cancer pancreatic Mia Paca-2. (-) – epigallocatechin-3-galatul [(-) – EGCG], cea mai 

abundentă catechină polifenolică din ceaiul verde, a prezentat activități de chemoprevenție și de acțiune împotriva 

cancerului. (-) – EGCG s-a raportat că se leagă la domeniul C-terminal al proteinei de șoc termic 90 (Hsp90). Scopul 

acestui studiu este de a investiga (-) – EGCG ca un nou inhibitor Hsp90 pentru a afecta complexul superhaperon 

Hsp90 pentru reducerea simultană a proteinelor oncogene în celulele cancerului pancreatic. Analiza MTS a arătat că 

(-) – EGCG prezintă activitate antiproliferativă împotriva liniei celulare de cancer pancreatic Mia Paca-2 in vitro cu 

IC50 sub 50 uM. (-) – EGCG a crescut activitatea caspazei-3 de până la 3 ori într-o manieră dependentă de timp și 

concentrație. Analiza Western blotting a demonstrat că (-) – EGCG determină downregularea proteinelor oncogene 

Hsp90 cu aproximativ 70-95%, incluzând Akt, Cdk4, Raf-1, Her-2 și pERK.Co-imunoprecipitarea a arătat că (-) – 

EGCG a redus asocierea cochaperonelor p23 și Hsc70 cu Hsp90 cu mai mult de 50%, în timp ce a avut un efect 

redus asupra legării ATP la Hsp90. Analiza de amprentare proteolitică a confirmat legătura directă dintre (-) – 

EGCG și domeniul C-terminal Hsp90 . Aceste date sugerează că legarea (-) – EGCG la Hsp90 afectează 

asocierea Hsp90 cu cochaperonele sale, inducând astfel degradarea proteinelor clienților Hsp90, rezultând 

efecte antiproliferative în celulele cancerului pancreatic. Mol Pharm. 2009 Jul-Aug; 6 (4): 1152-9. ( Li Y și 

colab., 2009) 
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Solufoxidul de sodiu din rădăcinile Aswagandha inhibă factorul de transcripție nucleară-kappa-B, 

ciclooxigenaza și proliferarea celulelor tumorale. 

Analiza extractului de metanol din rădăcinile Aswagandha (Withania somnifera)pentru constituenții bioactivi a 

condus la obținerea unui compus cu sulfoxid cu compus de sodiu (1), împreună cu o ashwagandhandidă (2) cu dimer 

cunoscut, cu o legătură S.Structura compusului 1 a fost stabilită prin experimente extensive RMN și MS.Compusul 1 

a fost foarte selectiv în inhibarea enzimei de ciclooxigenază-2 (COX-2) cu 60% la 100 ui, fără activitate împotriva 

enzimei COX-1. Valorile IC (50) ale compusului 1 împotriva liniilor de celule canceroase umane (AGS), sân (MCF-

7), ale sistemului nervos central (SF-268) și ale colonului (HCT-116) au fost în intervalul 0,74-3,63 

microm. Atanolidii dimerici conținând S, 1 și 2, au suprimat complet activarea NF-kappaB indusă de TNF atunci 

când au fost testate la 100 pm. Se menționează aici pentru prima dată izolarea unui sulfoxid cu sodiu din 

rădăcinile W. somnifera și capacitatea sa de a inhiba enzima COX-2 și de a suprima proliferarea celulelor 

tumorale umane. În plus, acesta este primul raport privind abrogarea activării NF-kappaB indusă de TNF 

pentru compușii 1 și 2. Phytother Res. 2009 Jul; 23 (7): 987-92. ( Mulabagal V și colab., 2009) 

Lemn dulce și licochalcona-A induc autofagia în celulele cancerului de prostată LNCaP prin suprimarea 

expresiei Bcl-2 și a căii mTOR. 

Licoricele este o plantă medicinală comună chineză cu activitate antitumorală. Unele componente din rădăcina de 

lemn dulce s-au dovedit a induce stoparea ciclului celular sau apoptoza în celulele canceroase. Acest document 

demonstrează pentru prima dată că licorice Glycyrrhiza glabra și componentul său licochalcone-A (LA) pot 

induce autofagie în plus față de apoptoza în celulele umane de cancer de prostată LNCaP.Expunerea celulelor la 

licorice sau la LA a determinat câteva caracteristici confirmate ale autofagiei, incluzând apariția vacuolelor 

autofagice descoperite prin colorarea cu monodansilcadaverină (MDC), formarea organelurilor veziculoase acide 

(AVOs) și asocierea membranei autofagozomice a catenei ușoare asociate microtubulei 1 3 (LC3) caracterizat prin 

scindarea LC3 și redistribuirea ei punctuală, precum și observarea ultrastructurală a vacuolelor autofagice prin 

microscopie electronică de transmisie .Inducerea autofagă a fost însoțită de reglarea în jos a Bcl-2 și inhibarea 

țintei de mamifere a căii rapamicinei (mTOR). Pe scurt, licoricele pot induce moartea celulară dependentă de 

caspază și de autofagie în celulele LNCaP . J Agric Food Chem. 2009 Sep 23; 57 (18): 8266-73. ( Yo YT și 

colab., 2009) 

Resveratrol suprimă creșterea celulelor cancerigene ovariene umane în cultură și într-un model de xenogrefă 

murină: factorul de alungire eucariote 1A2 ca țintă potențială. 

Factorul de alungire eucariote 1A2 (eEF1A2) este cunoscut pentru a păstra potențialul oncogenic și este recunoscut 

ca o țintă nouă pentru prevenirea și tratamentul cancerului.Resveratrolul (trans-3,4 ‘, 5-trihidroxistilben), o 

fitoalexină prezentă în struguri, a fost raportată că posedă activități chemopreventive și chimioterapeutice. În studiul 

de față, am examinat efectele inhibitoare a creșterii resveratrolului în celulele PA-1 ale cancerului ovarian uman, 

considerând eEF1A2 ca o țintă moleculară potențială. Pre-tratamentul cu proliferarea atenuată de resveratrol a 

celulelor PA-1 înmulțite cu ser, stimulate cu insulină sau ser. Resveratrolul a activat, de asemenea, caspaza-9, -7 și -

3 și a indus apoptoza în celulele PA-1 în prezența insulinei sau a serului. Stimularea cu insulină sau ser a celulelor 

PA-1 a determinat inducerea marcată a eEF1A2, care a fost suprimată prin pretratarea cu resveratrol. Mai mult decât 

atât, resveratrolul a inhibat formarea de colonii soft de agar moale indusă de insulină sau ser, în celule NIH3T3 

transfectate cu eEF1A2. O serie de anticorpi direcționate pentru a evalua fosforilarea protein kinazelor a arătat că 

tratamentul cu insulină sau ser a indus fosforilarea Akt în celule PA-1. Inhibarea farmacologică a Akt cu LY294002 

a anulat expresia eEF1A2 indusă de insulină sau de ser și a crescut activitatea caspazei-3. Într-un alt experiment, 

administrarea ip a resveratrolului a întârziat creșterea creșterii xenogrefei de celule PA-1 și expresia eEF1A2 la 

șoarecii niti atimici în asociere cu pozitivitatea scăzută a bromodeoxiuridinei, reducerea expresiei antigenului celular 

proliferant celular, a mărit dUTP-ul mediat de deoxinucleotidil transferază mediată la sfârșitul etichetei și la 

colorarea cu caspază-3 și la diminuarea pozitivității CD31. Luate împreună, eEF1A2 poate fi considerată o țintă 

moleculară potențială pentru efectele antiproliferative ale resveratrolului în celulele cancerului ovarian PA-

1 . Cancer Res. 2009 Sep 15; 69 (18): 7449-58. Epub 2009 Sep 8 ( Lee MH , et al 2009) 
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Supresia fenotipului invaziv și agresiv modulat HER2 al carcinomului mamar cu pirostilbene prin inhibarea 

matricei metaloproteinazei-9, activării cascadei kinazei p38 și activării Akt. 

Cancerul de sân invaziv este cauza principală a decesului la femei și incidența acestuia este strâns legată de 

supraexpresia HER2 (receptorul factorului de creștere epidermal uman 2) . Pterostilbena, un analog natural al 

resveratrolului, își exercită activitatea chemopreventivă de cancer similară resveratrolului prin inhibarea proliferării 

celulelor canceroase și prin inducerea apoptozei. Cu toate acestea, efectul antiinvaziv al pterostilbenei asupra 

cancerului mamar care purta HER2 nu a fost evaluat. Aici, am folosit heregulin-beta1 (HRG-beta1), un ligand 

pentru HER3, pentru a transactiva semnalul HER2. Am descoperit că pterostilbena a fost capabilă să suprime 

invazia celulară mediată de HRG-beta1, motilitatea și transformarea celulară a carcinomului mamar MCF-7 uman 

prin reglarea în jos a activității metaloproteinazei-9 matrice (MMP-9) și a inhibării creșterii. În paralel, pterostilbena 

a inhibat de asemenea exprimarea proteinelor și mRNA a MMP-9 condusă de HRG-beta1, sugerând că pterostilbena 

a scăzut inducerea MMP-9 mediată de HRG-beta1 prin intermediul reglării transcripționale. Examinând căile de 

semnalizare responsabile de inducerea și inhibarea creșterii MMP-9 asociate cu HRG-beta1, am observat că 

pterostilbena, precum și SB203580 (inhibitor al kinazei p38), pot elimina fosforilarea protein kinazei activate p53 

mitogen (p38 kinaza) o kinază reactivă HRG-beta1 în aval responsabilă de inducerea MMP-9. În plus, fosforilarea 

Akt condusă de HRG-beta1 necesară pentru proliferarea celulelor a fost de asemenea suprimată de 

pterostilbena . Luate impreuna, rezultatele noastre actuale sugereaza ca pterostilbene poate servi ca agent 

chimiopreventiv pentru a inhiba fenotipul agresiv si invaziv mediat HRG-beta1 / HER2 al carcinomului 

mamar prin reglarea in jos a activarii MMP-9, p38 kinaza si Akt . Comportament bazat pe evidente Alternat 

Med. 2009, 16 iulie. [Epub înainte de imprimare] ( Pan MH , et al 2009) 

Apendice 

Concentrațiile scăzute de diindolilmetan, un metabolit al indol-3-carbinolului, protejează împotriva stresului 

oxidativ într-o manieră dependentă de BRCA1. 

Metabolitul indol-3-carbinol (I3C) 3,3′-diindolilmetan (DIM) este un agent de prevenire a cancerului propus pentru 

diferite tipuri de tumori, inclusiv cancer de sân. Aici, vom arăta că DIM reglează expresia proteinei supresoare 

tumorale BRCA1 în carcinom și în tipurile normale de celule. Reglarea superioară a BRCA1 a fost dependentă 

de doză și de timp și a fost observată în concentrații DIM micromolar și submicromolar relevante fiziologic atunci 

când celulele au fost expuse timp de 72 ore. Tratamentul cu compusul de bază (I3C) sau DIM (1 micromol / l) a fost 

protejat împotriva uciderii celulelor din cauza H (2) O (2) și a altor oxidanți, iar protecția a fost anulată prin scăderea 

BRCA1. Semnalarea DIM stimulată de factorul de transcripție antioxidant NFE2L2 (NRF2) prin elementul de 

răspuns antioxidant într-o manieră dependentă de BRCA1. Am mai arătat că DIM a stimulat rapid fosforilarea 

BRCA1 pe Ser (1387) și Ser (1524) și că aceste fosforilare sunt necesare pentru protecția împotriva stresului 

oxidativ. Datorită fosforilării BRCA1 indusă de DIM pe Ser (1387) a fost dependentă de mutația ataxiei-

telangiectasiei. În cele din urmă, în sistemele noastre de testare, moartea celulară indusă de H (2) 0 (2) nu se datora 

apoptozei. Cu toate acestea, o componentă semnificativă a morții celulare a fost atribuită autofagiei și atât DIM, cât 

și BRCA1 au inhibat autofagia indusă de H (2) O (2). Constatările noastre sugerează că concentrațiile scăzute de 

DIM protejează celulele împotriva stresului oxidativ prin intermediul supresorului tumoral BRCA1 prin mai 

multe mecanisme distincte.Cancer Res. 2009 august 1; 69 (15): 6083-91. Epub 2009 iulie 21. ( Fan S , et al 2009) 

Indol-3-carbinolul fitochimic dietetic este un inhibitor enzimatic natural care întrerupe procesarea proteinei 

E cu ciclină. 
Indole-3-carbinol (I3C), o componentă naturală a legumelor Brassica, cum ar fi broccoli, varză și germeni de 

Bruxelles, induce o întrerupere a ciclului celular de tip G (1) acest proces nu este cunoscut . Tratamentul celulelor 

cancerigene de sân foarte invazive MDA-MB-231 cu I3C a schimbat acumularea stabilă de proteină E de ciclin din 

forma 35-kDa a hiperactivă a masei moleculare inferioare care este asociată cu proliferarea celulelor canceroase și 

cu rezultatele clinice slabe la 50 kDa forma de ciclină E care este în mod tipic exprimată în țesutul mamar 

normal. Un test in vitro de procesare a ciclinului E, în combinație cu zimografia, a demonstrat că I3C, dar nu 

dimerul său natural, 3,3′-diindolilmetan, perturbă procesarea proteolitică a ciclinei E de 50 kDa în formele de masă 

moleculară inferioară prin direct inhibarea activității enzimatice de elastază a neutrofilelor umane 
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. Analiza cineticii enzimei elastazei utilizând fie substraturile ciclină E fie N-metoxisuccinil-Ala-Ala-Pro-Val-p-

nitroanalidă a demonstrat că I3C acționează ca un inhibitor necompetitiv al activității elastazei cu o constantă 

inhibitoare de aproximativ 12 microM. În cele din urmă, ablația siRNA a producerii de proteine de elastază a 

neutrofilelor în celulele MDA-MB-231 a imitat procesarea I3C-ruptă a proteinei E de ciclină E și inhibarea indusă 

de ciclul celular indol. Luate impreuna, rezultatele noastre demonstreaza ca elastaza este prima proteina 

specifica identificata pentru I3C si ca inhibarea directa a I3C a activitatii enzimei elastazice implica utilizarea 

potentialului acestui indol sau a compușilor inruditi in terapiile targetate ale cancerelor de san umane unde 

nivelurile ridicate de elastaza sunt corelate cu prognosticul sărac. Proc Natl Acad Sci SUA A. 2008 Dec 16; 105 

(50): 19750-5. Epub 2008 Dec 8. ( Nguyen HH , et al 2008) 

Indol-3-carbinolul inhibă expresia metaloproteinazei matrice indusă de Sp1 pentru a atenua migrarea și 

invazia celulelor canceroase de sân. 
Indol-3-carbinol (I3C), un metabolit important al indolului în legumele crucifere, sa dovedit a inhiba invazia 

celulelor cancerului de sân. Acest studiu a abordat efectul I3C asupra exprimării metaloproteinazelor matriceale 

(MMP) și a clarificat mecanismul de bază. Migrația, invazia și activitatea MMP-2 ale celulelor canceroase de sân 

MCF-7 au fost inhibate dependent de doză prin I3C. În plus, nivelul de ARNm al MMP-2 a fost de asemenea redus 

cu I3C. Analiza de ștergere și mutație a promotorului a sugerat că I3C a inhibat transcripția genei MMP-2 prin 

regiunea promotor -85 / -7 bp și situsul de legare al factorului de transcripție Spl localizat în regiunea promotor -72 / 

-64 bp a fost important pentru inhibiție. Analiza de imunoprecipitare cu cromatină a confirmat că proteinele Sp1 se 

leagă în mod constitutiv la această secvență de consens in vivo și că legarea a fost atenuată de I3C. În plus, I3C a 

inhibat calea de semnalizare a kinazei extracelulare (ERK) în celulele MCF-7 . Rezultatele sugerează că I3C 

inhibă exprimarea MMP-2 prin blocarea transcripției genei mediate de ERK / Sp1 pentru a atenua migrarea 

și invazia celulelor cancerului de sân . J Agric Food Chem. 2009 14 ianuarie; 57 (1): 76-82. ( Hung WC , Chang 

HCC 2009) 

Indol-3-carbinolul inhibă motilitatea celulelor cancerului mamar MDA-MB-231 și induce fibrele de stres și 

formarea de adeziune focală prin activarea activității Rho kinazei. Indol-3-carbinol (I3C), un produs 

fitochimic derivat din legume crucifere, cum ar fi broccoli și varza de Bruxelles, are efecte antiproliferative 

puternice în celulele cancerului de sân uman și sa demonstrat că scade răspândirea tumorilor metastatice la 

animale experimentale. Folosind testele de chemotaxie și fluorescență-motilitatea celulară, am demonstrat că I3C a 

redus semnificativ migrația in vitro a celulelor MDA-MB-231, o linie celulară foarte invazivă a cancerului de 

sân.Imunofluorescența colorată a citoscheletului actin a arătat că, în paralel cu pierderea motilității celulelor, 

tratamentul cu I3C a crescut semnificativ formarea fibrelor de stres.Mai mult, I3C a indus localizarea componentei 

de aderență focală de vinculină și proteine tirozin-fosforilate la periferia celulară, ceea ce implică o îmbunătățire 

dependentă de indol de aderențe focale în limita exterioară a celulelor. Analiza de coimmunoprecipitare a kinazei de 

adeziune focală a demonstrat că I3C a stimulat formarea dinamică a complexului proteic de adeziune focală fără a 

altera nivelul total al proteinelor individuale de adeziune focală.  

Calea kinazei RhoA-Rho este implicată în formarea de fibre de stres și de formare a adeziunii focale, iar tratamentul 

cu I3C stimulează activitatea enzimatică Rho kinază și fosfilarea cofilinei, care este o țintă în aval de semnalizare 

Rho kinază, dar nu a crescut nivelul RhoA legat de GTP activ .Expunerea celulelor MDA-MB-231 la inhibitorul 

kinazei Rho Y-27632 sau exprimarea RhoA negativă dominantă a abolat formarea indusă de I3C a fibrelor de stres 

și a aderențelor focale periferice. Exprimarea RhoA activă constitutivă a imitat efectele I3C asupra ambelor 

procese. Luate împreună, datele noastre demonstrează că I3C induce fibrele de stres și aderențele focale 

periferice într-o manieră dependentă de kinaza Rho care conduce la o inhibare a motilității în celulele 

cancerului de sân uman . Int J Cancer. 2009 15 mai; 124 (10): 2294-302. ( Brew CT și colab. 2009) 

OSU-A9, un derivat puternic de indol-3-carbinol, suprimă creșterea tumorilor mamare prin direcționarea 

semnalului Akt-NF- {kappa} B și a răspunsului la stres. 
Eterogenitatea moleculară a tumorilor umane provoacă dezvoltarea strategiilor eficiente de prevenire și 

terapeutică. Pentru a depăși această problemă, o abordare rațională este direcționarea concomitentă a anomaliilor 

celulare relevante clinic cu terapia combinată sau cu un agent puternic multi-țintit. OSU-A9 este un derivat de indol-

3-carbinol care păstrează capacitatea compusului parental de a perturba multiple componente ale semnalizării 

oncogene, dar oferă avantaje semnificative în stabilitatea chimică și potența antitumorală. Aici, demonstrăm că 

OSU-A9 prezintă o potență mai mare decât indol-3-carbinolul în inducția apoptozei în diferite linii celulare de 

cancer mamar cu anomalii genetice distincte, incluzând MCF-7, MDA-MB-231 și SKBR3, cu IC (50) în intervalul 

de 1,2-1,8 uM față de 200 uM pentru indol-3-carbinol. Această potență diferențială a fost paralelă cu activitatea 

superioară a OSU-A9 împotriva multiplelor componente ale căilor de semnalizare a răspunsului la stres Akt-NF-

kappaB. Se remarcă printre aceștia raportul de exprimare alfa al receptorului estrogen beta / estrogen crescut, 

expresia redusă a HER2 și CXCR4 și creșterea expresiei receptorului arilhidrocarbon și ținta din aval Nrf2.  
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Celulele MCF-10A non-maligne au fost rezistente la efectele antiproliferative ale OSU-A9. Administrarea orală 

zilnică a OSU-A9 la 25 și 50 mg / kg timp de 49 de zile a inhibat semnificativ creșterea tumorii MCF-7 cu 59% și, 

respectiv, 70%, fără semne toxice evidente sau dovezi ale enzimelor induse de biotransformare hepatică. În 

rezumat, OSU-A9 este un inhibitor potent, biodisponibil pe cale orală a rețelei de semnalizare Akt-NF-

kappaB, care vizează multiple aspecte ale patogenezei și progresiei tumorilor mamare. Astfel, potențialul său 

de translație pentru tratamentul sau prevenirea cancerului mamar justifică investigații 

suplimentare.Carcinogeneza. 2009 Aug 25 [Epub înainte de imprimare] ( Weng JR , et al 2009) 

3,3′-diindolilmetan de inducere a morții celulei dependente de p75NTR prin intermediul căii de kinază 

activată de mitogen p38 în celulele cancerului de prostată. 
P75 (NTR) funcționează ca un supresor tumoral în celulele epiteliale de prostată, unde expresia sa scade odată cu 

progresia până la cancerul malign. Anterior, am arătat că tratamentul cu medicamentul antiinflamator nesteroidian, 

indometacin, a indus expresia p75 (NTR) în linia celulară de cancer T24 care conduce la supraviețuirea mediată de 

p75 (NTR). Folosind indolmetacinul sub formă de farmacofor, am identificat în ordinea rangului cu cel mai puțin 

eficacitate, ketorolac, etodolac, indometacin, acid 5-metilindol-3-acetic, indol-3-carbinol și 3,3’diindolilmetan ) care 

prezintă cea mai mare activitate pentru inducerea nivelurilor de p75 (NTR) și inhibarea supraviețuirii 

celulelor.Prostatele (PC-3, DU-145) și cele ale vezicii urinare (T24) au fost mai sensibile la inducerea DIM a 

pierderii de supraviețuire asociată cu p75 (NTR) decât celulele mamare (MCF7) și fibroblaste (3T3). Transfecția 

liniei celulare de prostată PC-3 cu o formă dominantă negativă a p75 (NTR) înainte de tratamentul cu DIM a salvat 

în mod semnificativ supraviețuirea celulelor, demonstrând o relație cauză-efect între inducerea DIM a nivelelor p75 

(NTR) și inhibarea supraviețuirii. În plus, knockdown-ul siRNA al proteinei kinazei p38 activate mitogen (MAPK) a 

împiedicat inducerea p75 (NTR) prin DIM în linia celulară de prostată PC-3. Tratamentul cu DIM a indus 

fosforilarea p38 MAPK cât mai devreme în decurs de 1 minut. În mod colectiv, identificăm DIM ca un indol 

capabil să inducă apoptoza dependentă de p75 (NTR) prin intermediul căii p38 MAPK în celulele cancerului 

de prostată. Cancer Prev Res (Phila Pa). 2009 Jun; 2 (6): 566-71. Epub 2009 26 mai ( Khwaja FS , Wynne 

S , Posey I , Djakiew D. 2009) 

* * * 
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Contribuția chimioterapiei citotoxice la 
supraviețuirea e 5 ani la malignitățile adulte 
OBIECTIVE: 
Dezbaterea privind finanțarea și disponibilitatea medicamentelor citotoxice ridică întrebări cu privire la contribuția 

chimioterapiei citotoxice curative sau adjuvante la supraviețuirea la pacienții adulți cu cancer. 

MATERIALE SI METODE: 
Am efectuat o căutare literară pentru studii clinice randomizate care au raportat un beneficiu de 5 ani de 

supraviețuire atribuit numai chimioterapiei citotoxice la malignitățile adulte. Numărul total al pacienților cu cancer 

nou diagnosticat pentru 22 de malignități majore pentru adulți a fost determinat din datele din registrul cancerului 

din Australia și din datele privind epidemiologia de supraveghere și rezultatele finale din SUA în 1998. Pentru 

fiecare malignitate, numărul absolut de beneficii a fost produsul a) numărul total al persoanelor cu malignitate; (b) 

proporția sau subgrupul (grupurile) malignității care prezintă un beneficiu; și (c) creșterea procentuală a 

supraviețuirii de 5 ani datorată exclusiv chimioterapiei citotoxice. Contribuția totală a fost reprezentată de suma 

totală a cifrelor absolute care arată un beneficiu de supraviețuire de 5 ani, exprimat ca procent din numărul total al 

celor 22 malignități. 

REZULTATE: 
Contribuția generală a chimioterapiei citotoxice curative și adjuvante la supraviețuirea de 5 ani la adulți a 

fost estimată la 2,3% în Australia și 2,1% în SUA. 

CONCLUZIE: 
Deoarece rata de supraviețuire relativă de 5 ani pentru cancerul din Australia este acum peste 60%, este clar că 

chimioterapia citotoxică face doar o contribuție minoră la supraviețuirea cancerului.Pentru a justifica finanțarea și 

disponibilitatea continuă a medicamentelor utilizate în chimioterapia citotoxică, este necesară o evaluare riguroasă a 

eficienței costurilor și a impactului asupra calității vieții. 

Graeme Morgan * , Robyn Wardy, Michael Barton 

* Departamentul de Radiologie Oncologie, Northern Sydney Cancer Center, Royal North Shore 

Spitalul, Sydney, NSW; yDepartmentul Oncologiei Medicale, 
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Introducere 

La adulți, chimioterapia citotoxică a fost stabilită în anii 1970 ca tratament curativ în boala Hodgkin avansată[1] , 

limfom non-Hodgkin [2] , teratomul testiculelor [3] și ca tratament adjuvant pentru cancerul de sân timpuriu [4] . 

Rezultatele inițiale au sugerat utilizarea potențială a citotoxicității chimioterapiei ca tratament definitiv sau ca 

adjuvant terapeutic la pacienții asimptomatici în scopul îmbunătățirii supravieţuirii. Cu toate acestea, după cum 

spune Braverman [5] și alții[6e8] , câștigurile timpurii în câteva situsuri tumorale NU au fost observate în cancerele 

mai frecvente. Pentru majoritatea pacienților, utilizarea  chimioterapiei citotoxice este pentru ameliorarea 

simptomelor și îmbunătățirea calității vieții(?!!) [9] , cu prelungirea perioadei de supraviețuire fiind un rezultat 

mai puțin important. 

Unii practicieni rămân totuși optimiști în ceea ce privește citotoxicitatea chimioterapia va imbunatati semnificativ 

supravietuirea cancerului[10] . Cu toate acestea, în ciuda utilizării de noi și scumpe medicamente  singure și 

combinate pentru a îmbunătăți ratele de răspuns și alti agenți pentru a permite creșterea dozei, nu a existat 

nicio schimbare în unele dintre regimurile utilizate și a existat impact mic de la utilizarea de regimuri mai 

noi. Exemplele sunt limfomul non-Hodgkin [11] și cancerul ovarian [12] , în care ciclofosfamidă, adriamicină, 

vincristină și prednisolon (CHOP) și, respectiv, platină (peste 20 de ani în urmă) sunt încă „standardul de aur” 

– tratament. În mod similar, 
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 în cancerul pulmonar, supraviețuirea mediană a crescut cu numai 2 luni în aceeași perioadă de timp [13,14] , și un 

beneficiu global de supraviețuire de mai puțin de 5% a fost atins în tratamentul adjuvant al sânului, colonului, și 

cancerele capului și gâtului [15-17] . 

Dezbaterea recentă privind finanțarea de noi medicamente citotoxice [18-20] a subliniat lipsa de acord 

între  oncologi și organisme de finanțare cu privire la curentele și viitoarele chimioterapii citotoxice în tratamentul 

cancerului. 

În 1986, Kearsley [6] a estimat că contribuția chimioterapiei la supraviețuirea globală în SUA a fost de 

4,3%.reevaluând contribuția chimioterapiei citotoxice definitiva și adjuvanta la 5 ani supraviețuire la adulte 

malignitati, am căutat să actualizăm estimarea pentru a oferi o bază mai rațională pentru dezbaterea actuală finanțare 

și disponibilitate. 

metode 

Am întreprins o căutare literară pentru studii clinice umane controlate randomizate (RCT) care au raportat 

o statistică semnificativă in cresterea supraviețuirii de 5 ani datorată exclusiv chemoterapie la afecțiuni 

maligne adulte (definite ca vârsta de 20 de ani sau peste). Perioada de căutare a fost de la 1 ianuarie 1990 până la 

1 Ianuarie 2004. Am căutat Medline, Cancerlit și Embase pentru a identifica RCT-urile pentru fiecare neoplasm 

folosind MeSH rubrici de chimioterapie, radioterapie și combinate modalitate de tratament. Am folosit Cochrane 

Collaboration și Biblioteca de Cancer Cochrane pentru a identifica metaanalizele și revizuiri sistematice care 

raportează rezultatele cumulate ale RCT. De asemenea, oferim listele de referință căutate în publicate lucrări și alte 

articole relevante. 

Am acceptat rezultatele RCT-urilor, meta-analizelor sau recenzii sistematice asa cum au fost raportate, și nu au fost 

critic analizate mai departe datele. Ca măsură a supraviețuirii pe termen lung și posibilă vindecare, au fost utilizate 

date de supraviețuire de 5 ani. Cand datele pe 5 ani nu au fost disponibile, au fost mai scurte perioade de 

supraviețuire cu condiția ca rezultatul raportat să fie statistic semnificativ. Nu am încercat să evaluăm efectul 

asupra rezultatele cancerului de hormoni, imunoterapie, anticorpi, vaccinuri tumorale, terapia genică sau alte tehnici 

noi. 

În mod similar, nu am evaluat utilizarea citotoxică chimioterapie pentru paliație sau tratament non-curativ de 

malignitate, ca un impact asupra supraviețuirii de 5 ani a fost improbabil. 

Sursa preferată de dovezi era fie sistematică revizuirea sau o meta-analiză a RCT-urilor pentru malignitatea 

respectivă. 

Un RCT ar putea avea prioritate față de o revizuire sistematică sau meta-analiză, dar numai atunci când RCT a fost 

de la grupuri de studii clinice de reputatie, mai recente decât revizuirea sistematică sau meta-analiză, randomizată la 

aproximativ 1000 de pacienți, iar rezultatele au fost de o asemenea amploare ca datele de la o analiză anterioară a 

fost evident inferioară. 

Pentru fiecare malignitate, numărul absolut de indivizi obținând o îmbunătățire a supraviețuirii de 5 ani ca urmare 

a chimioterapiei a fost produsul numărului de noi pacienți diagnosticat cu pacienți cu cancer de peste 20 de ani cu 

acea  malignitate, proporția sau subgrupul (grupurile) care au primit un beneficiu și creșterea procentuală a 

supraviețuirii de 5 ani numai din chimioterapie citotoxică. 

Pentru cele 22 malignitati majore evaluate ( Tabelele 1 și 2 ),– numărul de persoane cu cancer de vârstă de 20 de ani; 

în 1998 au fost calculate, utilizând incidența cancerului date pentru Australia de la Institutul Australian de 

Sănătate și Bunăstare (AIHW) [21] ( http://www.aihw.gov.au ) și 

Supraveghere, epidemiologie și rezultatele finale (SEER) – date pentru SUA [22] pentru anul 1998. 

Malignități cu număr mic total, cum ar fi vezica biliara , pleura, ochi, os, penis și placentăexcluse. Leucemia acută și 

cronică (n = 1647 sau 2% din total) nu au fost incluse din cauza dificultății de de-finalizarea rezultatelor conform 

FAB (Frenche Americane Britanic) și diferitele rezultate pentru copii și adulți. De asemenea, acești pacienți sunt, de 
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obicei, îngrijiți de către hematologi clinici, mai degrabă decât oncologi. Pentru Australia, cele 22 malignități 

evaluate au fost 90% din numărul total de pacienți cu cancer nou diagnosticați pentru anul 1998. 

În majoritatea cazurilor, contribuția la supraviețuirea de 5 ani aplicată la subgrupe care au variat în funcție de 

histologie,etapa, implicarea nodală sau statusul menopauzei. Mărimea la aceste subgrupuri au fost obținute din 

datele privind distribuția din stadiul din Registrul Cancerului de Sud Australian pentru anul 1998 [23] , din datele 

SEER pentru anul 1998[22]sau din modelele de studii de îngrijire [24] . 

Creșterea procentuală a supraviețuirii de 5 ani cu citotoxica chimioterapie pentru malignitate ca un întreg sau 

pentru subgrup a fost identificat prin căutarea literaturii cum s-a detaliat de mai sus. Fiecare malignitate a fost 

evaluată separat șinumărul absolut de persoane care au beneficiat a fost stabilit. contribuția totală a chimioterapiei 

citotoxice la 5 ani supraviețuire a fost suma totală a numărului absolut până la beneficiu exprimat în procente din 

numărul totalpacienții cu cancer în cele 22 malignități evaluate. 

Pentru a stabili aplicabilitatea generală a datelor,contribuția la supraviețuirea de 5 ani a fost calculată separat pentru 

Australia și SUA.În cazul în care s-au făcut presupuneri, am greșit din perspectiva supraevaluării beneficiului 

chimioterapiei. 

Rezultate 

Rezultatele sunt aranjate în grupurile ICD-9 și sunt prezentate 

în tabelele 1 și 2 . 
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Cancerul capului și gâtului 

ICD-9: 140e149, 160, 161; incidență: 2486 (Australia), 5139 (SEER). 

Majoritatea persoanelor cu cancer de cap și gât sunt tratate vindecare cu chirurgie radicală, radioterapie sau o 

combinație de ambele. Au fost identificate trei meta-analize [25e27] , care NU au arătat niciun beneficiu din 

adăugarea chimioterapiei la radioterapia radicală cu sau fără intervenție chirurgicală. Un subgrup analiza 

unei meta-analize mai recente a arătat o creștere de 4% îmbunătățirea generală a supraviețuirii cu radioterapie 

concomitent cu chimioterapie [17] . Îmbunătățirea a fost restrictionata pentru persoanele cu boală extensivă, și 

aceasta a fost prezentate separat în cancerul glottic avansat [28] și cancerul nazofaringian [29] . Beneficiul de la 

chimioterapie va fi văzută doar pentru cei cu stadiul III și IV boală. În 1998, aceasta era de 63% din total în 

Australia și 47% din total în SUA 

Numărul care beneficiază de chimioterapie in Australia: 2486 (incidență)X 63% (subgrup)X 4% (beneficiu din 

chimioterapie) = 63 persoane (2,5%); SEER: 5139 

(incidență)X 47% (subgrup)X 4% (beneficiază de chemoterapie) = 97 persoane (1,9%). 

Cancerul esofagian 

ICD-9: 150; incidența: 1003 (Australia), 1521 (SEER). 

Supraviețuirea pentru cancerul esofagian este mai mică de 10% la5 ani [30] . Pentru fiecare 100 de pacienți 

diagnosticați recent,a treia boală metastatică (M1) la prezentare (n = 33). 

În restul (n = 67), doar 40% (n = 26) sunt din punct de vedere medical operabile, iar doar 80% dintre acestea vor 

avea un efect curativ (n = 21). Cei care nu au o operație (n ¼ 67 ÿ 21 ¼ 46) sunt adecvate pentru tratamentul prin 

radioterapie, sau o combinație de chimioterapie și radioterapie. 
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Într-o revizuire Cochrane care raportează șapte RCT și 1653 pacienți [31] , chimioterapia preoperatorie în celulele 

resectabile cancerul toracic NU s-a dovedit a avea un rol, insa un studiu MRC [32] și o meta-analiză 

recentă [33] au a confirmat un beneficiu pentru chimioterapia preoperatorie. 

O altă revizuire Cochrane [34] a analizei combinate chemoterapie- în comparație cu radioterapia în 

monoterapie pentru cancerul esofagian a arătat o valoare absolută semnificativă îmbunătățirea supraviețuirii globale 

la 1 și 2 ani pentru chimioterapie combinată și radioterapie de 9% și 8% respectiv, și o reducere absolută de 5% a 

eșecului local. se poate concluziona că, atunci când a fost o abordare neoperativă selectată, apoi chimioterapie 

concomitentă și radioterapie au fost superioare numai radioterapiei. Chimioterapia, are un rol curativ la toți 

pacienții, cu excepția celor care sunt metastatici M1 la prezentare. 

Numărul care beneficiază din chimioterapie in Australia: 1003 (incidență)X 67% (subgrup)X 8% (beneficii din 

chimioterapie) = 54 persoane [4,8%]; SEER: 

1521X 67%X 8% = 82 de persoane [4,9%].este posibil să existe o supraestimare deoarece datele erau disponibile 

numai pentru 2 ani urmarire. 

Cancer la stomac 

ICD-9: 151; incidența: 1904 (Australia), 3001 (SEER). 

Cancerul de stomac are o supraviețuire de 5 ani de 22,6e24,8% [30] , operația fiind singura procedură curativă 

stabilită. 

Meta-analizele din 1993 [35] și 1999 [36] au sugerat acest lucru chimioterapia adjuvantă ar putea produce un 

beneficiu supraviețuire mic de semnificație la limită la rezecție curativă in carcinomul gastric.O altă meta-analiză în 

anul 2000 [37].limitat doar la RCT publicate, a arătat un mic beneficiu  supraviețuire pentru chimioterapia 

adjuvanta, dar numai la pacientii care a avut o rezecție curativă. 

Un RCT recent a demonstrat o îmbunătățire a supraviețuirii cu chimioterapie și radioterapie după o intervenție 

chirurgicală radicală adenocarcinomul stomacal și gastro-esofagian junctional[38] . La o perioadă de urmărire 

mediană de 3,3 ani, perioada globală de 3 ani supraviețuirea a fost de 52% pentru tratamentul combinat față de 41% 

pentru doar chirurgie.  o rezecție chirurgicala D2 negativă a fost necesara în acest RCT pentru îmbunătățire cu 

tratament  adjuvant [39] . 

Un colegiu american de chirurgi de îngrijire a pacienților pacientii tratati intre 1982 si 1987 au descoperit 

ca  intervenția chirurgicală nodul-negativ D2 a fost posibilă numai la 31% dintre persoane cu cancer de stomac 

operabil [40] . La prezentare, 20%au boală metastatică și 40% din restul sunt local avansat sau 

inoperabil. Chimioterapia, prin urmare, are un rol curativ în cele 31% din cele 40% care pot fi candidații pentru 

chirurgie radicală (12% din total). 

Numărul care beneficiază de chimioterapie Australia: 

1904 (incidență)X 40% (operabil)X 31%(marginea negativă)X 11% (beneficii globale)X 50% (beneficiu pentru 

chimioterapie) = 13 persoane (0,7%); 

SEER: 3001 X 40% X 31% X 11% X 50% = 20 de persoane(0,7%).Aceasta este 

ar putea fi o supraestimare!!!, deoarece datele erau disponibile numai pentru 3 ani de urmărire. 

Cancer de colon 

ICD-9: 153; incidență: 7243 (Australia), 13 936 (SEER). 

Chirurgia este singurul tratament curativ stabilit pentru cancer de colon, cu chimioterapie utilizată ca adjuvant-

tratament. Analiza grupului IMPACT în 1995 a fost de trei studii separate de 5-fluorouracil și leucovorin în Duke’s 

B și cancerul de colon C a prezentat o îmbunătățire în 3 ani supraviețuirea fără boală de 9% și 
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 beneficiul global de supraviețuire 5% [41] . O altă meta-analiză în 1997 a comparat un brat control non-tratament 

cu chimioterapie postoperatorie (cu excepția perfuziei hepatice) în cancerul colorectal rezecat [16] . Beneficiul 

global de supraviețuire pentru chimioterapie a fost de 5% pentru cancerul de colon și 9% pentru cancerul rectal. 

Pentru cancerul de colon al lui Duke, datele centralizate ale grupul IMPACT B2 NU a prezentat nicio îmbunătățire 

cu adjuvanta chimioterapie comparativ cu un control fără tratament [42] . 

Analiza centralizată a RCAS a NSABP (C-01, C-02, C-03 și C-04) a sugerat că oamenii cu colon  cancer Duke 

B  beneficiază de chimioterapie [43] .Analiza tehnica a fost criticată, și NSABP concluziile sunt așadar 

discutabile [44,45] . 

O meta-analiză a chimioterapiei portal-venoase în colorectal cancer a concluzionat că un avantaj de supraviețuire a 

câtorva procente la 5 ani poate să apară, dar un RCT care implică mai multe mii de pacienți ar fi necesar pentru a 

confirma acest lucru [46] . La fel un beneficiu pentru chimioterapie în carcinomul lui Duke B nu a fost a fost stabilit, 

beneficiul de chimioterapie este doar în Duke C  cancer de colon . Acest procent a fost de 35% din total Australia și 

21% din total în SUA (SEER). 

Numărul (Bolnavi cancer colon) care beneficiază de chimioterapie Australia: 

7243 (incidență)X 35% (subgrup)X 5% (beneficiu din chimioterapie) = 128 persoane (1,8%); 

SEER: 13 936X21%X 5% = 146 persoane (1,0%). 

Rectal Cancer 

ICD-9: 154; incidența: 4036 (Australia), 5533 (SEER). 

Chirurgia este baza de tratament, cu chimioterapie și radioterapia utilizată ca tratament adjuvant. Două RCT-

uri arata ca combinatia de radioterapie si chemotherapie au redus recurența locală și a crescut supraviețuire globala 

comparativ cu un control fără tratament [47,48] . 

Studiul NSABP R-02 [49] a arătat că chimioterapia singura a îmbunătățit supraviețuirea fără boală și supraviețuirea 

globală, și că numai radioterapia a redus recurența locală, dar NU a avut niciun efect asupra supraviețuirii fără boală 

sau a supraviețuirii globale. 

Îmbunătățirea supraviețuirii globale cu chimioterapie singur a fost de 9%, deși acest lucru a fost limitat la 

bărbați. beneficiul a fost în cazul cancerului rectal al lui Duke B și C. Aceasta a fost de 60% din total în Australia și 

38% din total în SUA(SEER). 

Numărul care beneficiază de chimioterapie Australia:4036 (incidență)X 60% (subgrup)X 9% (beneficii  din 

chimioterapie) = 218 persoane (5,4%);SEER:5533X38%X 9% = 189 de persoane (3,4%). Ar putea exista o 

supraestimare, deoarece beneficiul la bărbați (48,7%) a fost discutabil într-un studiu și, ca și cancerul de colon, 

beneficiul pot exista doar pentru cancerul lui Duke C. 

cancer Anal  

Incidența: aproximativ 1% din cazurile de cancer colorectal; 110 (Australia),195 (SEER). 

Combinația dintre radioterapie și chimioterapie pentru conservarea sfincterului este acum standard de management, 

cu excepția în boala avansată, în care rezecția abdomino-perineală este încă necesară după radioterapie și 

chimioterapie. Îndouă RCT [50,51] , adăugarea de chimioterapie la radioterapie a dat o rată de răspuns mai mare și 

mai mare supraviețuirea fără colostomie decât radioterapia, dar NU a avut nici un efect asupra supraviețuirii globale. 

Cancer pancreatic 

ICD-9: 157; incidența: 1728 (Australia), 3567 (SEER). 
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Pancreatic cancer are o supraviețuire de 5 ani de puțin peste 5%[30] . Impactul gemcitabinei este încă în curs de 

evaluare, dar un RCT recent a arătat o supraviețuire mediană de 5,4 luni și o supraviețuire fără progresia bolii de 2,2 

luni cu gemcitabină singura. Un răspuns obiectiv a fost observat la doar 5,6% din pacienți și supraviețuirea globală 

la 24 de luni a fost de aproximativ 5% [52] . Nu au fost disponibile date de 5 ani. 

Cancer de plamani 

ICD-9: 162; incidență: 7792 (Australia), 20 741 (SEER). 

Cancer pulmonar cu celule mici 

Incidența: 19% din total (Australia) și 13% din total în Statele Unite ale Americii (SEER). 

Practic, toți pacienții primesc chemo-terapie. Supraviețuirea globală de 5 ani pentru plămânii cu celule mici cancerul 

(SCLC) este de 3,5%, sau 2,5% în stadiul limitat al bolii 

și 1,2% în boala în stadiu extins [53] . 

cancer pulmonar cu celule non mici 

În stadiul incipient al bolii, fie chirurgie radicală, fie radicală radioterapia poate duce la vindecarea pe termen 

lung. Etapă I-IIIA = 21% (Australia); 35% (SEER). O meta-analiză[54],iar ulterior o revizuire Cochrane[55] aarătat 

cum chimioterapia în plus față de chirurgie îmbunătățește în ansamblu supraviețuirea cu 5% la 5 ani. Chimioterapia 

îmbunătățește supraviețuirea cu 4% la 2 ani când este administrat în plus față de radioterapie, și a fost responsabila 

pentru o îmbunătățire cu 10% a supraviețuirii la 1 an, comparativ cu cea mai bună asistență de susținere. O meta-

analiză de chimioterapie și radioterapie comparativ cu radioterapia monoterapie a ajuns la concluzia 

că chimioterapia oferă un câștig mediu în speranța de viață de aproximativ 2 luni [56] . Analiza ulterioară a RCT-

urilor de chimioterapie pentru  cancerul pulmonar celule non-mici a arătat o creștere a supraviețuirii mediane de 2 

luni în ultimele 2 decade =20 ani[13] . 

Numărul de bolnavi cancer pulmonar celule non mici care beneficiază din chimioterapie Australia: 

SCLC: 7792 (incidență)X 19% (SCLC sub- grup) X 3,5% (beneficiază de CT) = 52 de persoane. 

NSCLC: 

7792 (incidență)X 81% (subgrupa NSCLC)X 21% (operabil) X 5% (beneficiază de chimioterapie)= 66 persoane. 

Total = 52 + 66 = 118 persoane [1,5%]; 

SEER: 

SCLC: 20 741X 13%X 3,5% = 94 persoane. 

NSCLC: 20741X 87%X 35%X 5% = 316. 

Total = 410 persoane (2,0%). 

Sarcom de țesut moale 

ICD-9: 171; incidența: 665 (Australia), 858 (SEER). 

Îngrijirea standard este chirurgia radicală, radioterapia sau ambele. 

Meta-analizele chimioterapiei adjuvante după intervenția chirurgicală singura sau după radioterapia postoperatorie 

au arătat o îmbunătățirea timpului până la recurența locală și la distanță și supraviețuirea fără boală, dar fără impact 

asupra supraviețuirii globale [57,58]. Ultima revizuire Cochrane[59] aconcluzionat că adjuvanta chimioterapie pe 

bază de Doxorubicina pare să imbunatateasca timp pentru recurența locală și la distanță. A fost o tendință de 

îmbunătățire a supraviețuirii globale, dar acest lucru nu a fost posibil semnificativ din punct de vedere statistic. 
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Malign melanom 

ICD-9: 172; incidența: 7811 (Australia), 8646 (SEER). 

Nu există dovezi cum ca chimioterapia citotoxică îmbunătățește supraviețuirea de 5 ani. 

Cancer mamar 

ICD-9: 174; incidență: 10 661 (Australia), 31 133 (SEER). 

Rezultatele chimioterapiei adjuvante au fost publicată în mai multe publicații de ansamblu. În 

concluzie, chimioterapia reduce rata de recurență și îmbunătățește supraviețuirea femeilor cu cancer de sân 

timpuriu [15] . Nu există RCT ce au raportat rezultatele chimioterapiei adjuvante la femei în vârstă de 70 de ani sau 

mai mult, și orice beneficiu în această grupă de vârstă prin urmare, nu se bazează pe dovezi. 

Beneficiul absolut de supraviețuire la 5 ani pentru chimioterapie la femeile mai mici de 50 de ani este de 6,8% 

pentru noduri pozitive și 3% pentru femeile cu nod-negativ. Pentru femei în vârstă de 50 de ani și maxim 69 de ani, 

beneficiul absolut de supraviețuire la 5 ani este 2,1% pentru nodul pozitiv și 3,9% pentru femeile cu noduri negative. 

Un studiu clinic controlat randomizat RCT mai recent [60] a arătat că un beneficiu din partea chimioterapie 

adjuvantă la femeile cu nod-negativ în vârstă de 50-69 ani este limitat la femeile cu receptor negativ; doar 30% 

dintre femeile cu noduri negative se află în aceast grup. 

O analiză a managementului chirurgical al sanului invaziv cancerul în Australia în 1995 [24] a arătat că 85% 

din femeile au prezentat boala precoce și 15% cu boala avansată. În general, 64% dintre femei au fost 

noduri negativ. Dintre cele 10.661 de femei cu un nou diagnostic cancerul de sân în Australia în 1998, 2696 de 

femei au fost mai mici de 50 de ani și 4998 de femei au fost între 50 și 70 de ani. Datele SEER pentru anul 

1998 [22] arată că pentru femei mai mici de 50 de ani, 4748 au fost nodul negativ și 2706 nod pozitiv. Pentru 

femeile în vârstă de 50 – 70 de ani, 9389 au fost noduri negative și 4199 au fost pozitive. 

Numărul care beneficiază de chimioterapie Australia: 

mai puțin de 50 de ani; 

nod negativ: 2696 (incidenta)X 85% (operabil)X 64% (sub-grup) x 3% (beneficiază de chimioterapie) = 44 femei. 

Nod pozitiv: 2696 (incidență)X 85% (operabil)X 36% (subgrup pozitiv la nod)X 6,8% (beneficiază de CT) = 

56 femei. 

În vârstă de 50 până la 69 de ani: 

nod negativ: 4998 (incidență)X 85% (operabil)X 64% (nod negativ)X 30% (ER negativ)X 3,9% (beneficiază de 

chemo-terapie) = 32 femei. 

Nod pozitiv: 4998 (incidenta)X 85% (operabil)X 36% (nod pozitiv)X 2,1% 

(beneficii din chimioterapie) = 32 femei. 

Total = 164 (1,5%); 

SEER: 

> 50 de ani: 

nod negativ:4784X 85%X 3% = 122 de femei; 

nod pozitiv: 2706X 85%X 6,8% = 156 femei. 

În vârstă de 50-69 ani: 
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nod negativ: 9389X 85%X30%X 3,9% = 93 femei. 

Nod pozitiv: 4199X 85%X2,1% = 75 de femei. 

TOTAL  446 (1,4%). 

Cancer uterin 

ICD-9: 179 C 182; incidența: 1399 (Australia), 4611 (SEER). 

Nu există dovezi privind chimioterapia citotoxică îmbunătățește supraviețuirea de 5 ani. 

Cancerul de col uterin 

ICD-9: 180; incidență: 867 (Australia), 1825 (SEER). 

O meta-analiză [61] , mai târziu o analiză Cochrane [62] , aa confirmat un beneficiu total de supraviețuire de 12% 

cu radioterapie concurentă și chimioterapie în comparație cudoar chirurgia sau numai radioterapia. Era 

statistică eterogenitatea rezultatelor, cu un beneficiu mai mare pentru procese cu o proporție mare de femei din 

stadiul I și II. 

Numărul care beneficiază de chimioterapie Australia: 

867 (incidență)X 12% (beneficiază de chemo- terapie) = 104 femei (12%); 

SEER: 1825X 12% = 219 femei (12%). 

Cancer ovarian 

ICD-9: 183; incidență: 1207 (Australia), 3032 (SEER). 

Au fost publicate mai multe meta-analize [63e67] . 

Ultima revizuire Cochrane [68] concluzionează că „dovezile disponibile, deși NU sunt concludente, sugerează acest 

lucru chimioterapia bazată pe platină este mai bună decât non-platina; această terapie combinată îmbunătățește 

supraviețuirea comparativ cu platina în monoterapie; și nici o diferență de efect NU a fost demonstrată între 

cisplatină și carboplatină „. 

Studiul ICON2 [69] NU a înregistrat nicio îmbunătățire supraviețuire cu ciclofosfamidă, doxorubicină și 

cisplatină comparativ cu carboplatina cu un singur agent. Procesul a fost oprit mai devreme din cauza ratelor mai 

bune de răspuns cu noul paclitaxelul medicamentos și studiul ICON3. Acesta NU a arătat nici o diferență între bratul 

de testare al paclitaxelului și carboplatin și oricare dintre cele două brațe de control: carboplatin singur sau 

ciclofosfamidă, doxorubicină și cisplatină [12] . 

Deși ratele de răspuns au crescut, NU există dovezi că chimioterapia s-a îmbunătățit în general de 5 ani supraviețuire 

din 1980, când platina a fost tratamentul standard. 

Orice îmbunătățire a supraviețuirii globale în 2004 este prin urmare susceptibile de a fi datorate îmbunătățirilor 

intervențiilor chirurgicale, disciplinare clinica, sau ambele. 

Un RCT publicat la începutul anilor 1980 a arătat ca cisplatină, clorambucil sau o combinație a celor două 

produse un beneficiu de supraviețuire de 5 ani de 11% la femeile cu  cancer ovarian avansat [70] . Subgrupul FIGO 

II-IV cuprinde79% din total (Australia) sau 74% din total (SEER). 

Numărul care beneficiază de chimioterapie Australia: 

1207 (incidență)X 79% (subgrup)X 11% (beneficiază de chimioterapie) = 105 femei (8,7%); 

SEER: 3302X 74%X 11% = 269 de femei (8,9%).  
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Cancer de prostată 

ICD-9: 185; incidență: 9869 (Australia), 23 242 (SEER). 

Nu au existat dovezi privind chimioterapia citotoxică îmbunătățește supraviețuirea de 5 ani. 

Testicular  Cancer 

ICD-9: 186; incidență: 529 (Australia), 989 (SEER). 

Seminomul testiculelor 

Incidenta: 529X 50% din totalul = 265 (Australia); 

989X 59% din total = 584 (SEER). 

Un articol de revizuire [71] a concluzionat că numai chimioterapia are un rol în boala voluminoasă cu masele para-

aortice de diametru de 5 cm sau la cei care recidivă după definitiva radioterapie. Acești pacienți sunt în minoritatea 

acestora cu seminoma de testicul de maximum 20%. 

Cancerul testicular non-seminomatos 

Incidenta: 529X 50% din totalul = 265 (Australia); 

989X 41% din totalul = 405 (SEER). 

Rezultatul a fost schimbat dramatic prin utilizarea lui cisplatinum [4] . Introducerea chimioterapiei eficiente nu s-a 

datorat unui RCT, dar rezultatele au fost importante îmbunătățirea tratamentului anterior. În zilele noastre, până la 

95% sunt supraviețuitori fără boală pe termen lung, deși acest lucru este mai mic în cei care prezintă o grupare 

prognostică precară. În etapa I cancer testicular non-seminomatos (NSTC) (40% total), o politică de „supraveghere” 

este o practică standard și numai 20% din acest grup care recidivează va primi chimioterapie. 

Numărul care beneficiază de chimioterapie Australia: 

seminoma: 265 (incidență)X 20% (recădere)X 95% (beneficiază de chimioterapie) = 50; NSTC: 

    etapa I 265 (incidență)X 40% (subgrup)X 20% (recădere)X 95% (beneficiază de chimioterapie) = 20; 

    etapa II-IV 265 (incidență)X 60% (subgrup)X 95% (beneficiază de chemoterapie) = 151; total = 221 (41,8%). 

SEER: 

seminoma: 584X 20%X 95% = 111; 

NSTC: 

    etapa I  405X 40%X 20%X 95% = 31; 

    etapa II-IV  405X 60%x 95% = 231; 

total = 373 (37,7%). 

Cancerul vezicii urinare 

ICD-9: 188; incidența: 2802 (Australia), 6667 (SEER). 

Meta-analize ale chimioterapiei neoadjuvante la nivel local mcancerul vezicii urinare avansat au fost 

publicate [72,73] . 
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în primul rând, în 1995, a declarat că informațiile insuficiente au fost disponibile și că chimioterapia 

NU  poate fi recomandată pentru uz de rutină. Al doilea, în anul 2000, a venit la fel in concluzie, dar a 

comentat că, deși o suplimentare au fost finalizate patru RCT-uri, nici unul nu a fost publicat în deplin. Studiul 

randomizat MRC-EORTC [74] a arătat un beneficiu non-semnificativ de supraviețuire pentru chimioterapia 

de 5,5% și o creștere a supraviețuirii mediane la 3 ani de 8,5 luni. Nu au fost disponibile date pentru supraviețuirea 

de 5 ani.un RCT a demonstrat un beneficiu pentru neoadjuvanta chimioterapie și cistectomie în comparație cu 

cistectomia singura [75] . O altă meta-analiză a arătat o valoare absolută de 5% beneficii la 5 ani, dar acest lucru NU 

a fost statistic semnificativ [76] . 

Numărul care beneficiază de chimioterapie 

Deși poate exista o tendință de îmbunătățire generală supraviețuire, acest lucru NU sa dovedit a fi 

statistic semnificativ. 

Cancer de rinichi 

ICD-9: 189l; incidența: 2176 (Australia), 3722 (SEER). 

Nu au existat dovezi cum ca chimioterapia citotoxică îmbunătățește supraviețuirea de 5 ani. 

Cancer la creier 

ICD-9: 191; incidență: 1116 (Australia), 1824 (SEER). 

O meta-analiză în 1993 a sugerat că chimioterapia era „avantajoasă” și ar trebui să fie o practică standard [77] . 

Concluziile au fost criticate deoarece mai multe au fost publicate studiile au fost omise și doza de radioterapie a 

fost suboptimala în mai multe studii, fiind redusa pentru a permite pentru ca chimioterapia să fie 

administrată [78] . O meta-analiză ulterioară a a arătat utilizarea chimioterapiei cu mai multe medicamente sau cu un 

singur agent o crestere cu 22% a supraviețuirii de un an pentru multi-agent chimioterapie comparativ cu agentul 

unic [79] . Recent analiza Cochrane [80] a arătat un beneficiu absolut de supraviețuire de 6% pentru chimioterapie la 

1 an, dar NU a dat dovada de orice beneficiu la 5 ani. Analiza a fost limitată la gradul ridicat gliom: 82% din total 

(Australia); Gradul II-IV 62% (SUA). 

Nu am evaluat rezultatul la alte tumori cerebrale adulti. 

Numărul care beneficiază de chimioterapie Australia: 

1116 (incidență)X 82% (subgrup)X 6%(beneficii de chimioterapie) = 55 (4,9%); 

SEER: 1824X 62%X 6% = 68 (3,7%). 

Este probabil ca aceasta să fie o situație excesiv/supra estimața, deoarece sunt disponibile numai datele de 1 an. 

Carcinomul site-ului primar necunoscut 

ICD-9: 195e199; incidență: 3161 (SEER), estimare 6200 

(STATELE UNITE ALE AMERICII). 

Majoritatea pacienților primesc chimioterapie în esență intenția paliativă [81,82] . Deși supraviețuirea de 5 ani 

în Australia este de 13,4% pentru bărbați și de 11,5% pentru femei, NU există dovezi că chimioterapia este mai bună 

decât cea mai bună îngrijire de susținere plus placebo. 

Boala Hodgkin 

ICD-9: 201; incidență: 341 (Australia), 846 (SEER). 
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Boala în stadiu precoce: (I sau IIA): incidența: 341X 68% din total = 232 (Australia), 846X 61% din total = 

516 (SEER). 

Radioterapia a fost tratamentul standard, deși există acum o mișcare pentru a combina chimioterapia și radioterapie 

pentru a minimiza complicațiile pe termen lung. În o meta-analiză a tratamentului inițial al stadiului incipient Boala 

Hodgkin [83] , adăugarea de chimioterapie la radioterapia sau utilizarea radioterapiei mai extinse câmpuri, a avut un 

efect mare asupra recidivei, dar numai un efect mic privind supraviețuirea globală. Dacă tratamentul inițial ar fi fost 

radiologic, 

Numai în mod repetat, multe recurențe ar putea fi salvate chimioterapie singură sau cu transplant de măduvă osoasă. 

Aceasta reprezintă o îmbunătățire a supraviețuirii de 5 ani până la 95% de la 80% numai cu radioterapie. 

Boala avansată (IIB-IV): incidența: 341X 32% din 

total= 109 (Australia), 

846X 39% din totalul = 330 (SEER). 

Chimioterapia este tratamentul stabilit [1] . În  IIB-IV, chimioterapia cu boala Hodgkin are ca 

rezultat 80%  supraviețuirea globală de 5 ani, inclusiv cei care primesc transplantul de măduvă osoasă [84] . 

Numărul care beneficiază de chimioterapie Australia: 

   stadiul I-IIA = 232 (incidența)X 15% (beneficiu de la chimioterapie) = 35; 

   etapa IIB-IV = 109 (incidenta)X 80% (beneficiază de chimioterapie) = 87; 

TOTAL 122 (35,8%); 

SEER: 

   etapa I-IIA = 516X 15% = 77; 

   etapa IIB-IV = 330X 80% = 264; 

total  = 341 (40,3%). 

Limfom non-Hodgkin 

ICD-9: 200 C 2002; incidența: 3145 (Australia), 6217 

(SEER). 

Limfomul non-Hodgkin de grad mic (NHL) este un hetero-grupul genetic care se caracterizează printr – un curs 

clinic lung, cu medii de supraviețuire între 3 și 8 ani. În stadiul I sau II, radioterapia atinge adesea supraviețuirea pe 

termen lung; adăugarea din chimioterapie NU îmbunătățește supraviețuirea. Pentru etapele III și IV, tratamentul este 

controversat și poate implica mangement conservator  fără tratament, dacă nu există simptomele B prezente sau dacă 

există progresia bolii. Mai intensă chimioterapia NU îmbunătățește supraviețuirea globală. Cu intermediar și de 

nivel înalt NHL, utilizarea chimioterapiei a îmbunătățit prognoza prin inducerea durabilității  remisiei complete la o 

proporție semnificativă de pacienți. In orice caz, acest beneficiu este limitat la pacienții cu NHL cu celule B mari 

histologie (30% total), în cazul în care aproximativ 50% din cei 70% care obțineți un răspuns complet sunt 

supraviețuitori de lungă durată. 

Numărul celor care beneficiază de chimioterapie in Australia: 

3145 (incidență)X 30% (subgrup) = 944; 

răspuns complet = 944X 70% = 661; 
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supraviețuirea totală val = 661X 50% = 331 (10,5%); 

SEER: 6217X 30%X 70%X 50% = 653 (10,5%). 

Mielom multiplu 

ICD-9: 203; incidență: 1023 (Australia), 1721 (SEER). 

Nu există nici o îndoială că chimioterapia și radioterapia asigură un bun control al simptomelor și îmbunătățește 

calitatea vieții. 

Cu toate acestea, o meta-analiză [85] a combinației chemotherapie sau melfalan plus prednison nu a arătat nici o 

diferență în mortalitate, fie în ansamblu, fie în cadrul oricărui subgrup. NU exista  nici o dovadă că chimioterapia are 

un impact asupra supraviețuirii. 

Discuţie 

Rata de supraviețuire relativă de 5 ani pentru pacienții cu cancer diagnosticat în Australia între 1992 și 1997 a 

fost 63,4% (CI 95%, 63,1 e63,6) [30] . În baza acestei dovezi analiză, am estimat că contribuția curativă și 

adjuvantă cu chimioterapie citotoxică până la 5 ani supraviețuirea la adulți este de 2,3% în Australia și de 

2,1% în SUA 

( Tabelele 1, 2 ). 

Aceste estimări ale beneficiilor ar trebui considerate ca fiind limita superioară a eficacității, așa cum unii 

pacienți eligibili nu primesc chimioterapie citotoxică din cauza vârstei, starea de performanță slaba sau alegerea 

pacientului. De asemenea, după cum se menționează în text, beneficiul chimioterapiei citotoxice poate au fost 

supraestimate pentru cancerele de esofag, stomac, rect și creier. 

Există diferențe în distribuția în etape și în incidența cancere  între și în interiorul țărilor. Cu toate acestea, 

orice variație ar trebui să fie extrem de mare pentru a avea un mare efect asupra procentului estimat care ar putea 

beneficia. Este demonstrat de efectul redus asupra beneficiului de supraviețuire proporțiile diferite ale cancerului de 

colon al lui Duke au fost raportate în Australia și SUA (35% și, respectiv, 21%). 

Similitudinea cifrelor pentru Australia și SUA sugerează că este posibil ca un beneficiu mai mic de 2,5% să 

fie aplicabile și în alte țări dezvoltate. 

Pentru datele privind rezultatele, am invocat o revizuire sistematică sau o meta-analiză a RCT a rezultatelor 

tratamentului mai degrabă decât un RCT individual.  

Această metodologie a fost utilizată pentru a reduce părtinirea inerentă în prezentarea doar a rezultatelor dintr-un 

singur RCT pozitiv, în timp ce se ignoră date dintr-un număr de negative cu RCT pe același subiect. 

De asemenea, nu am acceptat opiniile publicate de „grupurile de experți”. Ca un exemplu, promovarea de către 

NICE a taxanelor pentru ovarien cancer [86] nu a fost susținut de ICON3 [12] sau susținută de un alt grup de 

evaluare a tehnologiilor medicale[87] , și a fost ulterior inversată [88] . 

În ansamblu, doar 13 din cele 22 malignități evaluate a arătat o îmbunătățire a supraviețuirii de 5 ani și 

a îmbunătățirea a fost mai mare de 10% în numai trei dintre acestea 13 boli maligne. 

Cele cinci  „cele mai sensibile” tipuri de cancer, și anume testicul, boala Hodgkin și limfoblastia non-Hodgkin, colul 

uterin și ovarul, au reprezentat 8,4% din total incidenta in Australia in 1998. In acest grup,  rata de supravietuire 5 

ani datorata exclusiv chimioterapiei citotoxice a fost de 14%. 

Cele cinci maligne cele mai frecvente pentru adulți (colorectal, san, prostata, melanom si cancer 

pulmonar) 56,6% din incidența totală în Australia în 1998. În acest caz grup, rata de supraviețuire de 5 ani 

datorată exclusiv citotoxic chimioterapia a fost de 1,6%. 
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Impactul minim asupra supraviețuirii în cele mai comune cancere se confruntă cu percepțiile multor pacienți 

care simt că primesc un tratament care va spori semnificativ șansele lor de vindecare. În parte, acest lucru 

reflectă prezentarea rezultatelor ca o „reducere a riscului”, mai degrabă decât ca un beneficiu absolut de 

supraviețuire [89,90] și prin exagerarea ratele de răspuns prin includerea „bolii stabile”!!! 

Cel mai bun exemplu al „supra-vânzării” chimioterapiei este in cancerul de san, in cazul in care 

chimioterapie a fost introdusa ca exemplul noului remediu pentru malignități solide.În Australia, în 1998, 

doar 4638 din cele 10661 de femei cu nou diagnosticat  cancer de sân au fost eligibile pentru 

adjuvanta chimioterapie (44% din total). Numai de la calculele noastre 164 de femei (3,5%) au beneficiat 

efectiv de un beneficiu de supraviețuire adjuvant chimioterapie. Cu alte cuvinte, în medie, 29 femeile trebuiau 

tratate pentru o femeie suplimentară supraviețui mai mult de 5 ani. 

Cu toate acestea, mai multe studii au justificat adjuvanta chimioterapie în cancerul de sân timpuriu prin a 

arăta că femeile sunt dispuse să se angajeze pentru un tratament cu  foarte mic beneficiu [91] !!!! . 

Acest lucru nu se aplică tuturor afecțiunilor maligne. În cancerul pulmonar, o analiză a modului în care pacienții 

apreciază compromisul dintre beneficiul de supravietuire al chimioterapiei si toxicitatea sa au aratat că dorința de a 

accepta chimioterapia ca tratament a variat pe scară largă [92] . Unii pacienți ar face chimioterapie, pentru un 

beneficiu probabil de supraviețuire de 1 săptămână și altele nu ar alege chimioterapia pentru un beneficiu de 24 de 

luni. 

Alții nu ar alege chimioterapia pentru beneficiul supraviețuire, dar ar face acest lucru pentru o îmbunătățire a 

calității viaţă. Lucrarea a constatat, de asemenea, că unii pacienți nu ar fi ales chimioterapia dacă ar fi fost mai 

complet informati. 

În ciuda noilor și îmbunătățite medicamente, combinații și agenți suplimentari care să permită creșterea 

dozei și prevenirea leziuni induse de medicamente și sepsis neutropenic, au existat putine schimbari in 

regimurile folosite pentru a trata chemo-sensibilitatea tipurilor  de cancer. Exemplele sunt limfomul non-

Hodgkin [11] și cancer ovarian [12] , în care CHOP și platină, respective ambele introduse în urmă cu peste 20 

de ani, sunt încă „aurul” standard. 

Alte inovații, cum ar fi transplantul de măduvă osoasă pentru cancerul de sân, nu au demonstrat niciun 

beneficiu[93,94] . În mod similar, adăugarea de antracicline și taxani la adjuvant tratamentul cancerului mamar este 

posibil să îmbunătățească supraviețuirea în subgrupurile tratate cu o valoare estimată de 1%, dar cu risc a toxicității 

cardiace [95] și a neurotoxicității[86] . De asemenea, recent studiile au evidențiat afectarea funcției cognitive 

în femeile care primesc tratament adjuvant pentru cancerul de sân [96] , și sugestia ridicată în 

1977 [97] ca adjuvanta chimioterapie a fost doar un mijloc toxic de a realiza o oforerectomia este încă 

nerezolvată [98] . 

Analiza noastră nu se referă la eficacitatea sau contribuția de supraviețuire a chimioterapiei citotoxice în 

tratamentyl paliativ sau non-curativ al bolii maligne,dar valoarea chimioterapiei paliative a fost discutata[99,100] 

În cazul cancerului de sân, regimul (programele) optim (e) pentru citotoxicitatechimioterapia în boala 

recurentă / metastatică nu este încă definit, în ciuda a peste 30 de ani de „cercetare” și o mulțime de RCT de 

la inițierea regimului inițial Cooper în 1969[101]!!!! . 

NU există, de asemenea, dovezi convingătoare că utilizarea regimuri cu medicamente noi și mai scumpe sunt 

oricare mai benefică decât schemele utilizate în anii 1970 [102] !!!!. 

În plus, două revizuiri sistematice ale chimioterapiei în cancerul de san recurent sau metastatic nu au fost 

capabile sa arată orice beneficiu de supraviețuire [103,104]!!!! . 

 Absența datelor privind calitatea vieții în multe RCT-uri ale chimioterapiei citotoxice, a fost de asemenea 

remarcata [105] . 
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Deși pot exista indicații pentru unele utilizări ale paliativei chimioterapii citotoxice,  nu se limitează clinicienii la a 

doua, a treia sau a patra linie de chimioterapie paliativă in fața bolii progresive și a răspunsului minim . 

 Deși ratele de răspuns sub 15% ar putea fi datorate numai la un efect placebo [106,107] , acest fapt nu a 

fost abordat deschis!!!!!!!. 

Într-adevăr, întreaga problemă a valabilității din ratele de răspuns este foarte deschisă dezbaterii [108.109] . 

Aceasta, desigur, duce la o discuție a costului implicațiile chimioterapiei citotoxice. Deși asta este o problemă 

separată, observăm că costul medicamentelor citotoxice furnizate de Schema de beneficii farmaceutice 

în Australia a crescut de la 67 milioane dolari pentru anul încheiat la 30 iunie 2000 la 101,3 milioane USD 

pentru anul încheiat la 30 iunie 2001 [110] . 

Creșterea cu 51% a costului total al medicamentelor sa datorat unui procent de 17% creșterea numărului de 

prescripții și o creștere de 29% în prețul mediu de prescripție. 

Având în vedere impactul minim al chimioterapiei citotoxice, cu o supraviețuire de 5 ani și lipsa oricăror 

progrese majore în ultimii 20 de ani, rezultă că rolul principal al chimioterapia citotoxică este în paliere. 

Deși pentru multe malignități, poate să apară un control al simptomelor cu citotoxica chimioterapie, acest lucru 

este rar raportat și, pentru majoritatea pacienților, supraviețuirea în cei care obțin un răspuns este rareori 

mai mare de 12 luni!!!! 

Introducerea chimioterapiei citotoxice pentru  tumorile solide și înființarea sub-specialității oncologia medicală a 

fost acceptată ca un avans în managementul cancerului. Cu toate acestea, în ciuda pretențiilor timpurii 

ale chimioterapia ca panaceu pentru vindecarea tuturor cancerelor, impactul chimioterapiei citotoxice este 

limitat la mici subgrupuri de pacienți și, în cea mai mare parte, are loc în mai puține malignități comune.!!!! 

Chiar și așa, orice medicament nou chimioterapic este încă promovat un progres major în lupta împotriva 

cancerului, doar pentru a fi ulterior a respins fără fanfară care i-a însoțit sosirea.!!!!! 

Într-un mediu de resurse limitate și cost-decontaminare, este nevoie de o evaluare bazată pe dovezi înainte de 

acceptarea oricărui tratament nou sau acceptat anterior ca practica standard. Pentru a justifica continuarea 

finanțării și disponibilitatea medicamentelor utilizate în chimioterapia citotoxică;o evaluare riguroasă a 

rentabilității și a impactului asupra acesteia calitatea vieții este urgentă. 
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Război! La ce e bun? medicina gazului de mustar 

Susan L. Smith , dr 

Informații despreautorInformații privinddrepturile de autor și licențaDisclaimer 

Gazul de muștar, care a fost numit pentru culoarea galben-maronie și mirosul de muștar, a fost în știri în ultimul 

timp datorită utilizării sale în Orientul Mijlociu, inclusiv împotriva civililor din Siria și Irak. Mulți nord americani ar 

fi totuși șocați să învețe despre legătura profundă dintre gazul de muștar, o armă chimică și cercetarea medicală. 

Agenții de muștar au o istorie lungă în cercetarea medicală americană, începând cu activitatea doctorilor Edward și 

Helen Krumbhaar în timpul primului război mondial. 1 Prin cel de-al doilea război mondial, cel puțin două duzini de 

cercetători medicali au transformat agenții de mustar în chimioterapie împotriva cancerului. În anii 1940, sulfat de 

muștar , denumit în mod obișnuit gaz de muștar și azotat de mustarul, derivat din gazul de muștar, a devenit o nouă 

formă de tratament pentru cancer. 2 Căutarea aplicațiilor medicale ale compușilor muștarului a continuat în anii 

1970. De exemplu, în 1972, Dr. Rudolf L. Baer, un renumit dermatolog, a publicat rezultatele unui studiu în care a 

utilizat muștar de azot pentru a trata psoriazisul la nouă pacienți. 3 

Baer, care se afla la facultatea de la Scoala de Medicina a Universitatii New York de mai bine de 50 de ani, face 

parte din generatia de doctori-cercetatori din al Doilea Razboi Mondial, care a petrecut mult timp studiind efectele 

agentilor de muștar. În anii 1940, el și sute de medici și oameni de știință din mai multe domenii, printre care 

biochimia, patologia, farmacologia, fiziologia, hematologia și dermatologia, au efectuat cercetarea medicală militară 

asupra a zeci de agenți chimici de război, în special a gazului de muștar. Oamenii de știință din Canada, Statele 

Unite, Regatul Unit și Australia au efectuat studii de toxicitate ca parte a pregătirii aliaților pentru războiul 

chimic. După experiențele terifiante ale războiului gazelor în timpul primului război mondial, națiunile aliate au vrut 

să fie gata să desfășoare arme de gaze și să se apere împotriva lor, dacă este necesar. 5,6 

În timpul celui de-al doilea război mondial, cercetătorii medicali au dezvoltat chimioterapie de cancer din agenți de 

muștar, deoarece acestea erau otrăvurile pe care le cunosc cel mai bine. Dr. Cornelius Rhoads, de exemplu, a fost 

șeful diviziei medicale a serviciului american de luptă chimică și, de asemenea, director al Institutului Sloan-

Kettering pentru cercetarea cancerului la Spitalul Memorial din New York City.Cercetătorii de cancer s-au bazat pe 

experiența proprie de cercetare în războiul chimic. Cercetarea științifică timpurie a implicat atât cercetarea medicală 

în scopuri militare prin experimente de gaze cu muștar care implicau soldați, dintre care mulți erau atrasi sau dispuși 

să se angajeze voluntar, și aplicații medicale ale cercetării militare prin experimente cu agenți de muștar care 

implicau pacienți cu cancer . Cercetarea științifică militară și civilă a fost profund întrețesută. 5,7 

La începutul anilor 1940, medicii asociați cu Universitatea Yale, Universitatea din Chicago și Memorial Hospital au 

efectuat primele experimente terapeutice cu utilizarea intravenoasă a agenților muștarului prin administrarea muștar 

sulfat și a mustar azotat în venele pacienților cu cancer. Deși unii pacienți au beneficiat temporar, în special cei cu 

boală Hodgkin și limfosarcom, au apărut probleme cu chemorezistența și chemotoxicitatea. 2,8 Mai multe 

medicamente derivate din agenți de muștar sunt încă folosite astăzi pentru a trata cancerul, inclusiv unul cunoscut 

sub numele de Mustargen (mechloretamina). 

Legătura dintre armele chimice și tratamentul cancerului poate părea surprinzătoare, chiar deranjantă pentru noi. Cu 

toate acestea, pentru medicii-cercetători și oamenii de știință medicali de la acea vreme, a fost rezultatul logic al 

cercetărilor lor de război pe gazul de muștar. Ei au aflat despre efectele medicale provocate de expunerile toxice ale 

militarilor, atât neintenționate în urma unui dezastru din timpul războiului din Bari, Italia, cât și intenționate în 

experimentele de gaze cu muștar realizate în instalații militare și civile, inclusiv în școlile medicale. Cercetarea lor 

interdisciplinară a produs o cantitate enormă de date privind efectele asupra sănătății agenților mustar asupra 

animalelor și oamenilor. Cu toate acestea, moștenirea militară a chimioterapiei de cancer nu este o cunoaștere 

obișnuită din cauza secretului guvernamental de durată în ceea ce privește cercetarea armelor chimice. 5 

 

Pentru a fi clar, nu a fost un război în sine ca medicina avansată. Dezvoltarea unei noi forme de control al cancerului 

în anii ’40 a fost determinată de determinarea medicilor și a oamenilor de știință care au încercat deliberat să extragă 

dividende din domeniul sănătății din armele de război. Mobilizarea pentru război a oferit contextul pentru voința 

politică, resursele guvernamentale și suferințele umane pe care oamenii de știință au făcut să le extindă cunoștințele 
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medicale. Cercetătorii medicali au apelat la resursele guvernamentale disponibile, iar în timpul celui de-al doilea 

război mondial, o zonă importantă de finanțare specifică a fost pentru investigarea agenților chimici de război, în 

special a gazului de muștar și a muștar azotat. 5,10 

Crearea chimioterapiei de cancer depinde de contribuțiile militarilor și a persoanelor cu cancer care au participat la 

experimente cu agenți de muștar. Soldații, inclusiv cei de la stația experimentală Suffield din Alberta, au participat 

la experimente chimice de război ca parte a serviciului lor militar din timpul războiului. Aceștia s-au confruntat cu 

studii de toxicitate cu gaze de muștar, care au inclus teste de pătrundere, teste pe teren și chiar teste în camerele de 

gazare. 6 În anii următori, mulți dintre acești tineri, sănătoși, s-au confruntat cu consecințe de sănătate pe termen 

lung din cauza acestor expuneri toxice.Persoanele cu cancer au luat parte la experimente terapeutice cu agenți de 

muștar în speranța că vor găsi unele beneficii, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp. Împreună, cercetătorii și 

participanții la cercetare au transformat agenții de muștar din arme chimice în tratamente medicale. 5 

Oncologia medicală, care încearcă să controleze cancerul prin chimioterapie, are originea în știința războiului și 

pregătirea aliaților pentru războiul gazelor în timpul celui de-al doilea război mondial. A crescut de la cercetarea 

medicală pentru beneficii militare. Astăzi, guvernele trebuie să susțină cercetarea medicală din motive proprii și să 

nu servească alte agende. După cum ne amintește istoria chimioterapiei, știința, nu războiul, a fost bună pentru 

medicină. 
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Abstract  
Modificările în protocoalele de chimioterapie au influențat riscul și rata malignităților secundare la populațiile cu 

risc crescut. Agenții de alchilare, inhibitorii topoizomerazei și agenții antraciclinici prezintă cel mai mare risc de 

inițiere a carcinogenezei.Celulele normale care sunt deosebit de sensibile la chimioterapie și cel mai probabil pentru 

a începe carcinogeneza includ cele ale măduvei osoase, foliculilor de păr și celulelor epiteliale ale tractului 

gastrointestinalAstfel, dezvoltarea cancerelor hematologice secundare, cum ar fi leucemia și limfomul, prezintă cel 

mai mare risc pentru supraviețuitorii de cancer adulți și copii.Se recomandă supravegherea pe tot parcursul vieții. 
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How does chemotherapy affect the risk of second cancers?/Cum afectează chimioterapia 

riscul de cancer secundar? 
Unele tipuri de medicamente pentru chimioterapie (chemo) au fost asociate cu diferite tipuri de cancere secundare. 

Cancerul cel mai adesea legat de chemo este sindromul mielodisplazic (MDS) și leucemia mielogenă acută (AML). 

Uneori, MDS are loc mai întâi, apoi se transformă în CSB. Leucemia limfocitară acută (ALL) a fost, de asemenea, 

legată de chemo. Chemo este cunoscut a fi un factor de risc mai mare decât radioterapia în cauza leucemiei. 

Unele tipuri de cancer de tumori solide au fost, de asemenea, legate de tratamentul cu chemo pentru anumite tipuri 

de cancer, cum ar fi cancerul testicular. 

Agenți de alchilare 
Agenții de alchilare sunt medicamente chimice care interferează cu ADN-ul celulei într-un anumit mod. Aceste 

medicamente pot cauza, uneori, sindromul mielodisplazic (MDS) și leucemia mielogenă acută (AML).. Adesea 

MDS se dezvoltă în primul rând, care apoi progresează spre AML. 

Agenții de alchilare cunoscuți ca provocând leucemie includ: 

mecloretamină 

clorambucil 

Ciclofosfamida (Cytoxan®) 

Melphalan 

Lomustină (CCNU) 

Carmustine (BCNU) 

Myleran 

Riscul devine mai mare cu doze mai mari de medicament, cu un timp mai lung de tratament și cu o intensitate mai 

mare a dozei (mai mult medicament administrat într-o perioadă scurtă de timp). Studiile au arătat că riscul de 

leucemie începe să crească la aproximativ 2 ani după tratamentul cu agenți de alchilare, devine cel mai ridicat după 

5 până la 10 ani și apoi scade. 

Din păcate, MDS și leucemia care se dezvoltă după tratamentul cu agenți de alchilare tind să fie greu de 

tratat. 

Medicamente pe bază de platină 
Chemo-medicamentele cisplatin și carboplatin nu sunt agenți de alchilare, ci atacă celulele canceroase în același 

mod. Aceste medicamente par să crească riscul de leucemie (în special AML), dar riscul nu este la fel de mare ca și 

în cazul agenților de alchilare. Această leucemie tinde să fie greu de tratat, la fel ca leucemia legată de agenții 

de alchilare. 
Riscul de leucemie crește deoarece cantitatea de medicament utilizată devine mai mare. Riscul de a dezvolta 

leucemie crește și mai mult dacă se administrează radiații împreună cu cisplatina sau carboplatina. 

Inhibitori de topoizomerază II 
Aceste medicamente chimice opresc celulele de a fi în măsură să repare ADN-ul. Aceste medicamente pot provoca, 

de asemenea, leucemie, în special AML. 

Leucemia se dezvoltă mai devreme după tratamentul cu aceste medicamente decât leucemia cauzată de agenții de 

alchilare. Majoritatea cazurilor se găsesc în 2 sau 3 ani de tratament și fără a apare mai întâi MDS. 

Drogurile din această clasă includ 

Etoposida (VP-16) 

teniposidă 

Mitoxantrona (Novantrone®) 

Medicamentele numite antracicline sunt, de asemenea, inhibitori de topoizomerază II. Anthracyclinele sunt mai 

puțin susceptibile de a provoca leucemie decât ceilalți inhibitori de topoizomerază II. Exemple de antracicline 
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Doxorubicina (Adriamycin®) 

daunorubicina 

Epirubicina (Ellence®) 

idarubicin 

Leucemia din inhibitorii de topoizomerază II tinde să răspundă la un tratament mai bun și are o viziune mai bună 

decât leucemia de la agenții de alchilare. 

Medicamente pentru terapie specifică 
Unele medicamente folosite pentru a trata cancerul se numesc medicamente pentru terapie specifică deoarece au fost 

concepute pentru combaterea cancerului prin vizarea anumitor gene sau proteine. 

Vemurafenib (Zelboraf®) și dabrafenib (Tafinlar®) sunt medicamente care vizează proteina BRAF. Acestea sunt 

folosite pentru a trata melanomul și sunt studiate pentru a fi utilizate în alte tipuri de cancer. Persoanele care iau 

aceste medicamente au un risc mai mare de carcinoame celulare scuamoase ale pielii. 
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Secondary Malignancies – UNM Comprehensive Cancer Center Malignitati secundare – 

Centrul global de cancer al UNM 

Prezentare generală 
Malignitățile secundare sunt cancerele cauzate de tratamentul cu radiații sau chimioterapie.Acestea nu au legătură cu 

primul cancer care a fost tratat și pot să apară luni sau chiar ani după tratamentul inițial Unele tratamente cresc riscul 

de a dezvolta un al doilea cancer, cum ar fi medicamentele pentru chimioterapie etoposid, radioterapia pentru unele 

limfoame și leucemia copilariei și tratamentul împreună cu radioterapia și chimioterapia.  Prevenirea afecțiunilor 

maligne secundare implică evitarea acestor tratamente care cresc în mod clar riscul unor cancere secundare și 

asigurându-vă că nu primiți prea multă tratament pentru boala dumneavoastră sau pentru factorii de risc. 

 Ce sunt malignitățile secundare? 

 Ce cauzează cancerele secundare? 

 Care sunt simptomele cancerului secundar? 

 Cum pot fi prevenite cancerele secundare? 

 Cum sunt tratate cele doua tipuri de cancer? 

 Ce sunt malignitățile secundare? 
 O malignitate secundară este un cancer nou care apare la un individ ca rezultat al tratamentului anterior cu radiații 

sau chimioterapie Cancerile secundare pot apărea luni sau ani după tratament și sunt o consecință sau un efect 

secundar al tratamentului inițial al cancerului. De exemplu, un pacient cu cancer mamar sau boala Hodgkin poate 

dezvolta leucemie acută ani după terminarea tratamentului pentru primul cancer.Multe dintre cancerele secundare 

sunt cancerele de piele, cum ar fi carcinomul cu celule bazale sau cu celule scuamoase, care pot fi tratate cu 

ușurință. Altele, cu toate acestea, sunt mai grave și pot fi letale, cum ar fi leucemie acută. 

Ce cauzează cancerele secundare? 
În plus față de tratarea cancerului, medicamentele pentru chimioterapie și radioterapia sunt, de asemenea, 

cancerigene, ceea ce înseamnă că pot provoca cancer.  Chimioterapia distruge celulele canceroase prin distrugerea 
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diviziunii celulare.  Cu toate acestea, celulele normale sunt, de asemenea, afectate, mai ales dacă doza este prea mare 

sau dacă se utilizează anumite medicamente De exemplu, etopozida este asociată cu un risc crescut de leucemie 

acută în comparație cu alte medicamente pentru chimioterapie.  Mai mult, cancerele secundare sunt mai frecvente la 

pacienții care primesc radioterapie și chimioterapie, comparativ cu oricare alt tratament. 

Cancer secundar după boala Hodgkin: Rata de vindecare(remisie totala) pentru boala Hodgkin este ridicată, dar 

există riscul apariției malignităților secundare. Boala Hodgkin a fost una dintre primele tipuri de cancer care urmau 

să fie vindecate prin chimioterapie și radioterapie. Informațiile colectate despre supraviețuitorii pe termen lung oferă 

o perspectivă asupra cauzelor de cancer secundar. Pacienții cu boala Hodgkin sunt tratați, de obicei, cu 

chimioterapie asociată cu sau fără radioterapie.  Chimioterapia asociată include de obicei: 

 Agenți de alchilare (azot de muștar, ciclofosfamidă, procarbazină) 

 Vinca alcaloizi (vincristina, vinblastina) 

 Antraciclinele (doxorubicina) 

  bleomicină 

 Corticosteroizi (prednison, dexametazonă) 

Acești agenți sunt capabili să provoace cancere secundare, dar nu în același grad. 

 Cercetătorii au descoperit că, în comparație cu populația normală, pacienții cu boala Hodgkin sunt mai 

susceptibili să moară din cauza cancerului secundar. 1  Evaluarea complicațiilor pe termen lung la peste 1000 

de pacienți cu boala Hodgkin a arătat că acești pacienți au avut o creștere de 7 ori a mortalității din alte cauze 

decât boala Hodgkin comparativ cu populația normală. Riscul specific de a muri de la un al doilea cancer a 

fost crescut de 6 ori comparativ cu populația normală. La pacienții tratați la vârsta de 21 de ani, riscul a fost 

chiar mai mare, cu o creștere de 14 ori a mortalității datorată unui al doilea cancer. Riscul de cancer 

secundar a fost cel mai mare la pacienții care au necesitat cel mai mult/indelungat tratament. 
Cele mai frecvente tipuri de cancer care s-au dezvoltat după tratamentul bolii Hodgkin, în ordinea incidenței, au fost: 

 sân 

 Glanda tiroida 

 Os 

 colorectal 

 plămân 

 Stomac 

Riscul de a dezvolta orice al doilea cancer a fost de 10% la 20 de ani și de 26% la 30 de ani. Tineretea pacientului la 

momentul tratamentului inițial și utilizarea radioterapiei au fost factorii cei mai importanți pentru dezvoltarea 

acestor tipuri de cancer după tratamentul bolii Hodgkin. 2 

Cercetatorii au stabilit de asemenea ca pacientii cu boala Hodgkin au un risc mai mare de a dezvolta leucemie 

acuta 3 si limfom non-Hodgkins (NHL), dupa tratament. Ei au descoperit că NHL a apărut la aproximativ 1% din 

peste 5 000 de pacienți tratați pentru boala Hodgkin. 4 4 

 Într-un studiu,  monitorizărea extinsa a pacienților cu boala Hodgkin a evidențiat un risc crescut de cancer 

mamar. 5 .Acești cercetători au arătat că riscul crescut de cancer de sân după boala Hodgkin este legat de 

tratamentul la o vârstă fragedă cu radioterapie pe bază de manta și chimioterapie. Cancerul de sân în acest context 

diferă de boala sporadică, deoarece se dezvoltă la femei mai tinere, asociate cu o rată mai mare de boală la ambii 

sani și sunt, în general, situate în apropierea liniei mediane a corpului. 

 Riscul de a dezvolta cancer la sân este mai scăzut la pacienții care primesc noi tratamente de modalitate combinate 

pentru boala Hodgkin, iar cercetarea actuală se concentrează asupra faptului că medicamentele care pot provoca 

cancer pot fi eliminate din tratamentul bolii Hodgkin fără reducerea ratelor de vindecare. 

Cancerul secundar după cancerul de sân: Majoritatea femeilor cu cancer de sân în stadiu precoce localizat sunt 

vindecate(puse in remisie) după tratamentul cu: 

  Antraciclinele (doxorubicina, epirubicina, mitoxantrona) 

 Agenți de alchilare (ciclofosfamidă) 

 Antimetaboliți (5-FU, metotrexat) 

 Taxanele (Taxol®, Taxotere®) 

 

Pentru pacienții cărora li s-a administrat un regim pe bază de doxorubicină, rata celor două tipuri de cancer la 10 ani 

a fost de 3,8%, iar la 15 ani a fost de 7%.  Rata celui de-al doilea caz de cancer a fost de 3,4% la pacienții care au 

primit radioterapie și la 4,7% la pacienții care nu au primit radioterapie, ceea ce sugerează că radiația nu poate crește 

numărul de cancere în acest caz. 6 6 
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 Cancerul secundar după limfomul non-Hodgkin (NHL): Cel mai frecvent regim terapeutic pentru pacienții cu 

NHL este combinația de ciclofosfamidă, doxorubicină, vincristină și prednison (CHOP).Acest regim a fost 

responsabil pentru vindecarea unui număr semnificativ de pacienți cu NHL în ultimele 3 decenii.Cercetătorii au 

raportat că 2,75% dintre pacienți au dezvoltat cancere secundare după tratamentul cu CHOP. 7 În comparație cu o 

populație similară de pacienți fără NHL, aceasta nu a reprezentat o creștere semnificativă. 

 Cancerul secundar după leucemie limfoblastică acută (ALL): Mai mult de 80% dintre copiii cu ALL sunt 

vindecați (pusi in remisie) cu tratamente curente și sunt expuși riscului de apariție a cancerelor secundare. Tratamentul 

cu radioterapie pare să crească riscul de a dezvolta un al doilea cancer. În cadrul unei evaluări a 800 de copii care au 

supraviețuit cel puțin 10 ani după tratament pentru TOI, cercetătorii au concluzionat că nu există un risc crescut de al 

doilea cancer la pacienții neiradiati, dar că cei tratați cu radiații păreau să aibă o creștere de 20 de ori comparativ 

cu populația generală.  Cercetatorii au observat 44 de cancere secundare din care 41 au fost legate de 

radioterapie. . Majoritatea acestor tipuri de cancer au fost clasificate ca benigne sau cu potențial malign scazut. 8 

Cancerul secundar după cancerul testicular: Pacienții cu cancer testicular sunt, de obicei, tratați cu combinația de 

chimioterapie cisplatină, etoposidă și bleomicină (PEB). Complicațiile pe termen lung de la chimioterapia PEB includ 

cancerele secundare.  Atât etopozidul cât și cisplatina cresc riscul de apariție a leucemiei la pacienții cu cancer 

testicular. În plus, acest risc pare să fie legat de doza totală de etoposidă dată. Pacienții cu cancer testicular care sunt 

tratați cu o combinație de radioterapie plus chimioterapie prezintă cel mai mare risc de cancere secundare. 9 

 Care sunt simptomele cancerului secundar? 
 Cea mai frecventă locație pentru un al doilea cancer este pielea și este, de obicei, de celule celulare bazale sau de 

celule scuamoase. Aceste tipuri de cancer se dezvoltă lent și se răspândesc rar.Ele sunt, de obicei, ușor de detectat și 

pot fi vindecate prin intervenție chirurgicală. Dacă apare orice neregulă în piele, anunțați imediat medicul. Cancerile 

secundare care apar în alte organe vor avea simptome specifice acelei părți a corpului.  Raportați orice simptome 

neobișnuite la medicul dumneavoastră. 

Cum pot fi prevenite cancerele secundare? 
Definirea riscului de recurență și adaptarea intensității terapiei împotriva cancerului: În ultimul deceniu, s-au 

înregistrat progrese importante în definirea grupurilor de risc pentru diferite tipuri de cancer Importanța definirii 

grupurilor de risc este aceea că pot fi administrate mai puține tratamente pentru cei care au un risc scăzut de recidivă 

a cancerului cu tratamente standard și pot fi tratați mai mult pentru cei cu risc crescut. Reducerea dozei de tratament 

pentru grupurile cu risc scăzut este probabil cea mai importantă cale de a preveni cancerele secundare, deoarece 

aceste tipuri de cancer apar mai frecvent la pacienții tratați intens. 

 Evitați radioterapia: O altă modalitate de a reduce incidența cancerului secundar este evitarea radioterapiei. Acest 

lucru a avut succes în copilăria ALL, unde chimioterapia intratecală (în lichidul spinal) a fost înlocuită cu 

radioterapia.. Radioterapia este, de asemenea, utilizată mai puțin în tratamentul bolii Hodgkin și al limfomului non-

Hodgkin, unde anumite grupuri de pacienți au fost găsite să supraviețuiască la fel de bine cu chimioterapia singură, 

ca și în cazul chimioterapiei și radioterapiei. 

Evitați medicamentele (chimioterapice)cu un potențial cancerigen ridicat: 

acest lucru este dificil de făcut deoarece TOATE medicamentele 

pentru chimioterapie sunt cancerigene. 
Cu toate acestea, etopozida este asociată cu o incidență relativ ridicată a mielodisplaziei și a leucemiei mieloide 

acute și, în unele cazuri, pot fi utilizate și alte medicamente… 

Cum sunt tratate cancerele secundare? 
Cel mai important aspect al tratamentului cancerului secundar este diagnosticarea precoce.  Este important să 

înțelegeți că nu există numai riscul unei reapariții a cancerului dvs. primar ci risc de apariție a unui cancer 

secundar. Asigurați-vă că primiți o bună îngrijire preventivă și participați la toate programele de screening pentru 

cancer disponibile. 

. De exemplu, femeile cu boala Hodgkin ar trebui să înceapă screeningul  mamar la o vârstă mai înaintată decât 

populația generală, iar acest lucru ar trebui făcut anual pe viață.  

 De asemenea, bărbații și femeile care sunt supraviețuitori de cancer trebuie supuși screeningului pentru cancerul de 

colon la o vârstă mai mică decât populația generală și, de asemenea, să o continue pe viață. 

 De obicei, cancerele de un anumit tip sunt tratate la fel indiferent dacă sunt primare sau secundare.  Cu toate 

acestea, în cazul leucemiei acute, ratele de răspuns sunt mai mici decât la pacienții care dezvoltă aceeași 
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anomalie fără un antecedente de cancer. Astfel, acești pacienți sunt candidați imediate pentru tratamente precum 

transplanturile de celule stem. 
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Studiile prospective randomizate au arătat că adăugarea de taxani în tratamentul preoperator, denumit și 

chimioterapie neoadjuvantă, regim de pacienți cu cancer mamar, crește rata răspunsului complet patologic (pCR), 

dar paradoxal nu îmbunătățește supraviețuirea globală [ 1 ].  Constatările preclinice la modelele de șoarece și alte 

tipuri de carcinoame sugerează că aceasta poate fi rezultatul modificărilor proangiogenice și prometastatice induse 

de chimioterapie în micromediul tumorii primare, declanșat ca răspuns la leziunea țesutului citotoxic [ 2 – 4 ]. S-a 

stabilit CLAR că chimioterapia neoadjuvantă induce o nouă formare a vaselor de sânge ca rezultat al infiltrării 

celulei progenitoare a măduvei osoase în tumora primară, incluzând precursorii celulelor endoteliale și progenitorii 

monocitelor / macrofagilor, care ulterior oferă un sprijin suficient pentru recrestere tumorala [ 4 ]. Cu toate acestea, 

efectele chimioterapiei neoadjuvante asupra metastazelor tumorale au fost subexplorate până recent. 

Într-adevăr, macrofagele proangiogenice perivasculare sunt de asemenea capabile să asambleze structuri 

microanatomice specializate numite micromediul tumoral al metastazelor (TMEM), cunoscut că reglementează 

permeabilitatea vasculară și intravasierea și diseminarea celulelor canceroase. În special, macrofagele perivasculare 

care exprimă niveluri ridicate ale receptorului angiotensinei Tie2 (adică macrofagele Tie2 Hi ) secretă concentrații 

ridicate de factor de creștere endotelial vascular (VEGF) la nivel local, ceea ce perturbă joncțiunile endoteliale 

subiacente și promovează permeabilitatea vasculară și intravasierea celulelor tumorale. Grupul nostru a arătat că 

chimioterapia neoadjuvantă mobilizează astfel de macrofage Tie2 Hi în micromediul primar al tumorii, care 

promovează în mod semnificativ asamblarea TMEM și diseminarea celulelor cancerului mamar în locurile 

metastatice [ 3 ]. Ansamblul și metastazarea TMEM induse de chemoterapie au fost coroborate în continuare de un 

alt grup de cercetare care utilizează mai multe modele de carcinom mamar [ 6 ]. 

Chimioterapia neoadjuvană poate nu numai să creeze un micromediu perivascular de promovare a metastazelor, așa 

cum este descris mai sus, dar ar putea, de asemenea, să afecteze în mod direct caracteristicile și comportamentul 

fenotipic al celulelor canceroase metastazate.  De exemplu, s-a arătat că contactul direct al celulelor tumorale și al 

macrofagelor, un eveniment care apare probabil în apropierea și la locurile TMEM, are ca rezultat expresia 

MENA INV , izoforma invazivă a proteinei mamifere de proteine actinice (MENA) ]. Într-adevăr, s-a demonstrat că 

chimioterapia neoadjuvantă în modelele preclinice de cancer mamar și în tumorile reziduale de la pacienți după 

terminarea chimioterapiei neoadjuvante poate crește semnificativ expresia MENA INV-ului [ 3 , 7 ].  Cu toate acestea,  

cantitatea relativă a expresiei Mena INV rezultată din contactul cu celulele canceroase macrofage [ 3 ], spre deosebire 

de selecția celulelor rezistente la medicamente MENA INV [ 7 ], rămâne să fie elucidată. În ambele cazuri, o creștere a 

celulelor cancerigene MENA INV în tumora primară generează o subpopulație foarte invazivă și migratorie de celule 

canceroase, capabilă de diseminarea dependentă de TMEM și de însămânțare la situsurile secundare [ 3 , 5 ]. 
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Aceste descoperiri preclinice sugerează că direcționarea căilor moleculare asociate cu asamblarea TMEM și funcția 

TMEM ar putea servi ca o strategie terapeutică atractivă pentru a preveni efectul secundar nedorit al metastazelor 

induse de chimioterapie.De exemplu, inhibitorul selectiv Tie2 rebastinib inhibă funcția TMEM prin inhibarea Tie2 

pe macrofagele TMEM pentru a preveni permeabilitatea vasculară dependentă de VEGF [ 8 ]. Utilizarea 

rebastinibului reduce semnificativ numărul celulelor tumorale circulante dependente de TMEM în sânge și numărul 

de celule tumorale care diseminează în plămâni [ 3 ] și crește semnificativ supraviețuirea globală a șoarecilor tratați 

cu paclitaxel [ 8 ], sugerând că inhibarea Tie2 din TMEM în monoterapie ar putea conferi inversarea micromediului 

tumoral prometastatic indus de chimioterapie [ 3 ]. Rezultatele similare cu cele obținute cu inhibarea rebastinibului 

în modificările prometastatice induse de chimioterapie au fost fenocopizate după ablația genetică a genei MENA în 

modelul de șoarece MMTV-PyMT, care dezvoltă spontan tumori de sân metastatice [ 3 ], în concordanță cu 

constatarea că MENA INV crescut expresia este o schimbare prometastatică indusă de chimioterapie, critică pentru 

diseminarea celulelor canceroase [ 3 ].. Astfel, țintirea MENA INV poate reprezenta o altă abordare atractivă pentru 

contracararea metastazelor induse de chimioterapie. 

Se pare că modificările proangiogene și prometastatice induse de chimioterapie nu sunt neapărat asociate cu 

utilizarea de medicamente specifice sau familii de medicamente, ci reprezintă remodelarea țesuturilor asociată cu un 

răspuns mai  GENERALIZAT (LA TOATE MEDICAMENTELE) la afectarea țesutului citotoxic [ 3,4 ].  De 

exemplu, am demonstrat anterior că asamblarea TMEM are loc în cursul tratamentului neoadjuvant, INDIFERENT 

DE TIPUL DE chimioterapie, inclusiv chimioterapia non-taxan (de exemplu, doxorubicină și ciclofosfamidă) 

[ 3 ].  În consecință, genele inductibile la stres, cum ar fi factorul de transcripție ATF3 dependent de ciclul AMP, par 

a fi orchestrați master non-cancer de celule metastază exacerbate de chimioterapie [ 6 ], confirmând în continuare 

un mecanism citotoxic mai generalizat în spatele fenotipul pro-metastatic chimioterapiei- indus . Cu toate 

acestea, alți cercetători au indicat că anumite medicamente chimioterapeutice (de exemplu, paclitaxelul) pot imita 

lipopolizaharidele bacteriene (LPS) și, ca atare, pot semnala celulele tumorale care exprimă receptorul-4 asemănător 

cu Toll (TLR4) Citokinele pro-inflamatorii sistemice activate TLR4 [ 2 ]. Cercetările viitoare ar trebui, prin urmare, 

să se concentreze asupra contextului precis care face diferența între rezistența la cancer față de chimioterapeutică 

specifică, spre deosebire de efectele pro-metastatice nespecifice induse de chimioterapie, pentru a ajuta la elaborarea 

modalităților adecvate de tratament. 

Așa cum s-a menționat anterior, adăugarea de taxani în regimurile de chimioterapie neoadjuvantă 

preoperatorie nu a îmbunătățit supraviețuirea fără metastaze sau supraviețuirea globală la pacienții cu 

cancer mamar și, în plus, pacienții care nu au obținut pCR s-ar fi aflat într-un risc mai mare de a dezvolta 

metastaze îndepărtate [ 1 ] . Prin urmare, studiile discutate în acest context [ 2 , 3 , 6 ] oferă informații preclinice 

valoroase, care pot ajuta la elucidarea acestui paradox clinic.  În concluzie, promotorii metastazei, cum ar fi 

izoformele TMEM și MENA, inclusiv MENA INV , au potențialul de a promova dezvoltarea 

microenvironmenților tumorale pro-metastatice ca răspuns la chimioterapia neoadjuvană și ar trebui 

investigate în continuare în studiile clinice, atât ca markeri prognostici cât și predictivi, precum și obiective 

terapeutice. 
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Chemotherapy induces breast cancer stemness in association with dysregulated 

monocytosis/Chimioterapia induce  cancer mamar stem  în asociere cu monocitoza dysregulată 

Abstract 
 Scop: Terapia preoperatorie sau neoadjuvantă (NT) este din ce în ce mai utilizată la pacienții cu cancer de sân la 

nivel local sau inflamator (BC) pentru a permite o intervenție chirurgicală optimă și pentru a răspunde la un răspuns 

patologic. Cu toate acestea, multe cancere san BC sunt rezistente sau recidiveaza după tratament. Aici, am investigat 

evenimentele declansate de chimioterapie conjunctiva care au loc sistemic si local, potential care promoveaza un 

fenotip al celulelor stem asemanatoare cancerului (CSC) si contribuie la recidivarea tumorii. 

Experimentare: am început prin compararea efectului serurilor pacient pre- și post-NT asociate cu proprietățile 

cancer stem cells CSC ale celulelor cancer san BC. Folosind linii celulare, modele de xenogrefă derivate de la 

pacienți și tumori primare, am investigat reglarea CSC și progresia tumorii prin factorii indus de chimioterapie. 

Rezultate: La pacienții umani și la șoareci, am detectat o activitate stimulativă CSC indusă de chimioterapie 

în ser, care a fost atribuită monocitozei asociate terapiei, ceea ce a dus la creșterea sistemică a proteinelor 

chemoatractante monocitare (MCPs). Regenerarea hematopoietică post-NT în măduva osoasă a evidențiat 

atât diferențierea modificată a monocitelor-macrofage, cât și angajamentul părtinitor al celulelor stem 

hematopoietice stimulate față de monocitoză. Agenții chimioterapeutici induc de asemenea expresia 

monocitelor MCP prin intermediul unui mecanism dependent de JNK. Inhibirile genetice și farmacologice ale 

căii MCP-CCR2 au blocat efectul chimioterapic asupra CSC.  Nivelurile nucleului Notch și ALDH1 au fost 

semnificativ crescute în BC primare după NT, în timp ce nivelele mai ridicate de CCR2 în tumorile pre-NT au fost 

asociate cu un răspuns slab la NT. 

  

Concluzii: Datele noastre stabilesc un mecanism cancerigen-stem indus de chimioterapie prin legarea 

evenimentelor celulare în măduva osoasă și tumorile și sugerează inhibarea farmacologică a CCR2 ca 

potențial co-tratament în timpul chimioterapiei convenționale în setările neoadjuvante și adjuvante. 
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Chemotherapy for Breast Cancer Carries a Small, but Concerning Risk for 

Leukemia/Chimioterapia pentru cancerul de sân poartă un risc mic, dar în ceea ce privește 

riscul de leucemie 
De Caroline Helwick 

February 15, 2013 15 februarie 2013 

Advertisement Publicitate 

. Riscul de a dezvolta malignitate secundară după chimioterapia pentru cancerul de sân este foarte mic, dar este 

statistic semnificativ mai mare decât pentru populația generală, o revizuire a bazei de date a Comprehensive 

National Cancer Network (NCCN) dezvăluită într-un studiu prezentat la San Antonio 2012 Breast Cancer 

Symposium. 1  

 Creșteri peste datele anterioare 

La zece ani după tratamentul pentru cancerul de sân timpuriu, aproximativ 0,5% dintre femei au dezvoltat 

leucemie. In timp ce acest risc este mic, aceasta reprezinta o dubla crestere fata de datele anterioare din studiile de 

evaluare a riscului de tumori maligne induse de chimioterapie, in functie de Antonio C. Wolff, MD, FACP , 

profesor de oncologie la Centrul de Cancer Johns Hopkins Kimmel, Baltimore. 

“Chimioterapia adjuvantă a fost asociată cu o incidență cumulativă de 10 ani a leucemiei de aproximativ 0,5%, care 

pare să fie mai mare decât cea raportată anterior „, a spus dr. Wolff. 

De ani de zile, există îngrijorarea că chimioterapia poate induce cancerul secundarUn raport al proiectului National 

chirurgie adjuvanta San si Intestin (NSABP) a descoperit un risc de sindrom mielodisplazic (MDS) sau leucemie 

mielogenă acută (AML) de 0,27% la 8 ani după tratamentul cu doxorubicină / ciclofosfamidă. 2 Pacienții care au 

primit radioterapie sau factori de creștere au prezentat cel mai mare risc.  În NSABP B-38, raportat la reuniunea 

anuală ASCO 2012, un risc de 0,49% pentru MDS și AML a fost găsit la 5 ani după tratamentul pentru cancerul de 

sân care a inclus factori de creștere. 3 3 

 Pentru a determina in continuare riscul real al afectiunilor maligne secundare, Dr. Wolff si colegii sai au analizat 

prospectiv date colectate de la 20.533 pacienti cu cancer de san (fara un istoric de cancer anterioare), urmata pentru 

o medie de 5.1 ani.Pacienții cu cancer de sân de la stadiul I până la III au fost tratați între 1997 și 2008 la opt centre 

de cancer. 

Informațiile au inclus datele demografice ale pacientului, stadiul tumorii și fenotipul, tipul de tratament și rezultatele 

pacientului.. Datele nu au fost colectate, cu toate acestea, pe istoricul familial al cancerului, utilizarea factorilor de 

creștere, doza de chimioterapie, doza de radiație sau caracteristicile clinice și tratamentul asociat cu diagnosticul 

ulterior al cancerului.  

Femeile care au dezvoltat o recurență au fost excluse din analiză. 
51 Cancere hematologice diagnosticate 
 Investigatorii au descoperit 51 de cazuri de leucemie printre 20.533 pacienți, inclusiv 44 de cazuri de leucemie 

mieloidă și 7 cazuri de leucemie limfoidă. „Riscul de leucemie nu a fost limitat la MDS și AML, iar cazurile de 

leucemie limfoidă cu risc crescut au fost observate”, a spus el. 

Deoarece rapoartele de risc pentru cele două tipuri au fost similare, datele din leucemia mieloidă și limfoidă au fost 

combinate în analiză.  Pacienții care au dezvoltat leucemie au fost diferiți de grupul noncancer doar din punct de 

vedere al vârstei, iar pacienții cu leucemie medie în vârstă de 60 de ani au fost 54 de ani pentru cei fără leucemie 

( P = .02). 

 

. Chimioterapia sistemică pe care au primit-o a fost în mare parte patru sau șase cicluri de antraciclină și / 

sau agent de alchilare, cu sau fără taxan. Aceasta a fost, in cea mai mare parte, doar patru cicluri de 

antraciclina si ciclofosfamida, a subliniat el.  Regimul docetaxel / ciclofosfamidă nu a fost bine reprezentat și, prin 

urmare, riscul de leucemie rămâne necunoscut. „ 
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 În modelul ajustat, rapoartele de risc pentru riscul de leucemie au fost de 1,29 pentru radiații fără radiații, ceea ce nu 

a fost semnificativ ( P = .461);  2,51 pentru orice chimioterapie vs nu ( P = .007); și 1,59 pentru chimioterapie plus 

radiații față de o singură modalitate ( P = .127). 

Analiza stratificată 
Într-o analiză stratificată care a inclus femeile care au primit doar o intervenție chirurgicală, a existat o tendință de 

creștere a riscului doar cu radioterapie (raportul de risc [HR] = 2,73, P = .194), numai chimioterapie (HR = 5,68; P = 

0,037) chimioterapie plus radiații (HR = 5,64; P = 0,028).  Riscul cu modalitatea combinata nu a fost semnificativ 

mai mare decat a fost observat cu chimioterapie singur, dr. Wolff a raportat. 

. Numai radiatia pare a fi un factor de risc, dar nu poate adauga mult [risc] la pacientii deja tratati cu chimioterapie, a 

concluzionat el. 

Analiza a dat rate de leucemie la 1.000 pacienți-ani de 0,46 pentru cohorta totală, 0,16 pentru chirurgie singură, 0,43 

numai pentru radiații, 0,52 pentru chimioterapie în monoterapie și 0,54 pentru chimioterapie plus radiații.. Incidența 

cumulativă pentru toți pacienții a fost de 0,25% la 5 ani și de 0,46% la 10 ani, iar pentru cohorta de chimioterapie / 

radioterapie a fost de 0,32%, respectiv de 0,51%. 

 In timp ce el nu a raportat riscul de baza observat la femeile de varsta similara, fara cancer de san, Dr. Wolff a 

remarcat faptul ca cohorta chirurgie a fost cel mai bun grup de control pentru a evalua riscul de terapie in 

acest set de date. Chimioterapia a crescut riscul, dar exista provocari in comparatie cu riscul la pacientii fara cancer, 

deoarece alti factori ar putea fi in joc, cum ar fi istoria familiei si posibile asociatii cu mutatii in 

genele ATM si BRCA2 . a remarcat că, din moment ce MDS a fost subreportată până la destul de recent, frecvența 

generală a leucemiei după tratamentul cancerului mamar este probabil subreprezentată în constatări. 

Timpul până la eveniment și Incidența de 10 ani 
Interesant, in timp ce credinta generala este ca leucemia se dezvolta in termen de 5 ani de chimioterapie, aproape 

jumatate din evenimente au avut loc dupsa acest timp, a spus dr. Wolff. Timpul mediu pentru un eveniment a fost de 

3,3 ani în ansamblu. . În cadrul grupului mieloidal, timpul median a fost de 4,9 ani pentru pacienții cu leucemie 

asemănătoare cu MDS, observată adesea după agenții de alchilare, care a crescut la 8 ani în unele și a fost de 1,9 ani 

pentru cei cu translocații asociate cu expunerea la antraciclină. Pentru grupul limfoid, timpul median până la 

eveniment a fost de 2,3 ani pentru leucemia limfocitară cronică și de 1,9 ani pentru leucemia limfoblastică acută. 

Dr. Wolff a subliniat că timpul de latență după expunerea la antracicline este de 1 până la 3 ani, dar este mult mai 

lung pentru ciclofosfamidă.  Pacientii expusi la ciclofosfamida ar putea fi la risc de la 10 ani sau mai mult, a spus el. 

In ceea ce priveste problema supra-tratamentului, a adaugat el, „de multe ori am fost in situatia nefericita in 

care luam decizii cu privire la administrarea chimioterapiei” doar in cazul „, a spus el.  „Trebuie să fim 

foarte atenți, pentru că unii dintre acești pacienți nu vor beneficia de nici un beneficiu al chimioterapiei, ci de 

toate răul”. 
Dezvăluirea: Dr. Wolff nu a raportat potențiale conflicte de interese. 
References/ Referințe 

1. Karp JE, Blackford A, Visvanathan K, et al: Myelodysplastic syndrome and/or acute myelogenous leukemia after a breast 

cancer diagnosis: The National Comprehensive Cancer Network experience. 1. Karp JE, Blackford A, Visvanathan K, și alții: 

Sindromul mielodisplazic și / sau leucemia mielogenă acută după diagnosticarea cancerului de sân: Experiența rețelei naționale 

cuprinzătoare a cancerului. 2012 San Antonio Breast Cancer Symposium. 2012 San Antonio Breast Cancer Symposium. Abstract 

S3-5 . Rezumat S3-5 . Presented December 6, 2012. Prezentat 6 decembrie 2012. 

2. André Baruchel, MD et al: Acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome after doxorubicin-cyclophosphamide 

adjuvant therapy for operable breast cancer: The National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Experience. 2. André 

Baruchel, MD și colab.: Leucemia mieloidă acută și sindromul mielodisplazic după terapia adjuvantă cu doxorubicină-

ciclofosfamidă pentru cancerul de sân operabil: Experiența clinică a proiectului Adjuvant chirurgicale la nivel mamar. J Clin 

Oncol 11:1195-1204, 2003 . J Clin Oncol 11: 1195-1204, 2003 . 

3. Swain SM, Tang G, Geyer CE, et al: NSABP B-38: Definitive analysis of a randomized adjuvant trial comparing dose-dense 

AC→ paclitaxel plus gemcitabine with DD AC→P and with docetaxel, doxorubicin, and cyclophosphamide (TAC) in women 

with operable, node-positive breast cancer. 3. Analiza definitivă a unui studiu adjuvant randomizat care a comparat AC → 

paclitaxel cu gemcitabină densă cu DD AC → P și cu docetaxel, doxorubicină și ciclofosfamidă (TAC), SWAS SM, Tang G, 

Geyer CE și alții: NSABP B- ) la femeile cu cancer de sân operabil, nod pozitiv. 2012 ASCO Annual Meeting. 2012 Întâlnire 

anuală ASCO. Abstract LBA1000 . Rezumat LBA1000 . Presented June 5, 2012. Prezentat pe 5 iunie 2012. 

 

Expert Point of View: Sandra M. Swain, MD, FACP and Eric P. Winer, MD Expert punct de 

vedere: Sandra M. Swain, MD, FACP si Eric P. Winer, MD 
Commenting on the study presented by Dr. Wolff at the 2012 San Antonio Breast Cancer Symposium, ASCO 

President Sandra M. Swain, MD, FACP , Medical Director, Washington Cancer Institute, MedStar Washington 
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Hospital Center, Washington, DC, said she found it “disturbing” that about half the population… Comentand cu 

privire la studiul prezentat de Dr. Wolff la San Antonio San Antonio Simpozionul de Sanatate, președintele 

ASCO Sandra M. Swain, MD, FACP , director medical, Washington Cancer Institute, Washington Med Center 

Centrul Washington, Washington, a declarat ca a gasit- perturbând „faptul că aproximativ jumătate din populație … 
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Chemotherapy-Induced Ca2+ Release Stimulates Breast Cancer Stem Cell Enrichment 

/Eliberarea Ca2 + provocată de chimioterapie stimulează îmbogățirea celulelor stem ale 

cancerului de sân 

rezumat 
Celulele stem de cancer mamar (BCSC) joacă un rol critic în recurența tumorii și în metastaze.  Expunerea celulelor 

cancerului de sân la chimioterapie duce la o îmbogățire a celulelor stem cancer mamar BCSC. Aici, constatăm 

că chimioterapia induce expresia glutathionului S- transferază omega 1 (GSTO1), care depinde de factorul 1 (HIF-1) 

și de HIF-2 inducția hipoxiei.  Knockdown expresiei GSTO1 abroga îmbogățirea BCSC indusă de carboplatină, 

scade inițierea tumorii și capacitatea metastatică și întârzie recurența tumorii după chimioterapie.GSTO1 

interacționează cu receptorul de ryanodină RYR1 și promovează eliberarea calciului din reticulul 

endoplasmatic. Valorile crescute ale calciului citosolic au activat semnalizarea PYK2 → SRC → STAT3, ceea ce a 

dus la creșterea expresiei factorilor de pluripotență și a îmbogățirii BCSC.  Inhibarea HIF blochează expresia 

GSTO1 indusă de chimioterapie și îmbogățirea BCSC. Combinarea inhibitorilor HIF cu chimioterapia poate 

îmbunătăți rezultatul clinic al cancerului de sân. 
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malignități induse de radioterapie Efectuarea radioterapiei o „sabie cu 

două tăișuri”: o revizuire a literaturii 

Abstract 
Radioterapia este una dintre modalitățile de tratare a afecțiunilor maligne.malignitățile  induse de radiații (RIM) sunt 

complicații tardive ale radioterapiei, văzute printre supraviețuitorii de cancer la adulți și pediatrici. Mutageneza 

țesuturilor normale reprezintă baza pentru RIM. Scopul acestei revizuiri a literaturii a fost de a discuta 

epidemiologia, factorii care afectează și diferitele setări în care se produce RIM. 

Introducere 
În domeniul medical, radiația este frecvent utilizată în radiologia diagnostică și ca modalitate terapeutică pentru 

diferite boli maligne, precum și nemiligene. În decursul ultimelor decenii, utilizarea radiațiilor a crescut considerabil 

în scopuri comerciale, de exemplu, centralele nucleare, dezinfectanții, agricultura (conservarea alimentelor și 

controlul dăunătorilor) și altele. 

Una dintre cele mai grave consecințe ale expunerii la radiații este malignitatea indusă de radiații (RIM).Deși 

patogeneza nu este bine definită, mutația țesuturilor normale prin leziuni induse de radiații poate fi mecanismul 

posibil. 

Pacienții vindecați de malignitate primară au șanse de a dezvolta diverse malignități (secundare).Radioterapia poate 

provoca mutageneză în țesutul normal și poate duce la RIM. Există câteva caracteristici caracteristice ale RIM. 

Definiție 
Criteriile lui Cahan au fost date de Cahan et al [ 1 ] în 1948, care au fost folosite pentru a defini un sarcom indus de 

radiații. Acestea sunt în prezent utilizate ca standard pentru demonstrarea RIM. 
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Criteriile Cahan modificate pentru diagnosticarea RIM sunt după cum urmează. a) Un RIM trebuie să fi apărut într-

un câmp iradiat. b) Trebuie să existe o perioadă latentă suficientă, de preferință mai mare de 4 ani, între iradierea 

inițială și presupusa malignitate indusă. c) Tumora tratată și presupusa tumoare indusă trebuie să fi fost 

biopsiate. Cele două tumori trebuie să aibă histologie diferită. d) Țesutul în care a apărut presupusa tumoare indusă 

trebuie să fi fost normal (de ex. metabolic și genetic normal) înainte de expunerea la radiații. 

Supraviețuitori cu bombă atomică 
Conceptul de cancer indus de radiații provine de la supraviețuitorii atacurilor cu bombă atomică asupra 

Japoniei. Există două tipuri de radiații emise de bomba: radiația inițială emisă direct și radiația reziduală.Radiațiile 

reziduale sunt de două tipuri. În primul rând, radiațiile sunt emise de radioizotopi indusi în sol și metale, iar al doilea 

sunt produsele de fisiune nucleară [ 2 ]. 

Un număr de cazuri de leucemie au fost observate în primii câțiva ani cu vârf la 6-8 ani de la bombardamente și 

riscul relativ (RR) la copii expuși la vârsta de 10 ani a fost de aproximativ mai mult de 70 de ori. Este evident că 

riscul de malignități solide (vezica urinară, sânul feminin, plămânul, creierul, glanda tiroidă, colon, esofag, ovar, 

stomac, ficat și piele (cu excepția melanomului)) a crescut și după bombardamente și chiar persistă astăzi [ 2 ]. Hall 

a concluzionat că riscul general al cancerului letal la supraviețuitorii cu bombă atomică este de 8% / Gy [ 3 ]. 

Histologie 
Radioterapia poate induce o mare varietate de tipuri histologice de malignitate, care nu pot fi distinse de tumora care 

apare în mod natural. În viitor, medicina forensică poate avea un rol în diagnosticarea lor [ 4 , 5 ]. Carcinomul și 

leucemia sunt frecvent observate la organele care primesc radiații cu doză mică și la regiunile îndepărtate de locul 

tratamentului; întrucât sarcoamele sunt văzute în mod predominant în țesuturi sau organe care primesc radiații în 

doză mare în câmpurile de radiație sau în apropierea câmpurilor de radiații [ 3 ]. 

Dozarea și transferul de energie liniară (LET) 
RIM-urile sunt mai frecvente cu dozele mari de LET (particule alfa și neutroni) decât cu doze reduse de LET (raze 

X și raze gama), în special la doze mici [ 6 ]. Eficacitatea biologică relativă (RBE) pentru transformarea malignă și 

citotoxicitatea crește odată cu creșterea LET a radiației [ 7 ]. 

Energie 
RIM-urile sunt frecvent observate cu orthovoltaj în comparație cu radioterapia megavoltaj. S-a propus ca oasele să 

primească o doză mai mare cu radioterapia orthovoltaj și pacienții care primesc acest lucru să supraviețuiască mai 

mult și astfel să aibă șanse mai mari de a obține RIM [ 8 ]. 

Vârstă 
RIM-urile sunt frecvente la copii comparativ cu adulții. Se spune că leziunile genotoxice ale celulelor stem și 

supraviețuirea mai lungă în malignitățile din copilărie pot fi motivele care stau la baza acestui fenomen [ 9 ]. 

Alti factori 
Factorii care includ chimioterapia, expunerea la mediu și predispoziția ereditară (retinoblastom familial, scleroza 

tuberculoasă și neurofibromatoza I) pot crește riscul dezvoltării cancerului după expunerea la radiații [ 10 , 11 ]. 

Patogeneza RIM 
Procesele moleculare implicate în creșterea susceptibilității și dezvoltării RIM nu sunt bine înțelese.Modificările 

genetice și leziunile genomice sunt mecanisme propuse pentru tumorigeneza indusă de radiații în țesuturile 

normale. Conform Best și alții, studiile de asociere la nivel genomic (GWASs) au obținut unele succese în 

identificarea predictorilor semnificativi ai susceptibilității la cancer la supraviețuitorii de cancer [ 12 ]. 

Efectul trecător este un fenomen observat după expunerea la radiații și chimice, în care celulele netratate 

demonstrează anomalii care imită expunerea, cum ar fi instabilitatea cromozomilor, după iradiere [ 13 ].Acesta poate 

fi mecanismul RIM în țesuturile ne-vizate [ 14 ]. 

RIM-uri după radioterapie în condiții non-oncologice și oncologice 
Există numeroase rapoarte în literatura de specialitate, care prezintă dovezi ale RIM după radioterapia bolii primare 

(non-oncologice și oncologice). 

RIM după radioterapia bolii non-oncologice 
Anterior, diferite boli reumatologice, infecțioase și dermatologice au fost tratate cu radioterapie cu doză mică, care 

după ani de zile a condus la malignități solide și hematologice ( Tabelul 1 ) [ 15-18 ]. 

tabelul 1 
RIM după radioterapia bolilor non-oncologice 
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studiu 

Radioterapia 

bolii non-

oncologice Tipul RIM Comentarii 

Ron et al 

[ 15 , 16 ] 

Tinea capitis – 

radioterapie la 

scalp 

Tulburări ale SNC, cum ar fi 

meningiomul (cele mai 

frecvente), glioame, tumora 

tegumentului nervos  

Afecțiuni maligne ale capului 

și gâtului și leucemie 

Dozele de radiații de 1 – 2 Gy pot crește 

semnificativ riscul de apariție a tumorii 

neurale 

Smith și 

Doll [ 17 ] 

Spondilită 

anchilozantă Leucemia (cea mai frecventă) 

Aproximativ o creștere de cinci ori a 

numărului de decese cauzate de leucemie și o 

creștere cu 62% a deceselor cauzate de 

cancerele de situri care ar fi fost în câmpurile 

de radiații 

Albright și 

Allday 

[ 18 ] Acnee vulgaris Afecțiuni maligne ale tiroidei 

Tiroidiul nu a fost protejat în timpul 

tratamentului, astfel încât a primit o cantitate 

nedeterminată de radiații 

Din cauza supraviețuirii mai lungi a acestor pacienți, ei primesc o perioadă de latență adecvată pentru a dezvolta 

RIM în contrast cu tulburările maligne. Având în vedere acest efect secundar și negativ, radioterapia nu mai este 

recomandată pentru managementul bolilor non-oncologice. 

RIM după iradierea capului și gâtului 
În ambele setări definitive și adjuvante, radioterapia este frecvent utilizată pentru a trata carcinomul capului și 

gâtului. Cele mai comune subtipuri histologice ca RIM sunt carcinomul cu celule scuamoase, urmat de sarcomul 

țesuturilor moi. În 1989, un studiu efectuat de Cooper et al a arătat 110 tumori secundare, independente, maligne din 

928 de pacienți cu carcinom cu celule scuamoase ale capului și gâtului [ 19 ].Toda și colaboratorii au investigat 322 

de pacienți într-un studiu retrospectiv care au primit radioterapie pentru limfomul non-Hodgkin (NHL) la nivelul 

capului și gâtului și au găsit patru cazuri de RIM [ 20 ]. 

RIM după iradierea toracică 
Cancerul de sân este una dintre cele mai frecvente afecțiuni maligne la femei în întreaga lume.Radioterapia este 

inclusă în tratament în funcție de stadiul și de rezultatele histopatologice. Carcinoamele care implică pulmonar, 

sânul contralateral, esofag și sarcom sunt RIM asociate cu radioterapia cancerului mamar ( Tabelul 2 ) [ 21-24 ]. 

tabel 2 
RIM după radioterapie pentru cancerul de sân 

studiu 

Site de malignitate indusă 

de radiații după 

radioterapie pentru 

cancerul de sân Cometariu 

Deutsch et al 

[ 21 ] 

Plămân (ipsilateral și 

contralateral) Doza mai mare de radioterapie la plămâni la pacienții cu cancer de 

sân de NSABP 04 în comparație cu studiul NSABP 06 a fost 
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studiu 

Site de malignitate indusă 

de radiații după 

radioterapie pentru 

cancerul de sân Cometariu 

asociată cu o incidență crescută a RIM ulterior în ambele plămâni 

ipsilaterale și contralaterale. 

Boice și 

colaboratorii 

[ 22 ] Conturul de sân 

Doza medie de radiații la sanul contralateral în acest studiu a fost de 

2,82 Gy și mai puțin de 3% din cancerul de sân indus de radiații ar 

putea fi atribuită radioterapiei anterioare. 

Zablotska et al 

[ 23 ] 

Esofag (carcinom cu celule 

scuamoase (SCC)) 

Crește riscul de apariție a adenocarcinomului SCC. În ceea ce 

privește esofagul superior și mijlociu al treilea (cel mai frecvent loc 

de SCC), nu cel de-al treilea (cel mai frecvent loc al 

adenocarcinomului) vine în portalul de radiații. 

Kirova et al 

[ 24 ] sarcoamele 

Treizeci și cinci din 16705 de pacienți cu cancer mamar au prezentat 

sarcoame (13 sarcame au fost plasate în sân, cinci în peretele toracic, 

trei în stern, două în zona supraclaviculară, una în scapula și trei în 

axilă). 

Travis et al a ajuns la concluzia că statutul hormonal este important pentru cancerul de sân indus de radiații, 

deoarece ablația ovariană fie prin radioterapie, fie prin chimioterapie poate scădea incidența [ 25 ]. 

Radioterapia are un rol în tratamentul bolii Hodgkin (HD) în cazul bolilor voluminoase și reziduale. Acum zeci de 

ani, câmpul clasic de manta a fost conceput pentru a trata mai multe stații nodale implicate frecvent în HD. Această 

iradiere nodală largă provoacă multiple toxicități târzii, inclusiv RIM. Pacienții care au supraviețuit HD sunt 

considerați cu risc crescut de dezvoltare a cancerelor de sân, pulmonar și tiroidian induse de radiații [ 26-28 ]. 

Potrivit lui Travis et al, cancerul de sân indus de radiații după radioterapie și chimioterapie administrat pentru HD 

depinde de doza de radioterapie (creșterea riscului cu doza), vârsta (comună la femele mai tinere) și chimioterapie 

(riscul scade cu creșterea numărului de cicluri de agent de alchilare ) [ 25 ]. 

RIM după iradierea pelvienei sau genitourinare 
RIM au fost raportate după iradierea pelviană pentru colul uterin, endometrul, prostata și testicul ( Tabelul 3 ) [ 29-

32 ]. 

Tabelul 3 
RIM după iradierea pelviană sau genitourinară 

studiu Malignitate primară Risc crescut de RIM 

Chaturvedi et al [ 29 ] cervixului Colon, anus / rect, vezică urinară, ovar și site-uri genitale 

Procesul PORTEC-1 [ 30 ] Endometru Afecțiuni maligne gastro-intestinale 

Zelefsky et al [ 31 ] prostată Piele, vezică urinară și rect 

Van den Belt-Dusebout și alții [ 32] testicul Stomac, pancreas, vezică urinară și rinichi 

RIM după radioterapie pentru leucemie 
Radioterapia este utilizată în tratamentul leucemiei sub formă de iradiere craniospinală profilactică (PCI) și iradiere 

corporală totală (TBI). PCI sau iradierea craniospinală este o componentă majoră a terapiei cu leucemie, utilizată în 
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mod obișnuit pentru pacienții cu risc crescut, iar TBI este o componentă standard a protocoalelor de transplant de 

măduvă osoasă [ 33 , 34 ]. 

Tumorile sistemului nervos central (CNS), urmate de leucemii și limfoame, sunt cele mai frecvente RIM-uri 

observate, iar riscul RIM după radioterapie persistă mai mult și poate dura chiar viața [ 35 ]. Conform lui Neglia et 

al, meningioamele urmate de gliom sunt cele mai comune tumori ale SNC într-un studiu de caz-control al 14 361 de 

supraviețuitori ai cancerului de copil [ 9 ]. 

 meningioame induse de Radiații  au următoarele caracteristici caracteristice, spre deosebire de meningioamele 

sporadice. a) Meningioamele induse de radiații sunt multiple [ 36 ]. b) Ele sunt agresive în natură și sunt frecvent 

observate în grupa de vârstă mai mică [ 37 ]. 

Afecțiunile maligne hematologice, cum sunt leucemiile mieloide, pot fi considerate RIM [ 38 ]. Conform lui Boice 

et al, riscul de leucemie crește odată cu creșterea dozei de radiație de până la 4 Gy, apoi scade la doze mai mari 

[ 39 ]. 

Efectul modului de tratare a radioterapiei asupra RIM 
Doza de dispersie non-terapeutică la țesuturi la o distanță față de volumul de tratament primar a fost postulată a fi 

motivul pentru care RIM apare în aceste zone din cauza efectelor scăzute ale dozei și sunt, în principal, 

carcinoame. În timp ce RIM-urile adiacente volumului țintă, situate în portalul de radiații cu doză mare, sunt în 

general de histologie sarcomatoasă [ 40 ]. 

Intensitatea radioterapiei modulate (IMRT) implică mai multe domenii pentru tratament; ca o consecință, un volum 

mai mare de țesut normal este expus la doze mai mici. În plus, IMRT necesită o perioadă mai lungă de acțiune, ceea 

ce duce la creșterea numărului de unități de monitorizare. Ambii factori sunt asociați cu doza integrală crescută, ceea 

ce tinde să crească riscul malignităților secundare. Prin urmare, conform Hall, IMRT poate crește incidența RIM cu 

0,5% în comparație cu radioterapia conformală tridimensională (3D-CRT) [ 41 ]. IMRT probabil dublează incidența 

RIM (de la aproximativ 1% la 1,75%) în comparație cu radioterapia convențională [ 3 ]. Efectele radiațiilor 

secundare combinate împrăștiate în timpul administrării IMRT cu neutronul contribuie, de asemenea, la o doză în 

afara câmpului cu un model de depunere independent de distanța până la câmpul de tratament țintă [ 42 ]. 

O diminuare a dimensiunii câmpului scade iradierea țesutului normal. Conform lui Hodgson și alții și a lui Sasse et 

al, scăderea dimensiunii câmpului este asociată cu incidența redusă a RIM. Prin utilizarea radioterapiei implicate pe 

teren (IFRT) pentru HD, cancerele de sân și de plămân induse de radiații pot fi reduse [43,44]. 

Fracționarea în tratamentul radioterapiei este responsabilă pentru majoritatea RIM-urilor. Totuși, în cazul 

radioterapiei stereotactice a fost raportată o rată scăzută a RIM [ 45 ]. 

RR de la RIM după radioterapie 
Organele din vecinătatea malignității primare prezintă un risc diferit pentru dezvoltarea RIM. Factorii menționați 

anterior (radiosensibilitatea organelor, tehnica de planificare și dozimetria) sunt responsabile în principal de 

diferența dintre RR. După ce a trecut prin literatura de specialitate disponibilă, s-au sintetizat rezumatele RR ale 

RIM în organele adiacente primelor maladii mamare, prostate și cervicale ( Tabelul 4 ) [ 3 , 46 , 47 ]. 

Tabelul 4 
Riscul de dezvoltare a RIM 

Radioterapia pentru boala primară RIM Risc relativ de dezvoltare a RIM 

Sânul [ 46 ] 

Cancerul esofagian 2.19 la 15 ani de radioterapie 

Cancer de plamani 
1,62 la 10 – 14 ani  
1,49 la ≥ 15 ani 

Leucemie mieloidă 2,99 la 1 – 5 ani 

Al doilea cancer mamar 
1,34 la 5-10 ani  
1,26 la 15+ ani 

Prostata [ 47 ] Rectal cancer 

1,26 după EBRT  
1,08 după brahiterapie  
1,21 după EBRT și brahiterapie 
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Radioterapia pentru boala primară RIM Risc relativ de dezvoltare a RIM 

Cancerul vezicii urinare Rata de risc de 1,5 

Cervix [ 3 ] 

Carcinom al vezicii urinare 4.5 

Vaginal cancer 2.7 

Limfomul non-Hodgkin 2.5 

Rectal cancer 1.8 

leucemie 2.0 

Stomacul carcinomului 2.1 

Tumorile osoase 1.3 

Malignitate uterină 1.3 

Concluzie 
Radioterapia este o modalitate importantă de tratament în îngrijirea oncologică. malignitatile induse de 

radioterapie RIM-urile sunt considerate ca fiind una dintre cele mai semnificative complicații târzii ce pun în pericol 

viața  ale radioterapiei. O serie de concluzii generale pot fi trase din discuția de mai sus. 

1) Carcinomul și leucemia sunt frecvent observate la organele care primesc radiații cu doză mică; întrucât 

sarcoamele sunt mai frecvente în țesuturi sau organe care primesc radiații cu doză mare. 

2) RIM-urile sunt mai frecvente cu radiațiile orthovoltage și LET ridicate. 

3) Copiii prezintă un risc mai mare decât adulții, cu chimioterapie și diverse tulburări ereditare, care cresc riscul. 

4) O incidență crescută este observată la IMRT comparativ cu 3D-CRT datorită distribuției dozei (volum mai mare 

iradiat la doze mai mici). 

Terapia prin radiații fiind una dintre modalitățile majore de tratament ale cancerului poate provoca uneori și cancer, 

deci poate fi considerată cu adevărat o „sabie cu două tăișuri”. MALIGNITATEA INDUSA DE RADIATII RIM 

este un efect secundar și INEVITABIL  al radioterapiei, a cărui patogenie exactă nu este bine înțeleasă. Pana 

la data actuala  histologia RIM nu poate fi diferentiata de tumora care apare in mod natural. 
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Intervenții naturale ale produselor pentru efecte secundare induse de 

chimioterapie și radioterapie 

Abstract 
cancerul este a doua cauză principală de deces în lume. Chimioterapia și radioterapia sunt tratamentele obișnuite 

pentru cancer. Cu toate acestea, dezvoltarea efectelor adverse rezultate din chimioterapie și radioterapie împiedică 

utilizarea clinică și reduce negativ calitatea vieții la pacienții cu cancer. Produsele naturale, inclusiv extractele brute, 

fracțiunile îmbogățite cu componente bioactive și compușii puri, preparați din ierburi, precum și formulele pe bază 

de plante, s-au dovedit a preveni și trata cancerul. De interes semnificativ, unele produse naturale pot 

reduce mucozita orală indusă de chimioterapie și radioterapie, toxicitate gastrointestinală, hepatotoxicitate, 

nefrotoxicitate, leziuni ale sistemului hematopoietic, cardiotoxicitate și neurotoxicitate. Această revizuire se 

concentrează în detaliu asupra eficacității acestor produse naturale și descrie mecanismele posibile ale acțiunilor de 

reducere a efectelor secundare induse de chimioterapiei și radioterapie. Progresele recente în eficacitatea 

suplimentelor alimentare naturale pentru a contracara aceste efecte secundare sunt evidențiate. În plus, acordăm o 

atenție deosebită microbiotei intestinului în contextul potențialului prebiotic al produselor naturale pentru protecția 

împotriva toxicității induse de terapia cancerului. Concluzionăm că unele produse naturale sunt o perspectivă 

terapeutică potențială pentru prevenirea și tratamentul efectelor secundare induse de chimioterapiei și 

radioterapie. Sunt necesare studii suplimentare pentru a valida eficacitatea produselor naturale la pacienții cu cancer 

și pentru a elucida mecanismele care stau la baza acestora. 

Introducere 
cancerul este una dintre cele mai frecvente cauze de deces la nivel mondial (Mcguire, 2016 ). Chimioterapia și 

radioterapia sunt abordările cele mai extinse pentru gestionarea cancerului. Cu toate acestea, efectele adverse 

provocate de chimioterapie și radioterapie, inclusiv mucozita orală, toxicitatea gastrointestinală, 

hepatotoxicitatea, nefrotoxicitatea, leziunile sistemului hematopoietic, cardiotoxicitatea și 

neurotoxicitatea, împiedică utilizarea clinică. Ulterior, aceste efecte dăunătoare reduc adesea calitatea vieții la 

pacienții cu cancer și pot duce la întreruperea tratamentului (Shapiro, 2016 ; Turcotte et al., 2017 ). Prin urmare, este 

important să se dezvolte strategii eficiente de management împotriva  efectelor secundare induse de chimioterapie și 

radioterapie. 

Produsele naturale, inclusiv extractele brute, fracțiunile îmbogățite cu componente bioactive și compușii puri 

derivați din ierburi, precum și formulele pe bază de plante, s-au dovedit a preveni și trata cancerele (Sanders și 

colab., 2016 ). Studiile clinice și studiile preclinice arată că unele produse naturale pot reduce mucozita orală, 

toxicitate gastrointestinală, hepatotoxicitate, nefrotoxicitate, leziuni ale sistemului hematopoietic, cardiotoxicitate și 

neurotoxicitatea induse de chimioterapie și radioterapie. Suplimentele naturale care conțin anumite ingrediente, cum 

ar fi extractul de ginseng, extractul de semințe de struguri și curcumina, promovează recuperarea de la boli 

grave și ameliorează efectele secundare induse de chimioterapie și radioterapie. Microbiota stomacului joacă rolul 

în modularea acțiunii medicamentului (Curro, 2018 ), posibil să evalueze riscul de toxicitate gastro-intestinală 

severă. medicina plantelor are potențialul de a îmbunătăți sănătatea digestivă (Peterson et al., 2018 ). Scopul 

acestei revizuiri este de a rezuma dovezile recente în detaliu despre eficacitatea produselor naturale și de a descrie 

mecanismele posibile ale acțiunilor de reducere a efectelor secundare induse de chimioterapie și 

radioterapie. Această revizuire atrage, de asemenea, atenția specială asupra progreselor recente în ceea ce 

privește eficacitatea suplimentelor alimentare naturale și modularea produselor naturale pe microbiota pentru a 

proteja împotriva toxicității induse de terapia cancerului. 

Prevenirea mucozitei orale parțial prin reducerea stresului oxidativ, a 

inflamației și a infecției 
Mucozita orală este o complicație obișnuită la pacienții supuși chimioterapiei și radioterapiei, care este inițiată 

parțial de stres oxidativ și de inflamație.  medicamentele derivate din plante și alte medicamente naturale 

antiinflamatorii  demonstrează recent că se tine sub control mucozita orală indusă de chimioterapie (Panahi și 

colab., 2016 ; Mahendran și colab., 2018 ). 

 Plantago major este o planta perena erbacee cea mai abundenta care a fost folosita in mod traditional de sute de ani 

si este eficienta ca un vindecator de rani cu activitati anti-ulcerative, antiinflamatoare, anti-bacteriene, antivirale si 

antioxidante (Adom și colab., 2017 ). Mai mult, extractul său este raportat că are un efect anticanceros în tumora 

ascitică Ehrlich purtând șoareci Balb / C (Ozaslan și colab., 2007 ).  
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Un studiu clinic de fază III de fază III de fezabilitate randomizată arată că extractul Plantago major  , clorhexidina 

0,12% și soluția de bicarbonat de sodiu 5% pot administra eficient mucozita orală la pacienții cu cancer cu mucozită 

de gradul II-III (Cabrera-Jaime et al., 2018 ) . 

Stomatita severă poate întrerupe sau întrerupe terapeutica împotriva cancerului și poate crește riscul infecțiilor 

locale și sistemice. 

 Medicamentul tradițional japonez (Kampo) Hangeshashinto (TJ-14) ameliorează eficient mucozita orală indusă 

de chimioterapie la pacienții cu cancer gastric și cancer colorectal prin antioxidare și antiinflamare (Matsumoto et 

al., 2015 ; Nishikawa et al., 2018 ) suprimarea chemotaxiei celulelor inflamatorii și a expresiei ciclooxigenazei-2 

(COX2) (Kamide și colab., 2017 ). 

Chamomile -musetel( Matricaria recutita ) sunt plante medicinale utilizate pe scară largă în medicina tradițională 

pentru acțiunile antioxidante, antimicrobiene și antiinflamatorii (Gomes et al., 2018 ), care pare a fi o alternativă 

promițătoare pentru tratamentul mucozita orală indusă de 5 – fluorouracil și stomatita aftoasă recurentă (Seyyedi și 

colab., 2014 ; Gomes și colab., 2018 ). Aznol apă de gură, combinată cu extract de musetel și Hangeshashinto, 

ameliorează stomatita într-o mică cohorta de pacienți cu cancer pulmonar tratați cu afatinib (Kato et al., 2017 ).  

Aloe vera , medicament – planta din zona tropicală, a fost utilizata pentru tratarea afecțiunilor cutanate cu efecte 

anti-bacteriene și de vindecare a rănilor. Apa de gura cu Aloe reduce semnificativ intensitatea stomatitei induse de 

chimioterapie si a durerii la pacientii cu limfom si leucemie si, eventual, imbunatateste starea nutritionala a 

pacientilor cu cancer (Mansouri et al., 2016 ). 

Produsele nutriționale naturale sunt, de asemenea, investigate pentru a reduce mucozita orală indusă de 

chimioterapia și radioterapie. 

 Turmeric (rizomul de Curcuma longa ) este un condiment tradițional și planta medicinala cu multe beneficii 

pentru sănătate. Turmeric și ingredientul său activ curcumină au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Efectele 

anticanceroase ale curcuminei au fost demonstrate în mai multe studii preclinice, precum și în studiile clinice de fază 

I / II (Hatcher et al., 2008 ). Curcuminul in apă de gură este considerat a fi mai bun decât apa de gură cu 

clorhexidină în ceea ce privește vindecarea rapidă a rănilor la pacienții adulți cu mucozită orală indusă de 

chimioterapie și radioterapie (Patil și colab., 2015 ). 

Zingiber officinale (ghimbir) este, de asemenea, folosit ca medicament tradițional cu beneficii pentru sănătate 

pentru a trata durerile și durerile musculare la nivel mondial. Ingredientele principale 6-gingerol și 6-shogaol sunt 

raportate la mucozita ulcerativă orală ulcerativă indusă de 5-fluorouracil și durerea prin reglarea canalelor Na + , 

jucând un rol esențial în analgezia durerii asociate gingivilor (Hitomi et al., 2017 ).  

Tocotrienolii sunt compuși naturali din ulei vegetal, care sunt un analog promițător al vitaminei E pentru terapiile 

canceroase prin sensibilizarea celulelor canceroase la agenții chimioterapeutici (Sailo și colab., 2018 ). γ-

Tocotrienolul poate preveni generarea de specii reactive de oxigen de tip 5-fluorouracil în keratinocitele orale pe 

cale umană prin stabilizarea activării factorului 2 nuclear (Nrf2), un factor de transcripție regulator principal 

dependent de redox (Takano și colab. ., 2015 ). 

Quercetin, un flavonoid natural îmbogățit în legume și plante comune, are efecte antioxidante și 

antiinflamatorii. Administrate capsule de quercetin 250 mg de două ori pe zi, timp de 4 săptămâni, pot reduce 

incidența mucozitei orale la pacienții care suferă in urma administrarii de chimioterapie în doze mari pt malignitate 

hepatică (Kooshyar et al., 2017 ). 

Mierea produsă de albinele din nectarul de flori este un medicament popular încă din cele mai vechi timpuri în 

multe țări. O meta-analiză indică faptul că mierea poate reduce în mod eficient incidența mucozitei orale induse 

chimioterapiei și de radioterapie (Xu și colab., 2016 ). Dovezi clinice suplimentare demonstrează eficacitatea sa ca 

măsură preventivă și terapeutică pentru mucozita orală asociată chimioterapiei la pacienții oncologie pediatrică 

(Friend et al., 2018 ). Există o interacțiune potențială între micromediul oral și dezvoltarea mucozitei. Tratamentul 

cu miere produce reducerea semnificativă a mucozitei orale asociate cu Candida și infecția bacteriană patogenă 

aerobă și mărește greutatea corporală, întârzie apariția mucozitei orale și scade severitatea durerii (Al Jaouni et 

al., 2017 ). 

 În Turcia, melasa de dud negru este un aliment utilizat pe scară largă ca intervenție tradițională pentru tratamentul 

mucozitei. Recent, utilizarea melaselor de dud negru este demonstrată a fi o intervenție eficientă în prevenirea 

mucozitei orale induse de radiații la pacienții cu cancer de cap și gât (Demir Dogan et al., 2017 ). 

Propolisul este un produs natural colectat de albine și conține flavonoide cu efecte anti-ulceroase, anti-bacteriene, 

anti-fungice,de  vindecare și antiinflamatoare (Dodwad și Kukreja, 2011). apă de gură cu propolis previne și vindecă 

mucozita orală indusă de chimioterapie sau radioterapie la pacienții cu cancer de cap și gât sau 

leucemie (Javadzadeh Bolouri et al., 2015 ; Eslami și colab., 2016 ). Cu toate acestea, raportul timpuriu al unui 

studiu randomizat dublu-orb, controlat cu placebo, arată că propolisul NU poate fi recomandat pentru mucozita orală 
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severă la copiii tratați cu chimioterapie (Tomazevic și Jazbec, 2013 ). Produsele naturale din această parte împreună 

cu caracteristicile relevante ale studiilor respective sunt rezumate în Tabelul1. 

tabelul 1 
Produse naturale în reducerea mucozitei orale induse de  chimioterapie și radioterapie. 

Nume 

Efect / 

Mecanismul 

Setare 

experimentală 

/ model Ingrediente / Sursa Referințe 

P. major Anti-inflamație 

pacienţii 

cancer 

O varietate de compuși 

bioactivi, incluzând 

flavonoide, alcaloizi, 

terpenoizi, derivați ai 

acidului cafeic și glicozide 

iridoide 

Cabrera-Jaime și 

colab., 2018 

Hangeshashinto 

Anti-oxidare și 

antiinflamare 

pacienţii 

cancer 

Realizat din tuberculi 

de Pinelliae, Scutellariae 

radix, Glycyrrhizae radix, 

Zizyphi fructus, Radacina 

de ginseng, rhizoma din 

procesarea Zingiberis și 

rhizomul 

Coptidis Principalii 

componenți chimici: 

baicalină, baicalein, 

wogonin, acteozid, clorură 

de berberină, coptisină, [6] -

giererol, licitritină, acid 

glicirizic, ginsenosid Rg1, 

ginsenosid Rb1, corymbosid 

și acid homogentisic 

Matsumoto și 

colab., 2015 ;Kamide și 

colab., 2017 ;Nishikawa și 

colab., 2018 

Muşeţel 

Anti-oxidare, 

antimicrobiană 

și antiinflamare 

pacienţii 

cancer 

Terpenoidele, favonoidele, 

cumarinele, alcaloizii, 

polizaharidele și derivații 

glicozidici 

Seyyedi și 

colab., 2014 ;Gomes și 

colab., 2018 

A. vera 

Îmbunătățirea 

stării 

nutriționale 

pacienţii 

cancer 

Acid oleic, tanin, saponin, 

flavonoide și terpenoide Mansouri și colab., 2016 

Curcumina 

Anti-oxidare, 

antiinflamare și 

anti-cancer 

pacienţii 

cancer 

Componenta bioactivă a lui 

Curcuma longa L. Patil și colab., 2015 
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Nume 

Efect / 

Mecanismul 

Setare 

experimentală 

/ model Ingrediente / Sursa Referințe 

Ghimbir 

Reglementarea 

canalelor Na + 

pacienţii 

cancer 6-gingerol și 6-shogaol Hitomi și colab., 2017 

y-Tocotrienoli 

Prevenirea 

generării ROS 

prin stabilizarea 

activării Nrf2 

pacienţii 

cancer Analogi ai vitaminei E Takano și colab., 2015 

quercetin 

Anti-oxidare și 

antiinflamare 

pacienţii 

cancer 

Bogat în legume și ierburi 

zilnice Kooshyar și colab., 2017 

Miere 

Reducerea 

mucozitei orale 

asociate 

cu Candida și 

infecția 

bacteriană 

patogenă aerobă 

pacienţii 

cancer 

Glucoză, fructoză, acizi, 

proteine, minerale și 

polifenoli 

Xu și colab., 2016 ; Al 

Jaouni și 

colab., 2017 ;Friend și 

colab., 2018 

 melasă de dud 

Negru antimicrobiana 

pacienţii 

cancer Fenoli și acizi grași 

Demir Dogan și 

colab., 2017 

Propolis 

Nu se 

recomandă 

pentru mucozita 

orală severă 

pacienţii 

cancer 

Un produs natural colectat 

de muncitorul de albine 

Tomazevic și 

Jazbec, 2013 ;Javadzadeh 

Bolouri și 

colab., 2015 ;Eslami și 

colab., 2016 

Deschideți într-o fereastră separată 

Atenuarea toxicității gastrointestinale prin reglarea funcției gastro-

intestinale și microbiotei intestinale 
Cele mai frecvente toxicități gastrointestinale induse de chimioterapie și radioterapie includ greață, vărsături și 

diaree. În 2016, Chen și colab. au efectuat o revizuire sistematică și meta-analiză (între 2005 și 2013) și arătat 

că Atractylodes macrocephala, Poria cocos, Cox lacryma-jobi, Astragalus membranaceus, Glycyrrhiza 

uralensis și Panax ginseng pot reduce semnificativ greața și vărsăturile induse de oxaliplatină în cancerul 

colorectal Chen MH și colab., 2016 ). 

Bacopa monnieri este utilizat în mai multe sisteme tradiționale de medicamente pentru tratamentul epilepsiei, 

depresiei și durerii neuropatice. Fracțiunea ei de bogată în bacozidă – n-butanol antagonizează reacția de respirație și 

vărsături induse de cisplatină (Ullah și colab., 2017 ). 

Ginseng roșu, un produs cu proces de aburire și uscare a ginsengului proaspăt, conține majoritatea 

ginsenosidelor. Mecanismele sale anticanceroase includ, în principal, stoparea ciclului celular, inducerea apoptozei / 

paraptozei și inhibarea angiogenezei (Wang și colab., 2016 ). Recent,  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B68
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B165
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B87
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B188
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B53
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B39
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B168
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B76
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B50
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/table/T1/%3Freport%3Dobjectonly&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhgt71ZBfQDKuiLwJy3H8ERNYqTCcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B25
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B171
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B176


un studiu randomizat dublu-orb, controlat cu placebo, demonstrează că Red Ginseng scade simptome de greață, 

vărsături, dispnee și oboseală, iar eficacitatea și siguranța acesteia pot îmbunătăți calitatea vieții la pacienții cărora li 

se administrează șase cicluri de chimioterapie adjuvantă pe bază de taxan și platină după citoreductiva 

chirurgie (Kim HS și colab., 2017 ). Un studiu randomizat dublu-orb controlat cu fază II, controlat cu placebo, arată 

că un 6-gingerol e sigur și bine tolerat îmbunătățește rata globală de răspuns total la greață și vărsături, la pofta de 

mâncare și la calitatea vieții la pacienții cu cancer cu rezecție chirurgicală a tumorii primare și moderat la 

chimioterapia adjuvantă extrem de emetogenă (Konmun et al., 2017 ), demonstrând în continuare că suplimentarea 

cu ghimbir poate reduce în mod semnificativ severitatea greației induse de chimioterapie la pacienții adulți cu 

cancer (Ryan et al., 2012 ).  

Rhus coriaria , un arbust înflorit, posedă un efect anticancer împotriva celulelor cancerului colorectal uman și 

asupra celulelor cancerului de sân triple-negativ (El Hasasna și colab., 2015 , 2016 , Athamneh și 

colab., 2017 ). Extractele sale de rășină atenuează angiogeneza și se utilizează în tratamentul și gestionarea 

cancerului în Kenya (Ochwang’i și colab., 2014 ; Mirian și colab., 2015 ). 

Bunium persicum este o plantă perena în Iran. Un studiu clinic randomizat, dublu-orb, crossover, arată că 

Persumac, o combinație de R. coriaria și B. persicum , poate fi utilă la pacienții cu greață și vărsături induse de 

chimioterapie refractară (Nazari et al., 2017 ). 

Decoctarea Huang-Qin este descris pentru prima dată în medicina chineză canonică cu aproximativ 1800 de ani în 

urmă pentru tratamentul diferitelor simptome gastro-intestinale, incluzând greață, vărsături și diaree.Acest decoct 

atenuează toxicitatea gastrointestinală indusă de irinotecan și diareea la șobolani, posibil prin reglarea căii glicinei, 

serinei și treoninei, precum și a homeostazei metabolismului acidului biliar.Scutelleria baicalensis poate juca un rol 

crucial în efectul terapeutic al acestui decoct asupra diareei induse de irinotecan (Cui și colab., 2017 ; Wang X. și 

colab., 2017 ). 

De remarcat că absorbția și digestia nutrienților în tractul gastrointestinal pot fi compromise în timpul chimioterapiei 

și leziunilor induse de radioterapie asupra mucoasei gastrointestinale necanceroase. În 2018, Mahendran și 

colab. revizuiesc și arată că medicamentele derivate din plante și unele medicamente naturale cu rol antiinflamare 

gestionează mucozita gastrointestinală provocată de chimioterapie (Mahendran et al., 2018 ). Alte experimente pe 

animale confirmă eficacitatea medicamentelor pe bază de plante asupra mucozitei intestinale.  

Wei-Chang-An pilula, un preparat farmaceutic tradițional chinezesc, are avantaj antiinflamator și reglarea 

gastrointestinală în bolile digestive. Această pilulă promovează recuperarea funcției intestinale în mucozita 

intestinală indusă de 5-fluorouracil la șoareci prin ameliorarea diareei severe și inhibarea golării gastrice și a 

tranzitului gastrointestinal în homeostaza intestinală (Chen Y. și colab., 2016 ). 

Bu-Zhong-Yi-Qi decoct, un medicament tradițional chinezesc pe bază de plante, este utilizat pe scară largă în Asia 

ca tratament alternativ pentru reducerea efectelor secundare ale chimioterapiei. Acest decoct protejează împotriva 

mucozitei intestinale induse de 5-fluorouracil la șoareci (Gou și colab., 2016 ). 

Saireito (TJ-114) este adesea utilizat pentru tratarea bolilor inflamatoriicum ar fi artrita reumatoidă, lupusul 

eritematos sistemic și sindromul nefrotic. TJ-114 poate reduce mucozita intestinală indusă de 5-fluorouracil la 

șoareci prin inhibarea apoptozei mediate de citokine în celulele criptului intestinal (Kato și colab., 2015 ). 

Rădăcina Rehmannia glutinosa este una dintre medicamentele pe bază de plante chinezești utilizate în mod 

obișnuit. Produsele sale aburice(aburite) atenuează mucozita indusă de metotrexat de șobolan prin inhibarea 

stresului oxidativ și a inflamației (Shi și colab., 2016 ). 

Licorice/lemn dulce ( G. uralensis ) este raportat că posedă activitate antitumorală și tratează eficient ulcerul 

peptic. Produsul său derivat de tripepenoid pentaciclic 18β-gliciretinic are efecte antiinflamatorii, hepatoprotectoare 

și antioxidante. Acest compus previne daunele intestinale oxidante induse de cisplatină la șobolani, posibil prin 

inhibarea factorului nuclear-kappa B (NF-κB) și a caspazelor (Rashid și colab., 2017 ).  

Rutina cu acțiuni anti-inflamatorii cu efect de curățare a radicalilor liberi protejează în mod semnificativ împotriva 

leziunilor leziunii intestinale induse de metotrexat la șobolani (Gautam și colab., 2016 ). 

  

Sămânța Nigella sativa/negrilica este un medicament tradițional pe bază de plante din întreaga lume. Uleiul său 

este benefic într-o gamă largă de afecțiuni gastro-intestinale și atenuează în mod semnificativ modificarea indusă de 

cisplatină a enzimelor de membrană de pe marginea pensulei, a metabolismului carbohidraților și a sistemului 

antioxidant în intestinul șobolanilor (Shahid și colab., 2017b ). Tiochinona, un ingredient principal  derivat din acest 

ulei de semințe negrilica, îmbunătățește funcția gastrointestinală, precum și starea redox și metabolică a țesutului 

mucoaselor intestinale în modelul de șobolan al leziunii intestinale induse de cisplatină (Shahid și colab., 2017a ). 

Esofagita indusă de radioterapie și enteropatia sunt problemele majore pentru supraviețuitorii de cancer pe termen 

lung (Kim JS et al., 2017 ). 
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Medicamentul chinezesc pe bază de plante Zhu-Ye-Shi-Gao granule poate trata ulcerul recidiv oral și faringita 

cronică. Un studiu clinic uman controlat randomizat arată că această granulă reduce incidența și gradul esofagitei 

induse de radiații acute, demonstrând eficacitatea și siguranța acesteia la pacienții cu cancer pulmonar, esofag sau 

mediastinal (Wang LJ et al., 2017 ). 

De asemenea, Aloe vera tratează în mod eficient protocita de radiație acută la pacienți după terapia cu radiații 

externe a malignității pelvine (Sahebnasagh et al., 2017 ). 

Oroxilina este un flavonoid natural izolat din S. baicalensis și demonstrează efectul său anticancer asupra celulelor 

carcinomului hepatocelular primar uman și asupra modelului de hematom tumoral derivat de la pacient (Wei și 

colab., 2017 ). Acest compus ar putea fi un radiosensibilizator promițător prin inducerea fazei G2 / M și activarea 

apoptozei celulare în carcinomul esofagian cu celule scuamoase expuse radioterapiei (Tan și colab., 2017 ). 

Extractele de semințe de struguri și proantocianidinele sale sunt utilizate în mod obișnuit ca suplimente 

alimentare pentru proprietățile antioxidante la pacienții cu cancer (Bagchi și colab., 2014 ). O revizuire  sistematică 

a studiilor preclinice arată că extractele de semințe de struguri pot atenua toxicitatea indusă de chimioterapie și 

radioterapie (Olaku et al., 2015 ). Proantocianidinele din semințe de struguri au acțiune radioprotectoare (Katiyar și 

colab., 2017 ; Yang și colab., 2017 ). 

Ceaiul verde conține un conținut ridicat de catechine. În comparație cu grupul tratat cu placebo,cei ce au luat 

comprimatul prezintă mai puțină frecvență și severitate a diareei induse de radioterapie, dar nu și vărsături la 

pacienții cu tumori abdominale și maligne pelvine după administrarea radioterapiei (Emami et al., 2014 ). Prin 

urmare, un amestec de extract de ceai verde și semințe de struguri este considerat un bun radioprotector și modulator 

imunitar, indicând posibila utilizare ca adjuvant în timpul radioterapiei (El-Desouky et al., 2017 ). 

Silymarina(din armurariu), un complex de flavonolignani extrași din armurariu ( Silybum marianum ), a fost 

folosit de secole pentru tratarea diferitelor boli cu activități antioxidante și antiinflamatoare. Principala sa silibinină 

constituentă este raportată pentru radiosensibilizarea cancerului de prostată prin inhibarea semnalizării reparării 

ADN (Nambiar et al., 2015 ) și îmbunătățirea răspunsului la radioterapie în cancerul vezicii invazive (Prack 

McCormick și colab., 2018 ). 

 Nephelium lappaceum este o cultură importantă comercială cu nutrienți și constituenți bioactivi. Geraninul – 

polifenol hidrolizabil are proprietăți antioxidante bune și protejează celulele cripte intestinale de moartea celulelor 

induse de iradierea γ la șoareci prin suprimarea leziunilor ADN, fiind considerat un agent radioprotector (Bing et 

al., 2013 ). 

Clerodendrum infortunatum bogat în flavonoide și saponine este folosit în medicina tradițională Ayurvedic și 

Siddha. Extractul său hidroalcoolic reduce distrugerea indusă de radiații la celulele criptante intestinale și suprimă 

raportul BCL2 asociat cu proteina X (Bax) / limfomul celulelor B (Bcl-2), gena de reparare a genei ataxie 

telangiectasie mutată (ATM) și gena COX-2 la șoareci expuși la radiația γ a întregului corp (Chacko și 

colab., 2017 ). 

Microbiota intestinală este o comunitate vastă de specii bacteriene sinergice care oferă beneficii pentru sănătate 

gazdei (Westfall et al., 2018 ). Tractul gastrointestinal formează țintele  toxicității induse de chimioterapiei și 

radioterapie, provocând dezechilibre în microbiota intestinală (disbioza) (Serban, 2014 , Wardill și Tissing, 2017 , 

Bruneau și colab., 2018 ; Curro, 2018 ). 

Fucoidanii, un grup de anumite polizaharide sulfatate conținând fucoză, sunt componente naturale ale anumitor alge 

marine comestibile și echinoderme din Japonia și Coreea. Intervenția cu Fucoidan poate ameliora leziunea 

mucoaselor intestinale induse de ciclofosfamid prin scăderea inflamației și creșterea expresiei proteinei de joncțiune 

strânsă la șoareci. Greutatea moleculară scăzută a fucoidanului (50 kDa) crește remarcabil abundența 

speciilor Coprococcus, Rikenella și Butyricicoccus de acizi grași cu catenă scurtă (SCFA) din mucoasa intestinală 

comparativ cu grupa ciclofosfamidă, posibil ca un supliment eficient pentru a proteja  barierei intestinale a mucoasei 

împotriva leziuni  din timpul chimioterapiei prin microbiotă intestinală (Shi și colab., 2017 ). 

PHY906 este derivat din Huang-Qin-Tang, ca modulator al chimioterapiei bazate pe irinotecan la pacienții cu 

cancer colorectal avansat (Kummar et al., 2011 ). De notat, bacteriile intestinale pot metaboliza irinotecanul și 

PHY906. La șoarecele purtător de tumori Colon-38, modificarea populației de bacterii intestinale nu poate afecta 

capacitatea PHY906 de a spori activitatea antitumorală a irinotecanului sau de a reduce toxicitatea intestinală indusă 

de irinotecan, indicând faptul că speciile majore de bacterii intestinale nu pot apărea pentru a avea un rol în creșterea 

indexului terapeutic al irinotecanului la șoarecii purtători de tumori tratați cu PHY906 (Lam et al., 2014 ). SN-38-

glucuronida este un metabolit activ al clorhidratului de irinotecan pentru a fi responsabil pentru toxicitatea 

gastrointestinală. Este interesant faptul că baicalinul, constituent principal al PHY906, reduce absorbția SN-38 

mediată de transportul intestinului transportor al anionilor organici (OATP) 1B1, demonstrând capacitatea sa de a 

preveni toxicitatea gastrointestinală (Fujita et al., 2016 ).  
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Sheng-Jiang-Xie-Xin decoct– o formulă clasică tradițională chineză în Shang Han Lun , a fost aplicată pentru a 

trata gastroenterită, colită ulcerativă și diaree, precum și toxicitate gastrointestinală indusă de irinotecan. Recent, 

acest decoct se referă la modificarea farmacocineticii irinotecanului și a metaboliților săi (SN-38 și SN-38G) pentru 

ameliorarea diareei induse de irinotecan la șobolani, parțial prin modificarea carboxiesterazei 2 (CES2) și uridin 

difosfat-glucuronoziltransferazei jejunale 1A1 (UGT1A1 ) (Guan și colab., 2017 ). Aceste observații indică faptul că 

pacienții cu cancer cu profiluri microbiologice diferite ale intestinului pot beneficia de tratament natural alături de 

chimioterapie și radioterapie. Produsele naturale din această parte împreună cu caracteristicile relevante ale studiilor 

respective sunt rezumate în  Tabelul2 . 

tabel 2 
Produse naturale în reducerea toxicității gastro-intestinale induse de chimioterapie și radioterapie. 

Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

B. monnieri 

Prevenirea creșterii 

dopaminei în 

trunchiul cerebral și 

creșterea numărului 

de 5-HT din intestin 

Emiterea indusă de 

cisplatină în Suncus 

murinus 

Bacozidul II, bacozida A3, 

bacozaponina C și izomerul 

bacazaponinei C Ullah și colab., 2017 

Ginseng roșu Anti-inflamație pacienţii ginsenozide 

Kim HS și 

colab., 2017 

6-Gingerol 

Activitatea anti-

emetică prin 

inhibarea receptorilor 

neurokinin-1, 

serotoninei și 

dopaminei pacienţii 

O componentă majoră a 

ghimbirului 

Konmun și 

colab., 2017 

Persumac Necunoscut pacienţii R. Coriaria și B. Persicum 

Nazari și 

colab., 2017 

Huang-Qin 

decoct 

Reglarea căii de 

glicină, serină și 

treonină, precum și 

homeostazia 

metabolismului 

acidului biliar 

Iritația gastro-

intestinală indusă 

de irinotecan și 

diaree la șobolani 

Compuși chimici principali: 

baicalin, wogonozid, oroxilin-A-

glucozid, baicalein, wogonin, 

orxilin-A, paeoniflorin, acid 

glicirizic, acid gliciretinic, 

lichitritin, isoliquirition, 

lichiritigenin, isoliquiritigenin și 

ononin 

Cui și 

colab., 2017; Wang 

X. și colab., 2017 

Wei-Chang-An 

pilula 

Antiinflamarea și 

reglarea 

gastrointestinală 

5-fluorouracil 

indusă de mucozită 

intestinală la 

șoareci 

Realizat din extractele de Radix 

aucklandiae, Moschus, Lignum 

santali, Lignum aquilariae 

resinatum, Cinnabaris, Cortex 

magnoliae officinalis, Fructus 

Chen Y. și 

colab., 2016 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

aurantii, Radix et rhizoma rhei, 

Pulvis crotonis tiglium,Rhizoma 

chuanxiong și Fructus jujubae 

Principalii constituenți chimici: 

costunolid, naringin, hesperidină, 

neohesperidină, magnolol, 

honokiol, aloe-emodin, rhein, 

emodin, chrysophanol și physcion 

Bu-Zhong-Yi-Qi 

decoct 

Reducerea apoptozei 

și necrozei în 

epiteliul mucoaselor 

intestinale prin 

suprimarea 

upregulării /cresterii 

citokinelor 

inflamatorii 

5-fluorouracil 

indusă de mucozită 

intestinală la 

șoareci 

Fabricat din Radix Astragalus 

membranaeus, Radix Panax 

ginseng, Radix Angelica sinensis, 

Glycyrrhiza uralensis, Cimicifuga 

foetida Herba Bupleurumchinense, 

Citrus sinensis 

Osbeck și Atractylodes 

macrocephalaPrincipalii 

componenți chimici: astragalozide, 

derivați de acil sucroză, 

dihidroxiflavon-glucopiranozidă, 

lichitritină, apicidură lichitritină, 

neolicuroside, hesperidin , 

trihidroflavon-diglucopiranozidă și 

acid cimicifugic F Gou și colab., 2016 

Saireito (TJ-114) 

Inhibarea apoptozei 

mediate de citokine 

în celulele criptului 

intestinal 

5-fluorouracil 

indusă mucozită 

intestinală la 

șoareci 

O formulă combinată a shosaikoto 

și goreisan conținând 

saikosaponină, ginsenosidă, 

glicirizină, gingerol și shogaol Kato și colab., 2015 

R. glutinosa 

Inhibarea stresului 

oxidativ și a 

inflamației 

Mucozita 

intestinală indusă 

de metotrexat la 

șobolani 

Glicozide Iridoide, glicozide de 

fenoetilalcool și derivați de furfural Shi și colab., 2016 

Acid 18β-

gliciretinic 

Inhibarea NF-kB și a 

caspazelor nucleare 

leziunea intestinală 

oxidativă de 

Cisplatina indusă la 

șobolani 

Un derivat triterpenoid pentaciclic 

obținut din leucoplastia din ierburi 

Rashid și 

colab., 2017 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

rutina 

Anti-oxidare și 

antiinflamare 

Deteriorarea 

leziunii intestinale 

induse de 

metotrexat la 

șobolani 

O glicozidă flavonică găsită pe larg 

în ceaiul negru, coaja de piele de 

mere și hrișcă 

Gautam și 

colab., 2016 

Ulei de N. sativa Anti-oxidare 

Boala intestinală 

indusă de cisplatină 

la șobolani 

Bogate în acizi grași polinesaturați, 

cum ar fi acizii grași omega-3 și 

omega-6, fitosterolii și alte 

substanțe, inclusiv tiomchinona 

(până la 25% în ulei volatil), 

carvacrol, t-anetol, 

sesquiterpenelongifolene și 4 

terpinol 

Shahid și 

colab., 2017b 

Thymoquinone Anti-oxidare 

Tratamentul 

intestinal indus de 

cisplatină la 

șobolani 

Principiu principal derivat din 

uleiul de N. sativa 

Shahid și 

colab., 2017a 

Granulă Zhu-Ye-

Shi-Gao 

Inhibarea eliberării 

citokinelor 

inflamatorii cum ar fi 

IL-1 (3, IL-8 și 

factorul de necroză 

tumorală-a 

Pacienți cu cancer 

pulmonar, esofag 

sau mediastinal 

Fabricat din frunze de bambus, 

ghips fibrosuum, ginseng, 

Ophiopogon japonicas, Pinellia 

ternate, Glycyrrhiza uralensis și 

Oryza Principalele componente 

chimice: sativa Ginsenosid, 

ruscogenin, acid succinic și acid 

glicirizic 

Wang LJ și 

colab., 2017 

A. vera Anti-inflamație pacienţii 

Mananele acetilate, polimemani, 

anthrachinon C-glicozide, antroni, 

emodin și diferite lectine 

Sahebnasagh și 

colab., 2017 

Oroxylin 

Inducerea fazei G2 / 

M și activarea 

apoptozei celulare 

Celulele TE13 și 

ECA109 

Un flavonoid natural izolat din S. 

baicalensis Tan și colab., 2017 

proanthocyanidin 

Repararea activării 

dependente de ADN 

a sensibilității 

imune;ameliorarea 

Cu celule HFL1 

tratate prin iradiere O clasă de polifenoli 

Katiyar și 

colab., 2017; Yang 

și colab., 2017 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

disfuncției 

mitocondriale 

Ceai verde 

Mecanism 

antioxidant, 

antibacterian, 

antiinflamator și anti-

intestinal 

Pacienți cu 

abdomen și 

malignitate 

pelviană catechine 

Emami și 

colab., 2014 

Silibinin 

Inhibarea 

semnalizării 

reparației ADN și 

îmbunătățirea 

răspunsului la 

radioterapie 

Radiații umani de 

prostată DU145, 

PC-3 și 22RV1, 

celule JB6 de 

keratinocite de 

șoarece, celule 

A549 de cancer 

pulmonar uman, 

celule MB49 și 

MB49-I neinvazive 

murine 

Un constituent activ principal al 

silymarinei, un complex de 

flavonolignani extrași din 

armurariu 

Nambiar și 

colab., 2015; Prack 

Mc Cormick și 

colab., 2018 

Geraniin 

Suprimarea 

deteriorării ADN 

Sobolanii tratați cu 

irinotecan 

Un polifenol hidrolizabil din N. 

lappaceum Bing și colab., 2013 

C. infortunatum 

Suprimarea 

raportului Bax / Bcl-

2 și a genei COX-2, 

upregularea genei 

ATM de reparare a 

ADN-ului 

Șoarecii expuși la 

radiații gama 

întregului corp Flavonoide și saponine 

Chacko și 

colab., 2017 

fucoidanul 

Reglarea abundenței 

speciilor de 

coprodoccus, 

Rikenella 

și Butyricicoccus din 

SCFA în mucoasa 

intestinală 

Ciclofosfamida 

tratată cu șoareci 

Polizaharide sulfatate conținând 

fucoză Shi și colab., 2017 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

PHY906 

Antiinflamare și anti-

cancer 

CPT-11 tratati 

șoareci purtători de 

tumori 

Glycyrrhiza uralensis, Paeonia 

lactiflora, Scutelleria 

baicalensis și Ziziphus jujuba Lam și colab., 2014 

Baicalin 

Reglarea în jos a 

OATP2B1 

Pe șoarecii tratați 

cu CPT-11 

Un constituent principal în 

PHY906 

Fujita și 

colab., 2016 

Sheng-Jiang-Xie-

Xin decoct 

Modificarea 

activității CES2 și 

jejunal UGT1A1 

Sobolanii tratați cu 

irinotecan 

Conținutul principal de substanțe 

chimice: 6-gingerol, baicalin, 

baicalein, wogonin, epiberberin, 

trigonelină, lilitritin, lobetinolin, 

rutină, glicolină, acidul oleanolic, 

acidul betulinic, acidul ursolic, 

berberina și palmatina Guan și colab., 2017 

Deschideți într-o fereastră separată 

Prevenirea sau inducerea hepatotoxicității 
Tulburările hepatice induse de radiembolizare reprezintă o complicație mai puțin frecventă, dar relevantă. 

Licopenul este o substanță antioxidantă în plante și microorganisme. Tratamentul său scade semnificativ toxicitatea 

hepatică indusă de radioterapie cu stres oxidativ la șobolani (Meydan și colab., 2011 ). 

O planta perena Ashanaaganda ( Withania somnifera ), o planta perena folosita in medicina ayurvedica, prezinta 

efecte hepatoprotectoare si antioxidante impotriva radiatiilor induse de hepatotoxicitate la sobolani (Hosny Mansour 

si Farouk Hafez, 2012 ). 

 Uleiul de Nigella sativa- negrilica  ameliorează, de asemenea, leziunea hepatică indusă de iradiere la șobolani 

(Radwan și Mohamed, 2018 ). 

Agenții chimioterapeutici determină de obicei leziuni hepatice la pacienții cu cancer . Unele produse naturale 

indiene au promisiunea de a ameliora hepatotoxicitatea indusă de chimioterapie (Metri et al., 2013). 

Recent, studiile clinice arată că armurariu /ARMURARIU(principalul ingredient hepatoprotector silymarin) 

poate reduce în mod eficient hepatotoxicitatea la pacienții oncologici (Frassova și Ruda-Kucerova, 2017 ). 

Un produs micelios de ciuperci comestibile, care conține un compus corelat cu hexoză, poate reduce 

hematotoxicitatea și hepatotoxicitatea și poate îmbunătăți calitatea vieții la pacienții cu cancer avansat în timpul 

chimioterapiei (Ito et al., 2014 ). 

La animalele cu hepatotoxicitate indusă de chimioterapie, extractul de scoarță de pin (Pycnogenol®), un amestec 

standardizat de bioflavonoizi extrași din coaja Pinus pinaster , are efect protector datorită antioxidării sale (Ko et 

al., 2014 ).  

Rodia ( Punica granatum ) este menționată în papirusul Ebers din Egipt scris în jurul anului 1550 î.Hr. Extractul de 

semințe care conține un flavonoid polifenolic robust poate ameliora afectarea hepatică indusă de cisplatină la 

iepuri (Yildirim et al., 2013 ).  

Extractul de semințe de struguri previne schimbările histopatologice hepatice induse de dexametazonă la 

șobolani (Hasona și Morsi, 2018 ). 

Ginsenosid Rg1, un compus principal al Ginseng, ameliorează în mod eficient leziunea histologică hepatică indusă 

de cisplatină la șoareci, posibil prin calea Nrf2 (Gao și colab., 2017 ).  

Turmeric și curcumina sunt cunoscute ca având acțiune hepatoprotectoare- antagonizează hepatotoxicitatea indusă 

de chimioterapie (Mohamad et al., 2009 ; Waseem și colab., 2014 ).  
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Pre-tratamentul cu o combinație de curcumină și α-tocoferol reglează biomarkerul de enzime hepatice și de 

peroxidare a lipidelor și ameliorează modificarea histopatologică a ficatului la șobolani, demonstrând protecția 

împotriva hepatotoxicității induse de cisplatină prin stresul oxidativ abrogat (Palipoch și colab., 2014 ). 

Phyllanthus fraternus a fost folosit de mult timp în medicina populară pentru a trata tulburările hepatice și 

tulburările dureroase. P. fraternus atenuează afectarea mitocondrială indusă de cisplatină și ciclofosfamidă la 

șobolanii cu hepatotoxicitate (Kumari și Setty, 2012 ). Astfel, mitocondriile pot fi considerate ca țintă pentru 

hepatoprotecție (Waseem și colab., 2017 ). 

De notat, ierburile sunt responsabile de 24,2% din cazurile de leziuni hepatice induse de droguri’medicamente (Li et 

al., 2007 ). Analiza sistematică arată că o listă cuprinzătoare de ierburi poate provoca un risc ridicat de 

hepatotoxicitate în Coreea (Lee et al., 2015 ). Se observă că S. baicalensis induce hepatita autoimună la șoareci prin 

modularea răspunsului imun (Wang et al., 2014 ). Astfel, leziunile hepatice induse de produse naturale sunt un 

subiect fierbinte. Într-un raport recent de caz, interacțiunea Turmeric cu paclitaxel induce o hepatită acută toxică 

la bărbați caucazieni cu cancer pulmonar, probabil prin modificarea farmacocineticii paclitaxelului în asociere cu un 

supliment de Chlorella contaminat (Costa et al., 2018 ). Aceste observații indică faptul că unele produse naturale pot 

provoca hepatotoxicitate acută posibil prin interacțiunea cu agenții chimioterapeutici. Deși hepatotoxicitatea 

anumitor produse naturale rămâne speculativă, afectarea hepatică asociată abordează nevoia de a clarifica și de a 

investiga eventualele efecte dăunătoare. Produsele naturale din această parte, împreună cu caracteristicile relevante 

ale studiilor respective, sunt rezumate în tabelul Tabelul3 . 

Tabelul 3 
Produse naturale în reducerea hepatotoxicității induse de chimioterapie și radioterapie. 

Nume 

Efect / 

Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Ashwagandha Anti-oxidant 

hepatotoxicitate 

indusă de radiatii 

la șobolani 

Alcaloizi, cu anolidide și mai 

multe sitoindozide 

Hosny Mansour 

și Farouk 

Hafez, 2012 

Ulei de N. 

sativa 

Reducerea 

stresului oxidativ, 

a markerilor 

inflamatori și 

fibrogenici 

 leziuni hepatice 

induse de radiatii 

la șobolani 

Bogat în acizi grași 

polinesaturați, cum ar fi acizii 

grași omega-3 și omega-6, 

fitosterolii și alte substanțe, 

inclusiv tiomchinona (până la 

25% în ulei volatil), carvacrol, t-

anetol, sesquiterpenelongifolene 

și 4 terpinol 

Radwan și 

Mohamed, 2018 

Ciulin de lapte 

/ armurariu 

Anti-oxidare, 

antiinflamare și 

antifibroză pacienţii Silimarina 

Frassova și 

Ruda-

Kucerova, 2017 

Compusul 

corelat cu 

hexoză activă 

Anti-oxidare, 

antiinflamare, 

efect anti-tumoral, 

efect antiinfecțios 

și activitate de 

imunoenanțare pacienţii 

Un extract de cultură din miceliu 

de Lentinula edodes (familia de 

ciuperci Basiomycetes) 

Ito și 

colab., 2014 
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Nume 

Efect / 

Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Extract de 

scoarță de pin Anti-oxidare 

Boala 

hepatotoxicității 

induse de 

cisplatină și stresul 

oxidativ la 

șobolani Amestec de bioflavonoide Ko et al., 2014 

Rodie Anti-oxidare 

leziuni hepatice 

Cisplatină (induse 

de )la iepuri Flavonoid polifenolic robust 

Yildirim și 

colab., 2013 

P. fraternus 

Reducerea 

leziunilor 

mitocondriale 

Ciclul de 

hepatotoxicitate și 

nefrotoxicitate 

induse de 

cisplatină și 

ciclofosfamidă la 

șobolani 

Alcaloizi, flavonoide, lignani, 

fenoli și terpeni 

Kumari și 

Setty, 2012 

Extract din 

seminte de 

struguri 

Reducerea 

stresului oxidativ, 

a hiperlipidemiei 

și a modificărilor 

hematologice 

Schimbările 

histopatologice 

hepatice induse de 

dexametazonă la 

șobolani 

Un număr de polifenoli, inclusiv 

procianidine și proantocianidine 

Hasona și 

Morsi, 2018 

Ginsenosidă 

Rg1 

Reglarea căii de 

semnalizare Nrf2 

Ciclul de 

hepatotoxicitate 

indus de cisplatină 

la șoareci 

Un compus principal al 

ginsengului 

Gao și 

colab., 2017 

Curcumă 
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Capacitate de reducere a nefrotoxicității 
Nefrotoxicitatea este una dintre cele mai grave probleme care împiedică chimioterapia pe bază de cisplatină 

(Mahmoodnia et al., 2017 ). În 2016, Shreesh Ojha și colab. oferă o revizuire sumară a produselor naturale derivate 

din plante pentru contracararea nefrotoxicității induse de cisplatină (Ojha și colab., 2016 ). De remarcat, stresul 

oxidativ este semnificativ legat de nefrotoxicitatea indusă de cisplatină la pacienții cu cancer de cap și gât 

(Quintanilha și colab., 2018 ). 

Lycopenul are efect antioxidant.Rezultatele dintr-un studiu clinic randomizat dublu-orb arată că licopenul este o 

terapie adjuvantă utilă deoarece administrarea orală de la 24 la 72 de ore după administrarea de cisplatină poate 

ameliora complicația nefrotoxicității la pacienții cu cancer (Mahmoodnia et al., 2017 ).  

Hesperetin, un bioflavonoid natural, protejează împotriva daunelor oxidative declanșate de peroxidul de hidrogen 

prin reglarea în sus a căii Keap1-Nrf2 / HO-1 în celulele ARPE-19 (Zhu și colab., 2017 ). Aceasta normalizează 

funcția renală prin atenuarea stresului oxidativ indus de cisplatină, peroxidării lipidelor, citokinelor inflamatorii și 

alterării histopatologice la șobolani (Budhani et al., 2014 ).  

Fructele cu coagulanii Withania conțin mai mulți compuși bioactivi ca agenți curativi pentru diferite condiții 

clinice. Acest extract de fructe previne daunele provocate de cisplatină indusă de rinichi, în primul rând prin 

scăderea radicalilor liberi și prin activitatea antiinflamatoare (Sharma et al., 2017 ). 

 Extractul de scoarță de pin, cu activitate antioxidantă puternică, atenuează leziunile renale induse de cisplatină la 

șobolani (Lee și colab., 2017 ). 

Silybin (un principiu flavonoid al S. marianum ) ca activator farmacologic al SIRT3, are capacitatea de a proteja 

împotriva apoptozei celulelor tubulare induse de cisplatină și a leziunilor renale acute prin îmbunătățirea funcției 

mitocondriale (Li și colab., 2017 ). 

Origanum majorana este cunoscuta sub numele de maghiram in medicina traditionala, care poseda activitati 

antioxidante, antimicrobiene si antiinflamatorii (Leyva-Lopez et al., 2017 ). Efectul său anti-proliferativ este 

observat în celulele hepato-carcinomului uman (Fathy și colab., 2016 ). Mai mult, O. majorana și carnosolul său 

polifenol au efecte anti-metastatice și antitumorale în celulele cancerului de sân (Al Dhaheri et 

al., 2013 , 2014 ). Extractul său de etanol reduce în mod semnificativ nefrotoxicitatea indusă de cisplatină la 

șobolani, posibil prin creșterea activității de curățare a radicalilor liberi (Soliman și colab., 2016 ). 

Alți agenți chimioterapeutici, cum ar fi adriamicina, 5-fluorouracilul, metotrexatul, ifosfamida și doxorubicina, 

provoacă de asemenea nefrotoxicitate. Medicina tradițională chineză – Qi-Lu-Xiao-Bai decoct poate inhiba factorul 

de creștere a țesutului conjunctiv, expresia fibronectinei și a acneinei musculare netede și îmbunătățește scleroza 

glomerulară la nefropatia indusă de adriamicină la șobolani (Su et al., 2015 ). Multiglicozidul de Tripterygium 

wilfordii , un medicament din China pe bază de plante, este eficient din punct de vedere clinic în îmbunătățirea 

glomerulosclerozei în boala cronică de rinichi. Elimină eficient și în siguranță glomeruloscleroza prelungită la 

nefropatia indusă de adriamicină la șobolani, posibil prin reducerea componentelor matricei extracelulare și 

suprimarea semnalizării TGF-p1 / Smad (Wan și colab., 2014 ). 

Negrilica nigella sativa și tiochinona constitutivă a acesteia au potențial efect renoprotectiv asupra complicațiilor 

renale asociate cu chimioterapia, posibil prin reducerea peroxidării lipidelor și creșterea enzimei 

antioxidante (Cascella și colab., 2017 ). 

Medicamentul tradițional pe bază de plantaThymus vulgaris are proprietăți antioxidante (Heidari et 

al., 2018 ). Efectul său anticanceros este observat în celulele leucemice THP-1 umane și celulele cancerului 

colorectal (Ayesh și colab., 2014 ; Al-Menhali și colab., 2015 ). Naringeninul, un flavanon natural izolat din T. 

vulgaris , are efecte de inhibare a creșterii și de sensibilizare chimică asupra cancerului de sân uman și 

colorectal (Abaza et al., 2015 ). Naringenin poate ameliora nefrotoxicitatea indusă de daunorubicină la șobolani 

prin atenuarea inflamației (Karuppagounder et al., 2015 ). 

Rinichiul este un organ radiosensibil. 

Acorus calamus este o plantă bine cunoscută în medicina tradițională din Asia de secole. Extractul său crește în mod 

semnificativ activitatea enzimatică majoră a sistemului de apărare antioxidant și scade pauzele de ADN din ficat și 

rinichi de șoareci iradiați (Sandeep și Nair, 2012 ). 

Fructele uscate de Xylopia aethiopica sunt utilizate în medicamentele populare și consumate pe scară largă sub 

formă de condimente în Nigeria, cu efecte anti-plasmodiale, antioxidante, hipotensive și diuretice (Tatsadjieu et 

al., 2003 , Karioti et al., 2004 ). Aceasta mărește sistemul de apărare antioxidantă din ficat și rinichi de șobolani 

iradiați (Adaramoye et al., 2011 ). 

Quercetin atenuează, de asemenea, leziunea renală indusă de iradiere prin activitatea sa antioxidantă (Ozyurt et 

al., 2014 ).  
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Genistein, găsit în produsele din soia, are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii cu toxicitate 

redusă. Genisteinul este sugerat a fi un agent chimioterapeutic împotriva diferitelor tipuri de cancer, în principal prin 

schimbarea apoptozei, a ciclului celular și a angiogenezei și a metastazelor inhibitoare (Spagnuolo și colab., 2015 ). 

Melatonina este un antioxidant puternic anti-inflamare. Suplimentarea genisteinei și a melatoninei înainte de 

iradiere protejează împotriva nefrotoxicității la șoareci (Canyilmaz și colab., 2016 ). 

Componentele pentru suplimentele nutritive au atras atenția asupra capacității de prevenire și tratare a leziunilor 

renale. 

Mierea și laptisorul de matca  sunt eficiente în reducerea leziunilor renale induse de cisplatină la pacienții cu 

cancer (Osama et al., 2017 ). 

 Extractul de ghimbir prezintă efecte renoprotective asupra modificării histologice și biochimice renale induse de 

radioterapie la șobolani (Saberi și colab., 2017 ). 

Purslane ( Portulaca oleracea ), distribuite pe scară largă în medicina tradițională, atenuează în mod semnificativ 

modificarea lipidelor, ficatul și rinichii, precum și stresul oxidativ la șobolanii iradiați (Abd El-Azime și alții, 2014 ). 

Extract de boabe de ginseng american are, de asemenea, un efect nefroprotector împotriva nefrotoxicității evocate 

de cisplatină la șoareci prin proteina kinază activată de mitogen mediată de ROS (MAPK) și calea de semnalizare 

NF-kB (Ma et al., 2017 ). 

Curcumina și curcumina difluorinată analogică potențial reduc nefrotoxicitatea indusă de cisplatină, mărind 

astfel fereastra terapeutică a cisplatinei, aceasta din urmă diminuează și factorii inflamatori NF-κB și COX-2, stresul 

oxidativ, precum și markerii de rezistență multiplă (Sahin și colab. , 2014 ; Ugur și colab., 2015 ).  

O Se-polizaharidă din G. frondosa îmbogățită în Se (Se-GFP-22) îmbunătățește semnificativ activitățile 

antioxidante și imunomodulatoare în rinichii de șoareci tratați cu ciclofosfamidă (Li și colab., 2018 ) 

.Extractul de semințe de struguri pentru a reduce necroza acută tubulară acută și pentru a îmbunătăți funcția renală 

la iepurii tratați cu cisplatină, prezentând parțial efectul protector împotriva nefrotoxicității (Benzer et 

al., 2012 ). Recent, extractul de proantocianidină din semințele de struguri reduce leziunea renală indusă de 

combinația de talidomidă și carboplatină la șobolani prin reducerea stresului oxidativ, inflamației, modificării p53 și 

apoptozei (Yousef et al., 2018 ), precum și atenuarea leziunilor inflamatorii renale induse de arsen în șoareci prin 

inhibarea activării semnalizării NF-kB și a producției de citokine inflamatorii (Wang C. și colab., 2017 ). Până 

la 2.500 mg din administrarea acestui extract timp de 4 săptămâni se dovedește a fi în general sigură și bine 

tolerată la oameni (Sano, 2017 ).Aceste observații pot oferi o șansă promițătoare pentru prevenirea clinic 

semnificativă a nefrotoxicității induse de/ale chimioterapiei și a  radioterapiei prin produse naturale. Produsele 

naturale din această parte, împreună cu caracteristicile relevante ale studiilor respective, sunt rezumate în 

Tabelul Tabelul4 . 

Tabelul 4 
Produse naturale în reducerea nefrotoxicității induse de chimioterapie și radioterapie. 

Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

licopenul Anti-oxidare pacienţii 

Disponibil în roșii, 

produse din roșii, 

pepene verde și 

grapefruit 

Mahmoodnia și 

colab., 2017 

hesperetin 

Modularea stresului 

oxidativ și a 

inflamației renale 

Crestena 

nefrotoxicității 

indusă de cisplatină 

la șobolani 

O glicozidă de 

flavanonă, aflată 

predominant în 

fructele citrice 

Budhani și 

colab., 2014 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Fructe de W. 

coagulans 

Eliberarea radicalilor 

liberi și antiinflamarea 

Crestena 

nefrotoxicității 

indusă de cisplatină 

la șobolani 

Cu anolidide, cu 

Aferină A și 

coaguline 

Sharma și 

colab., 2017 

Extract de 

scoarță de pin Anti-oxidare 

Curea de rinichi 

indusă de cisplatină 

la șobolani 

Amestec de 

bioflavonoide Lee și colab., 2017 

Silibinin 

Îmbunătățirea funcției 

mitocondriale prin 

reglarea expresiei 

SIRT3 

Masculii SV129 și 

SIRT3 knockout 

(KO) injectați 

șoareci de cisplatină 

Un constituent activ 

principal al 

silymarinei, un 

complex de 

flavonolignani 

extrași din armurariu Li și colab., 2017 

Extractele 

etanolice O. 

majorana 

Eliberarea radicalilor 

liberi 

Crestena 

nefrotoxicității 

indusă de cisplatină 

la șobolani 

Terpenoidele 

fenolice, 

flavonoidele, 

taninurile, 

hidrochinona și 

glicozidele fenolice 

Soliman și 

colab., 2016 

Qi-Lu-Xiao-Bai 

decoct 

Inhibarea factorului de 

creștere a țesutului 

conjunctiv, a 

fibronectinei și a 

expresiei actinice a 

mușchiului neted, și 

îmbunătățirea 

sclerozei glomerulare 

Adulamicina indusă 

de nefropatie la 

șobolani 

Fabricat din banda 

Astragalus 

mongholicus, Radix 

Rstragali preparata, 

Poria, Polygonum 

perfoliatum, Cornu 

cervi, ramura Herba 

pyrolae și cassia  

Principalele 

componente chimice: 

astragalozidă, 

monotropeină, acid 

pachimic și 

cinamaldehidă 
Su și colab., 2015 

Multiglicozidul 

de T. wilfordii 

Reducerea 

componentelor 

matricei extracelulare 

și suprimarea 

  nefropatie  indusa 

de Adulamicina la 

șobolani Multi-glicozida Wan și colab., 2014 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

semnalizării TGF-p1 / 

Smad 

N. sativa 

Reducerea peroxidării 

lipidelor și creșterea 

activității enzimei 

antioxidante 

Studii experimentale 

pe animale Thymoquinone 

Cascella și 

colab., 2017 

Naringenin 

Atenuarea inflamației 

mediate de AT1R, 

ERK1 / 2-NFkB p65 

Daunorubicina a 

indus 

nefrotoxicitatea la 

șobolani 

O flavanonă naturală 

purificată de la T. 

vulgaris 

Karuppagounder și 

colab., 2015 

A. Calamus 

Creșterea activității 

enzimatice majore a 

sistemului de apărare 

antioxidantă și 

scăderea pauzelor 

ADN-ului Șoareci iradiați 

Uleiurile esențiale 

incluzând (E) -

azarona, gama-

asarona, (Z) -metil 

izoeugenolul și 

linalool 

Sandeep și 

Nair, 2012 

X. aethiopica 

Creșterea sistemului 

de apărare antioxidant Șobolani iradiați 

Bogat în uleiuri 

esențiale 

Adaramoye și 

colab., 2011 

quercetin Anti-oxidare Șobolani iradiați 

Un flavonoid găsit în 

fructe și legume 

Ozyurt și 

colab., 2014 

Genistein și 

melatonină Anti-oxidare 

Radiații induse de 

nefrotoxicitate la 

șoareci 

Genistein se găsește 

în produsele din 

soia;Melatonina este 

un metoxiindol 

sintetizat și secretat 

în principal de 

glanda pineală 

Canyilmaz și 

colab., 2016 

Miere și laptisor 

matca 

Antioxidare, 

hipoglicemie, 

antitumorală, 

antiinflamare și efect 

antimicrobian pacienţii 

Glucoză, fructoză, 

acizi, proteine, 

minerale și polifenoli 

Osama și 

colab., 2017 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Extract de 

ghimbir 

Anti-oxidare și 

antiinflamare 

Expunerea la 

radioterapie a 

șobolanilor 

Flavonoidele, 

gingilolul, șugaolii, 

vitamina C și zeci de 

compuși polifenoli Saberi și colab., 2017 

Purslane 

Antioxidarea și 

reducerea modificării 

lipidelor Șobolani iradiați 

Acizi oxalici liberi, 

alcaloizi (oleraceine 

A, B, C, D și E) și 

acizi grași omega-3 

Abd El-Azime și 

colab., 2014 

Extract de boabe 

american de 

ginseng 

Reglarea proteinei 

kinazei activate 

mitogen mediată de 

ROS (MAPK) și a căii 

de semnalizare NF-kB 

Nefrotoxicitatea 

indusă de cisplatină 

la șoareci 

Ginsenoside, 

polizaharide, ulei 

volatil și flavonoide Ma și colab., 2017 

Curcumina 

Creșterea nivelurilor 

de proteine NAMPT și 

SIRT 

Sobolanii tratați cu 

cisplatină 

Componenta 

bioactivă a 

lui Curcuma 

longa L. Ugur și colab., 2015 

Curcumina 

difluorinată 

Reducerea factorilor 

inflamatori NF-κB și 

COX-2, stresul 

oxidativ, precum și 

markerii de rezistență 

la medicamente 

multiple transportoare 

de cationi organici 

Crestena 

nefrotoxicității 

indusă de cisplatină 

la șobolani Analog de curcumină Sahin și colab., 2014 

Sef-îmbogățit cu 

G. frondosa (Se-

GFP-22) Anti-oxidare 

Ciclofosfamida 

tratată cu șoareci Se-polizaharid Li și colab., 2018 

Extract de 

proantocianidină 

din sămânța de 

struguri 

Reducerea leziunilor 

renale, a stresului 

oxidativ, a inflamației, 

a modificării proteinei 

supresoare tumorale 

p53, precum și a 

apoptozei 

renale; inhibarea căii 

Thalidomidele și 

șobolanii tratați cu 

carboplatină proanthocyanidin 

Sano, 2017 ;Wang C. 

și 

colab., 2017 ;Yousef 

și colab., 2018 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

de semnalizare NF-kB 

și producerea de 

citokine inflamatorii 

Deschideți într-o fereastră separată 

Îmbunătățirea leziunii sistemului hematopoietic, deosebit de 

importantă pentru micromediul hematopoietic al măduvei osoase 
Myelosupresia cu leucocitopenie, eritrocitopenie și trombocitopenie sunt reacții adverse grave și frecvente în timpul 

tratamentului cu cancer. O revizuire sistematică și o meta-analiză a studiilor controlate randomizate arată că 

medicamente chineze din plante ca adjuvant poate ameliora mielosupresia indusă de chimioterapie sau radioterapie 

și poate menține ciclul terapeutic prin reducerea toxicității de gradul III-IV (Hou și colab., 2017 ). 

Un medicament din China pe bază de plante Shuang-Huang-Sheng-Bai granule aprobat de Food and Drug 

Administration din China, poate trata eficient cancerul. Recent, această granulă este observată pentru a crește 

numărul de celule albe din sânge și pentru a reduce incidența mielosupresiei provocate de chimioterapie la pacienții 

cu cancer în comparație cu grupul martor luată cu comprimatul Leucogon, demonstrând protecția împotriva 

supresiei măduvei osoase și atenuarea simptomelor clinice (Wang LF et al., 2017 ). 

Ciclofosfamida este de mare interes în clinică datorită specificității oncotoxice relativ ridicate. Injecția Sheng-

Mai este derivată din Sheng-Mai-San, o rețetă tradițională chineză pe bază de plante binecunoscută.Această injecție 

are potențial terapeutic în reducerea efectelor adverse induse de chimioterapie și îmbunătățirea calității vieții la 

pacienții cu cancer pulmonar cu celule mici. Recent, o meta-analiză arată că o combinație de injectare Sheng-

Mai cu chimioterapie reduce semnificativ mielosupresia gradului 3/4 comparativ cu chimioterapia singură la 

pacienții cu cancer (Duan et al., 2018 ). Ginsengul chinezesc este bine cunoscut pentru a întări rezistența corpului 

pentru a elimina factorii patogeni și pentru a reduce efectele secundare ale medicamentelor pentru 

chimioterapie. Saponinele de panaxadiol, o fracțiune biologic activă derivată de la Ginseng, posedă o activitate 

asemănătoare cu factorul de creștere hematopoietic care promovează proliferarea și diferențierea HPC la șoarecii 

mielosupresivi indusă de ciclofosfamidă, probabil prin reglarea kinazei MAPK / ERK (MEK) ) protein kinaze, C-kit 

și factori de transcripție GATA-1 (Sun X. și colab., 2018 ). Ginsenosid Rg3 este utilizat ca agent anticancer puternic 

pentru a induce apoptoza, a inhiba proliferarea, metastazarea și angiogeneza, precum și pentru a promova imunitatea 

în timpul terapiei cancerului convențional (Sun și colab., 2017 ). Un studiu clinic randomizat, multicentric, de mare 

eșantion, arată că ginsenosidul Rg3 îmbunătățește timpul median de supraviețuire și reduce mielosupresia la 

pacienții cu cancer pulmonar fără celule mici, în timpul chimioterapiei standard de primă linie (Zhang et al., 2018 ). 

Dang-Gui-Bu-Xue decoct, o formulă clasică de medicină tradițională chineză, are un impact asupra promovării 

hematopoiezei și previne mielosupresia la pacienții cu cancer mamar tratați cu chimioterapie adjuvantă. Cu toate 

acestea, un studiu clinic clinic prospectiv controlat randomizat, de fază II, este efectuat din decembrie 2013 până în 

februarie 2015 și arată că acest decoct nu reușește să prevină mielosupresia la pacienții cu cancer mamar tratați cu 

chimioterapie adjuvantă (Hong et al., 2017 ). Sunt necesare studii suplimentare pentru a valida eficacitatea 

decoctului Dang-Gui-Bu-Xue la pacienții selectați. 

Infecția și inflamația sunt observate la pacienții cu chimioterapie și radioterapie cu mielosupresie. 

O formulare medicamentoasă tradițională Dang-Gui-Si-Ni a fost utilizată clinic pentru tratarea bolilor infecțioase 

care sunt complicate cu instabilitate hemodinamică (Yao et al., 2014 ). Acest decoct crește în mod semnificativ 

nivelul celulelor progenitoare ale maduvei hematopoietice din măduva osoasă în modelul de mielosupresie al 

șoarecilor (Chen și colab., 2015 ). 

Herba Epimedii , una dintre cele mai populare plante chinezești, este utilizată pentru tratamentul osteoporozei și 

inflamației. H. Epimedii și principalul icariin constitutiv pot îmbunătăți funcția imună după mielosupresia indusă de 

ciclofosfamidă (Zhao et al., 2010 ). 
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Icaritina, hidrolizată de icariin, previne mielosupresia indusă de ciclofosfamidă la șoareci prin îmbunătățirea 

micromediului hematopoietic al măduvei osoase, promovând proliferarea și diferențierea HSCs, inhibând apoptoza 

HSCs și stimulând factorul stimulator al coloniei de granulocite și tiroperoxidază (Sun C. și colab., 2018 ). 

Un medicament pe bază de plante Radix Sanguisorbae folosit pentru tratarea diareei, enteritei, ulcerului duodenal și 

a hemoragiei interne, este eficient din punct de vedere clinic împotriva mielosupresiei induse de chimioterapie și / 

sau radioterapie (Seo et al., 2016 ). Principalele componente ale saponinelor prezintă efecte hematopoietice mediate 

de activarea kinazei de adeziune focală (FAK) și activarea ERK1 / 2, precum și inhibarea citokinelor în măduva 

osoasă (Chen X. et al., 2017 ). 

Paeoniflorin și albiflorin, doi constituenți activi identificați din rădăcina P. lactiflora , pot crește numărul de 

celule albe din sânge, pot inversa atrofia timusului și pot suprima mielosupresia indusă de ciclofosfamidă și 

radioterapia la animale, arătând efect hematopoietic (Zhu Y. et al ., 2016 ; Zhu Y.-L. și colab., 2016 ). 

Produsele antioxidante naturale pot preveni ROS excesivi produsi de chimioterapie și radioterapie de la uciderea 

celulelor albe din sânge și inhibarea supresiei măduvei osoase. 

Medicina chineza prin Formula Yi-Qi-Yang-Yin poate ameliora leziunile sistemului hematopoietic prin reducerea 

nivelurilor de ROS intracelular in celulele hematopoietice ale soarecilor dupa iradierea corpului total (Zhang et 

al., 2017 ). 

Amestecul San-Yang-Xue-Dai este un medicament natural care provine dintr-o prescripție antică a naționalității 

Dai din sud-vestul Chinei. Aceasta atenuează mielosupresia indusă de doxorubicină prin inhibarea apoptozei 

mediate de ROS (Chen T. și colab., 2017 ). 

  

Coriandru ( Coriandrum sativum ) este o plantă anuală folosită ca agent de aromatizare și remediu 

tradițional. Extractul său poate să scutească ROS și să regleze sistemul antioxidant celular endogen (Velaga și 

colab., 2014 ; Zielniok și colab., 2016 ). Recent, extractul de coriandru îmbogățit cu rutină se dovedește a 

ameliora mielosupresia indusă de radiații ionizante cu îmbunătățirea capacității de proliferare și diferențiere a 

celulelor stem și progenitoare hematopoietice la șoareci, probabil prin inhibarea apoptozei și a daunelor ADN 

atribuite ROS-ului său de captare și activarea capacității enzimei antioxidante (Han și colab., 2017a ). 

Theaflavinul, unul dintre pigmenții de ceai din ceaiul negru, previne progresia bolii inflamatorii, a cancerului, a 

infecțiilor bacteriene și virale și ameliorează leziunea indusă de radiații ionizante la șoareci prin reglarea căii Nrf2 

pentru reducerea stresului oxidativ (Han et al., 2017b ).  

Astaxantinul, care se găsește predominant în organismele marine, poate îmbunătăți diferențierea clară a celulelor 

periferice indusă de radiații și poate accelera auto-reînnoirea și regenerarea hematopoietică la șoareci. Acest efect 

radioprotector este, probabil, mediat prin scăderea ROS, activarea Nrf2 și proteinele antioxidante din aval (Xue și 

colab., 2017 ). Produsele naturale din această parte, împreună cu caracteristicile relevante ale studiilor respective, 

sunt rezumate în Tabelul Tabelul5  . 

Tabelul 5 
Produse naturale în reducerea de leziuni ale sistemului hematopoietic induse de chimioterapie și radioterapie 

Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Granulă 

Shuang-

Huang-

Sheng-Bai 

cresterea celulelor albe din 

sânge, promovarea 

proliferării și diferențierii 

celulelor stem / 

progenitoare 

hematopoietice și creșterea 

celulelor hematopoietice 

din măduva osoasă, 

inhibarea creșterii celulelor 
pacienţii 

Fabricat din Astragalus 

membranaceus, Rhizoma polygonati, 

Rhizoma drynariae, Fructus ligustri 

lucidi, Radixtrichosanthes și Herba 

epimedii 

  

Principalii constituenți chimici: 

astragalozidă, polizaharide, naringină, 

specnuezhenidă și icariin 

Wang LF și 

colab., 2017 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

tumorale și unele efecte 

imunomodulatoare 

Sheng-Mai 

injecție 

Îmbunătățirea calității 

vieții, creșterea imunității 

celulare pacienţii 

Fabricat din Radix ginseng, Radix 

ophiopogonis și Fructus schisandrae 

chinensis 

Componente chimice 

principale: g insenosid Rg1, 

ginsenosid Re, ginsenosid Rb1, 

ophiopogonin D, ophiopogonin D ‘, 

ophiogonanonă A și ophiogonanonă 

B 

Duan și 

colab., 2018 

Saponine 

Panaxadiol 

Reglarea factorilor de 

transcripție MEK și ERK 

protein kinases, C-kit și 

GATA-1 

Ciclofosfamida – 

șoareci tratați Derivat de la Ginseng 

Sun X. și 

colab., 2018 

Ginsenosid 

Rg3 

Inducerea apoptozei, 

inhibarea proliferării, 

metastazelor și 

angiogenezei, promovarea 

imunității pacienţii Un compus principal al ginsengului 

Zhang și 

colab., 2018 

Dang-Gui-

Bu-Xue 

decoct 

Nici o prevenire a 

mielosupresiei la pacienții 

cu cancer mamar pacienţii 

Fabricat din Radix astragali și Radix 

Angelicae sinensis 

Principalii constituenți chimici: 

calicozin-7-glucozid, ononin, 

calicozin, formononetin, Z-ligustilid, 

astragalozid IV, astragalozid II și 

astragalozid I 

Hong și 

colab., 2017 

Dang-Gui-

Si-Ni decoct 

Uregularea /cresterea 

expresiei trombopoietinei 

Modelul 

mielosupresiv al 

șoarecilor 

Fabricat din Angelica sinensis, 

Cinnamomi cassia, Paeonia 

lactiiflora, Tetrapanax papyriferus, 

Asarum heterotropoides, Glycyrrhiza 

uralensis și Ziziphus jujuba 

Principalii constituenți chimici: 

acidul ferulic, paeoniflorinul, acidul 

cinamic și acidul glicirizic 

Chen și 

colab., 2015 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Icaritin 

Promovarea proliferării și 

diferențierii celulelor stem 

hematopoietice, inhibarea 

apoptozei și stimularea 

expresiei factorului de 

stimulare a coloniilor de 

granulocite și a 

tiroperoxidazei 

Ciclofosfamida 

indusă de 

mielosupresie la 

șoareci Hidrolizat de icariin 

Sun C. și 

colab., 2018 

saponinele 

Activarea kinazei de 

adeziune focală (FAK) și a 

Erk1 / 2, inhibarea 

expresiei citokinelor 

Șoareci 

mielosupresivi 

Principalele ingrediente ale lui Radix 

Sanguisorbae 

Chen X. și 

colab., 2017 

Paeoniflorin 

și albiflorin 

Creșterea numărului de 

celule albe din sânge, 

atenuarea atrofiei timusului 

mielosupresia 

indusă de 

Ciclofosfamida 

și radioterapie la 

animale 

Componenții activi proveniți din 

rădăcina P. lactiflora 

Zhu Y. și 

colab., 2016 ;Zhu 

Y.-L.și 

colab., 2016 

Yi-Qi-Yang-

Yin formula Anti-oxidare 

Șoareci după 

iradierea totală a 

corpului 

Fabricat din rădăcină Astragalus, 

ginseng, fruct lucios privet, Eclipta 

alba , chineză Angelica , 

rizom Astractylodes , Wolfiporia 

extensa și 

Radix Glycyrrhizae Preparata 

Principalii constituenți chimici: 

astragalozidă, ginsenosidă, 

specnuezhenidă, acid ferulic și acid 

glicirizic 

Zhang și 

colab., 2017 

Amestecul 

San-Yang-

Xue-Dai 

Inhibarea apoptozei 

mediate de ROS 

Doxorubicina-

tratati soareci 

Fabricat din Sanguis draconis, Radix 

și Rhizoma Notoginseng, Radix și 

Rhizoma Glycyrrhizaeși Radix 

Angelicae Sinensis 

Principalii constituenți chimici: acetat 

de bornyl, dracorhodin, acid ferulic, 

acid glicirizic, 6gingerol, ginsenosid 

Rg1, ginsenosid Rb1 și 

notoginsenosid R1 

Chen T. și 

colab., 2017 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Extract de 

coriandru 

îmbogățit cu 

rutină 

Inhibarea apoptozei 

mediate de ROS și a 

deteriorării ADN 

Răniri 

hematopoietice 

induse de radiații 

ionizante ale 

șoarecilor 

Acizii fenolici (acid cafeic, acid 

protocatecinic și acid gentisic), 

glicitină și pirogalol 

Han și 

colab., 2017a 

teaflavin 

Anti-oxidare prin calea 

Nrf2 

șoareci răniți 

prin radiații 

ionizante cauzate 

de HSC   Ceai negru –pigment de ceai 

Han și 

colab., 2017b 

astaxantină 

Antioxidarea, activarea 

Nrf2 și a proteinelor anti-

oxidative 

Radiații induse 

de șoareci S-au găsit în organismele marine 

Xue și 

colab., 2017 

Deschideți într-o fereastră separată 

Atenuarea cardiotoxicității în principal prin echilibrarea 

metabolismului energetic și a sistemului antioxidant 
Dezechilibrul metabolismului energetic și stresul oxidativ mediază cardiotoxicitatea indusă de agenții 

chimioterapeutici. Doxorubicina are o cardiotoxicitate cumulativă și dependentă de doză. În 2017, Sahebkar și 

colab. analizează atenuarea cardiotoxicității induse de doxorubicină prin extracte de plante și fitochimice (Hosseini 

și Sahebkar, 2017 ). În 2018, Yu și colab. analizează de asemenea efectele protectoare ale produselor naturale asupra 

cardiotoxicității cauzate de doxorubicină, fără a afecta eficacitatea anticanceroasă a acesteia (Yu et al., 2018b ). 

O injecție de medicamente plante  chinezești Dan-Hong este demonstrată pentru a atenua leziunea miocardică 

ischemică și pentru a îmbunătăți funcția inimii. Recent, această injecție este raportată pentru a restabili 

cardiotoxicitatea indusă de doxorubicină în celulele H9c2 prin îmbunătățirea metabolismului energetic și reducerea 

stresului oxidativ (Yi și colab., 2018 ). 

Amestecul San-Yang-Xue-Dai ameliorează cardiotoxicitatea și apoptoza indusă de doxorubicină prin inhibarea 

activării semnalizării p53 și MAPK (Chen și colab., 2018 ).  

Cordyceps sinensis fermentat se referă la atenuarea cardiotoxicității induse de doxorubicină prin inhibarea 

hipertrofiei miocardice și a leziunilor miocardice, reglarea funcției sistolice și a sistemului enzimatic antioxidant și 

îmbunătățirea metabolismului energiei cardiace (Wu și colab., 2018 ). 

Planta chineză Salvia miltiorrhiza este utilizată ca tratament empiric pentru tulburările cardiovasculare (Zhou et 

al., 2012 ). Principalul său compus dietil blelicic inhibă apoptoza indusă de doxorubicină prin inhibarea ROS în 

celulele H9c2 și cardiomiocitele primare de șobolan (Yu și colab., 2018a ). 

Curcumina protejează, de asemenea, miocardul împotriva cardiotoxicității induse de doxorubicină în inimile de 

șoarece și cardiomiocitele primare, probabil prin creșterea expresiei expresiei 14-3-3γ (He et al., 2018 ). 

 Steroizi naturali saponin dioscină găsiți abundent în leguminoase și yams/Ignamele, ameliorează cardiotoxicitatea 

indusă de doxorubicină prin reglarea stresului oxidativ miocardic miR-140-5p mediată (Zhao și colab., 2018 ). 

Anthracyclina provoacă, de asemenea, cardiotoxicitate la pacienții cu cancer.  

Modificat Zhi-Gan-Cao-Tang ameliorează insuficiența cardiacă congestivă indusă de antraciclină la un bărbat 

adolescent de 18 ani (Wu et al., 2015 ). 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B61
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B62
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B189
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/table/T5/%3Freport%3Dobjectonly&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhicRgO-yYIdtPo0YcGTLscqEuT2Qw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B73
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B196
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B192
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B27
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B187
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B202
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B195
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B66
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B199
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232953/&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi7jZDY2t4BVd0iBlwxwamKBaqxVw#B186


Platycodon grandiflorum este folosit în medicina tradițională chineză timp de secole pentru a trata bolile 

cardiovasculare. Poate hrăni Qi și ameliorează simptome precum palpitații, dificultăți de respirație și dureri în 

piept. Un studiu controlat randomizat a arătat că P. grandiflorum are efect cardioprotector la pacienții cu cancer de 

sân la începutul tratamentului cu chimioterapie pe bază de antraciclină (Hao et al., 2017 ). 

Uleiul de semințe de floarea-soarelui (conținând acid a-linolenic) reduce toxicitatea cardiacă indusă de arsenic la 

șobolani (Varghese et al., 2017 ).  

Uleiul de patrunjel cu acțiune antioxidantă, antiinflamatorie și antiapoptotică este raportat pentru ameliorarea 

leziunilor hepatice și cardiace induse de cisplatină la șobolani (Abdellatief et al., 2017 ).  

Extractele afine îmbogățite cu antociani extracte cu acțiune antiinflamatorie și antioxidantă atenuează 

cardiotoxicitatea indusă de ciclofosfamidă la șobolani (Liu et al., 2015 ).  

Rubia cordifolia este o plantă medicinală valoroasă în sistemul ayurvedic.Extractul său poate proteja leziunea 

țesutului cardiac indus de ciclofosfamidă de șobolani prin modularea markerilor anti-oxidanți (Chandrashekar et 

al., 2018 ). 

Lezarea cardiaca cauzata de radioterapie ramane o problema majora pentru supravietuitorii de cancer. 

Un medicament tradițional chinezesc Sheng-Mai-San este utilizat pentru a îmbunătăți sindromul 

deficienței Qi și Yin și are capacitatea de a trata pacienții cu boli cardiace, oboseală și cancer. De asemenea, sporește 

funcția cardiacă și îmbunătățește calitatea vieții la pacienții cu cancer supuși chimioterapiei sau radioterapiei (Lo et 

al., 2012 ). 

Sucul de struguri negrii protejează împotriva toxicității inimii induse de iradierea y a întregului corp, la 

modificarea metaboliților din peroxidarea lipidelor și lactatul dehidrogenază (de Freitas și colab., 2013 ). 

 zingeronă polifenol natural datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatorii poate preveni 

cardiotoxicitatea indusă de radiații cisplatină sau y la șobolani prin scăderea expresiei caspazei-3 și a fragmentării 

ADN nucleare proeminentă, precum și prin creșterea activităților complexelor mitocondriale Soliman și 

colab., 2018 ).  

O flavanogliconă de citrus, hesperidina, restaurează, de asemenea, deteriorarea cardiocelulară indusă de iradierea 

y a întregului corp și stresul oxidativ la șobolani (Pradeep et al., 2012 ). Aceste observații sugerează că produsele 

naturale pot fi agenții eficienți utilizați ca supliment suplimentar / dietetic pentru pacienții cu cancer care primesc 

chimioterapie și radioterapie. Produsele naturale din această parte împreună cu caracteristicile relevante ale studiilor 

respective sunt rezumate în Tabelul6 . 

Tabelul 6 
Produse naturale în reducerea cardiotoxicității induse de chimioterapie și radioterapie. 

Nume 

Efect / 

Mecanismul 

Setare experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Sheng-Mai-San 

Îmbunătățirea 

sindromului 

deficitului qi și 

yin, funcției 

cardiace și 

calității vieții 

pacienților cu 

cancer pacienţii 

Fabricat din ginseng 

radis, Liriope 

spicata și Schizandrae 

fructus Principalii 

constituenți 

chimici : ginsenosid Rg, 

ginsenosid Re și 

schisandrin Lo et al., 2012 

Dan-Hong 

injecție 

Îmbunătățirea 

metabolismului 

energetic și 

reducerea 

stresului 

oxidativ 

Dozele de cardiotoxicitate 

induse de doxorubicină în 

celulele H9c2 

Fabricat din Radix 

Salviae 

miltiorrhizae și Flos 

Carthami 

tinctorii Principalii 

constituenți chimici: 

catechol, tanshinonă, 

ajutor salvianic A, 

Yi și 

colab., 2018 
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Nume 

Efect / 

Mecanismul 

Setare experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

cartagină și cartagină 

galbenă 

Amestecul San-

Yang-Xue-Dai 

Inhibarea căilor 

semnalului p53 

și MAPK 

mediate de ROS 

 cardiotoxicitate Doxorubicina 

(indusă de) la șoareci 

Făcute din Daemonorops 

draco, Panax 

notoginseng, Scoparia 

dulcis, Aralia cordata, 

Alpinia ofcinarum, 

Dioscorea opposita, 

Wolfporia 

extensa și Amomum 

villosum 

Chen și 

colab., 2018 

C. 

sinensisfermentat 

Inhibarea 

hipertrofiei 

miocardice și a 

leziunilor 

miocardice, 

Îmbunătățirea 

funcției 

sistolice, 

sistemul 

enzimatic 

antioxidant și 

metabolismul 

energiei 

cardiace, 

upregularea 

căilor de 

semnalizare 

cAMP și 

AMPK 

Dozele de cardiotoxicitate 

induse de doxorubicină la 

șobolani 

Proteine, carbohidrați, 

grăsimi, cenușă, 

cordiecepină, H2O, 

aminoacizi și adenozină 

Wu și 

colab., 2018 

Dietilen blechnic Anti-oxidare 

Apoptoza indusă de 

doxorubicină c și 

cardiomiocitele primare de 

șobolan 

Un compus principal 

izolat din S. miltiorrhiza 

Yu și 

colab., 2018a 

Curcumina 

Upregularea 

expresiei 14-3-

3γ 

Doxorubicină cardiotoxicitate 

la șoareci și cardiomiocite 

primare 

Componenta bioactivă a 

lui Curcuma longa L. He et al., 2018 
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Nume 

Efect / 

Mecanismul 

Setare experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Saponin dioscin 

Reglarea 

stresului 

oxidativ 

miocardic 

mediată de 

miR-140-5p 

Doxorubicină  cardiotoxicitate 

la celulele H9c2 și la șobolani 

S-a găsit abundent în 

leguminoase și bruște 

Zhao și 

colab., 2018 

Modificat Zhi-

Gan-Cao-Tang 

Hrăneste inima 

yin și yang, 

antioxidarea și 

inhibarea Na + / 

K + -ATPazei 

Insuficiența cardiacă 

congestivă indusă de 

anthracyclină la un bărbat 

adolescent de 18 ani 

Radix Glycyrrhizae, 

Radix Ginseng, Fructus 

Jujubae, Radix 

Rehmanniae, Radix 

Ophiopogonis, Colla 

Corii Asini, Fructus 

Cannalis, Ramulus 

Cinnamomi, Rhizoma 

Zingiberis Recens, 

Carapax Trionycis, 

Plastrum Testudinis, 

Concha Ostreae și Radix 

Paeoniae alba 

Wu și 

colab., 2015 

P. grandiflorum Anti-oxidare 

Cancer de sân incipient care 

primește chimioterapie pe 

bază de antracicline 

Saponina triterpenoidă, 

carbohidrații și fibrele 

Hao și 

colab., 2017 

Uleiul de in 

Menținerea 

echilibrului 

adecvat între 

sistemele de 

apărare pro-

oxidante / 

antioxidante 

Arzic indus de toxicitate 

cardiacă la șobolani 

Acid alfa-linolenic al 

acidului gras polinesaturat 

Varghese și 

colab., 2017 

Ulei de pătrunjel 

Anti-oxidare și 

antiinflamare și 

anti-apoptotice 

Leziuni hepatice și cardiace 

induse de cisplatină la 

șobolani 

Compuși fenolici, în 

special flavonoide (de 

exemplu, apigenină, 

apiină și 600-

acetillapiină), cumarine, 

furocoumarine și 

componente de ulei 

esențial (în principal 

miritisină și apiol) 

Abdellatief și 

colab., 2017 
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Nume 

Efect / 

Mecanismul 

Setare experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Extracte 

îmbogățite cu 

antociani  

Anti-oxidare și 

antiinflamare 

Insuficiența cardiacă indusă 

de ciclofosfamidă la șobolani 

Derivații 3-glicozidici ai 

cianidinei, delfinidinei, 

malvidinei, petunidinei și 

peonidinei 

Liu și 

colab., 2015 

R. cordifolia Anti-oxidare 

Insuficiența cardiacă indusă 

de ciclofosfamidă la șobolani 

Alcaloizi, flavonoide, 

saponine și antracinone 

Chandrashekar 

și colab., 2018 

Suc de struguri 

neagri Anti-oxidare 

Intoxicarea prin inimă indusă 

de iradierea întregului corp a 

șobolanilor 

Fenolice, flavonoide, 

tanin, acid galic, 

catechină, resveratrol, 

acid cafeic, acid ellagic, 

quercetin, kaempferol 

de Freitas și 

colab., 2013 

Sheng-Mai 

Zingerone 

Scăderea 

expresiei 

genelor de 

caspază-3 și 

fragmentarea 

ADN nucleară 

proeminentă, 

precum și 

creșterea 

activităților 

complexelor 

mitocondriale 

Ciclotoxicitatea indusă de 

radiația cisplatină sau y la 

șobolani 

Componente active ale 

ghimbirului 

Soliman și 

colab., 2018 

hesperidina 

Inhibarea 

leziunilor 

celulare și a 

stresului 

oxidativ 

radiații – șobolani Sprague-

Dawley 

Se izolează de citrul 

aurantium obișnuit și alte 

specii din genul Citrus 

Pradeep și 

colab., 2012 

Deschideți într-o fereastră separată 

Mergi la: 

Necesitatea clarificării prevenirii neurotoxicității 
Neurotoxicitatea este un efect advers frecvent al chimioterapiei și radioterapiei în cancer și cauzează dureri 

agresive pentru pacienții cu cancer. 

O meta-analiză a rețelei arată că injecțiile Ai-Di, Shen-Qi-Fu-Zheng și Matrine aprobate de Administrația pentru 

Alimente și Medicamente din China îmbunătățesc rata generală de răspuns și calitatea vieții și reduc incidența 

neurotoxicității periferice III-IV) pentru cancerul colorectal avansat tratați cu oxaliplatină, 5-fluorouracil și 

leucovorină (Ge și colab., 2016 ). 
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Medicamentul tradițional japonez Goshajinkigan (TJ107) este utilizat pentru a atenua neuropatia și durerea 

generală. 

Shakuyakukanzoto (TJ68) tratează în mod eficient crampele musculare și durerile crampoase. Un studiu 

multicentric retrospectiv arată că TJ107 și TJ68 reduc neurotoxicitatea fără a afecta negativ răspunsul tumoral la 

pacienții cu cancer colorectal care suferă terapie cu 5-fluorouracil / acid folinic plus oxaliplatin (Hosokawa et 

al., 2012 ). 

O revizuire sistematică și meta-analiză arată că intervenția Radix Astragali(radacina Astragalus) poate fi benefică 

în reducerea neuropatiei periferice induse de oxaliplatină (Deng și colab., 2016a ). Recent, extractul hidroalcoolic 

(conținând astragalozide) este raportat pentru ameliorarea durerii și pentru promovarea mecanismelor de salvare 

pentru protecția țesutului nervos în neuropatia indusă de oxaliplatină la șobolani (Mannelli și colab., 2017 ), precum 

și prevenirea peroxidării lipidelor induse de oxaliplatină și oxidarea ADN în astrocite (Mannelli și colab., 2015 ), 

demonstrând în continuare profilul anti-neuropathic al Radix Astragali . 

În prezent, NEUROPATIA periferică indusă de chimioterapie și radioterapie este axată pe tratamentul cu 

anticonvulsivante, antidepresive, opioide și analgezice non-opioide. 

 O formula medicinală tradițională chineză Wen-Luo-Tong a fost utilizată pentru a atenua durerea neuropată indusă 

de oxaliplatină timp de mai mulți ani. 

Recent, Wen-Luo-Tong se constată că împiedică activarea glială și sensibilizarea nociceptivă la un model de 

șobolan al durerii neuropatice induse de oxaliplatină (Deng și colab., 2016b ). Ingredientele sale, incluzând galben 

hidroxisaflor, icariin, epimedină B și acid 4-dihidroxibenzoic, cresc viabilitatea celulelor Schwann rănite de 

oxaliplatină. Formularea microemulsie care conține aceste ingrediente scade și răspunsurile hiperalgezice mecanice 

induse de oxaliplatină la modelul de șobolan (Lin și colab., 2017 ). 

Liu-Jun-Zi-Tang este un medicament tradițional pe bază de plante utilizat pe scară largă în Asia de Est și aplicat 

clinic pentru a trata dispepsia funcțională și depresia. Recent, s-a raportat atenuarea hiperalgeziei termice induse de 

cisplatină la șoareci și apoptoza în celulele SH-SY5Y neuroblastom umane, arătând prevenirea neurotoxicității 

induse de cisplatină, posibil prin reglarea funcției antioxidante și a funcției mitocondriale (Chiou și colab., 2018 ) . 

O plantă mexicană Tithonia tubaeformis este utilizată pentru tratamentul reumatismului și a stomacului. Extractul 

său hidrometanolic este eficient în atenuarea alodiniei induse de vincristină și a hiperalgeziei termice la șoareci, prin 

ameliorarea neuropatiei periferice induse de chimioterapie (Nawaz și colab., 2018 ). 

Hypericum perforatum SUNATOARE (St John’s Wort) este folosit de secole ca un remediu natural pentru 

tratamentul unei varietăți de afecțiuni, inclusiv depresia (Asgary et al., 2012 ; Abtahi Froushani et al., 2015 ). Ea 

poate reduce activitatea de caspază-3 indusă de oxaliplatină la astrocite de șobolan, dar numai ea produce un efect 

citotoxic și nu reușește să reducă citotoxicitatea oxaliplatinei în celulele canceroase HT-29 (Cinci și 

colab., 2017 ). Hipericina principală constituentă este un inhibitor puternic al creșterii gliomului in vitro . La 

pacienții cu glioame maligne recurente sau progresive înregistrate care au primit radioterapie standard cu sau fără 

chimioterapie, hipericina orală este bine tolerată (Couldwell et al., 2011 ), sugerând că H. perforatum este utilizat ca 

strategie terapeutică pentru contracararea neuropatiei induse de  chimioterapie și de radioterapie. 

 Sesquiterpenii biciclici naturali, β-cariofililena și oxidul β-cariofililen se găsesc într-un număr mare de plante 

din întreaga lume. Acestea posedă efecte neurofarmacologice ca agenți chemo-sensibilizanți pentru chimioterapia 

doxorubicinei și re-sensibilizează celulele rezistente la cancer (Di Giacomo et al., 2017 ). 

O plantă terapeutică Lithospermi radix (rădăcina Lithospermum erythrorhizon ) este utilizată pentru a trata șocul 

septic, eczemele și arsurile.Extractul său de apă restaurează neurotoxicitatea indusă de oxaliplatină în creșterea 

neuritului stimulată de factorul de creștere nervos în celulele PC12 și animalele cu sensibilitate nociceptivă 

îmbunătățită la stimuli mecanici împreună cu activarea spinării microgliilor și astrocitelor, precum și pierderea 

fibrelor nervoase intraepidermale ale picioarelor (Cho et al ., 2016 ). 

De asemenea, beta-cariofilina atenuează neuropatia periferică indusă de paclitaxel la șoareci, posibil prin activarea 

CB2 în sistemul nervos central și inhibarea posterioară a activării p38 MAPK / NF-kB (Segat și colab., 2017 ). 

Curcumina are și acțiune neuroprotectivă. În 2017, Rezaee și colab. oferă un rezumat al studiilor efectuate pentru a 

arăta efectele protectoare ale curcuminei împotriva neurotoxicității, nefrotoxicității și ototoxicității induse de 

cisplatină (Rezaee și colab., 2017 ). Demetoxcurcumina sa derivată naturală prezintă efect neuroprotector în 

neurotoxicitatea indusă de rotenone în celulele neuroblastomului SH-SY5Y (Ramkumar și colab., 2017 ). 

5,7-Dihidroxiflavona (Chrysin), un flavonoid vegetal natural, are un efect neuroprotector împotriva neurotoxicității 

induse de iradierea y la șobolani (Mansour et al., 2017 ).  

Shikonin, un compus natural de naftochinonă, este unul dintre substanțele chimice principale izolate 

din Lithospermi radix . Shikonin și derivații săi suprimă semnalizarea receptorului factorului de creștere epidermal 

și ucid sinergie celulele glioblastomului în combinație cu erlotinib, fiind posibil o strategie potențială de depășire a 

rezistenței la erlotinib (Zhao et al., 2015 ). 
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Deteriorările oxidante contribuie la neurotoxicitatea indusă de cisplatină. 

Ca inhibitor apoptotic, compusul natural flavonoidic cianidină restaurează efectiv neurotoxicitatea indusă de 

cisplatină prin inhibarea ADN-ului și apoptozei mediate de ROS (Li și colab., 2015 ). 

Suplimentul dietetic OPERA® care conține acid a-lipoic, Boswellia Serrata, metilsulfonilmetan și 

bromelaină, este capabil să îmbunătățească simptomele neuropatiei periferice induse de chimioterapie într-o serie 

prospectivă de pacienți tratați cu chimioterapie neurotoxică, fără toxicitate sau interacțiune semnificativă (Desideri 

et al., 2017 ). 

O revizuire sistematică a studiilor preclinice demonstrează că extractul din semințe de struguri poate trata 

neurotoxicitatea indusă dechimioterapie și radioterapie (Olaku et al., 2015 ). 

Studiul clinic demonstrează că consumul de ceai verde cu efect neuroprotector are acțiune anticanceroasă prin 

reglarea limfo-angiogenezei intra-tumorale și exprimării COX-2 (Najaf Najafi et al., 2018 ). Aceste suplimente 

alimentare pot fi eficiente în prevenirea sau tratamentul neurotoxicității induse de chimioterapie și  de radioterapie. 

Cu toate acestea, în 2017, Schloss et al. revizuiți că nu există dovezi solide benefice pentru medicamentele din 

plante care sunt recomandate pentru prevenirea sau tratamentul neuropatiei periferice induse de chimioterapie 

(Schloss et al., 2017 ). De fapt, în 2015, Oki et al. efectuează un studiu clinic randomizat, faza III, controlat cu 

placebo, dublu-orb și nu observă niciun efect al Goshajinkigan asupra neuropatiei periferice asociate cu oxaliplatina 

la pacienții cu cancer colorectal (Oki et al., 2015 ). În mod consecvent, în 2017, Kuriyama și colab. conduce o 

revizuire sistematică și meta-analiză și demonstrează în continuare că Goshajinkigan este imposibil de prevenit 

neuropatia periferică la pacienții cărora li se administrează chimioterapie neurotoxică. În continuare, Hoshino și 

colab. conduce de asemenea o revizuire sistematică și arată că Goshajinkigan tinde să prevină persistența, dar nu 

severitatea neuropatiei periferice induse de chimioterapie (Hoshino et al., 2018 ). Având în vedere calitatea scăzută 

și cantitatea insuficientă a probelor, utilizarea Goshajinkigan ca standard de îngrijire nu este recomandată în prezent 

(Kuriyama și Endo, 2018 ).Pe de altă parte, deși fitochimicalele, plantele medicinale și formulele lor pot fi luate în 

considerare pentru profilaxia neuropatiei periferice induse de chimioterapie, utilitatea curativă și efectul reciproc cu 

alte medicamente ar trebui examinate în studiile clinice bine concepute (Lee și Kim, 2016 ). Produsele naturale din 

această parte, împreună cu caracteristicile relevante ale studiilor respective, sunt sintetizate în tabelul Tabel77. 

Tabelul 7 
Produse naturale în reducerea neurotoxicității induse de chimioterapie și  radioterapie. 

Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

Injecție Ai-Di 

Îmbunătățirea ratei de 

răspuns general și a 

calității vieții, 

reducerea incidenței 

neurotoxicității 

periferice (III-IV) pacienţii 

făcute din extractele de Mylabris 

phalerata, Radix astragalus, 

Radix ginseng și Acanthopanax 

senticosus Ge și colab., 2016 

Injectarea Shen-Qi-

Fu-Zheng 

Îmbunătățirea ratei de 

răspuns general și a 

calității vieții, 

reducerea incidenței 

neurotoxicității 

periferice (III-IV) pacienţii 

Fabricat din extractele de Radix 

Astragali și Radix Codonopsis Ge și colab., 2016 

Injecție de matrice 

Îmbunătățirea ratei de 

răspuns general și a 

calității vieții, 

reducerea incidenței 
pacienţii 

Componenta principală a plantei 

tradiționale chineze Sophora 

flavescens Ge și colab., 2016 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

neurotoxicității 

periferice (III-IV) 

TJ107 și TJ68 

TJ107 are efecte 

antinociceptive 

cauzate de creșterea 

producției de oxid 

nitric și de inducerea 

eliberării dinorfinului 

în măduva 

spinării;efectele 

antinociceptive ale 

TJ68 au fost atribuite 

activării neuronilor 

noradrenergici 

descendenți ai 

coloanei vertebrale pacienţii 

TJ107 constă din Rehmanniae 

radix, Achyranthis radix, corni 

fructus, cortexul moutan, rizomul 

alismatic, rizomul Dioscoreae, 

materialul seminal Plantaginis, 

Hoelen , tuberculul 

Aconitiprelucrat 

și cornul Cinnamomicare includ 

esterii de stearat de magneziu, 

lactoză și fructoză ca diluanți 

TJ68 compus din Paeoniae Radix 

și Glycyrrhizae Radix 

 Principalele componente 

chimice: albiflorin, paeoniflorin, 

glicocumarină, isoliquiritigenin, 

acid gliciritic și acid glicirilic-3-

O-monoglucuronid 

Hosokawa și 

colab., 2012 

Radix Astragali 

Elibereaza de durere 

și promoveaza 

mecanismele de 

salvare 

Neuropatia indusă 

de oxaliplatină la 

șobolani Astragaloside Mannelli și colab., 2017 

Wen-Luo Tong- Necunoscut 

Șobolanii tratați cu 

oxaliplatină și 

celulele Schwann 

Fabricat din planta Epimedium, 

Geranium wilfordii, creangă 

Cassia și Carthamus tinctorius 

Componente chimice principale: 

galben hidroxisaflor, icariin, 

epimedină B și acid 4-

dihidroxibenzoic Lin și colab., 2017 

Liu-Jun-Zi-Tang 

Reglarea funcțiilor 

antioxidante și a 

funcțiilor 

mitocondriale 

Șoarecii tratați cu 

cisplatină și 

celulele SH-SY5Y 

de neuroblastom 

uman 

Din ginseng, Atractylodes, Poria 

cocos, Glycyrrhizae, Pericarpium 

Citri Reticulatae și Pinellia 

ternata  

Principalii constituenți chimici: 

acid succinic, hesperidin, 

ginsenosid Rb1, acid glicirizic I, 

2-atractilenolid și acid pacimic 
Chiou și colab., 2018 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

T. tubaeformis Anti-nocicepției 

Șoarecii tratați cu 

vincristină 

Tagitinin AC și F, diversifol și 

cromenul de titonină și derivați ai 

flavonei Nawaz și colab., 2018 

H. perforatum 

Inhibarea creșterii 

gliomului pacienţii 

Hipericina, pseudohipericina, 

flavonoidele, procyanidinele 

oligomerice și hiperforina 

Couldwell și 

colab., 2011 

β-cariofilenă 

Activarea CB2 și 

inhibarea activării p38 

MAPK / NF-kB 

Paclitaxel-tratati 

șoareci Găsit în diverse plante Segat și colab., 2017 

Lithospermi radix Anti-inflamație 

Celulele PC12 și 

animalele induse 

de oxaliplatină 

Derivați de furilhidrochinonă și 

shikonin Cho și colab., 2016 

Curcumina 

Reducerea peroxidării 

lipidelor, menținerea 

echilibrului de 

catalază, peroxidază 

de glutation și 

superoxid dismutază 

și antioxidare şobolanii 

Componenta bioactivă a lui 

Curcuma longa L. Rezaee și colab., 2017 

Demethoxycurcumin 

Suprimarea apoptozei 

prin reglarea indiciilor 

pro și antiapoptotici și 

a stresului oxidativ 

atenuant și a 

disfuncției 

mitocondriale 

Neurotoxicitatea 

indusă de rotenone 

în celulele 

neuroblastomului 

SH-SY5Y Analog de curcumină 

Ramkumar și 

colab., 2017 

5, 7-dihidroxiflavonă 

(Chrysin) 

Efectele anti-lipidice 

peroxidative, anti-

amiloidogene și anti-

apoptotice 

de Iradiere indusă 

– neurotoxicitate 

în creierul 

șobolanilor 

Un conținut de flavonoide extras 

din propolis, miere și plante Mansour și colab., 2017 

shikonin 

Suprimarea 

semnalizării și 

uciderii receptorului 

factorului de creștere 
Celulele U87MG 

Chimicalele principale izolate 

din Lithospermi radix Zhao și colab., 2015 
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Nume Efect / Mecanismul 

Setare 

experimentală / 

model Ingrediente / Sursa Referințe 

epidermal al celulelor 

glioblastomului 

cyanidin 

Inhibarea afectării 

ADN mediate de ROS 

și a apoptozei Celulele PC12 Un flavonoid derivat din cireșe Li și colab., 2015 

Suplimente 

alimentare OPERA ®; 

Efect antioxidant, 

antiinflamator, anti-

aterosclerotic și anti-

trombotic pacienţii 

acidul a-lipoic, boswellia serrata, 

metilsulfonilmetanul și 

bromelaina Desideri și colab., 2017 

Semințe de 

proantocianidine din 

semințe de struguri Anti-oxidare 

Șoareci, șobolani 

și celule 

Bogat în polifenoli, din care 

aproximativ 60% până la 70% se 

găsește în semințele de struguri, 

cum ar fi dimerii, trimerii și alți 

oligomeri ai flavan-3-olilor, 

cunoscuți în mod obișnuit ca 

proantocianidine Olaku și colab., 2015 

Ceai verde 

Reglarea limfo-

angiogenezei intra-

tumorale și 

exprimarea COX-2 pacienţii catechine 

Najaf Najafi și 

colab., 2018 

Goshajinkigan 

(TJ107) 

Nu există efecte ale 

Goshajinkigan asupra 

neuropatiei periferice 

asociate oxaliplatinei 

la pacienții cu cancer 

colorectal pacienţii 

Rehmanniae radix, Achyranthis 

radix, corni fructus, cortexul 

moutan, rhizomul alismatic, 

rhizomul dioscoreae, materialul 

seminal Plantaginis, 

Hoelen , tuberculul 

Aconiti prelucrat 

și cornul Cinnamomi 

Oki și 

colab., 2015 ;Hoshino și 

colab., 2018 ;Kuriyama 

și Endo, 2018 

Deschideți într-o fereastră separată 

Mergi la: 

limitări 
Eforturile recente de prevenire a chimioterapiei și efectelor secundare induse de radioterapie au utilizat produse 

naturale cu proprietăți biochimice și farmacologice. Cu toate acestea, există mai multe limitări.Acestea includ: 
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1. Lipsa studiilor de înaltă calitate care utilizează mai multe măsuri pentru a evalua diferitele aspecte ale 

efectelor secundare cauzate de chimioterapie și radioterapie, precum și pentru a clarifica efectele preventive 

ale produselor naturale. 

2. Modelele preclinice de chimioterapie și efectele secundare induse de radioterapie nu sunt suficient pentru a 

verifica prevenirea produselor naturale. 

3. Aveți nevoie de o platformă de screening cu conținut ridicat, bazată pe imagini, cu un protocol care să 

găsească produse naturale inovatoare împotriva chimioterapiei și efectelor secundare induse de radioterapie. 

4. Mecanisme moleculare necunoscute ale atenuărilor anumitor produse naturale asupra chimioterapiei și 

efectelor secundare induse de radioterapie. 

5. Nici o strategie de modulare a microbiotei intestinale de către produsele naturale pentru a controla 

chimioterapia și efectele secundare induse de radioterapie. 

6. Nu s-au cunoscut mecanismele biologice de interacțiune între medicamentele pentru chimioterapie și 

produsele naturale. 

7. Necesitatea de a determina toxicitatea produsă de produsele naturale. 

Mergi la: 

Concluzie 
Există dovezi că produsele naturale pot reduce efectele secundare induse de chimioterapie și radioterapie, cum ar fi 

mucozita orală, toxicitatea gastrointestinală, hepatotoxicitatea, nefrotoxicitatea, afectarea sistemului hematopoietic, 

cardiotoxicitatea și neurotoxicitatea (Figura 1 ). Datele sintetizate au evidențiat, de asemenea, eficacitatea 

suplimentelor alimentare naturale pentru a contracara aceste efecte secundare.Astfel, aceste produse, inclusiv 

suplimentele dietetice, ar trebui să fie utilizate ca o strategie terapeutică alternativă pentru profilaxia și 

tratamentul  efectelor secundare induse de chimioterapie și radioterapie la pacienții cu cancer. 

 

figura 1 
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O diagramă schematică a mecanismelor comune prin care produsele naturale reduc efectele secundare induse de 

chimioterapie și radioterapie. Produsele naturale, inclusiv extractele brute, fracțiunile îmbogățite cu 

componente bioactive și compușii puri derivați din ierburi, precum și formulele pe bază de plante, pot reduce 

în mod eficient efectele secundare cauzate de chimioterapie și radioterapie, în principal datorită activităților 

lor antioxidante și antiinflamatorii. Mai mult, unele produse naturale pot atenua mucozita orală indusă de 

chimioterapie și radioterapie prin reducerea toxicității gastrointestinale prin reglarea microbiotei intestinale, 

hepatotoxicitatea prin protejarea mitocondriilor, nefrotoxicitatea prin modularea imunității, afectarea 

sistemului hematopoietic prin îmbunătățirea micromediul hematopoietic, cardiotoxicitatea prin echilibrarea 

metabolismului energetic , și neurotoxicitatea prin protejarea sistemului nervos. 
Cu toate acestea, această problemă este încă controversată în ceea ce privește eficacitatea efectuată de diferite 

analize și studii clinice la pacienții cu cancer selectați. Dificultatea descoperirii mecanismelor moleculare a 

împiedicat până acum înțelegerea atenuării efectelor secundare cauzate de chimioterapie și radioterapie în utilizarea 

clinică a produselor naturale (Anwar et al., 2016 ). 

De remarcat, noi terapii în fazele de validare clinică investighează microbiota intestinală luptând împotriva multor 

boli și formând țintele toxicității induse de chimioterapie și radioterapie. Aceste studii pot ajuta la scoaterea în 

evidență a procesului de prevenire a efectelor secundare cauzate de chimioterapie și radioterapie prin produse 

naturale și dezvoltarea intervenției disponibile pentru pacienții cu cancer pentru conducere. 
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ANEXA  

Supraviețuirea cancerului pulmonar cu medicamente pe bază de plante 

și vitamine într-o abordare a sistemelor întregi: date de urmărire de zece 

ani, analizate cu modele structurale marginale și metode de scoruri 

de înclinare 
Abstract 

Medicamentele complementare și alternative sunt utilizate de până la 48% dintre pacienții cu cancer pulmonar, dar 

au observat o evaluare puțin formală a eficacității supraviețuirii. În acest studiu de 10 ani de supraviețuire 

retrospectivă, autorii au investigat terapia pan-asiatică plante + vitamine (PAM + V) într-o serie de cazuri 

consecutive a tuturor pacienților cu cancer pulmonar cu celule mici (n = 239) prezentând la Zona Golf San Francisco 

Bay Area  de medicina chineză centru (Pine Street Clinic). Ei au comparat tratamentul pe termen scurt pe durata de 

chimioterapie / radioterapie, cu terapia pe termen lung continuând dincolo de terapia alopata / convențională.  De 

asemenea, au comparat PAM + V plus terapia alopata/convențională cu terapia alopata / convențională în 

monoterapie, utilizând controale concomitente din registrele Kaiser Permanente din California de Nord și 

California. Ei s-au adaptat pentru confuzie cu regresia Kaplan-Meier, Cox și metode mai noi – scor de propulsie și 

modele structurale marginale (MSM), care, analizând datele din studiile observaționale sau înregistrările din 

practica clinică, pot oferi rezultate comparabile cu studiile randomizate. 

Utilizarea pe termen lung a PAM + V, în afara perioadei de finalizare a chimioterapiei, a redus cu 83% 

mortalitatea în stadiul IIIB, iar etapa a IV-a cu 72% comparativ cu utilizarea pe termen scurt numai pe 

durata chimioterapiei. 

PAM + V pe termen lung combinat cu terapia convențională a redus mortalitatea în stadiul IIIA cu 46%, 

etapa IIIB cu 62% și etapa IV cu 69% comparativ cu terapia alopata/ convențională în monoterapie. 

Ratele de supraviețuire pentru pacienții din stadiul IV tratați cu PAM + V au fost de 82% la 1 an, 68% la 2 

ani și 14% la 5 ani.  

PAM + V combinat cu terapia convențională a îmbunătățit supraviețuirea în etapele IIIA, IIIB și IV, 

comparativ cu terapia convențională în monoterapie. 
Studiile prospective care utilizează PAM + V cu terapia convențională pentru pacienții cu cancer pulmonar sunt 

justificate. 

fundal 

Cancerul pulmonar este principala cauză a decesului provocat de cancer în Statele Unite, 75% dintre cazuri fiind 

cancerul pulmonar fara celule mici. În 1988, când a început recrutarea pentru cohorta descrisă în studiul actual, 

supraviețuirea mediană cu cancer pulmonar fără celule mici inoperabile a fost de 6 luni după chimioterapia cu 

etoposidă / cisplatină și 8 luni cu interferoni β și γ adăugați. 3 Terapiile sistemice pentru cancerul pulmonar fara 

celule mici nu au îmbunătățit substanțial supraviețuirea. Chimioterapia adjuvantă reduce riscul de deces la 2 ani cu 

numai 13% comparativ cu intervenția chirurgicală singură. 4 Chimoradioterapia reduce riscul cu 14% 5 ; totuși, 

numai radioterapia adjuvantă mărește cu 21%. 6 , 7chimioterapia pe bază de platină a crescut cu 12% la supraviețuire 

cu 5%, iar răspunsul tumoral cu 62%, dar cu o toxicitate mai mare. 8 În meta-analizele studiilor, adăugarea de 

medicamente pe bază de platină la regimurile chimioterapice mai vechi a îmbunătățit supraviețuirea pe 12 luni cu 

doar 5% (34% față de 29%, raportul de probabilitate [OR] = 1,21, intervalul de încredere 95% 1.09, 1.35), 8 și în 

meta-analizele datelor individuale ale pacienților, supraviețuirea de 12 luni după chimioterapie este de numai 

29%. 9 Gefitinibul nu a îmbunătățit supraviețuirea în comparație cu chimioterapia cu carboplatină / paclitaxel 

singură, 10 în timp ce erlotinibul a îmbunătățit semnificativ supraviețuirea. Sunt încă necesare îmbunătățiri ale 

tratamentului. 

Medicina complementară și alternativă (CAM) este un domeniu larg, care include abordări de medicină fizică, cum 

ar fi acupunctura și masajul, precum și abordări farmacologice, cum ar fi vitaminele și medicina pe bază de 

plante. Medicamente pe bază de plante sunt utilizate de aproximativ 48% dintre pacienții cu cancer 

pulmonar. 12 Meta-analiza studiilor randomizate din China sugerează că terapiile pe bază de plante 

combinate cu chimioterapia bazată pe platină mărește supraviețuirea în cancerul pulmonar fara celule mici, 

cu până la 42%, comparativ cu chimioterapia în monoterapie. Cu toate acestea, dovezile privind eficacitatea 

supraviețuirii în literatura medicală occidentală sunt rare. Într-un studiu de cohortă retrospectiv al Clinicii Mayo, 
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utilizarea vitaminei la pacienții cu cancer pulmonar fara celule mici nu a fost asociată cu un risc mai scăzut de deces 

(raportul de risc [HR] = 0,74; 95% CI = 0,60; 0,91); datele auto-raportate și proxy cu privire la utilizarea 

vitaminelor, nu au inclus medicamente pe bază de plante și nu au examinat supraviețuirea în stadiul bolii, cea mai 

importantă variabilă prognostice în cancerul pulmonar fara celule mici. 14 

Studii controlate randomizate în terapiile CAM 

Deși studiile controlate randomizate sunt considerate standardul de aur, acestea sunt uneori imposibile pentru 

cercetători și / sau nedorite pentru pacienți. Mai puțin de 5% dintre pacienții cu cancer participă la studii, 15 și se 

știe puțin despre succesul recrutării în studiile CAM. Pentru pacienți, disponibilitatea comună a terapiilor CAM 

poate reduce acceptabilitatea introducerii studiilor randomizate CAM. Există alternative pentru studiile 

randomizate. 17 
Modelele modelului structural marginal (MSM) pentru inferența cauzală oferă o comparație aproape randomizată 

între grupurile de tratament în studiile observaționale. 18 , 19 Ele reduc părtinirea prin ajustarea pentru confuzie și 

permit identificarea efectelor cauzale reale care nu au fost găsite prin modele tradiționale de asociere, cum ar fi 

regresia Cox. 20 – 23Acestea reprezintă un instrument de standardizare care face ca grupurile de tratament să fie 

comparabile în funcție de probabilitatea de a fi tratate, dat fiind caracteristicile individuale, cum ar fi vârsta, sexul și 

expunerea la tratament. 24 MSMs nu au fost aplicate în studiile de supraviețuire a cancerului în general 25 sau în 

special în medicina chineză pe bază de plante. 

Metoda scorului de înclinație pentru inferența cauzală este o altă modalitate de a crea comparabilitate aproape egală 

între loturile de tratament în studiile observaționale bazate pe probabilitatea multivariată de a primi 

tratament. 26 , 27 A fost utilizată în supraviețuirea cancerului, dar nu în studiile chinezești cu medicamente pe bază 

de plante. 

Obiective 

Am efectuat acest studiu retrospectiv pentru a investiga dacă medicina chineză pe bază de plante și vitamine 

îmbunătățesc supraviețuirea cancerului pulmonar și pentru a furniza o fundație de proiectare și estimări ale mărimii 

esantionului pentru studiile prospective. Ipotezele noastre au fost că (1) pacienții care aleg medicina pan-asiatică de 

lungă durată + vitamine (PAM + V) continuând dincolo de încheierea terapiei standard ar avea o supraviețuire mai 

lungă decât pacienții care utilizează PAM + V pe termen scurt, (2) PAM + V, combinat cu terapia convențională, ar 

avea o supraviețuire mai lungă a pacientului comparativ cu terapia alopata/ convențională în monoterapie. 

metode 

pacienţii 

Participantii (n = 239) constituie in intregime o serie de cazuri consecutive a tuturor pacientilor cu cancer pulmonar 

cu celule mici observate la un centru de medicina chineza (Clinica Pine Street, San Anselmo, CA) in perioada 1988-

1993, care au fost, de asemenea, centre oncologice locale cu intervenții chirurgicale, chimioterapie și / sau 

radioterapie. În cele mai multe cazuri, pacienții au fost văzuți împreună cu chimioterapia de primă linie. Pacienții au 

fost diagnosticați prin examen fizic, bronhoscopie și teste de imagistică, cum ar fi scanarea cu raze X și CT. Au fost 

urmăriți timp de 10 ani sau până la moartea sau pierderea de urmărire. Am continuat vizitele personale și / sau 

urmărirea telefonică a pacienților continuând la Clinica Pine Street și urmărirea telefonică a pacienților care au 

continuat la alte centre CAM. Urmărirea telefonică a pacienților urmărite în alte centre a avut loc în mod tipic la 

fiecare câteva luni și a avut rolul de a menține contactul și de a încuraja continuarea terapiei. Deși am constatat că 

această încurajare a fost benefică pentru a ajuta la menținerea aderenței la tratament, nu am proiectat studiul în mod 

specific pentru a studia acest efect. Cei care nu au continuat nici la Pine Street și nici nu au mers la alte centre CAM 

și, prin urmare, pentru care nu a fost posibilă o urmărire, au fost considerați pierduți pentru urmărire. 

Preocupările privind subiectele umane 

Înainte de inițierea acestui studiu, am primit aprobarea de la consiliile de evaluare instituțională de la Universitatea 

din California de la Berkeley (protocolul nr. 2004-6-279), Kaiser Permanente California de Nord (protocolul nr. N-

04LKush-01-H) Agenția pentru Sănătate și Servicii Umane (Protocolul nr. 07-08-55) și Fundația Pine Street 

(Independent Review Consulting, Corte Madera, California, protocol # EXE04-009-01). 

Argumentarea tratamentului 

Planul nostru de tratament a fost informat de strategiile chinezești din plante care alternate fazele terapeutice de atac 

și reconstrucție. Timpul de tratament este împărțit în 3 părți, care au scopul cronoterapeutic de a completa strategia 

de chimioterapie adjuvantă pe 21 de zile. 

Ziua 1 a ciclului de chimioterapie începe în partea I, care continuă până în ziua 4. În aceste două zile, accentul se 

pune pe creșterea circulației, sporind astfel capacitatea medicamentelor de chimioterapie de a circula cât mai mult 

posibil prin corp pentru a ajunge la celulele tumorale. Zonele corpului care pot avea circulație suboptimală, de 

exemplu, în cazul în care există o tensiune sau un istoric de intervenție chirurgicală, țesut cicatricial sau leziuni,  
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sunt locații în care circulația poate fi inhibată.Folosim diferite tehnici, cum ar fi imagini, vizualizare, exerciții și Qi-

Gong pentru a îmbunătăți circulația. Este, de asemenea, util în timpul părții I să se odihnească în plus și să se evite 

stresul. 

Zilele 5 până la 10 se numesc partea a II-a, în care chimioterapia a ucis atât celulele canceroase cât și celulele 

sănătoase, care trebuie eliminate. Scopul este de a ajuta corpul in reducerea toxicitatilor legate de chimioterapie 

prin evacuare si curatare, astfel incat aceste celule moarte si metabolitii toxici ai chimioterapiei toxice sa nu fie in 

calea urmatoarei runde de terapie. Sugestiile pe plante și sugestiile și recomandările stilului de viață în jurul curățării 

(acasă, proiecte și relații personale) sunt, de asemenea, adaptate la acest moment. 

Zilele 11 până la 20 constituie partea a III-a, în care pacientul este ajutat să reconstruiască și să consolideze sistemul 

imunitar înainte de următorul ciclu de chimioterapie. Sângele, fiziologia și rezistența vor începe să se normalizeze, 

iar efectele secundare se vor diminua. Activitățile unei persoane ar trebui, de asemenea, să fie adaptate la aceasta, iar 

sublinierea activităților care ajută persoana să se simtă cu adevărat fericită este o premieră. 

Strategia pentru pacienții a căror terapie convențională a constat din radiații a fost includerea elementelor 

protocolului pentru minimizarea efectelor secundare ale radiațiilor, minimizarea terapiilor antioxidante în faza de 

radiație și reluarea antioxidanților după radiații. Acupunctura a fost pusă la dispoziție în funcție de necesități, 

dar accentul principal asupra tratamentului a fost pus pe elementele din plante / nutraceutice. Porțiunea din 

medicamente pe bază de plante din protocolul PAM + V a fost administrată în metoda tradițională chineză de 

a oferi pacienților plante uscate pentru a lua acasă și decoct. 
Dietă 

Pentru toți pacienții, am discutat despre dietă, inclusiv sfaturile de bază privind alimentația pentru pacienți cu 

cancer, cu accent pe alimentele naturale, cu recomandări privind creșterea fibrelor și a alimentelor ecologice și 

îmbunătățirea abilităților personale de preparare a alimentelor. 

Exercițiu fizic 

Am recomandat tuturor pacienților să facă exerciții fizice, subliniind călătoriile de bază, treburile de uz casnic și 

grădinile, și apoi, dacă este posibil, activități de  jogging, activități de sală de gimnastică și altele 

Surse de date 

Datele privind pacienții tratați cu PAM + V au fost obținute prin analiza grafică de la Clinica Pine Street (San 

Anselmo, CA).Timpul de supraviețuire în cohorta PAM + V a fost obținut direct din evidența pacienților și / sau 

confirmat prin urmărirea în persoană sau prin telefon a membrilor familiei pacienților. PAM + V a fost furnizat 

concomitent cu tratamentul cu chimioterapie / radioterapie (utilizare pe termen scurt). După finalizarea 

chimioterapiei / radiațiilor, am monitorizat dacă pacienții au fost sau nu aleși să continue terapia pe bază de plante / 

vitamine (pe termen lung). Pacienții care au fost pierduți în urma monitorizării și pentru care aderența la tratament 

au fost, prin urmare, necunoscuți, au fost analizate ca parte a grupului de aderență pe termen lung, în conformitate cu 

principiul intenției de tratament. În plus, s-a observat aderența pe termen scurt și pe termen lung pentru ambii 

pacienți care, după consultările inițiale de aici de la Pine Street, au ales să continue la centrul nostru și pentru cei 

care au urmat cu alte centre CAM. Astfel, fiecare dintre aceste două variabile a fost măsurat separat: locația (Pine 

Street sau CAM) și durata (pe termen scurt sau lung). 

Datele privind controalele externe concomitente diagnosticate în aceeași perioadă de timp ca și pacienții de pe Pine 

Street și potrivite pe stadiul cancerului au fost obținute prin extragerea bazei de date de la Cancer Registry 

California și Kaiser Permanente Division of Research. Pe măsură ce perioada de înscriere pentru cohorta de la 

Clinica Pine Street a început la 1 noiembrie 1988 și sa încheiat la 1 decembrie 1993, am selectat cazuri de la Kaiser 

Permanente și California Cancer Registry diagnosticate între acele date. Pentru algoritmul de selecție și excludere a 

cazurilor, consultați Tabelul 1 . 

 

Tabelul 1. Algoritmul de selecție și excludere a cazurilor 
 

Tabelul 1. Algoritmul de selecție și excludere a cazurilor 
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Vedeți versiunea mai mare 

În Tabelul 2 , raportăm pentru fiecare cohortă numărul de participanți și caracteristicile lor individuale și de 

tratament, cum ar fi tratamentele convenționale pe care le-au primit. În Tabelul 3 , raportăm dozajul și calendarul 

de tratament cu PAM + V. În tabelul 4 , raportăm ingredientele din formulele de plante chinezești 

utilizate. Principiile de proiectare pentru această abordare a întregului sistem de tratament au fost descrise în altă 

parte. 29 

 

Tabelul 2. Caracteristicile pacientului 
 

Tabelul 2. Caracteristicile pacientului 
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Etapă 

Pentru controalele externe obținute de la Registrul Cancerului din California, a fost folosit sistemul de stadializare al 

Comitetului mixt american pentru cancer (AJCC) ca definiție pentru stadiul cancerului pentru pacienții cu cancer 

pulmonar. 30Pentru controalele externe obținute de la Divizia de cercetare Kaiser Permanente, etapa AJCC nu a fost 

disponibilă pentru anii de recrutare a studiilor (1988-1993), așa că am folosit Ghidul Editiv de Supraveghere a 

Epidemiologiei și Rezultatele Rezultatului (SEER) Comparative Guide for Cancer 31 , 32 pentru a construi manual 

stadializarea TNM din câmpurile de date pentru extinderea tumorii, implicarea nodului și metastazarea. 

Metode de analiză 

Am planificat să folosim modele tradiționale de asociere, estimarea Kaplan-Meier 33 și regresia riscurilor 

proporționale Cox 34, precum și mai multe metode moderne – MSM 35 și scor de înclinație 26 – pentru inferență 

cauzală. 
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Analiza datelor 

Punctul primar final a fost supraviețuirea globală. Principalele noastre variabile de tratament au fost terapia pe bază 

de plante / vitamine (da / nu) și durata terapiei pe bază de plante / vitamine (lung / scurt); (covariante de bază) au 

fost etapele (II, IIIA, IIIB sau IV), vârsta la diagnostic, sexul, rasa (alb / negru / asiatic), istoricul fumatului 

(vreodată / niciodată), histologia (adenocarcinomul / radiație sau chimioterapie (da / nu). Timpul la risc a fost definit 

de datele de diagnosticare și de deces (lună / an). 

Am analizat datele în două faze: (1) în cadrul Clinicii Pine Street prin compararea pacienților care mențin terapia pe 

bază de plante chinezești pe bază de plante pe termen lung cu cei care utilizează numai tratament pe termen scurt și 

(2) compararea cohortei clinice Pine Street cu controalele externe. 

Pentru analiza tradițională a supraviețuirii, am folosit regresia Cox proporțională a riscurilor, 34 stratificată pe etape 

și ajustată de toate covariatele, cu programul stcox din pachetul statistic Stata (versiunea 9.2, StataCorp, College 

Station, TX) și estimarea Kaplan-Meier cu sts . 

Pentru a investiga inferența cauzală, am folosit abordarea MSM, în care modelul riscului proporțional Cox este 

ponderat de probabilitatea multivariată inversă a fiecărui pacient care a primit tratament (stabilizată). IPTW 

echilibrează grupurile de tratament cu privire la probabilitatea lor de a primi tratament prin regresie logistică cu 

aceleași variabile ca regresia Cox standard. Am folosit bootstrap 36 cu 1000 de repetări pentru estimarea IC despre 

HR. Am scris propriul program pentru această analiză, folosind software-ul statistic Stata și din nou stratificat pe 

scenă. 

De asemenea, am utilizat scorul de propulsie pentru inferența cauzală, care estimează într-un model multivariat 

probabilitatea de a primi tratament utilizând boala individuală și caracteristicile de tratament ale unei persoane, 

aplicând programul pscore Stata 37 și utilizând același set de covariate descrise mai sus. Scorul de propensitate 

rezultat a fost împărțit în 5 sau mai multe nivele sau straturi, iar scorul de propensitate folosit apoi ca variabilă în 

regresia reglată Cox a fost din nou stratificat în funcție de etapă. Subclasificarea pacienților în 5 sau mai multe 

niveluri ale scorului de propensitate a demonstrat că elimină 90% din părtinire. 38 

Pregătirea manuscrisului 

În redactarea manuscrisului nostru, am urmat instrucțiunile de consolidare a rapoartelor privind studiile 

observaționale în epidemiologie (STROBE). 39 

Rezultate 

Număr de pacienți 

Datele privind timpul de supraviețuire adecvate pentru analiză au fost obținute pentru 235 din 239 pacienți de la 

Clinica Pine Street, 11 853 de la California Cancer Registry și 901 de la Kaiser ( Tabelul 1 ). 

Comparație pe termen lung cu utilizarea PAM + V pe termen scurt 

În analiza de regresie Cox ajustată, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru PAM + V pe termen 

lung comparativ cu PAM + V în etapele IIIB (HR = 0,17, 95% CI = 0,08, 0,36) și IV (HR = 0.28; 95% CI = 

0.13, 0.60);  a existat un avantaj nesemnificativ de supraviețuire marita, dar statistic nesemnificativ, în etapele II și 

IIIA ( Tabelul 5 ). 
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Vedeți versiunea mai mare 

În analiza ajustată a scorurilor de înclinație, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru PAM + V pe 

termen lung în etapele IIIB (HR = 0,17, 95% = CI 0,08, 0,36) și IV (HR = 0.28; 95% CI = 0.12, 0.61); a existat 

un avantaj modest, dar nesemnificativ statistic de supraviețuire, cu PAM + V pe termen lung în etapele II și IIIA 

( Tabelul 5 ). 

În analiza MSM, a existat un avantaj important, dar nesemnificativ de supraviețuire pe termen lung față de PAM + V 

pe termen scurt în toate etapele ( Tabelul 5 ). 

Cu ajutorul analizei Kaplan-Meier, supraviețuirea a fost substanțial mai bună pentru PAM + V pe termen lung în 

stadiile IIIB și IV, comparabilă în etapa a II-a și cu o tendință spre îmbunătățirea supraviețuirii în stadiul IIIA 

( figura 1 ). 
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Figura 1. Supraviețuirea în cancerul pulmonar cu celule mici, pe termen lung față de PAM + V pe termen scurt și 

comparația cu controalele externe 

Abrevieri: PAM + V, medicina pan-asiatică + vitamine; PS, Clinica Pine Street; KPNC, Kaiser Permanente 

California de Nord;CCR, California Cancer Registry. 

Comparând pacienții tratați cu PAM + V pe termen lung cu controale externe concomitente din Registrul Cancerului 

din California 

În regresia Cox ajustată, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V pe termen lung 

comparativ cu controalele California Cancer Registry în etapele IIIA (HR = 0,49; 95% CI = 0,38; 0,63); IIIB  (HR = 

0.34; 95% CI = 0.26, 0.44) și IV (HR = 0,36; 95% CI = 0,23, 0,54) și a fost comparabil în etapa II (HR = 0.92; 95% 

CI = 0.41, 1.43; Table 5). 

În analiza ajustată a scorurilor de înclinație, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V 

pe termen lung comparativ cu controalele de registru în etapele IIIA (HR = 0,51; 95% CI = 0,39, 0,67); IIIB (HR = 

0.44; 95% CI = 0.31, 0.57),  și IV (HR = 0,31; 95% CI = 0,20, 0,48) și a existat o tendință nesemnificativă spre o 

supraviețuire mai bună în stadiul II ( Tabelul 5 , HR = 0,92, CI = 0,59, 1,44). 

În analiza MSM, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V pe termen lung comparativ 

cu controalele de registru în stadiul IIIA (HR = 0,41; 95% CI = 0,28, 0,55), etapa IIIB(HR = 0.37; 95% CI = 0.28, 

0.50)  și etapa a IV-a (HR = 0,29; 95% CI = 0,20, 0,38) și a existat o tendință nesemnificativă spre o supraviețuire 

mai bună în etapa a II-a ( Tabelul 5.Table 5; HR = 0.92; 95% CI = 0.41, 1.43). 

În analiza Kaplan-Meier, în toate etapele, PAM + V pe termen lung, combinat cu terapia convențională, a condus la 

supraviețuirea mai lungă comparativ cu terapia convențională în monoterapie ( Figura 1 ). 

Comparând pacienții tratați cu PAM + V pe termen lung cu controale externe concomitente de la Kaiser Permanente 

În regresia Cox ajustată, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V pe termen lung 

comparativ cu controlul Kaiser în toate stadiile cancerului pulmonar: stadiul II (HR = 0,56; CI 95 = 0,32, 0,99); 

stadiul IIIA (HR = 0,14; 95% CI = 0,08, 0,25), stadiul IIIB (HR = 0,23; 95% CI = 0,13, 0,40) și etapa IV  (HR = 

0.21; 95% CI = 0.13, 0.34; Table 5). 

În analiza ajustată a scorurilor de înclinație, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V 

pe termen lung comparativ cu cei de la Kaiser în etapele IIIA (HR = 0,18, 95% CI = 0,09, 0,35), IIIB (HR = 0.52; 

95% CI = 0.31, 0.88),și a fost o tendință mică dar nesemnificativă spre o supraviețuire mai bună în stadiul II (HR = 

092, 95% CI = 0,59, 1,44, Tabelul 5 ) . 

În analiza MSM, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V pe termen lung față de 

controalele Kaiser în etapele IIIA (HR = 0,40; 95% CI = 0,30, 0,54), etapa IIIB (HR = 0.07; 95% CI = 0.01, 0.65) și 

stadiul IV (HR = 0,10; 95% CI = 0,01, 0,19), și în stadiul II a existat un avantaj de supraviețuire mare dar 

nesemnificativ (HR = 0,66;95% CI = 0.26, 1.05; Table 5). 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439%3Furl_ver%3DZ39.88-2003%26rfr_id%3Dori:rid:crossref.org%26rfr_dat%3Dcr_pub%253Dpubmed&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjd9U3z_FtqI-BQ398BYcPC7x-Q_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439%3Furl_ver%3DZ39.88-2003%26rfr_id%3Dori:rid:crossref.org%26rfr_dat%3Dcr_pub%253Dpubmed&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjd9U3z_FtqI-BQ398BYcPC7x-Q_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439%3Furl_ver%3DZ39.88-2003%26rfr_id%3Dori:rid:crossref.org%26rfr_dat%3Dcr_pub%253Dpubmed&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjd9U3z_FtqI-BQ398BYcPC7x-Q_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439%3Furl_ver%3DZ39.88-2003%26rfr_id%3Dori:rid:crossref.org%26rfr_dat%3Dcr_pub%253Dpubmed&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjd9U3z_FtqI-BQ398BYcPC7x-Q_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439%3Furl_ver%3DZ39.88-2003%26rfr_id%3Dori:rid:crossref.org%26rfr_dat%3Dcr_pub%253Dpubmed&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjd9U3z_FtqI-BQ398BYcPC7x-Q_Q
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439%3Furl_ver%3DZ39.88-2003%26rfr_id%3Dori:rid:crossref.org%26rfr_dat%3Dcr_pub%253Dpubmed&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjd9U3z_FtqI-BQ398BYcPC7x-Q_Q
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735411406439?url_ver%3DZ39.88-2003%26rfr_id%3Dori:rid:crossref.org%26rfr_dat%3Dcr_pub%3Dpubmed&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjd9U3z_FtqI-BQ398BYcPC7x-Q_Q


În analiza Kaplan-Meier, în toate etapele, PAM + V pe termen lung, combinat cu terapia convențională, a condus la 

o supraviețuire mai mare comparativ cu terapia convențională în monoterapia Kaiser ( Figura 1 ). 

Comparând toți utilizatorii PAM + V cu controale externe concomitente din Registrul Cancerului din California 

În regresia Cox ajustată, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V pe termen lung 

comparativ cu controalele California Cancer Registry în etapele IIIA (HR = 0,49; 95% IC = 0,38; 0,64); IIIB (HR = 

0.34; 95% CI = 0.26, 0.44), și IV (HR = 0,36, 95% CI = 0,24, 0,55) și a fost comparabil în etapa II (HR = 1,00; CI = 

0,64;1.54; Table 5). 

În analiza ajustată a scorurilor de înclinație, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V 

pe termen lung comparativ cu controalele de registru în etapele IIIA (HR = 0,51; 95% CI = 0,39, 0,67); IIIB (HR = 

0,37; 95% CI = 0,28, 0,50) și IV (HR = 0,31, 95% CI = 0,20, 0,48), iar supraviețuirea a fost comparabilă în etapa II 

(HR = 0,91, 95% CI = 0,59, 1,42;tabel 5) 

În analiza MSM, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V pe termen lung comparativ 

cu controalele de registru în stadiul IIIA (HR = 0,42; 95% CI = 0,28, 0,55); etapa IIIB (HR = 0.43; 95% CI = 0.31, 

0.56) și stadiul IV (HR = 0,29; 95% CI = 0,21, 0,38) și a existat o tendință mică și statistic nesemnificativă spre o 

supraviețuire mai bună în stadiul II (HR = 0,91; 95% CI = 0,47; 1,35; . 

Comparând toți pacienții tratați cu PAM + V cu controale externe concomitente de la Kaiser Permanente 

În regresia Cox ajustată, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V pe termen lung 

comparativ cu controlul Kaiser în stadiul IIIA (HR = 0,27, 95% CI = 0,17, 0,43), IIIB (HR = 0.26; 95% CI = 0.16, 

0.40) și IV (HR = 0,25; 95% IC = 0,16; 0,40; Tabelul 5 ). 

În analiza ajustată a scorului de propensitate, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru toți utilizatorii PAM 

+ V analizați împreună față de controalele Kaiser în stadiul IIIA (HR = 0,29; CI 95 = 0,18, 0,46), etapa IIIB ((HR = 

0.34; 95% CI = 0.19, 0.59), și etapa IV (HR = 0,22; 95% CI = 0,12; 0,39) și a existat un efect puternic, dar statistic 

nesemnificativ, al unei supraviețuiri mai bune în stadiul II (HR = 0.61; 95% CI = 0.35, 1.07; Table 5). 

În analiza MSM, supraviețuirea a fost semnificativ mai bună pentru utilizatorii PAM + V pe termen lung comparativ 

cu cei din grupul Kaiser în stadiul IIIA (HR = 0,40; 95% CI = 0,30, 0,52), etapa IIIB ((HR = 0.14; 95% CI = 0.07, 

0.28) si etapa a IV-a (HR = 0,25; 95% IC = 0,08; 0,41) și în stadiul II a existat un avantaj de supraviețuire mare dar 

nesemnificativ (HR = 0,66, 95% IC = 0,30, 1,03;tabel 5) 

Comparând combinațiile de PAM + V cu chimioterapie, chirurgie și radioterapie 

Figura 2 compară curbele de supraviețuire Kaplan-Meier între pacienții care au primit PAM + V combinată cu 

intervenția chirurgicală, numai PAM + V, chirurgie singură sau nici PAM + V, nici chirurgie stratificată în stadiul 

cancerului și utilizând controalele California Cancer Registry. Figura 3 prezintă toate combinațiile de PAM + V și 

chimioterapie și Figura 4 toate combinațiile de PAM + V și radioterapie. Practic, toate analizele au arătat un efect 

de răspuns la doză, cu cea mai lungă supraviețuire observată cu combinația completă de tratament cu PAM + V cu 

terapia alopata/ convențională și răspunsul cel mai puțin favorabil la supraviețuire la pacienții care nu au primit nici 

un tratament, numai cu PAM + V monoterapie sau terapie alopata monoterapie in mijloc( Figurile 2 până la 4 ). 

 

Figura 2. Supraviețuirea cancerului pulmonar, prezentând toate combinațiile posibile de tratament cu PAM + V și 

intervenții chirurgicale, utilizând pacienții cu cancer de la California ca registri de control extern 
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Abreviere: PAM + V, medicina pan-asiatică + vitamine. 

 

Figura 3. Supraviețuirea cancerului pulmonar, prezentând toate combinațiile posibile de tratament cu PAM + V și 

chimioterapie, utilizând pacienții din California Cancer Registry ca controale externe 

OBSERVATI CA PENTRU STADIUL III A TERAPIA PLANTE si VITAMINE PAN+V E CEA MAI BUNA 

OPTIUNE 

Abreviere: PAM + V, medicina pan-asiatică + vitamine. 

 

Figura 4. Supraviețuirea cancerului pulmonar, arătând toate combinațiile posibile de tratament cu PAM + V și 

radioterapie, utilizând pacienții din California de Cancer înregistrați sub formă de controale externe 

Abreviere: PAM + V, medicina pan-asiatică plante + vitamine. 

OBSERVATI CA PENTRU STADIUL II si III A TERAPIA RADIATII INRAUTATESTE SUPRAVIETURIREA 

COMPARATIV CU NICI O TERAPIE si NICI IN STADIILE IIIB si IV LUCRURILE NU SUNT CU MULT 

DIFERITE.MAI MULT, PENTRU STADIUL II TERAPIE CU PLANTE SI VITAMINE MONOTERAPIE ESTE 

CEA MAI BUNA OPTIUNE PENTRU CRESTEREA TIMPULUI SUPRAVIETUIRE!!! 
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IN TOATE GRAFICELE DE MAI SUS SE OBSERVA O IMBUNATATIRE DRAMATICA IN TIMPI 

SUPRAVIETUIRE DATORATA TERAPIEI PLANTE SI VITAMINE PAN+V 

Distingerea efectului tratamentului de la locul de urmărire 

Am fost, de asemenea, interesați dacă a existat un „efect central” – adică diferențele de supraviețuire între 

persoanele care au continuat PAM + V pe termen lung la Clinica Pine Street și cele care au continuat la alte centre 

CAM. În analiza Kaplan-Meier, nu am găsit nicio diferență aparentă în supraviețuire, cu o excepție de o 

supraviețuire mai bună la pacienții de stadiul IV care continuă la alte centre de CAM, deși aceasta reprezintă 

doar 4 din 43 de pacienți cu stadiul IV ( figura 5 ). 

 

Figura 5. Supraviețuirea în cancerul pulmonar cu celule mici, comparând pacienții cu TCM inițial tratați la PSC cu 

cei urmăriți la alte centre CAM 

Abrevieri: PSC, Clinica Pine Street; CAM, medicină complementară și alternativă. 

Terapia CAM în controalele externe 

Am fost norocosi sa identificam unele inregistrari in cadrul Registrului Cancerului din California, in care clinicienii 

au documentat utilizarea de catre pacienti a terapiilor CAM (codate in acel timp ca terapii nedovedite) si a comparat 

supravietuirea cu practicieni pe termen lung si pe termen scurt – ghidate PAM + V cu cele ale utilizatorilor CAM 

din baza de date a registrului. În analiza Kaplan-Meier, în stadiul II, IIIA, IIIB și IV, a existat o supraviețuire mai 

lungă cu terapia cu PAM + V ghidată pe termen lung în comparație cu utilizarea CAM în populația generală ( Figura 

6 ). La pacienții cu cancer de stadii IIIA, IIIB și IV, nu a existat nicio diferență în supraviețuirea dintre 

utilizatorii PAM + V pe termen scurt în cadrul grupului Pine Street și utilizatorii CAM din populația 

generală, consolidând în continuare beneficiul menținerii pe termen lung a adjuvantelor terapii 

complementare (deși aceste constatări privind utilizarea CAM în populația generală sunt predispuse la erori din 

cauza unei erori de clasificare eronată care decurge din modul în care CAM utilizează date de la California Cancer 

Registry ( Figura 6). 
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Figura 6. Supraviețuirea în cancerul pulmonar cu celule mici, comparând pacienții tratați cu PAM + V pe termen 

lung și pe termen scurt cu utilizatorii CAM și non-utilizatorii din cadrul bazei de date CCR 

Abrevieri: PAM + V, medicina pan-asiatică + vitamine; CCR, California Cancer Registry; CAM, medicină 

complementară și alternativă. 

Valabilitatea controalelor externe 

Pentru a confirma valabilitatea controalelor externe, am comparat ratele de supraviețuire din analiza noastră în 

cadrul Registrului Cancerului de la California și al celor de la Kaiser cu cele raportate de alți autori, care au utilizat, 

de asemenea, datele SEER și au constatat că acestea au fost comparabile ( Tabelul 6 ). De exemplu, la pacienții din 

stadiul IIIB și IV tratați cu chimioterapie, supraviețuirea mediană în controalele la Cancerul de la California a fost de 

6,9 luni, iar în cazul controalelor cu Kaiser 6,1 luni, comparativ cu 6,8 luni în alte studii care utilizează, de 

asemenea, date SEER în aceeași perioadă de timp.40 

 

Tabelul 6. Rate absolute de supraviețuire pentru examinarea valabilității controalelor 

externe 
 

Tabelul 6. Rate absolute de supraviețuire pentru examinarea valabilității controalelor externe 

 

Vedeți versiunea mai mare 
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Rata de supraviețuire: Stadiul II 

Supraviețuirea la un an a fost de 95% în grupul PAM + V pe termen lung, 100% în grupul PAM + V pe termen 

scurt, 64% în controalele Kaiser și 67% în controalele California Cancer Registry. Supraviețuirea la 2 ani a fost 

de 93% în grupul PAM + V pe termen lung, 70% în grupul PAM + V pe termen scurt, 50% în controalele Kaiser și 

47% în controalele California Cancer Registry. Supraviețuirea la 5 ani a fost de 36% atât în grupurile PAM + V pe 

termen lung, cât și în cele pe termen scurt, 13% în controalele Kaiser și 22% în controalele California Cancer 

Registry ( Tabelul 7 ). 

 

Tabelul 7. Rata de supraviețuire la 1, 2 și 5 ani 
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Rata de supraviețuire: Stadiul IIIA 

Supraviețuirea la un an a fost de 93% în grupul PAM + V pe termen lung, 70% în grupul PAM + V pe termen 

scurt, 50% în controalele Kaiser și 47% în controalele Cancerului din California. Supraviețuirea la 2 ani a fost 

de 83% în grupul PAM + V pe termen lung, 44% în grupul PAM + V pe termen scurt, 23% în controalele Kaiser 

și 25% în controalele California Cancer Registry. Supraviețuirea la 5 ani a fost de 32% în grupul PAM + V pe 

termen lung, 22% în grupul PAM + V pe termen scurt, 8% în controalele Kaiser și 11% în controalele California 

Cancer Registry ( Tabelul 7 ). 

Rata de supraviețuire brut: Etapa IIIB 

Supraviețuirea la 1 an a fost de 89% în grupul PAM + V pe termen lung, 23% în grupul PAM + V pe termen 

scurt, 34% în controalele Kaiser și 29% în controalele California Cancer Registry. Supraviețuirea la 2 ani a fost 

de 72% în grupul PAM + V pe termen lung, 15% în grupul PAM + V pe termen scurt, 11% în controalele Kaiser 

și 12% în controalele California Cancer Registry. Supraviețuirea la 5 ani a fost de 24% în grupul PAM + V pe 

termen lung, 0% în grupul PAM + V pe termen scurt, 5% în controalele Kaiser și 4% în controalele California 

Cancer Registry ( Tabelul 7 ). 

Rata de supraviețuire brut: Etapa IV 

Supraviețuirea la un an a fost de 82% în grupul PAM + V pe termen lung, 24% în grupul PAM + V pe termen 

scurt, 16% în controalele Kaiser și 17% în controalele California Cancer Registry. Supraviețuirea la 2 ani a fost 

de 60% în grupul PAM + V pe termen lung, 10% în grupul PAM + V pe termen scurt, 4% în controalele Kaiser și 

6% în controalele California Cancer Registry. Supraviețuirea la 5 ani a fost de 14% în grupul PAM + V pe termen 

lung, 5% în grupul PAM + V pe termen scurt, 1% în controalele Kaiser și 2% în controalele California Cancer 

Registry ( Tabelul 7 ). 

Discuţie 

Constatări principale 

În analiza noastră retrospectivă de supraviețuire pentru cancerul pulmonar fara celule mici, am găsit un avantaj 

semnificativ și statistic semnificativ de supraviețuire pentru combinarea PAM + V cu terapia convențională, 

comparativ cu tratamentul cu terapia convențională în monoterapie; aceasta a fost cea mai puternică în stadiile 

avansate de cancer pulmonar IIIA, IIIB și IV. De asemenea, am constatat beneficii semnificative ale utilizării pe 

termen lung a PAM + V în comparație cu întreruperea utilizării pe termen scurt după chimioterapia adjuvantă și 

radioterapia. Analizele MSM și scorurile de propulsie au găsit rezultate, de regulă, compatibile cu analiza de 

regresie multiplă Cox. Analiza scorului de înclinare a avut o capacitate mai mare de a detecta un beneficiu de 

supraviețuire, în special în subanalizele cu dimensiuni mici de eșantioane. 

Punctele forte ale studiului 

Din cunoștințele noastre, aceasta este prima utilizare a inferenței cauzale utilizând abordarea MSM în supraviețuirea 

cancerului sau în orice terapie cu CAM. Este, de asemenea, prima utilizare a scorului de propensitate în orice terapie 

chineză pe bază de plante. 

Am folosit cu intenție produse specifice pe bază de plante și vitamine disponibile în mod obișnuit pe piețele 

comerciale și fără constrângeri de proprietate. În acest fel, speram să maximizăm accesibilitatea și 

aplicabilitatea metodei noastre de tratament pentru clinicieni și cercetători. 
Am găsit coerență între diferitele metode de analiză multivariate utilizate: regresia Cox tradițională, regresia MSM 

Cox și regresia Cox cu scorul de propulsie. Analiza scorului de înclinație a fost cea mai bună pentru a detecta un 

avantaj de supraviețuire, urmat de MSM. 

Timpul de administrare (întârzierea dintre diagnosticare și inițierea tratamentului cu PAM + V) a fost cuprinsă între 

22 de zile și 28 de zile. Acest lucru este comparabil cu ceea ce se știe despre întârzierile în furnizarea îngrijirii celor 

cu cancer pulmonar în practica oncologică convențională: întârzierile care pot fi atribuite mediei pacientului 18 zile 

și întârzierile care pot fi atribuite sistemului de sănătate în medie de 62 de zile. Pentru a întări concluzia noastră, am 

efectuat o analiză de sensibilitate în care am renunțat la toți pacienții tratați cu PAM + V cu un timp de plumb mai 

mare de 60 de zile. De asemenea, am efectuat o analiză conservatoare în care am exclus toate controalele externe ale 

KPNC care au supraviețuit mai puțin de 60 de zile. În ambele analize de sensibilitate, am constatat diferențe de 

doar câteva puncte procentuale în HR, care nu au schimbat concluziile noastre. 

Utilizarea imaginilor, vizualizării, exercițiilor și Qi-Gong de către pacienți a fost o parte integrantă a designului 

tratamentului și au fost încurajați să învețe și să practice aceste abordări pe cât posibil; acestea sunt tipurile de 

abordări studiate în cercetarea sistemelor întregi, unde accentul se pune pe efectul net al designului protocolului 

holistic. Testarea în afara eficacității relative a fiecărei componente individuale PAM + V ar putea fi urmărită într-un 

viitor studiu prospectiv conceput pentru a răspunde la această întrebare. Protocoalele holistice precum PAM + V pot 

fi,  
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de asemenea, studiate folosind o abordare numită studii clinice/trialuri pragmatice, care evaluează o terapie așa cum 

este utilizată în practica normală (comparativ cu abordarea mai fixă și mai restrictivă utilizată în majoritatea studiilor 

clinice). 45 

Limitările studiului 

Acestea sunt date observaționale, colectate retrospectiv din evidențele medicale și bazele de date ale registrelor de 

cancer. S-ar putea să fi existat diferențe nesemnificative între pacienții care au ales PAM + V față de cei care nu au 

făcut-o, ceea ce ar fi putut contribui în plus la diferențele de supraviețuire. Nu am avut date care să ne permită să 

controlăm posibile confundări în funcție de statutul socio-economic, care este asociat cu utilizarea crescută a CAM, 

cu un acces mai bun la terapia cancerului convențional, 47 și cu creșterea supraviețuirii cancerului. 48 

În California Cancer Registry și Kaiser, nu aveam date disponibile despre fumat, care este un factor important de 

prognostic în supraviețuirea cancerului pulmonar. Deși unele studii au arătat că istoria fumatului conferă o 

supraviețuire mai puțin favorabilă la persoanele diagnosticate cu cancer pulmonar, 49 , 50 altele nu au prezentat 

diferențe semnificative în supraviețuire, în special la persoanele cu boală avansată. 52 Cu toate acestea, am avut date 

privind istoricul fumatului disponibile pentru cei din cohorta PAM + V. Acest lucru ne-a permis să includem 

fumatul ca variabilă în toate analizele noastre de supraviețuire multivariate, care au comparat tratamentul pe termen 

lung cu PAM + V pe termen lung. 

Nu am acumulat prospectiv date disponibile pentru analiză și, prin urmare, nu am putut să luăm în calcul 

confundarea dependentă de timp, adesea prezentă în studii longitudinale și analizată în mod adecvat de analiza 

MSM. Documentele precoce privind MSM au afirmat ipoteza absenței unor confundători neobservați, deși această 

ipoteză nu poate fi verificată și a fost recent pusă în discuție. 53 , 54 

Nu am avut date despre utilizarea CAM prin controale externe în datele Kaiser. Cu toate acestea, chiar dacă 

proporția de utilizare a CAM în rândul membrilor Kaiser era la fel de mare ca și cele de la 26% la 30% 

raportate în literatură, 55 anticipăm că acest lucru ar fi influențat rezultatele noastre spre nul și că beneficiul 

real de supraviețuire al PAM + V utilizarea poate fi chiar mai puternică decât am estimat. Pentru a întări 

concluzia noastră, am efectuat și o analiză conservatoare în care excludem toate controalele externe ale KPNC care 

au supraviețuit mai puțin de 2 luni și au constatat doar o diferență în HR de câteva puncte procentuale (ceea ce nu a 

determinat nicio schimbare în inferența noastră). 

Terapiile convenționale existente și recent dezvoltate pentru cancerul pulmonar, care au fost utilizate în timpul 

perioadei de colectare a datelor pentru acest studiu, sunt cunoscute a avea toxicități 

semnificative. 56 – 58 Îmbunătățirea respectării de către pacient și a toleranței la terapiile convenționale este un 

obiectiv adesea raportat al multor programe de tratament CAM.Nu am inclus acest rezultat ca parte a studiului 

actual. Cu toate acestea, începem să vedem rezultatele obținute cu privire la contribuția terapiei chinezești pe bază 

de plante la complianța/tolerabilitatea chimioterapiei într-o meta-analiză pe care o desfășurăm în prezent. 

Metode de inferență cauzală utilizate în studiul nostru 

Acest studiu utilizează două metode de analiză mai noi pentru ceea ce se numește inferență cauzală: scorul de 

propulsie și MSM. Inferența cauzală încearcă să analizeze mai atent datele analizate pentru a descoperi relațiile de 

cauzalitate. Acest lucru nu este întotdeauna posibil prin metode statistice tradiționale, care pot concluziona, de 

obicei, numai că asocierea observată între două variabile nu este rezultatul unei șanse și nu poate identifica ce 

variabilă cauzează cealaltă. 

Atât scorul de propulsie, cât și metodele MSM încep prin utilizarea analizei multivariabile pentru a identifica pentru 

fiecare individ în studiu, pe baza istoricului personal și al tratamentului, că persoana respectivă a ales un tratament 

sau altul. Scorul de înclinație și MSM estimează scorul cu abordări statistice similare, dar ușor diferite. Scorul de 

înclinație este utilizat ca variabilă în regresia Cox. MSM este folosit în mod similar pentru a cântări regresia Cox. 

În practică, ambele metode de inferență cauzală vor echilibra grupurile de tratament, astfel încât pacienții din fiecare 

grup sunt comparabili cu variabilele de confuzie. Diferența practică principală între metodele MSM și scorul de 

propulsie este că MSM poate gestiona în mod adecvat efectele variabilelor de tratament care variază în timp, pe baza 

rezultatelor tratamentului. În cazul studiului nostru, totuși, această diferență nu este relevantă deoarece studiul nostru 

a fost de design punct de tratament, în cazul în care variabilele sunt măsurate numai la momentul inițial. 

Mecanisme posibile 

Proiectarea protocolului de tratament utilizat în acest studiu sa bazat pe strategii de tratament din medicina 

tradițională chineză, combinând un număr mare de substanțe din plante și vitamine diferite într-o strategie integrată 

de tratament.Momentul pentru fiecare element de protocol descris mai jos este prezentat în Tabelul 3 . 

Se pot lua în considerare mai multe mecanisme plauzibile pentru aceste constatări, pe baza cunoștințelor despre 

componentele specifice ale acestei abordări privind tratamentul combinat în ceea ce privește diferitele efecte. 
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Efectele ciclului celular asupra cancerului 

Ceaiul verde s-a dovedit a reduce riscul de cancer pulmonar în mai multe studii clinice de control al cazurilor, 59 în 

special la fumători. 60  

N-acetil cisteina inhibă creșterea tumorilor 61-63 și metastază. 64 

 Curcumina este extrasă din curcuma cu condimente culinare ( Curcuma longa ) și inhibă invazia celulară și 

metastazele, 65 inhibă NF-κB și COX-2 în celulele umane nemarcate cu celule mici, 66 și are funcții 

antiproliferative 67 și funcții de stimulare a apoptozei . 68  

Usturoiul stimulează apoptoza în celulele nemarcate cu celule mici. 

Uleiul de pește are activitate antiinflamatorie și antitumorală. 

Efecte legate de chimioterapie 

Ceaiul verde îmbunătățește eficacitatea antitumorală a chimioterapiei antraciclinei, cisplatinei și irinotecanului. 70  

Ceaiul verde conține, de asemenea, poligenolul epigallocatechin-3-galat, care inhibă telomerază și induce apoptoza 

în celulele canceroase pulmonare rezistente la medicamente. 71 

Reducerea toxicității chimioterapice și a efectelor secundare 

Planta ceai verde conține l- theanina, care are proprietăți neuroprotective 72 și proprietăți de îmbunătățire a 

cunoașterii. 73 

N-acetil cisteina este un antioxidant protector hepatic 74 – 76 care reduce toxicitatea chimioterapică. 77 – 79  

Coenzima Q-10 previne cardiotoxicitatea asociată chimioterapiei. 80 

 Lactobacilul reduce frecvența diareei severe și a disconfortului abdominal cauzat de chimioterapie. 81 

Reducerea toxicității radiațiilor și a efectelor secundare 

Componentele găsite în rădăcina de ginseng protejează împotriva daunelor ADN cauzate de expunerea la 

radiații, 82potențează efectul terapeutic al radiației asupra celulelor cancerului pulmonar, 83 și reduc enterita indusă 

de radiații. 84 

Cordyceps protejează împotriva măduvei osoase induse de radiații și a leziunilor intestinale, 85 accelerează 

recuperarea leucocitelor, stimulează proliferarea limfocitelor imune și îmbunătățește supraviețuirea animalelor după 

expunerea la radiații.86  

Medicamentele din China pe bază de plante Radix angelicae și Radix paeoniae protejează celulele intestinale de 

leziunile induse de iradiere. În plus, Radix angelicae inhibă fibroza pulmonară indusă de radiații, mecanismul fiind o 

reglare în jos a expresiei citokinelor proinflamatorii. 88  

Radix atractylodes și Poria cocos reduc leziunea radiațiilor celulelor sănătoase. 

Radix rehmannia și Radix ligustici au redus pneumonita cu radiații într-un studiu efectuat la 46 de indivizi cu cancer 

pulmonar cu celule mici (incidența pneumoniei cu radiații a fost de 26% în grupul de control și de 10% în grupul de 

plante). 90 

 Gingko biloba și Panax ginseng protejează împotriva letalității induse de radiații, peroxidării lipidelor și a 

deteriorării ADN. 

DHA Acidul docosahexaenoic, un acid gras polinesaturat n-3 găsit în uleiul de pește, în combinație cu radiații a 

crescut semnificativ stresul oxidativ și moartea celulară într-o linie celulară de cancer pulmonar în comparație cu 

oricare alt tratament. 91 Aceasta realizează acest lucru prin creșterea nivelelor de oxigenază heme în celulele 

endoteliale și fibroblaste pulmonare și prin blocarea speciilor reactive de oxigen induse de radiație. 

Curcumina, o componentă activă a curcumei – curry, a redus fibroza pulmonară indusă de radiații la șoareci și a 

crescut supraviețuirea lor, fără a reduce rata de ucidere a celulelor tumorale a radioterapiei. 92  

feniletil esterul acidului cafeic, o componentă a propolisului, o leziune pulmonară indusă de radiații reduse la un 

model de șobolan prin efectul său antioxidant. 93 

 Vitamina E a fost furnizată imediat după radioterapie într-un model de șobolan protejat împotriva fibrozei 

pulmonare induse de radiații. 94 

 Melatonina reduce daunele provocate de radiații oxidative la șobolani prin creșterea nivelelor de malondialdehidă, a 

activității mieloperoxidazei și a nivelurilor de glutation. 95 

Efectele sistemice mai generale, cum ar fi modularea sistemului imunitar 

N-acetil cisteina îmbunătățește funcționalitatea celulelor mononucleare din sângele periferic. 

Proteina timidică este obținută dintr-o linie celulară clonată de origine epitelială timică și induce maturarea celulelor 

T. 

La pacienții cu cancer pulmonar, uleiul de pește mărește pofta de mâncare și greutatea corporală, reduce oboseala, 

îmbunătățește forța musculară și reduce nivelurile de proteină C reactivă. 98 

 Melatonina este un hormon care reglează somnul, demonstrat că îmbunătățește supraviețuirea 99 , 100 și răspunsul 

tumoral 101 la pacienții cu cancer pulmonar, în combinație cu terapiile convenționale. 
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De asemenea, a fost utilizată o formulă din China pe bază de imbunătățire a imunității, care combină medicamente 

pe bază de plante recunoscute în mod tradițional ca yin de tonifiere a sângelui (tonifierea măduvei osoase), 

tonifierea splinei yin / qi (stimulează imunitatea celulară), armonizarea căilor hepatice (echilibrează căile de 

detoxifiere a ficatului) Rinichi yang (îmbunătățește optimismul dispozițional). Ingredientele sunt prezentate 

în tabelul 3 . 

Rezumat și direcții viitoare 

Desi lucrarile anterioare au examinat beneficiul de supravietuire al terapiilor din plante chinezesti in combinatie cu 

chimioterapia standard pentru cancerul pulmonar13, exista putine dovezi disponibile pentru terapiile combinate 

CAM intre sisteme. În această analiză retrospectivă de supraviețuire care a comparat pacienții tratați cu terapie PAM 

+ V pe termen lung comparativ cu terapia pe termen scurt, în etapele IIIA, IIIB și IV a existat un avantaj statistic 

semnificativ de supraviețuire și un avantaj modest dar nesemnificativ în etapa a II-a. PAM + V combinat cu terapia 

standard, în comparație cu terapia standard în monoterapie, a obținut o supraviețuire semnificativ mai bună în 

stadiile IIIA, IIIB și IV și a conferit un avantaj modest dar nesemnificativ în etapa a II-a; aceste rezultate au fost mai 

puternice atunci când s-au comparat utilizatorii pe termen lung ai PAM + V cu controalele externe. 

Este important să se sublinieze în ambele analize că avantajele de supraviețuire reflectă beneficiul folosirii PAM + V 

combinată cu, mai degrabă decât în loc de terapia convențională. Rezultatele noastre sugerează că sunt justificate 

studiile prospective pentru pacienții avansați cu cancer pulmonar cu celule mici care utilizează PAM + V și terapia 

cu vitamine, într-o abordare a sistemelor întregi, combinată cu terapiile convenționale. 
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Cancer Colon – Supraviețuire cu medicina pe bază de plante și vitamine, 

combinate cu terapia alopata standard într-o abordare a sistemelor 

întregi: date de urmărire de zece ani, analizate cu modele structurale 

marginale și metode de scor de tendință 

Abstract 
Deși cancerul de colon localizat este adesea tratat cu succes cu intervenție chirurgicală, boala avansată necesită 

terapie sistemică agresivă, care are o eficacitate mai scăzută. Aproximativ 30% până la 75% dintre pacienții cu 

cancer de colon utilizează medicamente complementare și alternative (CAM), dar există dovezi oficiale limitate 

privind eficacitatea supraviețuirii. Într-o serie de cazuri consecutive, care au urmat 10 ani de urmărire a tuturor 

pacienților cu cancer de colon (n = 193) prezenți la un centru San Francisco Bay Area pentru medicina chineză 

(Clinica Pine Street, San Anselmo, CA), autorii au comparat supraviețuirea pacienții care aleg tratamentul pe termen 

scurt, care durează durata chimioterapiei / radioterapiei, cu cei care continuă pe termen lung. Pentru a pune aceste 

date în contextul răspunsurilor la tratament observate în practica medicală alopata/convențională, acestea au 

comparat de asemenea supraviețuirea cu medicina plante pan-asiatică + vitamine (PAM + V) cu cea a controalelor 

externe concurente de la Kaiser Permanente din California de Nord și California Cancer Registries. 

 Kaplan-Meier, regresia tradițională a Cox și metode mai moderne au fost utilizate pentru inferența cauzală – și 

anume, scorul de propulsie și modelele structurale marginale (MSM), care nu au fost folosite anterior în studiile 

privind supraviețuirea cancerului și medicina chineză pe bază de plante. 

PAM + V combinat cu terapia alopata convențională, comparativ cu terapia alopata/ convențională în 

monoterapie, a redus riscul de deces în etapa I cu 95%, etapa II cu 64%, etapa III cu 29% și etapa IV cu 

75%. 
Nu a existat o diferență semnificativă între PAM + V pe termen scurt și pe termen lung. 

Combinarea PAM + V cu terapia alopata/convențională a îmbunătățit supraviețuirea, comparativ cu terapia 

alopata/convențională în monoterapie, sugerând că studiile prospective care combină PAM + V cu terapia 

convențională sunt justificate. 

fundal 
Cancerul colorectal, cel de-al treilea cancer cel mai frecvent la bărbați și femei, este a doua cauză cea mai comună 

de deces prin cancer în Statele Unite. În 2008, au fost diagnosticate 148 810 cazuri noi, reprezentând 9% din 

decesele cauzate de cancer la femei și 8% la bărbați. 1 Supraviețuirea de 5 ani este de 90% pentru boala localizată, 

68% dacă sunt implicați ganglioni limfatici, dar numai 10% dacă există dovezi de răspândire metastatică în 

momentul diagnosticului. 2 

Rezecția chirurgicală este esențială. Examinarea a cel puțin 12 ganglioni limfatici de scurgere adiacente, în plus față 

de specimenul patologic primar, permite stadializarea cea mai precisă și definește necesitatea terapiei 

adjuvante. 3 Radioterapia adjuvantă este limitată la tratamentul tumorilor avansate localizate în porțiuni 

retroperitoneale ale colonului și pentru tratamentul neoadjuvant și adjuvant al carcinoamelor rectale. 4 Deși trei 

sferturi dintre pacienți prezentă atunci când toată tumoarea gravă poate fi îndepărtată chirurgical, există încă un risc 

crescut ca pacienții să moară de boala metastatică. 

5-fluorouracil (5-FU) a fost utilizat din 1957 în tratamentul adjuvant și în boala metastatică. Augmentarea 

eficacității 5-FU cu leucovorină a dus la utilizarea pe scară largă a regimurilor Clinica Mayo și Roswell Park pentru 

terapia adjuvantă în anii 1990. În ciuda unui deceniu de progrese în screening și tratament, nu a existat nici-o 

îmbunătățire evidentă a supraviețuirii în Statele Unite între 1986 și 1997, 7 perioada în care pacienții pentru 

acest studiu de urmărire de 10 ani au fost inițial tratați. În acel moment, supraviețuirea mediană la pacienții cu boală 

metastatică după chimioterapia asociată cu 5-FU / leucovorină a fost de 11 luni, comparativ cu 5 luni cu cea mai 

bună asistență de susținere. 8 

Furnizarea de 5-FU prin pompe de perfuzie continuă în ambulatoriu și combinarea acesteia cu alți agenți au dus la 

primele îmbunătățiri față de livrarea standard prin injecție bolus, ducând la rate mai ridicate de răspuns și 

supraviețuire prelungită. Inhibitorul de topoizomerază, irinotecanul și agentul platinic de generația a treia, 

oxaliplatina, au îmbunătățit răspunsurile atunci când au fost adăugate la 5-FU / leucovorină în setarea 

metastatică. Oxaliplatina și 5-FU / leucovorina în diferite regimuri FOLFOX au îmbunătățit ratele de răspuns și 

supraviețuirea comparativ cu 5-FU / leucovorină în monoterapie. 13 Pentru pacienții cu boală metastatică, 
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 secvențializarea FOLFOX cu regimul FOLFIRI bazat pe irinotecan oferă acum opțiuni chimioterapeutice puternice 

și prelungește supraviețuirea comparativ cu 5-FU în monoterapie. 14 , 15 Precursorul oral 5-FU, capecitabina, a extins 

în continuare alegerea chimioterapiei pentru carcinomul colorectal, de asemenea, în combinație fie cu irinotecan, fie 

cu oxaliplatină. Anticorpii monoclonali, incluzând bevacizumab, care vizează factorul de creștere endotelial vascular 

circulant, și cetuximab, îndreptate împotriva receptorului factorului de creștere epitelial, 17 , 18 oferă acum beneficii 

care nu au fost disponibile atunci când pacienții pentru acest studiu de urmărire de 10 ani au fost inițial tratați. 

Studiile randomizate din China sugerează că terapiile chinezești pe bază de plante combinate cu 

chimioterapia reduc grețurile 19 și îmbunătățesc ratele de supraviețuire în cancerul de colon metastatic la 

ficat, 20 comparativ cu chimioterapia în monoterapie. 

Studii controlate randomizate în terapiile CAM 
Studiile controlate randomizate sunt considerate standardul de aur în studiile clinice; totuși, acestea sunt rareori de 

dorit pacienților; mai puțin de 5% dintre pacienții cu cancer participă la studii. Succesul recrutării în studiile CAM 

este o chestiune puțin înțeleasă. 22 Medicamentele pe bază de plante sunt utilizate de 30% până la 75% dintre 

pacienții cu cancer de colon, 23-25 , iar disponibilitatea omniprezentă a terapiilor cu CAM poate reduce substanțial 

acceptabilitatea înscrierii în studiile randomizate CAM pentru pacienții cu cancer. Există modele de studiu care pot 

fi utilizate ca alternative la studiile randomizate. 26 

În studiile observaționale se pot reduce diferențele de selecție și de confuzie prin utilizarea modelelor structurale 

marginale (MSM) 27-30 și a scorurilor de propulsie 31,32 care fac grupurile de tratament comparabile pe baza 

probabilității de a fi tratate caracteristicile individuale și pot fi astfel considerate instrumente de standardizare. În 

cazul datelor nonrandomizate, această metodă poate furniza rezultate comparabile cu studiile 

randomizate. 34 – 36 Metoda MSM nu a fost utilizată în studiile privind supraviețuirea cancerului 37 sau medicina 

chineză pe bază de plante, iar scorul de propulsie nu a fost utilizat în studiile chinezești cu medicamente pe bază de 

plante. 

Obiective 
Am efectuat acest studiu retrospectiv pentru a examina dacă terapia pan-asiatică + vitamine (PAM + V) poate 

îmbunătăți supraviețuirea pacienților cu cancer de colon. Ipotezele noastre au fost că (A) utilizarea pe termen lung a 

PAM + V ar conduce la o supraviețuire mai lungă decât utilizarea pe termen scurt care durează doar pe durata 

chimioterapiei / radioterapiei; și (B) PAM + V combinat cu terapia convențională ar îmbunătăți supraviețuirea, 

comparativ cu terapia convențională în monoterapie. Am urmărit orientările de raportare „Consolidarea rapoartelor 

studiilor de observație în epidemiologie (STROBE)”.  

metode 
pacienţii 
Participantii (n = 193) din aceasta grupa au fost o serie de cazuri consecutive a tuturor pacientilor cu cancer de colon 

vazuti la o clinica de medicina chineza (Clinica Pine Street, San Anselmo, CA) in perioada 1987-1992, care au fost, 

de asemenea,tratati in spitale de către oncologi medicali, chirurgicali și / sau cu radiații. Am urmarit pacienții timp 

de 10 ani sau până la moartea sau pierderea de urmărire. După stabilirea protocoalelor de tratament, am continuat 

monitorizarea în persoană și / sau telefonul pentru pacienții care au întreținut asistență la Clinica Pine Street și 

urmărirea telefonică pentru cei care au continuat la alte centre CAM.Urmărirea telefonică a pacienților urmărite în 

alte centre a avut loc în mod tipic la fiecare câteva luni și a avut rolul de a menține contactul și de a încuraja 

continuarea terapiei. Deși am constatat că această încurajare a fost benefică pentru a ajuta la menținerea aderenței la 

tratament, nu am proiectat studiul în mod specific pentru a studia acest efect. Cei care nu au continuat nici la Pine 

Street și nici nu au mers la alte centre CAM și, prin urmare, nu au putut fi urmăriți, au fost considerați pierduți în 

urma monitorizării. 

Argumentarea tratamentului 
Protocolul a fost conceput pe baza strategiilor chinezești din plante, care ghidează organismul prin cicluri alternative 

de atac și refacere. Calendarul de tratament este împărțit în 3 părți, cronoterapeutic, pentru a completa strategia de 

chimioterapie adjuvantă. 

Partea I este definită ca ziua 1 până la 3 a ciclului de chimioterapie. Efortul esential in aceste 2 zile este de a 

imbunatati circulatia deoarece eficacitatea medicamentelor de chimioterapie depinde de circulatie pentru a le 

transporta pe tot corpul pentru a ajunge la celulele tinta. Dacă există zone ale corpului care, din orice motiv, au o 

circulație mai mică decât cea optimă, atunci aceste zone pot fi deservite de chimioterapie. De exemplu, zone ale 

corpului în care au existat intervenții chirurgicale anterioare, țesut cicatricial sau alte leziuni sunt toate locurile în 

care circulația sângelui poate fi inhibată. În plus, 
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 zonele corpului care dețin tensiunea sunt de asemenea zone în care circulația poate fi deosebit de săracă. Scopul din 

partea I, atunci, este de a folosi diferite tehnici, cum ar fi imagini, vizualizare, exerciții și Qi-Gong pentru a 

îmbunătăți circulația. Partea I este un timp pentru a fi odihnitor, cheie scăzută și pentru a evita stresul. 

Partea a II-a este definită ca zilele 4 până la 7. În acest moment, chimioterapia a reușit să omoare numeroase celule, 

atât celule canceroase, cât și celule sănătoase. Aceste celule moarte trebuie apoi eliminate; cu toate acestea, 

cantitatea de celule moarte care se acumulează poate depăși adesea capacitatea naturală a organismului de a le 

elimina din sistem, ceea ce contribuie la persistența toxicității legate de chimioterapie. Obiectivul principal al părții a 

II-a, prin urmare, este acela de a ajuta corpul în evacuare și curățare, astfel încât aceste celule moarte și metaboliții 

chimioterapiei toxici rămași să nu se împiedice în timpul următoarei runde de terapie. În sugestiile pe bază de plante 

și suplimente, dozele și trecerea de sincronizare se ajustează și la această nouă parte. Curățirea poate fi, de 

asemenea, figurativă: curățarea dulapurilor, finalizarea proiectelor și rezolvarea problemelor personale și de afaceri 

și a relațiilor. 

Partea a III-a este definită ca zilele 8 până la 30, înainte de începerea următorului ciclu de chimioterapie. În acest 

timp sângele va începe să apară, fiziologia va începe să se normalizeze, efectele secundare încep să se diminueze și 

energia începe să se întoarcă. Scopul în acest moment este consolidarea și sporirea sistemului imunitar. Tot ceea ce 

face o persoană ar trebui să înceapă să reflecte acest lucru și angajarea în activități care îi ajută să se simtă bine și cu 

adevărat fericit ar trebui să aibă prioritate în acest moment. Atunci când chimioterapia a fost furnizată pe un program 

săptămânal, am împărțit protocolul în două părți: partea I fiind zilele 1-3 și partea a II-a fiind zilele 4-7. 

Strategia pentru pacienții a căror terapie convențională a constat din radiații a fost includerea elementelor 

protocolului pentru minimizarea efectelor secundare ale radiațiilor, minimizarea terapiilor antioxidante în faza de 

radiație și reluarea antioxidanților după radiații. Acupunctura a fost pusă la dispoziție în funcție de necesități, dar 

accentul principal asupra tratamentului a fost pus pe elementele din plante / nutraceutice.Porțiunea din 

medicamente pe bază de plante din protocolul PAM + V a fost administrată în metoda tradițională chineză de a 

oferi pacienților plante uscate pentru a lua acasă și decoct. 

Dietă 
Pentru toți pacienții, a fost discutată o dietă, inclusiv consiliere generală privind alimentația (o variație naturală a 

consumului de alimente pentru pacienții cu cancer de tip standard), recomandări pentru creșterea consumului de 

fibre, consumul de alimente naturale naturale atunci când este posibil și accentul pus pe prepararea personală a 

alimentelor atunci când este posibil. 

Exercițiu fizic 
Toți pacienții au primit recomandări de exerciții, începând cu treburile minime de mers pe jos, gospodăriile și 

grădinile, și apoi, acolo unde este posibil, procedând la exerciții moderate, jogging, activități de sănătate și cursuri 

formale de sporturi. 

Preocupările privind subiectele umane 
Înainte de inițierea acestui studiu, am primit aprobarea de la consiliile de evaluare instituțională (IRB) de la 

Universitatea California din Berkeley (Protocolul nr. 2004-6-279), Kaiser Permanente California de Nord (# CN-

04LKush-01-H) Agenția pentru sănătate și servicii umane din California (# 07-08-55) și Fundația Pine Street 

(Independent Review Consulting, Corte Madera, CA, # EXE04-009-01). 

Surse de date 
Datele privind pacienții tratați cu PAM + V au fost obținute prin analiza grafică de la Clinica Pine Street (San 

Anselmo, CA). Timpul de supraviețuire în cohorta PAM + V a fost obținut direct din evidența pacienților și / sau 

confirmat prin urmărirea în persoană sau prin telefon a membrilor familiei pacienților.Medicamente China pe bază 

de plante și vitaminele au fost furnizate concomitent cu chimioterapie / tratament radiologic (utilizare pe termen 

scurt). După finalizarea chimioterapiei / radiațiilor, am monitorizat dacă pacienții au continuat terapia pe bază de 

plante / vitamine (pe termen lung). Pacientii care au fost pierduti de urmarire si pentru care aderenta de tratament a 

fost astfel necunoscuta au fost analizati ca parte a grupului de aderenta pe termen lung, in conformitate cu principiul 

intentiei de tratament. În plus, s-a observat aderența pe termen scurt și pe termen lung pentru ambele grupe pacienți 

care, după consultările inițiale de aici de la Pine Street, au ales să continue la centrul nostru sau să urmeze alte centre 

CAM. Astfel, fiecare dintre aceste două variabile a fost măsurat separat: locația (Pine Street sau CAM) și durata (pe 

termen scurt sau lung). 

Datele privind controalele concurente externe, diagnosticate în același interval de timp ca și pacienții de pe Pine 

Street și care se potrivesc pe stadiul cancerului, au fost obținute prin extragerea bazei de date de la California Cancer 

Registry (CCR; www.ccrcal.org ) și divizia Kaiser Permanente Northern California (KPNC) Registrul de cercetare 

al cancerului ( www.dor.kaiser.org ). Am selectat cazuri folosind coduri histologice pentru adenocarcinom (8010, 

8020-8022, 8140-8145, 8210-8211, 8220-8221, 8230-8231, 8260-8263), carcinom cu celule scuamoase (8070-8078) 
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și carcinom mucinos (8470 , 8480, 8481).Pacienții cu cancer colorectal cu celule scuamoase sau cu celule mucinoase 

au prognostic mai rău decât cei cu adenocarcinom. 41 

Etapă 
Pentru pacienții din Clinica Pine Street, stadializarea a fost identificată prin revizuirea înregistrărilor medicale legate 

de diagnosticul de cancer al pacienților: rapoarte de biopsie, rapoarte de scanare și note de dictare ale medicilor. Toți 

pacienții au fost cazuri dovedite cu biopsie. Pentru controalele de la Cancerul de Cancer din California (CCR), a fost 

utilizată stadializarea Comitetului mixt american pentru cancer (AJCC). Pentru controalele Kaiser, stadiul AJCC nu 

a fost disponibil pentru anii de recrutare de studiu, asa ca am reconstruit stadiul AJCC de la extensia tumorii, 

implicarea nodului si metastaza. 43 Pentru un inventar detaliat de selecție a cazurilor, vezi Tabelul 1 . 

tabelul 1 
Algoritmul de selecție și excludere a cazurilor 

 PAM + V CCR KPNC 

Setul de date original 193 37 970 3866 

Cazuri excluse    

Înregistrează duplicat  2877 26 

Nu este înregistrată clasa analitică  68 93 

Nu zona San Francisco Bay  9568 788 

Diagnosticul nu este histologic 
confirmat  396 52 

A murit în termen de 2 săptămâni de la 
diagnostic  1276 27 

Nu este malign  2903  

Nu adenocarcinom, 
mucinoasă sau scuamoasă  757 49 

Data necunoscută a nașterii, 
diagnosticare sau urmărire  27 147 

Necunoscut dacă este tratat 
interventie chirurgicala   1 

Necunoscut dacă este tratat 
interventie chirurgicala  745 24 

Necunoscut dacă este tratat 
radiație  122  

Stadiul necunoscut al AJCC sau 
in situ cazuri  7057 119 

Starea nodului SEER necunoscut   1 

Scena nu a putut fi 
determinat   552 

Necunoscut dacă este folosit 
CAM  496  

Setul definitiv de date 193 1 1 678 1987 
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Abrevieri: PAM + V, medicina pan-asiatică + vitamine; CCR, California Cancer Registry; KPNC, Kaiser 

Permanente California de Nord; AJCC, Comitetul mixt american privind cancerul; SEER, supraveghere, 

epidemiologie și rezultate finale; CAM, medicină complementară și alternativă. 

Analiza datelor 
Punctul primar final a fost mortalitatea din toate cauzele. Principala noastră variabilă de tratament de interes a fost 

terapia pe termen lung pe termen scurt pe termen lung / vitamina (da / nu); (I, II, III sau IV), vârsta la diagnostic, 

sex, histologie (adenocarcinom, scuamoase sau mucoase) și tratamentul cu chirurgie, radiație sau chimioterapie (da / 

nu). 

Am analizat datele în două faze: (1) în cadrul Clinicii Pine Street, comparând PAM+V termen lung cu PAM + V pe 

termen scurt și (2) comparând utilizatorii PAM + V cu controale externe concurente. Am folosit pachetul statistic 

Stata (versiunea 9.2, StataCorp, College Station, TX). 

Am folosit regresia privind riscurile proporționale Cox 44 stratificată pe etape și ajustată de toate covariatele pentru 

analiza tradițională de supraviețuire. Timpul de risc a fost definit în funcție de lună / an de diagnostic și de 

deces. Pentru inferența cauzală am folosit riscuri proporționale Cox ponderate de probabilitatea inversă a fiecărui 

pacient care a primit tratament (probabilitate inversă stabilizată de ponderare a tratamentului [IPTW]) într-un 

MSM. IPTW echilibrează grupurile de expunere în ceea ce privește probabilitatea de a primi 

tratament 27 , 28 , 33 utilizând regresia logistică cu aceleași covariate utilizate în modelul standard de regresie Cox. Am 

folosit bootstrap 45 cu 1000 de repetări pentru estimarea intervalelor de încredere privind rata de risc (HR). Pentru 

această analiză, am construit propriul program folosind limba de programare statistică Stata. 

De asemenea, am investigat inferența cauzală cu scorul de propulsie. Această metodă începe prin utilizarea 

modelului de regresie logistică multivariată pentru a estima probabilitatea primirii tratamentului utilizând boala 

individuală a persoanei și caracteristicile tratamentului 31 , 32 , 46 , 47 utilizând același set de covariate ca mai sus. Am 

estimat mai întâi scorul de propensitate și l-am împărțit în 5 sau mai multe niveluri sau straturi (o metodă 

demonstrată pentru a elimina până la 90% din părtinire dacă sunt disponibile informații covariate adecvate) 48 și 

apoi a folosit scorul de propensitate ca variabilă în regresia Cox. Am folosit programul pscore în software-ul statistic 

Stata. 49 

Rezultate 
Număr de pacienți 
În cohorta Pine Street, am avut 193 pacienți cu cancer de colon ( Tabelul 1 ). Majoritatea pacienților din grupul 

Clinica Pine Street au prezentat chimioterapia de primă linie. Timpul de timp între diagnosticare și inițierea 

tratamentului cu PAM + V a fost cuprins între 30 și 34 de zile. Acest lucru este comparabil cu ceea ce se știe despre 

întârzierile în furnizarea îngrijirii celor cu cancer pulmonar în practica oncologică convențională: întârzierile care 

pot fi atribuite mediei pacientului 18 zile și întârzierile care pot fi atribuite sistemului de sănătate în medie de 62 de 

zile. 41 

Din CCR, am obținut date pentru 11 678 de pacienți adecvați pentru analiză și de la Kaiser Permanente din 

California de Nord, date pentru pacienții din 1987. Tabelul 2 raportează caracteristicile pacientului și ale 

tratamentului. Tabelul 3 raportează componentele protocolului PAM + V și calendarul. Tabelul 4 raportează 

medicamentele din plante folosite. 

 

tabel 2 Caracteristicile pacientului după grup 

 PAM + V CCR KPNC totaluri 

Etapa I (numărul de pacienți) 19 3300 523 3842 

Vârsta medie (ani) 63 72 66 71 

Femeie (%) 58 47 43 46 

Adenocarcinomul (%) 100 94 93 94 

Carcinom cu celule scuamoase (%) 0 6 7 6 

Tratate cu chirurgie (%) 95 99 100 99 
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 PAM + V CCR KPNC totaluri 

Tratate cu chimioterapie (%) 0 2 3 2 

Tratate cu radiații (%) 0 0 3 1 

Etapa II (numărul de pacienți) 46 3697 568 4311 

Vârsta medie (ani) 59 73 69 73 

Femeie (%) 41 53 50 52 

Adenocarcinomul (%) 93 86 84 86 

Carcinom cu celule scuamoase (%) 7 14 16 14 

Tratate cu chirurgie (%) 100 99 99 99 

Tratate cu chimioterapie (%) 61 13 22 15 

Tratate cu radiații (%) 17 2 12 3 

Etapa III (număr de pacienți) 58 2767 434 3259 

Vârsta medie (ani) 63 72 66 71 

Femeie (%) 45 51 48 51 

Adenocarcinomul (%) 95 86 84 86 

Carcinom cu celule scuamoase (%) 5 14 16 14 

Tratate cu chirurgie (%) 95 100 100 99 

Tratate cu chimioterapie (%) 98 39 64 43 

Tratate cu radiații (%) 29 2 22 6 

Etapa IV (numărul de pacienți) 70 1914 462 2446 

Vârsta medie (ani) 63 71 67 70 

Femeie (%) 33 51 46 50 

Adenocarcinomul (%) 99 86 86 86 

Carcinom cu celule scuamoase (%) 1 14 14 14 

Tratate cu chirurgie (%) 96 80 79 80 

Tratate cu chimioterapie (%) 100 45 55 48 

Tratate cu radiații (%) 6 5 12 6 

Numărul total de pacienți 193 11 678 1987 13 858 



Deschideți într-o fereastră separată 

Abrevieri: PAM + V, medicina pan-asiatică + vitamine; CCR, California Cancer Registry; KPNC, Kaiser 

Permanente, California de Nord. 

Tabelul 3 Protocolul PAM + V Protocolul concomitent cu chimioterapia, ciclul de 21 de zile a 

 Dozaj zilnic Partea I Partea a II-a Partea a III-a 

Pentru protocoalele de chimioterapie de 7 zile  Zile 1-3  Zilele 4-7 

Pentru protocoalele de chimioterapie de 30 de zile  Zile 1-3 Zilele 4-7 Zilele 8-30 

Extract thymic 100-1000 mg   ✓ 

N-acetil cisteină 200-600 mg   ✓ 

Curcumina (ca turmeric) 100-800 mg   ✓ 

Propolis 500-1500 mg  ✓ ✓ 

Ulei de pește 3-10 g  ✓ ✓ 

Acid folic 400-1000 Mg  ✓ ✓ 

lăptișor de matcă 500-3000 mg  ✓ ✓ 

Coenzima Q10 90-150 mg  ✓ ✓ 

Bautura ceai verde 1-5 cești  ✓ ✓ 

Antioxidant combo   ✓ ✓ 

Vitamina A (5000-15000 UI)     

Beta-caroten (25 000-75 000 UI)     

Complexul B (50-100 mg cu B-12 și acid folic)     

Vitamina C (3-10 g)     

Vitamina D (1000-3000 UI)     

Vitamina E (400-1200 UI)     

Seleniu (100-400 Mg)     

Citrat de zinc (20-75 mg)     

Lactobacillus 1-3 capsule ✓ ✓ ✓ 

Enzime digestive  ✓ ✓ ✓ 

Formula din China pe bază de plante (Vezi tabelul 4) ✓ ✓ ✓ 

 proteine din soia sau lapte 10-30 gm ✓ ✓ ✓ 

Melatonina 1-5 mg ✓ ✓ ✓ 

 cartilagiu de bovine/Rechin  300-1200 mg ✓ ✓ ✓ 
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Abrevieri: PAM + V, medicina pan-asiatică + vitamine. 

OBSERVATIE PERSONALA: OBSERVATI DOZELE MICI PENTRU MULTE SUPLIMENTE, SUB STANDARDUL 

NECESAR EFICIENTEI CLINICE 
o zi 1 este definită ca ziua perfuziei cu chimioterapie. Protocoalele pentru pacienți au fost de obicei actualizate la 

vizitele de consultare trimestriale (sezoniere). Fiecare dintre plantele medicinale și suplimentele enumerate mai sus 

nu au fost utilizate simultan în cursul terapiei. Elementele au fost identificate dacă au fost utilizate pentru mai mult 

de 3 actualizări sezoniere ale protocolului în cursul tratamentului unui pacient de la Pine Street. După terminarea 

chimioterapiei, tratamentul pe termen lung continuă cu partea a III-a. 

Tabelul 4 
medicamente pe bază de plante China utilizate 

 



Comparând urmărirea pe termen lung cu  urmărirea pe termen scurt a 
PAM + V 
În analiza Kaplan-Meier, în stadiile I și II, supraviețuirea a fost comparabilă între grupurile de tratament pe termen 

scurt și lung ( figura 1 ). Nu au existat decese la pacienții cu stadiu I pe termen scurt (numitorul în această analiză), 

astfel încât estimarea unui HR nu a fost posibilă. Un avantaj modest dar nu statistic semnificativ în favoarea 

întreținerii pe termen lung a tratamentului cu PAM + V a fost găsit prin analiza cauzală multivariată cu scorul de 

propensitate în etapa a II-a (HR = 0,71; 95% CI = 0,06; 8,79) și MSM în stadiu IV (HR = 0,85; 95% CI = 0,10, 

7,24). Unele dintre analizele noastre, prin contrast, au găsit o tendință nesemnificativă față de superioritatea 

tratamentului PAM + V pe termen scurt ( Tabelul 5 ). 

 

figura 1 

Supraviețuirea în cancerul de colon, PAM + V pe termen scurt și pe termen lung și controalele externe 
Abrevieri: PAM + V, medicina pan-asiatică + vitamine; PS, Clinica Pine Street; KPNC, Kaiser Permanente 

California de Nord; CCR, California Cancer Registry. 

Tabelul 5 
Colon Cancer Supravietuire a 
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 Etapa I Etapa a II-a 
Etapă 
III 

Etapă 
IV 

Tratamentul PAM + V pe termen lung și pe 

termen scurt       

Număr de pacienți 
(PAM + V pe 

termen lung) 12  39  47  59  

Număr de pacienți 
(PAM + V pe 

termen scurt) 7  7  1 1  1 1  

Cox regresie, 
neajustate  ____ d 0.92 

[0,11, 

7,69] 1,82 
[0,63, 

5,24] 1.28 
[0,57, 

2,90] 

Cox regresie, 
ajustat b  __ d 0,73 

[0,06, 

8,88] 1,77 
[0,60, 

5,23] 1.08 
[0,47, 

2,48] 

Scorul de înclinare 

Cox, 
neajustate b  __ d 0,52 

[0,05, 

5,99] 1,86 
[0,63, 

5,50] 1.01 
[0,44, 

2,32] 

Scorul de înclinare 

Cox, 
ajustat b  __ d 0,71 

[0,06, 

8,79] 1,95 
[0,65, 

5,86] 1.10 
[0,47, 

2,55] 

Regresia MSM 

Cox c  __ d 0,52 
[0,00, 

9,93] 1,49 
[0.00, 

4690.0] 0,85 
[0,10, 

7,24] 

PAM + V și terapia standard față de CCR       

Număr de pacienți 
(PAM + V) 19  46  58  70  

Numărul de 

pacienți (CCR) 3300  3697  2767  1914  

Cox regresie, 
neajustate 0,07 ** 

[0,01, 

0,51] 0,19 *** 
[0,09, 

0,40] 0,59 ** 
[0,41, 

0,85] 0,24 *** 
[0,18, 

0,33] 

Cox regresie, 
ajustat e 0,09 * 

[0,01, 

0,65] 0,37 ** 
[0,17, 

0,77] 0,78 
[0,53, 

1,16] 0,27 ** 
[0,19, 

0,36] 

Scorul de înclinare 

Cox, 
neajustate 0,09 * 

[0,01, 

0,63] 0,29 ** 
[0,14, 

0,62] 0,82 
[0,56, 

1,20] 0,22 *** 
[0,16, 

0,30] 

Scorul de înclinare 

Cox, 
ajustat e 0,05 * 

[0,00, 

0,51] 0,36 ** 
[0,17, 

0,76] 0,76 
[0,51, 

1,15] 0.20 *** 
[0,15, 

0,28] 

Regresia MSM 

Cox c   0,04 
[0,00, 

69,6] 0,71 * 
[0,51, 

0,98] 0,25 *** 
[0,18, 

0,35] 



 Etapa I Etapa a II-a 
Etapă 
III 

Etapă 
IV 

PAM + V și terapia standard față de KPNC       

Număr de pacienți 
(PAM + V) 19  46  58  70  

Număr de pacienți 
(KPNC) 523  568  434  462  

Cox regresie, 
neajustate 0,12 * 

[0,02, 

0,87] 0,22 *** 
[0,10, 

0,47] 0,70 
[0,48, 

1,03] 0,26 *** 
[0,19, 

0,36] 

Cox regresie, 
ajustat e 0,11 * 

[0,02, 

0,81] 0,31 ** 
[0,15, 

0,67] 0,81 
[0,54, 

1,22] 0,26 *** 
[0,18, 

0,37] 

Scorul de înclinare 

Cox, 
neajustate f 0,13 * 

[0,02, 

0,93] 0,34 
[0,11, 

1,07] 0,70 
[0,48, 

1,04] 0,25 *** 
[0,17, 

0,35] 

Scorul de înclinare 

Cox, 
e , f 0,01 

[0,00, 

2,61] 0,35 
[0,11, 

1,13] 0.69 
[0,46, 

1,04] 0,21 *** 
[0,15, 

0,30] 

MSM Cox 

regresie c , g   0,32 
[0,02, 

6,57] 0.44 
[0,17, 

1,11] 0,25 ** 
[0,19, 

0,34] 

Deschideți într-o fereastră separată 

Abrevieri: PAM + V, medicina pan-asiatică + vitamine; MSM, model structural marginal; KPNC, Kaiser 

Permanente California de Nord; CCR: California Cancer Registry. 
un raport de risc și un interval de încredere de 95%. 

* P <.05; 

** P <.01; 

*** P <.001. 

b Etapa II: ajustată pentru vârstă, sex, tip de celulă, chimioterapie și radiații (toți au avut intervenții 

chirurgicale).Etapa III: ajustată pentru vârstă, sex, tip de celulă, chirurgie și radiații (toate cu excepția celor cu 1 

chimioterapie).Etapa IV: ajustată pentru vârstă, sex, tip de celulă, chirurgie și radiații (toți aveau chimioterapie). 

c Etapa I: Analiza MSM nu este fezabilă din cauza efectului unei dimensiuni mici a eșantionului asupra erorilor 

standard de bootstrap. Etapa a III-a: ajustată pentru vârstă, sex, chirurgie și medicină și radiații. Etapa IV: ajustată 

pentru vârstă, sex, chirurgie și radiații (toți aveau chimioterapie). 

d Nu există decese în PAM + V pe termen scurt; prin urmare, estimarea raportului risc nu a fost fezabilă. 

e Adaptabil pentru vârstă, sex, tip de celulă și tratament cu chirurgie, chimioterapie și radioterapie. 

f Scorul de propensitate construit folosind covariate pentru vârstă, sex, tip de celulă și tratament cu chirurgie, 

chimioterapie și radioterapie. Etapa II: Scorul de propensitate include termenul de interacțiune pentru PAM + V și 

chimioterapie. Etapa III: Scorul de propensitate include vârsta, sexul, tipul celular, chirurgia și radiațiile (1 pacient 

nu a prezentat chimioterapie). 

g MSM utilizează vârsta, sexul, tipul celular, chirurgia, chimioterapia și radioterapia. 
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Compararea pacienților tratați cu PAM + V cu controale externe concomitente 
În loturile Kaplan-Meier am constatat că la pacienții cu toate stadiile de cancer de colon tratamentul cu PAM 

+ V pe termen scurt și lung a determinat o supraviețuire mai lungă decât cea observată în controalele externe 

concurente atât de la Kaiser Permanente cât și de la CCR 1 ). 

Folosind controalele externe concurente din CCR, am găsit o supraviețuire semnificativ mai bună cu PAM + 

V combinată cu terapia convențională, comparativ cu terapia convențională în monoterapie: utilizând analiza 

Cox, ajustată tradițional, în stadiul I (HR = 0,09, IC = 0,01, 0,65) stadiul II (HR = 0,37; 95% CI = 0,17; 0,77); 

și etapa IV (HR = 0,27; 95% IC = 0,19; 0,36);și utilizant MSMs în stadiul III (HR = 0.71; 95% CI = 0.51, 0.98) 

stadiul IV (HR = 0,25; 95% IC = 0,18, 0,35) A fost o tendință puternică, dar nesemnificativă spre o 

supraviețuire mai bună ( Tabelul 5 ) în etapa a II-a (HR = 0,04; 95% CI = 0,00, 69,6) 0,51), stadiul II (HR = 

0,36; 95% CI = 0,17, 0,76); și etapa IV (HR = 0,20; CI 95 = 0,15; 0,28). 
  

Folosind controalele externe concomitente de la Kaiser Permanente, am găsit o supraviețuire semnificativ 

mai bună cu PAM + V combinată cu terapia convențională în comparație cu terapia convențională în 

monoterapie ( tabelul 5 ): utilizând analiza Cox ajustată tradițional, am găsit o supraviețuire mai bună în 

stadiul I (HR = 0,11; 95% CI = 0,02, 0,81), stadiul II (HR = 0,31, 95% CI = 0,15, 0,67) și  IV III (HR = 0,81; 

95% IC = 0,54; 1,22); prin utilizarea analizei MSM, a existat o supraviețuire semnificativ mai mare în stadiul 

IV (HR = 0,25; 95% CI = 0,19, 0,34) și o tendință nesemnificativă spre o supraviețuire mai bună în stadiul 

II (HR = 0.32; 95% CI = 0.02, 6.57) si stadiu III (HR = 0,44; 95% IC = 0,17, 1,11). De asemenea, folosind o 

analiză ajustată a scorului de propensitate, a existat o supraviețuire semnificativ mai mare pentru pacienții 

tratați cu PAM + V, comparativ cu controalele externe concurente în stadiul IV (HR = 0,25; CI 95 = 0,15, 

0,30). 
Pentru a confirma valabilitatea controalelor noastre externe, am comparat ratele de supraviețuire dintre cele două 

grupuri de controale externe identificate în acest studiu cu ratele raportate de alți autori care utilizează, de asemenea, 

date privind epidemiologia de supraveghere și rezultatele finale (SEER). În studiul nostru, am estimat ( Tabelul 6 ) 

că supraviețuirea de 30 de luni în controalele din stadiul I a fost de 86% și de la Kaiser Permanente (KPNC) a fost 

de 90% (comparativ cu alți autori care au estimat 96%).Supraviețuirea de 30 de luni în controlul etapei a II-a de la 

CCR a fost de 78%, iar din KPNC a fost de 83% (față de 89%). 50 Supraviețuirea de 30 de luni în controlul etapei a 

III-a din datele CCR a fost de 64%, iar din KPNC 73% (comparativ cu 73%). 50 Supraviețuirea de 30 de luni în 

controlul din stadiul IV din CCR a fost de 16%, iar din KPNC a fost de 20% (comparativ cu 17%). 50 

Tabelul 6 
Rata absolută de supraviețuire pentru examinarea valabilității controalelor externe 

Etapă 

Mortalitate 

Statistica CCR KPNC 

Referinţă 

Comparaţie 

Date 

Sursă 

eu 

30-Month 

supravieţuire 86% 90% 96% SEER 50 

II 

30-Month 

supravieţuire 78% 83% 89% SEER 50 

III 

30-Month 

supravieţuire 64% 73% 73% SEER 50 

IV 

30-Month 

supravieţuire 16% 20% 17% SEER 50 

Abrevieri: CCR, estimările de supraviețuire din analiza datelor din California Cancer Registry; KPNC, estimări de 

supraviețuire din analiza datelor Kaiser Permanente. 
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Rata de supraviețuire bruta: Etapa I 
Supraviețuirea la 1 an a fost de 100% atât în grupurile PAM + V pe termen lung, cât și pe termen scurt, 95% 

în controalele Kaiser și 93% în controalele CCR. Supraviețuirea la 2 ani a fost de 100% atât în grupurile 

PAM + V pe termen lung, cât și în cele pe termen scurt, 92% în controalele Kaiser și 88% în controalele 

CCR. Supraviețuirea la 5 ani a fost de 100% atât în grupurile PAM + V pe termen lung, cât și în cele pe 

termen scurt, 81% în controalele Kaiser și 74% în controalele CCR ( Tabelul 7 ). 

Tabelul 7 
1-, 2- și 5 ani de supraviețuire 

Etapa I 

Termen lung 

PAM + V 

Termen scurt 

PAM + V 

Kaiser 

Permanente 

California 

Cancer 

Registru 

1 an 100% 100% 95% 93% 

2 ani 100% 100% 92% 88% 

5 ani 100% 100% 81% 74% 

Etapa a II-a     

1 an 100% 100% 93% 89% 

2 ani 100% 100% 86% 81% 

5 ani 92% 86% 65% 63% 

Etapa III     

1 an 100% 100% 91% 83% 

2 ani 100% 100% 78% 69% 

5 ani 61% 80% 52% 48% 

Etapa IV     

1 an 100% 100% 44% 40% 

2 ani 93% 100% 25% 20% 

5 ani 60% 82% 7% 8% 
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Rata de supraviețuire: Stadiul II 
Supraviețuirea la 1 an a fost de 100% atât în grupurile PAM + V pe termen lung, cât și pe termen scurt, 93% 

în controalele Kaiser și 89% în controalele CCR. Supraviețuirea la 2 ani a fost de 100% atât în grupurile 

PAM + V pe termen lung, cât și în cele pe termen scurt, 86% în controalele Kaiser și 81% în controalele 

CCR. Supraviețuirea la 5 ani a fost de 92% în grupul PAM + V pe termen lung, 86% în grupul PAM + V pe 

termen scurt, 65% în controalele Kaiser și 63% în controalele CCR ( Tabelul 7 ). 

Rata de supraviețuire brut: Etapa III 
Supraviețuirea la 1 an a fost de 100% atât în grupurile PAM + V pe termen lung, cât și pe termen scurt, 91% 

în controalele Kaiser și 83% în controalele CCR. Supraviețuirea la 2 ani a fost de 100% atât în grupurile 

PAM + V pe termen lung, cât și în cele pe termen scurt, 78% în cazul controalelor Kaiser și 69% în 

controalele CCR. Supraviețuirea la 5 ani a fost de 61% în grupul PAM + V pe termen lung, 80% în grupul 

PAM + V pe termen scurt, 52% în controalele Kaiser și 48% în controalele CCR ( Tabelul 7 ). 

Rata de supraviețuire brut: Etapa IV 
Supraviețuirea la 1 an a fost de 100% atât în grupurile PAM + V pe termen lung, cât și în cele pe termen 

scurt, 44% în controalele Kaiser și 40% în controalele CCR. Supraviețuirea la 2 ani a fost de 93% în grupul 

PAM + V pe termen lung, 100% în grupul PAM + V pe termen scurt, 25% în controalele Kaiser și 20% în 

controalele CCR. Supraviețuirea la 5 ani a fost de 60% în grupul PAM + V pe termen lung, 82% în grupul 

PAM + V pe termen scurt, 7% în controalele Kaiser și 8% în controalele CCR ( Tabelul 7 ). 

Examinarea combinațiilor de tratamente 
Deoarece tratamentele cu terapii convenționale erau variabile importante în analiza noastră, am încercat, de 

asemenea, să raportăm diferențele de supraviețuire între diferitele combinații ale acestor terapii. 

Figura 2compară curbele de supraviețuire între pacienții care au primit PAM + V în asociere cu intervenția 

chirurgicală cu cei care au primit numai PAM + V, doar intervenția chirurgicală, sau nici PAM + V, nici intervenția 

chirurgicală. Aceste curbe de supraviețuire sunt stratificate în etapa de cancer și utilizează înregistrările bazei de date 

CCR ca și controale externe concurente. 

 Figura 3 prezintă în mod similar toate cele 4 combinații posibile de tratament cu PAM + V și chimioterapie, 

 Figura 4 pentru PAM + V și radioterapie și  

Figura 5 pentru toate combinațiile posibile de PAM + V și orice terapie standard. 

În aproape toate aceste curbe de supraviețuire, am descoperit un efect de răspuns la doză, în care cel mai 

substanțial beneficiu de supraviețuire a fost realizat de pacienții care au primit combinația de tratament 

complet;răspunsul cel mai puțin favorabil la supraviețuire a fost observat la pacienții cărora nu li sa 

administrat nici un tratament, iar terapia cu PAM + V singura sau standard a fost, în mod tipic, în mijloc(sau 

chiar limita superioara- < va rog urmariti pe grafic mai ales la radioterapie si chimioterapie!!!) 
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Figura 2 

Supraviețuirea cancerului de colon, prezentând toate combinațiile de tratament cu PAM + V și intervenții 

chirurgicale, utilizând pacienții cu cancer de la California ca Registry extern Abrevierea: PAM + V, medicina pan-

asiatică plus vitamine. 
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Figura 3 

Supraviețuirea cancerului de colon, prezentând toate combinațiile de tratament cu PAM + V și chimioterapie, 

utilizându-se pacienții din California pentru cancerul de control ca și controale externe Abrevierea: PAM + V, 

medicina pan-asiatică plus vitamine. 

OBSERVATI CUM PENTRU STADIUL I CHIMIOTERAPIA REDUCE SUPRAVIETUIREA COMPARATIV 

CU NICI UN TRATAMENT!!!.PENTRU RESTUL ETAPELOR BENEFICIUL DE SUPRAVIETUIRE CU 

CHIMIOTERAPIE ESTE MINIM 
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Figura 4 

Supraviețuirea cancerului de colon, arătând toate combinațiile de tratament cu PAM + V și radioterapie, folosind 

pacienții din California de Cancer înregistrați sub formă de controale externe Abrevierea: PAM + V, medicina pan-

asiatică plus vitamine. 

OBSERVATI (PE GRAFIC) CUM PENTRU STADIUL II RADIOTERAPIA REDUCE SUPRAVIETUIREA 

COMPARATIV CU NICI UN TRATAMENT!!!BENEFIICIILE ADUSE DE RADIATII PENTRU RESTUL 

STADIILOR SUNT MINIME>RADIOTERAPIA REDUCE DRASTIC SUPRAVIETUIREA COMPARATIV CU 

PAN+V MONOTERAPIE(CARE ESTE (CF GRAFICELOR )CEA MI BUNA OPTIUNE PENTRU 

SUPRAVIETUIRE!!!) 
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Figura 5 

Supraviețuirea cancerului de colon, arătând toate combinațiile de tratament cu PAM + V și orice terapie 

convențională, utilizând pacienții cu cancer de la California ca Abrevieri externe: PAM + V, medicina pan-asiatică 

plus vitamine. 

Compararea pacienților tratați cu PAM + V urmat la Clinica Pine Street cu cei urmăriți la alte 

centre CAM 
De asemenea, am fost interesați de a determina dacă a existat un efect de centru-diferențe de supraviețuire bazat pe 

localizarea urmăririi. În analiza tabelului de viață Kaplan-Meier nu am găsit nici o diferență aparentă de 

supraviețuire între pacienții care au continuat la Pine Street Clinic pentru PAM + V pe termen lung și cei 

care au continuat la alte centre CAM ( Figura 6 ). 
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Figura 6 

Supraviețuirea cancerului de colon, comparând pacienții cu PAM + V inițial tratați la PS cu cei urmăriți la alte 

centre CAM Abrevierea: PAM + V, medicina pan-asiatică plus vitamine; PS, Clinica Pine Street; CAM, medicină 

complementară și alternativă. 

Examinarea utilizării CAM în controalele externe 
Am avut norocul să identificăm niște înregistrări din cadrul CCR în care clinicienii au documentat utilizarea de către 

pacienți a terapiilor CAM (codate în limbajul de timp ca „terapii nedovedite”). Prin urmare, am comparat 

supraviețuirea pacienților care au utilizat atât PAM + V pe termen lung, cât și pe termen scurt, cu cei ai utilizatorilor 

CAM și a celor care nu utilizează din baza de date CCR ( Figura 7 ). 

În analiza Kaplan-Meier, am constatat că în stadiul IV cancer de colon, a existat o creștere substanțială a 

supraviețuirii atât pe termen lung, cât și pe termen scurt, ghidată de terapia PAM + V, comparativ cu 

utilizarea CAM în populația generală. Mai mult, la acei pacienți cu CCR din stadiul IV, nu a existat o diferență 

aparentă de supraviețuire între utilizatorii CAM și cei care nu utilizează CAM. 

 La pacienții cu cancer de colon în stadiul III, a existat o similitudine între supraviețuirea pacienților tratați 

cu PAM + V și utilizatorii CAM din populația generală, în special după aproximativ 5 ani.  
Aceste rezultate pentru utilizarea și supraviețuirea CAM în controalele concurente externe ale CCR ar trebui 

interpretate cu prudență din cauza probabilității de raportare a raportării și / sau a erorii de măsurare în rândul acelor 

controale. 
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Figura 7 

Supraviețuirea cancerului de colon, comparând pacienții tratați cu PAM + V pe termen lung și pe termen scurt cu 

utilizatori CAM și non-utilizatori din cadrul bazei de date California Cancer Registry Abrevierea: PAM + V, 

medicina pan-asiatică plus vitamine; CAM, medicină complementară și alternativă. 

Discuţie 
Constatări principale 
În această analiză retrospectivă a supraviețuirii cohortelor, am constatat beneficii semnificative de 

supraviețuire combinării PAM + V cu terapia convențională, comparativ cu terapia convențională în 

monoterapie la pacienții cu cancer de colon în stadiile I, II și IV. A existat o tendință spre supraviețuirea 

superioară în etapa a III-a, probabil din cauza dimensiunii mici a eșantionului în grupul PAM + V.Tratamentul PAM 

+ V pe termen lung nu a evidențiat niciun avantaj de supraviețuire față de terapia pe termen scurt. MSM și analizele 

de scor de propulsie, ambele au arătat rezultate similare cu analiza de regresie multivariată Cox. 

Punctele forte ale studiului 
Articolul nostru este primul în care metodele moderne – scorul de propensitate și MSM – sunt folosite pentru 

inferența cauzală într-o analiză de supraviețuire a medicamentelor chinezești din plante în cancerul de colon. 

Utilizarea metodei moderne de inferență cauzală poate echilibra aceste diferențe între grupurile de tratament, făcând 

aceste grupuri comparabile în funcție de caracteristicile lor individuale și de istoricul tratamentului. 
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 Atunci când există o măsurătoare adecvată a covariatelor, acestea pot ajuta la controlul până la 90% dintre 

diferențele dintre grupurile de tratament. Cu toate că articolele despre MSM au afirmat presupunerea că nu există 

confuzii neobservate, această ipoteză nu poate fi verificată în practică. 51 , 52 

În studiul nostru, am utilizat anumite produse pe bază de plante și vitamine disponibile în mod obișnuit pe 

piețele comerciale. Scopul nostru a fost de a maximiza accesibilitatea abordării noastre de tratament pentru 

alți clinicieni și cercetători. 

Limitările studiului 

Aceste date observaționale sunt predispuse la tendințe de selecție deoarece pacienții aleg tratamentul pe care îl 

primesc, spre deosebire de un studiu randomizat în care sunt atribuite alegeri. Nu am avut date care să ne permită să 

controlam posibile confuzii în funcție de statutul socio-economic (SES). SES este asociată cu utilizarea crescută a 

CAM, 53 un acces mai bun la terapia convențională a cancerului, 54 si a crescut de supravietuire cancer. De 

asemenea, nu am avut date privind rasa în grupul tratat cu PAM + V. Supraviețuirea cancerului de colon a fost 

demonstrată a fi mai mică la negri decât la albi; totuși, lucrările recente au arătat că aceasta ar putea fi în mare parte 

o funcție a SES, mai degrabă decât o rasă specifică. 55 ,56 

De asemenea, este posibil ca eforturile depuse de pacienți să urmeze cu protocolul PAM + V foarte bine structurat, 

cum ar fi al nostru, pot contribui, într-un mod necunoscut, la aceste diferențe de supraviețuire. Efectele relative 

asupra supraviețuirii pacienților a granulelor / tincturilor față de decoctările de plante uscate sau a protocoalelor de 

tratament foarte structurate față de cele mai puțin structurate ar fi un punct final informativ pentru a fi conceput într-

un studiu prospectiv urmărit care vizează în mod specific să răspundă la o astfel de întrebare. 

In CCR si Kaiser Permanente din California de Nord seturi de date, nu am avut date disponibile cu privire la fumat, 

un important factor de risc pentru cancerul de colon care se agraveaza de supravietuire de 57 – 59la și contribuie la 

creșterea celulelor de cancer mai agresiv. 60 Cu toate ca datele de cancer de registru au limite, datele care sunt 

disponibile din aceste 2 registre sunt în general considerate a fi de înaltă calitate. 

Nu am avut date cu privire la utilizarea CAM prin controale externe în baza de date Kaiser Permanente, astfel încât 

nu am reușit să explicăm această variabilă confuză în analiza noastră, care a comparat pacienții tratați cu PAM + V 

cu controale externe concurente. Cu toate acestea, chiar dacă ar fi la fel de ridicat ca în literatura de specialitate, 

acest lucru ar fi influențat rezultatele noastre față de nulă, iar beneficiul real de supraviețuire al PAM + V ar fi 

chiar mai puternic decât ceea ce am estimat. 
S-ar putea să existe și alți factori care ar putea explica în parte diferențele de supraviețuire pe termen scurt pe termen 

lung PAM + V; de exemplu, pacienții care au ales terapia PAM + V pe termen scurt s-ar putea simți „mai sănătoși” 

și, prin urmare, nu au menținut tratamentul. Rezultatele noastre care arată o supraviețuire mai îndelungată cu 

utilizarea pe termen scurt a PAM + V decât cu utilizarea pe termen lung au fost contrare așteptărilor 

noastre. Acest lucru ar putea sugera că un beneficiu suficient de supraviețuire ar putea fi obținut prin utilizarea pe 

termen scurt a PAM + V care să dureze doar durata terapiilor convenționale. Cu toate acestea, în etapele a II-a, III și 

IV-au existat substanțial mai puțini pacienți cu PAM + V pe termen scurt, între 7 și 11 în fiecare etapă; este posibil 

ca acești câțiva indivizi în fiecare etapă să aibă alte caracteristici necunoscute sau factori care ar putea explica 

supraviețuirea lor mai lungă.Această observație ar putea fi testată și validată ulterior în studii prospective ulterioare, 

concepute special pentru a compara utilizarea pe termen scurt cu PAM + V pe termen lung. 

În mod similar, pacienții care au ales PAM + V au putut fi mai sănătoși în general decât controalele externe și astfel 

au putut să mențină tratamentul. În plus, pacienții care aleg PAM + V ar putea să fi urmat deja o dietă mai bună, 

care este cunoscută pentru îmbunătățirea supraviețuirii cancerului de colon. 61 Mai mulți pacienți din grupurile 

de Pine Street Clinic au primit chimioterapie, cu toate că am controlat acest factor prin includerea ca variabilă în 

analiza multivariată. Alte cercetări privind utilizarea de terapii CAM de către pacienți cu cancer sugerează că 

pacienții bolnavi au mai multe șanse de a alege terapia PAM + V. 24 Pentru a pune această afirmație în context, este 

de asemenea important să o contrastăm cu constatarea că în terapia cancerului convențional, pacienții mai bolnavi 

sunt mai puțin susceptibili de a primi chimioterapie. 62Pentru a întări concluzia noastră, am efectuat, de asemenea, o 

analiză conservatoare în care excludem toate cazurile în controalele externe ale KPNC care au supraviețuit mai puțin 

de 6 luni și au constatat doar o mică diferență în RU cu câteva puncte procentuale. 

Utilizarea imaginilor, vizualizării, exercițiilor și Qi-Gong de către pacienți a fost o parte integrantă a designului 

tratamentului și au fost încurajați să învețe și să practice aceste abordări pe cât posibil; acestea sunt tipurile de 

abordări studiate în cercetarea sistemelor integrate, unde accentul se pune pe efectul net al designului protocolului 

holistic. Cu toate acestea, studiul nostru ar fi fost îmbunătățit dacă am inclus monitorizarea conformității fiecăreia 

dintre părțile protocolului de tratament. Testarea în afara eficacității relative a fiecărei componente individuale PAM 

+ V ar putea fi urmărită într-un viitor studiu prospectiv conceput pentru a răspunde la această întrebare. Protocoalele 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R51
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R52
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R53
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R54
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R55
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R56
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R57
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R59
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R60
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R61
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R24
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081504/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiN8hHrJOh3BSnKdO-lQFhomzZifw#R62


holistice, cum ar fi PAM + V, pot fi, de asemenea, studiate folosind o abordare denumită Trials Pragmatic,care 

evaluează o terapie așa cum este folosită în practica normală (în comparație cu abordarea mai fixă și mai restrictivă 

utilizată în majoritatea studiilor clinice). 63 

Terapiile convenționale existente și recent dezvoltate pentru cancerul de colon utilizate în timpul perioadei de 

colectare a datelor pentru acest studiu sunt cunoscute a avea toxicități semnificative. 64 – 66Îmbunătățirea respectării 

de către pacient și a toleranței la terapiile convenționale este un obiectiv adesea raportat al multor programe de 

tratament CAM. Nu am inclus acest rezultat ca parte a studiului actual; această întrebare ar fi studiată cel mai bine 

într-un proiect prospectiv, colectând, de asemenea, date privind calitatea vieții. 

Metode de inferență cauzală utilizate în studiul nostru 

Acest studiu utilizează două metode de analiză mai noi pentru ceea ce se numește inferență cauzală: scorul de 

propulsie și MSM. Inferența cauzală încearcă să analizeze mai atent datele analizate pentru a descoperi relațiile de 

cauzalitate. Acest lucru nu este întotdeauna posibil prin metode statistice tradiționale, care pot concluziona, de 

obicei, numai că asocierea observată între două variabile nu este rezultatul unei șanse și nu poate identifica ce 

variabilă cauzează cealaltă. 

Atât metoda scorului de propulsie, cât și metodele MSM încep prin utilizarea analizei multivariabile pentru a 

identifica pentru fiecare individ în studiu, pe baza istoricului personal și a tratamentului, că persoana respectivă a 

ales un tratament sau altul. Scorul de înclinație și MSM estimează scorul cu abordări statistice similare, dar ușor 

diferite. Scorul de înclinație este utilizat ca variabilă în regresia Cox. MSM este folosit în mod similar pentru a 

cântări regresia Cox. 

În practică, ambele metode de inferență cauzală vor echilibra grupurile de tratament, astfel încât pacienții din fiecare 

grup sunt comparabili cu variabilele de confuzie. Diferența practică principală între metodele MSM și scorul de 

propulsie este că MSM poate gestiona în mod adecvat efectele variabilelor de tratament care variază în timp, pe baza 

rezultatelor tratamentului. În cazul studiului nostru, totuși, această diferență nu este relevantă deoarece studiul nostru 

a fost de design punct de tratament, în cazul în care variabilele sunt măsurate numai la momentul inițial. Cu toate 

acestea, abordarea MSM este uneori instabilă atunci când mărimea eșantionului este mică, ceea ce duce la o variație 

considerabilă a estimatorului statistic. 

Mecanisme posibile 

Se pot lua în considerare mai multe mecanisme plauzibile pentru aceste constatări, pe baza cunoștințelor despre 

componentele specifice ale acestei abordări privind tratamentul combinat în ceea ce privește diferitele efecte. 

Efectele ciclului celular asupra cancerului 

Propolisul este o rășină bogată în antioxidanți, adunată de albinele albinelor din sămânța copacilor, și a demonstrat 

că induce apoptoza celulelor cancerului de colon, inhibă creșterea celulelor cancerului de colon, 67 , 68 induce stopul 

G (0) / G (1), 69 și inhibă angiogeneza, invazia tumorală și metastazarea. 70 

Acidul folic și analogii săi pot preveni si inhiba dezvoltarea tumorilor colorectal. 71 , 72 

N-acetil cisteina reduce indicele proliferativ la pacienții cu polipoză colonică anterioară. 73 

Coenzima Q-10 poate preveni leziunile premaligne din colon. 74 

Curcumina pare să fie sinergică cu FU în inhibarea creșterii celulelor cancerului de colon 75și poate crește 5-FU și 

oxaliplatina prin modularea receptorului factorului de creștere epitelial, 76 induce apoptoza celulelor cancerului de 

colon, 77 și pot fi chemopreventiva împotriva cancerului de colon la om. 78 

Uleiul de pește reduce proliferarea în celulele criptografice superioare ale pacienților cu antecedente de polipi 

colonici, 79 inhibă tumorile de colon, 80 în combinație cu fibrele reduc formarea de focare aberante de cripți, 81 și are 

efecte chemopreventive în cancerul de colon. 82 

Zerul suprimă angiogeneza și dezvoltarea tumorii și induce apoptoza. 83 

Cartilagiu de rechin este antiangiogenic, 84 deși 1 studiu uman gasit nici un beneficiu. 85 

Ganoderma stimulează apoptoza celulelor cancerului de colon 86 și previne dezvoltarea celulelor cancerului de 

colon. 87 – 89 

Coix inhibă creșterea celulelor cancerului de colon. 90 

Efecte legate de chimioterapie 

Acidul folic și analogii săi sunt utilizați în chimioterapia asociată. 91 
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 Ceaiul verde poate spori eficacitatea antitumorală a antracicline, cisplatină, și irinotecan. 92 

Melatonina imbunatateste eficacitatea cisplatina, antracicline și 5-FU. 93 

Reducerea toxicității chimioterapice și a efectelor secundare 

Planta de ceai verde a fost dovedit a avea proprietăți neuroprotective 94 și de îmbunătățire a cunoașterii. 95 

 N-acetil cisteină poate fi protector hepatic, cu 96 – de 98 toxicitate reducerea chimioterapie. 99 – 101 

Coenzima Q-10 poate preveni cardiotoxicitatea FU 102 și hepatotoxicitatea. 103 

Lactobacilul reduce frecvența diareei și a disconfortului abdominal din chimioterapia pe bază de 5-FU. 104 

Reducerea toxicității radiațiilor și a efectelor secundare 

Medicamentele din China pe bază de plante Radix angelicae și Radix paeoniae au demonstrat că protejează celulele 

intestinale de leziunile induse de iradiere. 105 Componentele găsite în rădăcina de ginseng protejează împotriva 

deteriorării ADN-ului prin expunerea la radiații 106 și reduc enterita indusă de radiații. 107 

Radix atractylodes și cocosul Poria reduc leziunea radiațiilor celulelor sănătoase. 108 Într-un studiu de caz publicat, 

o formulă din plante care conține ginseng a fost utilizată pentru a rezolva cu succes enterita indusă de radiații. 107 

Panax ginseng protejează împotriva letalității induse de radiații, peroxidării lipidelor și a deteriorării ADN. 106 

Melatonina reduce daunele cauzate de radiații organice la șobolani prin creșterea nivelelor de malondialdehidă și a 

activității mieloperoxidazei și prin creșterea nivelelor de glutation. 109 

Efectele sistemice mai generale, cum ar fi modularea sistemului imunitar 

laptisorul de matca este nectarul bogat în nutrienți produs de albinele albinelor care cresc regina albină și poate fi 

imunomodulator și mieloprotector 110 și poate crește diferențierea celulară. 111 proteină timică induce maturarea 

celulelor T. 112 

Raspunsuri fara raspuns si cercetari viitoare 

O întrebare importantă fără răspuns este factorul pacient sau tratamentul care ar putea explica supraviețuirea modest 

mai bună, cu tratament pe termen scurt, decât pe termen lung, cu PAM + V în stadiile III și IV ale cancerului de 

colon. Rezultatele noastre observaționale care arată o supraviețuire îmbunătățită cu tratamentul cu PAM + V 

combinat cu terapiile convenționale sugerează că sunt cerute prospective studiile de intervenție. 
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Studii de la clinica CHEMOTHERMIA ISTANBUL (recomand si imuno-

medica.ro) 

Rezultatele pe termen lung ale tratamentului nerezecabilului (stadiul III 

– IV) Adenocarcinomul pancreatic ductal folosind chimioterapia cu 

suport /ajutor metabolic (MSCT): un studiu retrospectiv 
Abstract 
Introducere Chimioterapia cu suport metabolic (MSCT), este definită ca fiind aplicarea protocoalelor de 

chimioterapie standard concomitente cu administrarea de doze farmacologice de insulină obișnuită și dezvoltarea 

hipoglicemiei și după postul negru începând din ziua precedentă. Acest studiu își propune să prezinte efectele 

Chimioterapia cu suport metabolic MSCT asupra supraviețuirii globale a pacienților avansați și metastatici local 

(stadiul III și, respectiv, stadiul IV) sau pur și simplu la pacienții cu adenocarcinom pancreatic nerezecabil. 

Material și metode Acest studiu este o analiză retrospectivă a unei baze de date cu pacienți întreținute în 

viitor.Acesta include toți pacienții care au aplicat la clinica noastră între iulie 2012 și decembrie 2014 care au fost 

diagnosticați cu adenocarcinom pancreatic nerezecabil (stadiul III-IV). Datele demografice ale tuturor pacienților, 

precum și regimul de chimioterapie primit, data începerii tratamentului, data remisiunii bolii, mortalitatea și 

supraviețuirea totală a tuturor pacienților au fost analizate utilizând SPSS 20.0. Urmărirea pacientului a fost 

efectuată prin scanări CT și PET-CT. 

Rezultate 33 de pacienți, 24 (73%) bărbați și 9 (27%) femei au fost incluși în studiul nostru. Majoritatea, 27 (81%) 

pacienți, aveau boală metastatică la momentul diagnosticării și erau în stadiul IV. În timp ce 11 (33%) dintre 

pacienți au fost tratați folosind un protocol pe bază de gemcitabină, 13 (39%) au primit FOLFIRINOX. 9 (27%) 

dintre pacienți au fost tratați inițial folosind gemcitabină, dar au început să primească FOLFIRINOX în urma 

progresiei ca chimioterapie de a doua linie. Analiza statistică a relevat o supraviețuire mediană de 19,5 luni și o rată 

de supraviețuire de un an de 82,5%. În prezent, 18 (54%) dintre pacienți rămân sănătoși și vii, fără progresie a bolii, 

cu stări de performanță ECOG cuprinse între gradul 0-1. 4 (22%) dintre acești pacienți au suferit în cele din urmă o 

intervenție chirurgicală pancreatică radicală: 3 (17%) au suferit pancreaticoduodenectomii (proceduri Whipple) și 1 

(5%) au suferit o pancreatectomie distală. 

Concluzie Acest studiu demonstrează că o formă suportată metabolic de aplicare a regimurilor chimioterapice 

standard poate spori ratele de supraviețuire globale ale pacienților cu adenocarcinom pancreatic nerezecabil (stadiul 

III-IV). 

INTRODUCERE 
Adenocarcinomul pancreatic ductal este în prezent cel mai agresiv, invaziv și fatal din toate malignitățile solide 

[ 1 ].Reprezentând aproximativ 85% din toate neoplasmele pancreatice, este, de asemenea, cel mai frecvent tip 

histologic de tumori pancreatice [ 2 ]. Chirurgia radicală este în prezent singura formă de tratament curativ. Cu toate 

acestea, doar 15% până la 20% dintre pacienți au boală resectabilă la prezentarea inițială [ 1 , 3 ]. Deoarece nu există 

teste de detecție precoce și pentru că adenocarcinomul pancreatic nu prezintă simptome devreme, majoritatea 

pacienților sunt diagnosticați de obicei numai după ce boala a devenit avansată local (stadiul III) – înglobând vasele 

de sânge majore vecine care trec aproape de pancreas, cum ar fi axa celiacă sau artera mezenterică superioară – sau 

după ce s-a metastazat în alte părți ale corpului (stadiul IV), în ambele cazuri devenind nerezecabile. La pacienții 

care nu sunt adecvați pentru rezecție cu intenție curativă, chimioterapia paliativă este de obicei folosită pentru 

prelungirea supraviețuirii și controlul creșterii tumorii. 

În 1924, când Otto Warburg a recunoscut că, spre deosebire de celulele diferențiate în mod normal, celulele 

canceroase efectuează glicoliză în loc de fosforilare oxidativă pentru generarea de energie [ 4 ], au început 

cercetările privind o abordare metabolică a tratamentului cancerului. Această cercetare a condus în cele din urmă la 

dezvoltarea chimioterapiei susținute metabolic (MSCT), o metodă bazată pe ipoteza lui Warburg conform căreia 

„cancerul este o boală a degradării metabolice” [ 5]. Centrat pe diferite tipuri de ajustări metabolice îndreptate spre 

corectarea disfuncției metabolice la nivel celular, MSCT implică administrarea de doze farmacologice de insulină 

regulată și dezvoltarea hipoglicemiei și se aplică după postul negru începând din ziua precedentă [ 6 , 7 ].  

Deși chimioterapia standard pentru pacienții cu boală metastatică avansată și locală a fost regimuri bazate pe 

gemcitabină până de curând, deoarece conferă o îmbunătățire semnificativă a supraviețuirii generale a acestor 

pacienți, FOLFIRINOX este, de asemenea, considerată o opțiune terapeutică. Studiul de față este un studiu 
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descriptiv, retrospectiv, care își propune să evalueze și să raporteze răspunsul pacienților nerezecabili, sau local 

avansați și metastazici la chimioterapie sustinuta metabolic MSCT. 

MATERIAL SI METODE 
Fișele medicale ale tuturor celor 38 de pacienți care au aplicat la clinica noastră între iulie 2012 și decembrie 2014, 

care au fost diagnosticați cu nivel avansat local (stadiul III) sau metastatic (stadiul IV), sau cu alte cuvinte, 

adenocarcinom pancreatic nerezecabil au fost analizate retrospectiv folosind un prospectiv baza de date 

întreținută În cele din urmă, 5 pacienți au trebuit să fie excluși din analiză: 4 pentru că au refuzat tratamentul (din 

cauza costurilor etc.) fără să fi primit vreodată chimioterapie sustinuta metabolic MSCT și 1 pacient, deoarece a 

murit din cauza unei embolii pulmonare după ce a primit 2 doze de chimioterapie sustinuta metabolic  MSCT și 

înainte de a avea a fost supus unei analize PET-CT sau marker tumoral, care ar permite o evaluare obiectivă a 

răspunsului la chimioterapie sustinuta metabolic MSCT. Vârsta, sexul, data diagnosticului, prezența locală avansată 

a unei boli neresetabile sau metastatice, regim de chimioterapie (protocol gemcitabinebased sau FOLFIRINOX) 

administrat, data începerii tratamentului, data remisiunii bolii, mortalitatea, cauza morții și supraviețuirea totală a 

celorlalte 33 pacienții au fost evaluați și analizele statistice au fost efectuate utilizând software-ul original SPSS 20.0 

(IBM Corp, NY, SUA). Curbele de supraviețuire au fost estimate utilizând metoda Kaplan-Meier, iar pacienții în 

viață au fost cenzurați la momentul ultimei consultări. Toți pacienții care au fost incluși în prezentul studiu au primit 

fie un regim de chimioterapie standard bazat pe gemcitabină, incluzând, de asemenea, cisplatin și 5-fluorouracil (5-

FU) sau regimul FOLFIRINOX, o combinație de acid folinic, fluorouracil, irinotecan și oxaliplatin, în timpul 

perioada inițială de 3 luni a tratamentului lor. Cu consimțământul scris și informat al pacienților și în urma unui 

debut rapid în noaptea precedentă, s-a administrat insulină regulată (Humulin® R) în doze cuprinse între 5-20 UI 

înainte de fiecare ședință de chimioterapie. Când s-a obținut o stare de hipoglicemie cu valori ale glicemiei în jur 

de 50-60 mg / dl pentru pacienții cu normoglicemie, s-a inițiat administrarea chimioterapiei. Toți agenții 

chimioterapici au fost administrați în doze standard, aceștia fiind de 1000 mg / m2 pentru gemcitabină, 30 mg / m2 

pentru cisplatină, 400 mg / m2 pentru fluorouracil în cazul regimului de chimioterapie pe bază de gemcitabină și 400 

mg / m2, 400 mg / m2, 180 mg / m2 și 85 mg / m2 pentru fluorouracil, acid folinic, irinotecan și, respectiv, 

oxaliplatină, în cazul regimului FOLFIRINOX. Regimul de chimioterapie FOLFIRINOX a fost urmat ulterior de o 

perfuzie continuă de 5 ore de 5-FU la o doză de 2400 mg / m2 [ 8 ]. Regimul pe bază de gemcitabină a fost 

administrat în zilele 1 și 8 ale unui ciclu de 21 de zile, iar regimul de chimioterapie FOLFIRINOX administrat în 

zilele 1 și 15 ale unui ciclu de 28 de zile. Livrarea de insulină și perfuziile de chimioterapie s-au făcut întotdeauna 

împreună cu monitorizarea glicemiei. Aceste cicluri au fost repetate timp de 3 luni și au fost urmate de o evaluare a 

răspunsului la tratament. Răspunsurile pacienților la tratament (regresie vs. progresia bolii) au fost evaluate prin 

analize ale nivelului de marker tumoral (CEA și CA 19-9), precum și prin imagini PET / CT efectuate la fiecare 3 

luni pe toată perioada tratamentului până la răspuns metabolic complet. a fost atinsă și absorbția de FDG a fost 

detectată nolonger. Urmărirea evaluărilor pentru acei pacienți cu răspuns complet a fost efectuată prin analize ale 

nivelului de marker tumoral seric (CEA și CA 19-9) și imagini CT folosind material de contrast la fiecare 3 luni 

după obținerea unui răspuns complet. În timp ce pacienții care au obținut regresia pe baza rezultatelor CT sau PET-

CT au procedat cu același regim, inițial, inițial timp de încă 3 luni ca terapia de întreținere, pacienții care au 

demonstrat evoluția bolii au început să primească FOLFIRINOX (dacă inițial primeau un regim de chimioterapie pe 

bază de gemcitabină ) sau a procedat cu ajustări ale dozei. 

REZULTATE 
În studiul nostru au fost incluși 33 de pacienți, 24 (73%) dintre acești pacienți fiind bărbați și 9 (27%) fiind 

femei. Vârsta medie a acestor pacienți a fost de 61 (± 20, interval: 41-81) ani, iar majoritatea, 27 (81%) pacienți, au 

avut boală metastatică (stadiul IV) în momentul diagnosticării. În timp ce 11 (33%) dintre pacienți au fost tratați 

folosind un protocol pe bază de gemcitabină, 13 (39%) au primit FOLFIRINOX. 9 (27%) dintre pacienți, pe de altă 

parte, au fost tratați inițial folosind gemcitabină, dar au început să primească FOLFIRINOX după progresia bolii ca 

chimioterapie de a doua linie Tabelul 1 . Timpul de urmărire median pentru pacienții incluși în studiul de față a fost 

de 13,79 luni (min. Max: 5,49-58.45). Analiza statistică a pacienților a evidențiat o supraviețuire mediană de 19.483 

(± 3.541 SE, 95% CI, 12.541 până la 26.424) luni (interval: 5.5-58.4), o supraviețuire medie de 27.352 (± 4.578 SE, 

95% CI, 18.378 până la 36.326) și o rată de supraviețuire de un an de 82,5% (± 7,2 SE). Supraviețuirea fără 

progresie medie și medie a fost determinată ca fiind 6.396 (± 1.006 SE, IC 95%, 4.424 până la 8.367) luni și 4.6 (± 

0.34 SE, IC 95%, 3.934 – 5.265) luni, respectiv Tabelul 2 .  

Nu a fost detectată nicio diferență semnificativă între ratele de supraviețuire globale și ratele de supraviețuire 

fără progresie a pacienților care au primit MSCT sub forma regimului gemcitabinebinat și a pacienților care 

au primit MSCT sub formă de FOLFIRINOX. În timp ce analizele au evidențiat evoluția bolii ca fiind cea mai 

frecventă cauză de mortalitate în rândul pacienților care au murit, cauza decesului în cazul a 47% dintre pacienții 
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care au decedat nu a fost legată de adenocarcinomul pancreatic și a inclus cauze precum obstrucția intestinală, ciroza 

hepatică și neutropenie. În cele din urmă, trebuie menționat că, în prezent, 18 (54%) dintre pacienții incluși în 

acest studiu rămân sănătoși, în viață și lipsiți de evoluția bolii, cu stări de performanță ECOG cuprinse între 

gradul 0-1 și Figura 1 . 

 

 



 



Figura 1. Curbele Kaplan-Meier pentru supraviețuirea generală (panoul a.) Și supraviețuirea fără progresie (panoul 

b.) A 33 de pacienți incluși în studiul de față. 

  

Toți pacienții care sunt în prezent in viata au obținut un răspuns complet. În plus, toți acești pacienți au fost 

chemați la chirurgi generali pentru evaluare pentru chirurgie pancreatică radicală (Whipple sau 

pancreatectomie distală), deoarece chirurgia rămâne ca singurul „leac” raportat pentru cancerul 

pancreatic. 3 (17%) din 18 pacienți au suferit pancreaticoduodenectomii (proceduri Whipple) după obținerea 

unui răspuns complet cu MSCT. 1 (5%) a suferit o pancreatectomie distală. Toți cei 4 (22%) pacienți sunt 

printre cei 18 pacienți care rămân în viață. Restul pacienților care sunt în prezent în viață nu au fost operați, 

deoarece chirurgii au considerat continuarea MSCT de întreținere o opțiune mai bună pentru acești pacienți. 

DISCUŢIE 
Alături de cancerul pulmonar, în ultimele trei decenii, cancerul pancreatic a arătat cea mai mică îmbunătățire a 

ratelor de supraviețuire a tuturor cancerelor comune [ 9 ]. La nivel global, adenocarcinomul pancreatic ductal este a 

patra cea mai frecventă cauză de deces cauzată de cancer atât la bărbați cât și la femei [ 10 ] și, în ciuda a zeci de ani 

de cercetare, continuă să aibă un prognostic foarte nefast. Chiar dacă ratele de supraviețuire s-au îmbunătățit de la 

2% în cazurile diagnosticate în 1975-77 și 4% în 1987-89 diagnostice, în prezent, rata de supraviețuire de cinci ani a 

adenocarcinomului pancreatic rămâne la doar ~ 5% [ 11 ] și, chiar în stabilirea cancerului pancreatic cu noduri 

negative cu rezecție completă, aproape toți pacienții trebuie să moară din cauza acestei boli [ 12 ]. Numeroase studii 

recente care compară diferite regimuri de chimioterapie utilizate în tratamentul adenocarcinomului pancreatic 

metastatic și avansat nerezecabil local au raportat rate de supraviețuire îmbunătățite. Cu toate acestea, niciun 

protocol de tratament ALOPAT nu a reușit să atingă o rată de supraviețuire peste un an !!![ 2 , 13 ]. 

La pacienții cu tumori locale avansate sau metastatice care nu sunt adecvate pentru chirurgia curativă, tratamentul cu 

gemcitabină (GEM) în dozare convențională (1000 mg / m2 peste 30 min) a fost chimioterapia standard până recent 

[ 14 , 15 ].Cu toate acestea, în studiile efectuate mai recent, regimul de chimioterapie FOLFIRINOX s-a dovedit a fi 

mai eficient decât gemcitabina singură [ 8 ]. FOLFIRINOX aparent, de asemenea, a întârziat deteriorarea calității 

vieții [ 3 ]. În prezent, nu există un regim de chimioterapie standard pentru pacienții cu boală refractară sau pentru 

pacienții care demonstrează evoluția bolii în urma tratamentului de primă linie și în funcție de rezultatele unui studiu 

de grup cooperatist al Statelor Unite (CALGB # 80303), mai puțin de jumătate dintre pacienții cu Cancerul 

pancreatic avansat a procedat la primirea oricărei terapii suplimentare după progresarea tratamentului de primă linie 

[ 16 ]. Acest lucru se datorează mai ales faptului că majoritatea pacienților nu sunt în măsură să reziste la un 

tratament suplimentar după chimioterapia de primă linie. Un studiu clinic mic recomandă 5-FU combinat cu 

oxaliplatină, raportând un beneficiu suplimentar ulterior gemcitabinei de primă linie [ 17 ]. Pe de altă parte, 

FOLFIRINOX prima linie poate fi urmată de gemcitabină în cazul pacienților cu un statut de performanță adecvat 

[ 18 ]. Capacitabina, ca agent unic sau combinată cu oxaliplatină (denumită CAPOX sau XELOX), poate fi 

considerată, de asemenea, ca o opțiune pentru tratamentul secundă [ 1 ]. 

Pacienții incluși în prezentul studiu au primit regimuri de chimioterapie standard, fie un protocol bazat pe 

gemcitabine sau FOLFIRINOX, de-a lungul timpului în care au fost tratați utilizând MSCT. FOLFIRINOX a fost 

regimul ales în cazul bolii refractare pentru acei pacienți care au primit chimioterapie pe bază de gemcitabină ca 

tratament de primă linie. Acei pacienți, care aveau boală refractară, în ciuda FOLFIRINOX, au fost gestionați prin 

ajustarea dozei. Ceea ce separă pacienții incluși în prezentul studiu de acei pacienți care primesc doar chimioterapie 

standard sunt două ajustări metabolice: postul începând din seara zilei precedente și administrarea de insulină 

regulată înainte de perfuziile lor de chimioterapie și, prin urmare, inducerea de hipoglicemie. Insulina a fost 

administrată în doze farmacologice și numai pentru a realiza reglarea metabolică și hipoglicemie ușoară (50-60 mg 

/ dl). Cu toate acestea, pe baza rezultatelor studiului nostru, este posibil să afirmăm că simpla integrare a 

insulinei și inducerea hipoglicemiei ușoare înainte de protocoalele de tratament are, în final, un impact foarte 

semnificativ asupra supraviețuirii pacienților cu cancer pancreatic nerezecabil (stadiul III – IV). Studii 

anterioare raportează o supraviețuire mediană de 2,5 luni pentru pacienții cu stadiu avansat de cancer pancreatic, 

numai că au primit cel mai bun tratament de susținere [ 19 ]. Deși beneficiile sale par limitate, chimioterapia 

îmbunătățește într-o oarecare măsură această rată de supraviețuire: se raportează că, în timp ce un tratament pe bază 

de gemcitabină oferă o rată de supraviețuire mediană de 6,2 luni, o rată mediană de supraviețuire fără progres de 3,3 

luni și o rată de supraviețuire de un an de 20% [ 8 , 20 ], FOLFIRINOX conferă o rată de supraviețuire mediană de 

11,1 luni, o rată de supraviețuire fără progresie de 6,4 luni și o rată de supraviețuire de un an de 48,4% [ 8 ]. În 

general, rapoartele afirmă că regimurile de chimioterapie folosite în tratarea adenocarcinomului pancreatic, 

indiferent de stadiul bolii, sunt asociate cu rate de supraviețuire globale între 4-8 luni median și rate de supraviețuire 

fără progresie în intervalul 2-4 luni [ 21 ]. Spre deosebire de aceste rate de supraviețuire,  
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prezentul studiu demonstrează că chimioterapia sustinuta metabolic / terapie pontentata de insulina MSCT 

poate permite o supraviețuire mediană de 19,5 (interval: 5,5-58,4) luni, o rată de supraviețuire fără progresie 

mediană de 6,4 luni și o rată de supraviețuire de un an de 82,5% ( Tabelul 3 ). Este important de menționat că, 

similar studiilor menționate anterior raportând ratele de supraviețuire oferite de chimioterapia standard, acest studiu 

a evaluat exclusiv rezultatele tratamentului la pacienții care suferă de cancer pancreatic în stadiu avansat. Cu 

toate acestea, cu toate acestea, ratele de supraviețuire ale pacienților evaluați în acest studiu sunt de două ori 

cele mai mari rate de supraviețuire raportate anterior pentru chimioterapia standard bazată pe gemcitabină 

și pentru FOLFIRINOX. În plus, aceste rate de supraviețuire nu sunt nici finale, nici definitive, deoarece 54% 

dintre pacienții incluși în acest studiu rămân vii și fără boală. În cele din urmă, este semnificativ, de asemenea, 

de remarcat faptul că, ca studiu care raportează rezultatele pacienților care suferă de adenocarcinom pancreatic 

nerezecabil, acest studiu include pacienți diagnosticați atât cu boala în stadiul III, cât și în stadiul IV. Cu toate 

acestea, nu a fost făcută o analiză separată a acestor două grupuri în acest studiu. O analiză separată pentru aceste 

două grupuri nu este necesară, deoarece, în acest stadiu al bolii, ghidurile recomandă aceleași protocoale de 

tratament (adică chimioterapie pe bază de gemcitabină sau FOLFIRINOX) cu rate similare de supraviețuire. Studiile 

contemporane care evaluează diferite combinații de chimioterapie la populații mixte de pacienți cu cancer pancreatic 

metastatic avansat și metastatic local sugerează că impactul chimioterapiei asupra supraviețuirii în rândul pacienților 

cu boală locală avansată și metastatică poate fi de aproximativ aceeași magnitudine [ 22 , 23 ]. 

Trebuie 

precizat că, deși sunt necesare alte cercetări și analize statistice pentru a face o declarație obiectivă, observația 

noastră a fost că, în comparație cu acei pacienți care primesc chimioterapie standard, pacienții incluși în studiul de 

față și, prin urmare, tratați folosind MSCT a suferit de mai puțin toxicitate și a avut mai puține efecte secundare 

(inclusiv căderea părului, greață, diaree, vărsături, neutropenie etc.). În general, au fost capabili să efectueze 

activități zilnice normale în toată perioada în care au primit tratament cu stări de performanță ECOG cuprinse între 

gradul 0-1. 

Cercetările arată că insulina, împreună cu factorii de creștere asemănătoare insulinei I și II (IGFs), sunt centrale 

pentru metabolismul malign al celulelor canceroase [ 7 ] și mecanismul prin care insulina îmbunătățește eficacitatea 

chimioterapice și permite o mai mică toxicitate și o mai bună toxicitate calitatea vieții a fost cercetată pe 

larg. Studiile demonstrează că insulina îmbunătățește efectele citotoxice ale medicamentelor chimioterapeutice, în 

primul rând, prin creșterea fluidității membranei și a permeabilității, prin urmare, permițând o penetrare crescută a 

medicamentului [ 6 , 24 , 25 , 26 ]. Adsorbția moleculelor medicamentoase pe insulină și formarea complexelor 

medicamento-insulină, ulterior interiorizate de endocitoza mediată de receptori, au fost, de asemenea, discutate ca 

fiind cauzele creșterii nivelului de medicament intracelular și a rezultatului unei citotoxicități crescute 

[ 27 , 28 , 29 , 30 ]. Modificarea metabolică pe care insulina o produce în celulele canceroase este, poate cel mai 

important, legată de reacția încrucișată a insulinei cu receptorii IGF localizați pe membranele celulelor 

canceroase.Spre deosebire de celulele normale, celulele canceroase au un număr crescut de receptori de insulină și 

IGF pe membranele lor celulare (De exemplu, celulele canceroase de sân au de aproximativ șapte ori mai mulți 

receptori de insulină [ 31 ] și de zece ori mai mulți receptori de IGF [ 32 ] în comparație cu membranele celulare ale 

celulelor sănătoase). Această reacție încrucișată între receptorii de insulină și IGF extinde fracțiunea în faza S a 

ciclului celular [ 33 ] și face ca celulele canceroase să fie mai susceptibile la efectele citotoxice ale medicamentelor 

anticanceroase, în special în cazul agenților specifici ai ciclului celular [ 34 ] . per total, așa cum demonstrează si 

acest studiu, adăugarea insulinei la regimurile de chimioterapie permite o eficacitate crescută – întrucât se obțin doze 

mai mari intracelulare în celulele canceroase – și un nivel crescut de siguranță – întrucât concentrația mai mică de 

receptori de insulină pe celulele normale le scutește relativ. din intensitatea efectelor citotoxice ale medicamentelor 

chimioterapeutice [ 35 ]. 
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Acest studiu este primul studiu care discută MSCT și aplicarea sa în tratamentul adenocarcinomului pancreatic 

nerezecabil (stadiul IIIIV). Este limitat în faptul că analizele sale includ doar pacienții care au primit MSCT. Nu 

include un grup de pacienți care au primit chimioterapie standard în evaluarea sa. Cu toate acestea, deși este 

necesară o cercetare suplimentară pentru a sprijini această abordare inovatoare a tratamentului împotriva cancerului, 

bazată pe ratele de supraviețuire ale pacienților incluși în prezentul studiu, MSCT pare să îmbunătățească 

semnificativ rezultatele pe termen lung ale pacienților cu adenocarcinom pancreatic local avansat și 

metastatic. Standardizarea acestei metode de administrare a chimioterapiei este importantă, deoarece poate 

îmbunătăți ratele de supraviețuire ale miilor de pacienți care suferă de adenocarcinom pancreatic metastatic și 

avansat local nerezecabil la nivel mondial. 

CONCLUZIE 
Acest studiu demonstrează că o formă suportată metabolic de aplicare a unor regimuri de chimioterapie 

standard bazate pe gemcitabină și FOLFIRINOX poate îmbunătăți ratele de supraviețuire globale ale 

pacienților cu adenocarcinom pancreatic nerezecabil (stadiul III-IV). 
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Studiu de fezabilitate a chimioterapiei susținute metabolic cu 

carboplatină / paclitaxel săptămânal combinat cu dieta ketogenă, 

hipertermie și oxigenoterapie hiperbarică în cancerul pulmonar 

metastatic fara celule mici 
Abstract 

Context: Dovezile anterioare sugerează că chimioterapia sustinuta metabolic/potentata de insulina (MSCT), dieta 

ketogenă, hipertermia și terapia cu oxigen hiperbaric (HBOT) , toate pot viza vulnerabilitățile celulelor 

canceroase. Acest studiu și-a propus să evalueze eficacitatea și tolerabilitatea acestei terapii combinate în 

tratamentul cancerului pulmonar fara celule mici, în stadiul IV (NSCLC). 

Metode: În acest studiu retrospectiv au fost incluși patruzeci și patru de pacienți NSCLC cu metastaze la distanță 

care au primit MSCT (administrarea regimului de chimioterapie în urma hipoglicemiei induse cu insulina), plus 

dieta ketogenă, hipertermie și combinație oxigen hiperbar HBOT. Ratele de supraviețuire și răspuns la tratament, 

precum și toxicitățile au fost evaluate. 

Rezultate: Rata totală de răspuns (ORR, răspuns complet plus răspuns parțial) a fost de 61,4%;întrucât, 15,9% și 

22,7% dintre pacienți aveau boală stabilă (SD) și, respectiv, boală progresivă (PD).Supraviețuirea generală medie 

(OS) și supraviețuirea fără progresie (PFS) au fost de 42,9 luni (95% CI: 34.0–51,8) și, respectiv, 41,0 luni (95% CI: 

31,1–50,9). Un nivel de performanță al grupului de oncologie cooperatistă de est (ECOG) mai mare (ECOG ≥2) a 

fost asociat cu supravietuire totala și fara rpogresia bolii PFS mai slabe. Pacienții au primit cicluri de chimioterapie 

cu toxicitate acceptabilă și evenimente adverse.Nu au fost întâmpinate probleme din cauza postului, hipoglicemiei, 

dietei ketogene, hipertermiei sau terapiei cu oxigen hiperbaric. 

Concluzii: Rezultatele acestui studiu sugerează că chimioterapia potentaita de insulina si post MSCT combinat cu 

alte modalități care vizează mai multe căi și vulnerabilități celulare poate aduce îmbunătățiri remarcabile ale 

rezultatelor de supraviețuire și ale ratelor de răspuns la tratament în cancer pulmonar fara celule mici NSCLC 

metastatic, fără probleme suplimentare de siguranță. Studii comparative mari sunt justificate pentru a trage concluzii 

solide. 

Citeste integral: https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2019/09/04/studiu-de-fezabilitate-a-

chimioterapiei-sustinute-metabolic-cu-carboplatina-paclitaxel-saptamanal-combinat-cu-dieta-

ketogena-hipertermie-si-oxigenoterapie-hiperbarica-in-cancerul-pulmonar-metastati/ 

 

Perilil Alcool Intranazal  pentru Terapia Gliomului: Mecanisme 

Moleculare și Dezvoltare Clinică 
  

Abstract 
Afecțiunile maligne intracraniene, cum ar fi cancerul cerebral primar și metastazele localizate pe creier derivate din 

cancerele periferice, sunt deosebit de dificil de tratat cu agenți terapeutici, deoarece bariera hemato-encefalică 

(BBB) minimizează efectiv intrarea/accesul la creier pt majoritatea agenților care sosesc din sistemica 

circulaţie. Administrarea intranazală a medicamentelor împotriva cancerului are potențialul de a ajunge la creier prin 

transportul direct între nas și creier, eludând astfel obstacolul prezentat de BBB. Cu toate acestea, în domeniul 

terapiei cancerului, există o puține studii care raportează rezultate pozitive cu acest tip de abordare. O excepție 

remarcabilă este compoziția naturală de alcool perililic (POH). Activitatea anticanceroasă puternică a fost stabilită în 

mod convingător în studiile preclinice, dar totuși a eșuat în studiile clinice ulterioare, unde s-a administrat pe cale 

orală și a prezentat reacții adverse gastro-intestinale greu de tolerabil. Intrigant, atunci când a fost transferat la 

administrarea intranazală, POH a produs o activitate foarte promițătoare la pacienții cu gliom recurent și a fost bine 

tolerat. Începând cu 2018, POH este singurul compus eliberat intranazal în domeniul terapiei cancerului (în afara 

durerii cauzate de cancer), care a avansat în studiile clinice active. În cele ce urmează, vom introduce acest compus, 

vom rezuma mecanismele sale moleculare de acțiune și vom prezenta cele mai recente date privind evaluarea clinică 

a acestuia ca agent administrativ intranazal pentru gliom. 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2019/09/04/studiu-de-fezabilitate-a-chimioterapiei-sustinute-metabolic-cu-carboplatina-paclitaxel-saptamanal-combinat-cu-dieta-ketogena-hipertermie-si-oxigenoterapie-hiperbarica-in-cancerul-pulmonar-metastati/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2019/09/04/studiu-de-fezabilitate-a-chimioterapiei-sustinute-metabolic-cu-carboplatina-paclitaxel-saptamanal-combinat-cu-dieta-ketogena-hipertermie-si-oxigenoterapie-hiperbarica-in-cancerul-pulmonar-metastati/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2019/09/04/studiu-de-fezabilitate-a-chimioterapiei-sustinute-metabolic-cu-carboplatina-paclitaxel-saptamanal-combinat-cu-dieta-ketogena-hipertermie-si-oxigenoterapie-hiperbarica-in-cancerul-pulmonar-metastati/


1. Introducere 
Afecțiunile maligne intracraniene constau într-un spectru larg de tipuri de tumori diferite, cu provocări deosebite la 

tratament și, în general, la un prognostic slab. Printre cele mai frecvente tumori cerebrale primare sunt astrocitomul 

din stadiul III și glioblastomul (IV) în stadiul IV la adulți și meduloblastomul la copii și adolescenți. Alte tipuri de 

tumori cerebrale primare, cum ar fi meningioamele și adenoamele hipofizice, sunt adesea benigne, dar pot progresa 

la un fenotip agresiv. În comparație cu aceste malignități cerebrale primare, metastazele intracraniene derivate din 

cancerele sistemice ale plămânului, sânului, pielii, tractului gastrointestinal și rinichiului sunt mult mai 

răspândite. În Statele Unite, aproape 200.000 de pacienți sunt nou diagnosticați cu astfel de tumori cerebrale 

secundare în fiecare an [ 1 , 2 , 3 ]. 

În ultimii 30 de ani s-au înregistrat progrese substanțiale în imagistica creierului, progrese în tehnologiile și 

intervențiile chirurgicale, disponibilitatea chimioterapiilor și medicamentelor vizate și apariția unor regimuri de 

tratament multimodal care au diminuat morbiditatea și dus la supraviețuirea prelungită a pacienților afectați. Cu 

toate acestea, majoritatea pacienților diagnosticați cu afecțiuni maligne intracraniene încă mor de boală. În cazul 

GB, prognosticul este deosebit de slab/prost/sărac. Standardul actual de îngrijire constă în chirurgie (când este 

fezabilă în siguranță), urmată de radioterapie (RT) cu temozolomidă concomitentă și adjuvantă (denumită în mod 

obișnuit „protocolul Stupp”), care s-a dovedit a avea ca rezultat supraviețuirea mediană de aproximativ 15 luni 

[ 4 , 5 ]. Foarte recent, generatorul de câmp electric alternativ Novo / TTF (câmpuri de tratare a tumorii), un tip de 

terapie câmp electromagnetic care utilizează câmpuri electrice cu intensitate scăzută, a fost aprobat pentru GB și 

adăugat la opțiunile de tratament disponibile [ 6 ]. Într-un studiu clinic de fază 3 cu pacienți GB nou diagnosticați, a 

extins supraviețuirea globală mediană cu încă 5 luni pe parcursul protocolului Stupp, la aproximativ 21 de 

luni [ 7 ]. Cu toate acestea, aplicarea sa pe scară mai largă este limitată de costurile foarte ridicate și de reticența 

unor transportatori de asigurări de sănătate pentru a acoperi acest tratament [ 8 ]. 

Termenele limită mai sus menționate pentru supraviețuirea globală a pacienților trebuie privite în contextul studiilor 

clinice. Este important de remarcat faptul că sănătatea generală a multor pacienți GB poate să nu fie suficient de 

robustă pentru participarea la studii clinice și nici să fie suficientă pentru a primi toate aspectele standardului actual 

de îngrijire (chirurgie, RT, temozolomidă). Ca rezultat, supraviețuirea mediană a întregii pacienți GB observată în 

practica clinică de rutină este semnificativ mai mică decât cea raportată pentru cei tratați cu protocolul Stupp sau cu 

Novo / TTF. De exemplu, înainte de 2005 (uneori denumită epoca pre-temozolomidă), supraviețuirea mediană a 

pacienților GB a fost de 8,1 luni, pe baza unei analize [ 9 ] a datelor obținute de la 6773 de pacienți colectați prin 

supravegherea, epidemiologia și rezultatele finale (SEERT ) Programul [ 10 ] al Institutului Național al Cancerului 

al Institutului Național de Sănătate al SUA în perioada 2000-2003. O analiză ulterioară a datelor din programul 

SEERT de la 7259 de pacienți diagnosticați în primii ani de viață în perioada temozolomidei (2005-2008) a 

evidențiat supraviețuirea mediană de 9,7 luni [ 9 ]. Acum, cu unii pacienți care au acces la Novo / TTF, se poate 

estima că supraviețuirea globală se apropie probabil de 1 an. Prognosticul continuu îndelungat rămâne în continuare 

determinat de pacienții vârstnici care adesea sunt prea slabi pentru regimuri extinse de tratament [ 9 ]. 

În ultimii ani, imunoterapia a atras atenția substanțială ca un nou pilon al tratamentului pentru cancer [ 11 , 12 ]. În 

afară de abordările imune de inhibare a punctelor de control [ 13 , 14 ], numeroase vaccinuri terapeutice [ 15 , 16 ] 

destinate bolii primare și metastatice a SNC sunt în diferite stadii de dezvoltare. De exemplu, SurVaxM este 

dezvoltat ca un vaccin GB destinat supraviețuirii, o proteină care este supraexprimată în multe tipuri de 

tumori. Vaccinul peptidic K27M are ca scop această mutație particulară în proteinele variantei histone 3. Complexul 

peptidic protector de șoc de căldură 96 (HSPPC-96) este un vaccin în care diferite peptide sunt legate la o proteină 

chaperonă de 96 kD (HSP-96) derivată din țesut GB autolog care a fost rezecat de la pacientul care urmează să fie 

tratat [ 17 ]. Rindopepimut, un vaccin peptidic care vizează mutația EGFRvIII [18,19] a EGFR părea deosebit de 

promițătoare pentru dezvoltarea vaccinului, deoarece această mutație specifică este foarte răspândită în aproximativ 

20-30% din toate GB [ 20 ]. În ciuda rezultatelor încurajatoare din studiile clinice inițiale, cu toate acestea, un studiu 

recent de fază III, finalizat cu rhinoprepimut cu temozolomidă, pentru pacienții cu GB nou diagnosticat cu 

EGFRvIII nu a reușit să producă supraviețuirea crescută a acestor pacienți [ 21 ]. 

O altă abordare foarte personalizată față de vaccinarea cu GB se bazează pe mutanomul pacientului [ 22 ];se 

utilizează un amestec de peptide, reprezentând neoantigeni personali identificați prin secvențierea ADN a tumorii 

GB a pacientului, care poate fi administrată în combinație cu poli ICLC (acid polianinic-policicidinic stabilizat cu 

polilizină și carboximetilceluloză) pentru o stimulare imună globală mai mare [ 23 ]. În schimb, un alt vaccin GB 

terapeutic, ERC1671, nu încearcă să identifice mutațiile specifice tumorii la un pacient; mai degrabă, acesta 

reprezintă un antipod al abordării extrem de personalizate, orientate în profunzime asupra vaccinării. Se bazează pe 

o abordare multi-modulară, în care componentele syngeneice și alogene sunt amestecate și administrate pacienților 

GB recurenți [ 16 ]. În cursul vaccinării, celulele tumorale derivate de la pacientul care urmează să fie tratate, 
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precum și de la trei donatori suplimentari de țesut GB neînrudiți, sunt amestecați și injectați subcutanat, fie ca celule 

inactive sau lizate de celule. Se așteaptă ca această strategie de vaccinare să declanșeze un răspuns imun împotriva 

unei game largi de antigene tumorale, iar rapoartele preliminare au indicat rezultate încurajatoare [ 24 , 25 , 26 ]. 

În ciuda tuturor progreselor încurajatoare în domeniul imunoterapiei și vaccinărilor terapeutice, se acceptă faptul că 

intervenția chirurgicală, RT și temozolomida au rămas principala bază a terapiei gliomului malign [ 27,28 ]. În plus, 

bariera hemato-encefalică (BBB), care previne intrarea eficientă a creierului în majoritatea agenților terapeutici, 

continuă să constituie un obstacol semnificativ împotriva terapiei eficiente [ 29 ]. Deși există indicii că 

funcția/funtionarea barierei este compromisă în cadrul leziunilor tumorale ale creierului, aceasta rămâne în 

continuare suficient de intactă pentru a afecta în mod semnificativ distribuția medicamentului [ 30 , 31 , 32 ]. De 

exemplu, o analiză detaliată a 2000 de leziuni individuale ale metastazelor mamare la creier la șoareci a demonstrat 

o mare eterogenitate între leziunile individuale – și chiar în cadrul aceleiași leziuni – în ceea ce privește 

permeabilitatea BBB; majoritatea acestor leziuni au prezentat absorbția inadecvată a medicamentului prin BBB 

[ 30 ]. O evaluare critică recentă a datelor clinice existente de la pacienții GB a concluzionat că „toți pacienții GB au 

regiuni tumorale cu un BBB intact și că tratamentul pentru GB va fi posibil numai dacă aceste regiuni ale tumorii 

sunt tratate în mod adecvat” [ 31 ]. 

Sunt luate strategii diferite pentru a depăși obstacolul BBB. Unele dintre aceste eforturi se concentrează pe 

întreruperea funcției de barieră, de exemplu cu injecții intracarotidice de manitol [ 33 ]. Alții încearcă să modifice 

proprietățile fizico-chimice ale candidaților de droguri, de exemplu prin modelarea in silico, pentru a crește 

capacitatea medicamentului de a penetra un BBB intact [ 34 , 35 ]. Cu toate acestea, o altă strategie încearcă să evite 

în totalitate BBB, prin exploatarea transportului direct între nas și creier după administrarea intranazală a agenților 

terapeutici [ 36 , 37 ], care va fi punctul central al acestei revizuiri. 

Alcoolul perililic (POH), o monoterpină naturală, reprezintă singurul compus anticancer administrat pe cale 

intranazală care a avansat la studiile clinice de fază 1/2. În cele ce urmează, vom introduce acest compus, vom 

rezuma mecanismele sale moleculare de acțiune și vom prezenta cele mai recente date privind evaluarea clinică a 

acestuia ca agent administrativ intranazal pentru gliom. Pentru a exprima pe deplin potențialul și provocările acestei 

strategii de tratament, este necesar de asemenea să introducem structurile anatomice ale cavității nazale, precum și 

mecanismele fiziologice de transport al medicamentului pentru livrarea creierului. Cu toate acestea, datorită 

disponibilității multor recenzii excelente cu privire la aceste subiecte din urmă, vom păstra aceste secțiuni respective 

scurte.  

2. Anatomia cavității nazale 
Cavitatea nazală (pasajul nazal, fosa nazală) este separată de septul nazal în două compartimente independente, 

fiecare dintre ele fiind împărțită în trei părți principale: vestibulul (deschiderea exterioară anterioară), regiunea 

respiratorie (căptușită cu epiteliu ciliat și pahar cu secreție de mucus celule) și regiunea olfactivă (căptușită cu celule 

olfactive). Cilia mucoasei respiratorii are o funcție de curățare prin mutarea mucusului și a particulelor învechite în 

faringe și esofag pentru a fi livrate în stomac. Această funcție joacă un rol critic în medierea imunității înnăscute și 

împiedică răspândirea alergenilor și microorganismelor în organism [ 38 , 39 ]. În contextul administrării 

medicamentului nazal, această funcție de compensare necesită o analiză atentă, deoarece dispunerea generală a 

medicamentului pe mucoasă poate favoriza eliberarea intestinală [ 40,41 ]. 

Aerul intră prin nară, trece vestibulul și supapele nazale și intră în camera principală nazală, care este secționată de 

turbinate inferioare, mijlocii și superioare (conchae). Datorită morfologiei lor curbate și înguste, turbinații măresc 

substanțial suprafața totală din interiorul cavității nazale. Acestea reglează presiunea aerului inhalat și controlează 

trecerea fluxului de aer prin cavitatea nazală, efectuând astfel o varietate de funcții care includ filtrarea, încălzirea și 

umidificarea aerului inhalat [ 38 , 39 ]. În contextul administrării medicamentului nazal, în special când se utilizează 

spray-uri, detaliile fluxului de aer sunt determinante pentru distribuția medicamentului în interiorul cavității nazale 

[ 42 ]. 

Submucoasa nazală este vascularizată în proporție mare, cu un flux sanguin viguros. Vasele sunt neobișnuit de pereți 

subțiri, care susțin încălzirea aerului care intră în canalele nazale – și, de asemenea, facilitează absorbția 

medicamentului de către vasculatura nazală [ 43 , 44 ]. 

Conservarea mucoasei nazale implică nervul olfactiv, care controlează simțul mirosului; ramurile trigeminusului 

(nervul oftalmic V1 și nervul maxilar V2), care furnizează informații senzoriale; fibrele autonome care determină 

vasoconstricția și secreția glandei; și nervii motori. Pentru considerente de transport al nasului până la creierul 

medicamentos, nervii trigeminali olfactivi și mari sunt de o importanță primară ( Figura 1 ) 

[ 45 , 46 , 47 , 48 ]. Fibrele senzoriale ale bulbului olfactiv sunt expuse fizic mediului și, prin urmare, pot intra în 

contact direct cu medicamentele intranazale. 
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figura 1 

Secțiunea laterală a nasului uman. Sunt prezentate structuri anatomice cheie implicate în transportul de droguri de la 

nas la creier. Localizarea nervilor olfactivi și trigemeni în galben. Detaliile epiteliilor olfactive și respiratorii în 

secțiuni lărgite. Consultați textul pentru detalii. (Lucrare de Amanda Frataccia, © 2018 Amanda Frataccia, oferită 

sub CC BY-NC-ND 4.0). 

3. Transportul pe nas până la creier 
Intranazala livrare de droguri, combinate cu  transportul pina la creier are mai multe avantaje fata de alte mijloace de 

administrare a drogurilor/medicamentelor creier-directionate . Este neinvazivă și ușor de realizat, de obicei de 

către pacienții înșiși în confortul casei lor, de exemplu prin utilizarea de spray-uri nazale și 

nebulizatoare.Comparativ cu administrarea pe cale orală a medicamentului, el evită metabolizarea de primă 

trecere prin enzimele hepatice, iar intrarea în creier nu este limitată de BBB, susținând creșterea 

biodisponibilității și declanșarea rapidă a acțiunii medicamentului. În comparație, alte mijloace de livrare 

directă a medicamentului către creier prezintă dezavantaje importante și riscuri pentru pacient. De exemplu, cateterii 

interventionali sau plasarea de wafels dresate cu medicamente sunt proceduri invazive care sunt incomode, 

costisitoare si pline de complicatii [ 49 ]. În mod similar, deschiderea BBB prin injectarea intracarotidă a 

manitolului, care reprezintă principala metodă clinică pentru a descompune această barieră, prezintă riscul de 

convulsii, embolie cerebrală și hemoragii catastrofale, iar utilizarea sa este limitată la centrele specializate și nu este 

disponibilă pe scară largă [ 33 , 50 ]. 
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Unele detalii ale mecanismelor transportului direct al nasului către creierul agenților farmaceutici rămân să fie 

caracterizate, dar modelele actuale sunt de acord că o combinație de diferite căi duce la intrarea eficientă la 

creier[ 36 , 37 , 41 , 51 , 52 ]. Contribuțiile individuale ale acestor căi depind în mare măsură de proprietățile fizico-

chimice și fizico-chimice specifice ale fiecărui medicament, de formularea medicamentului și de solvenți, de metoda 

utilizată pentru eliberarea medicamentului în cavitatea nazală și de starea fiziologică / patologică actuală a regiunii 

nazale (congestie, inflamația nasului, deformările, trauma etc.) [ 44 ]. 

Așa cum este prezentat în Figura 2 (și revizuit extensiv în mai multe recenzii recente [ 36 , 37 , 41 , 51 , 52, 53 ]), 

principalele căi directe de la nas la creier sunt neuronale și constau în principal din nervul olfactiv (prin intermediul 

bulbului olfactiv) epiteliul epitelial / ramurile trigeminale (la lamina propria și tulpina creierului). Alte căi non-

directe implică transportul medicamentului în plămâni (în special în timpul administrării medicamentului inhalator), 

absorbția în venele nazale și clearance-ul mucociliar cu picurare postnasală în stomac, toate distribuind 

medicamentul în circulația sistemică în cazul în care se confruntă cu BBB ca un obstacol decisiv. În marea 

majoritate a cazurilor, medicamentele sunt prost permeabile la BBB [ 54 ] și, din acest motiv, aceste ultime căi joacă 

doar minore, fără roluri în livrarea  creierului cu medicamente în loc să se bazeze în continuare pe transportul 

neuronal. 

 

Figura 2 

Căile disponibile pentru medicamente pentru transportul potențial către creier. Nervele trigeminale și olfactive oferă 

opțiuni directe de transmisie între nas și creier. Căile venoase și respiratorii, precum și clearance-ul mucociliar, dau 

medicamente în circulația sistemică, unde absorbția creierului este limitată de funcția BBB.Clearance-ul 

medicamentelor din creier este realizat prin mai multe mecanisme, inclusiv drenajul din CSF, metabolismul enzimei 

citocromului P450 localizat în creier și trecerea în circulația sistemică [ 55 , 56 ].(Lucrare de Amanda Frataccia, © 

2018 Amanda Frataccia, oferită sub CC BY-NC-ND 4.0). 

Procesul de transport al medicamentelor neuronale implică două mecanisme paralele: o mișcare lentă intracelulară și 

mai eficientă, extracelulară. Transportul intracelular începe cu absorbția moleculei medicamentului de către un 

neuron expus, traficul veziculei endocice în citoplasm către situl de proiecție al neuronului, urmată de eliberarea prin 

exocitoză. Mecanismele extracelulare (paracelulare) încep cu intrarea medicamentului în spațiul perineural, urmată 

de transportul de-a lungul axonului neuronal în creier [ 36 , 37 , 45 ]. 
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4. Alcoolul perilil 
În domeniul administrării medicamentului intranazal pentru scopuri terapeutice în cancer, niciun compus nu 

a fost mai mult studiat decât polimerul (( S ) – (-) – perilil al POH, care a fost administrat de sute de pacienți 

cu gliom peste mulți ani. Este de asemenea cunoscut ca alcool perilic, perillol, izocarveol, p-metha1,7-dien-6-ol 

sau 4-izopropenilciclohexenecarbinol, iar denumirea sa IUPAC este 4- (prop-1en-2il) ciclohex-1 en-1-il 

metanol. 
POH este un compus natural care aparține grupului de terpene monociclice din uleiurile esențiale ale diferitelor 

substanțe botanice, printre care citrice, menta, spearmint, cireșe, afine, salvie, lemongrass, lavandă, semințe 

de țelină și altele [ 57 ]. Acesta este un metabolit al limonenului și astfel derivat din calea mevalonat / 

izoprenoid. După administrarea la om sau alte mamifere, POH se supune oxidării treptate la perilil aldehidă, acid 

perilic și acid dihidroperilic, urmată de glucuronidare și excreție ulterioară, în principal, prin intermediul sistemului 

renal [ 58 , 59 , 60 ]. Interesul medicamentos în acest compus natural a primit un impuls enorm în deceniul final al 

secolului trecut, când s-a descoperit că POH a exercitat o activitate anticanceră puternică în culturile celulare și în 

modelele de tumori ale rozătoarelor. 

4.1. Mecanisme moleculare ale funcției POH 
Deși adesea etichetat un inhibitor Ras, impactul molecular și celular al POH este pleiotropic și afectează multiple 

obiective celulare și procese de creștere-reglare. De exemplu, sa demonstrat că POH influențează activitatea 

componentelor mașinilor ciclului celular. Expunerea celulelor canceroase la POH in vitro a dus la creșterea expresiei 

p15 ( INK4b ), p21 ( WAF1 / Cip1 ) și p27 ( Kip1 ), toate aparținând grupului de inhibitori ai kinazei dependentă de 

ciclină (CDK) care servesc la întrerupe progresia ciclului celular [ 61 , 62 , 63 , 64 ]. În schimb, POH a reușit să 

regleze în jos expresia mai multor proteine ciclinice, care sunt subunități de reglare ale CDK și esențiale pentru 

funcția kinazei [ 62 , 63 , 64 , 65 ]. De asemenea, sa constatat că reglarea în jos a p34 (cdc2) (numită și cdk1), care 

este CDK-ul esențial esențial pentru intrarea și progresia prin faza M [ 66 ]. Ca urmare, a apărut o oprire puternică a 

ciclului celular, care a fost urmată de apoptoza în varietatea mare de linii celulare canceroase investigate 

[ 55 , 61 , 62 , 65 , 67 , 68 , 69 , 70 ]. 

S-a arătat, de asemenea, că POH influențează alte proteine celulare implicate în controlul creșterii celulare, cum ar fi 

produsele genetice imediate-devreme c-Fos și c-Jun [ 64 , 71 ], care heterodimerizează pentru a forma factorul de 

transcripție AP-1. Deși AP-1 are proprietăți pro-oncogene, ea poate fi de asemenea parte a căii protein kinazei c-Jun 

N-terminale (JNK) / activată de stres, care afectează negativ proliferarea celulară ca răspuns la POH [ 72 ]. În mod 

similar, POH este un declanșator puternic al stresului reticulului endoplasmatic (ER), evidențiat prin inducerea 

puternică a GRP78 (proteină reglată la glucoză cu greutate moleculară de 78 kDa) și CHOP (CCAAT / protein-

homolog protein binding protein) [ 73 ]. Răspunsul la stresul ER prezintă o dihotomie a ieșirilor de antagonizare, 

exemplificată prin GRP78 pro-supraviețuire și CHOP pro-apoptotic, care constituie componente critice ale acestui 

sistem care se luptă pentru dominare.Rezultatul final, în general, depinde de gravitatea insultei stresante; în acest 

caz, gradul de expunere a substanțelor chimice periculoase. 

Telomeraza reprezintă încă o altă țintă recunoscută a POH. Tratamentul celulelor cancerului de prostată cu 

concentrații biologice relevante ale monoterpenului a determinat o creștere a turnover-ului transcriptazei reversibile 

a subunității catalitice telomerazice (hTERT), fără un efect semnificativ asupra nivelurilor mRNA [ 74 ]. Analiza 

ulterioară a arătat că inhibiția hTERT a implicat întreruperea unui complex mare de proteine, constând în hTERT, 

mTOR (țintă de rapamicină la mamifere), Raptor, HSP90 (proteină de șoc termic cu greutate moleculară 90 kDa) și 

S6K (kinaza ribonozal S6) ]. În plus, POH a cauzat defosforilarea 4E-BP1 (proteina de legare la eIF4E) și a întrerupt 

interacțiunile dintre eIF4E (factorul de inițiere eucariot 4E) și eIF4G, care sunt componentele cheie ale complexului 

de legare a capului translațional [ 76 , 77 ]. În combinație, aceste studii au furnizat exemple interesante de efecte 

translaționale și post-translaționale ale POH. 

Alte ținte celulare ale POH includ Na / K-ATPază (adenozină trifosfatază sodică / potasiu), Notch, NF-κB (factorul 

nuclear kappa B) și TGFβ (beta factor de creștere transformant). Na / K-ATPaza este relevantă, deoarece poate fi 

supraexprimată în anumite tipuri de cancer și există indicii că inhibarea acesteia prin POH poate fi legată de funcția 

pro-apoptotică a căii de stres JNK [ 72 , 78 ]. Calea de semnalizare Notch joacă un rol în invazia celulelor tumorale 

și în metastaze, iar recent sa demonstrat că POH poate inhiba migrația și invazia celulelor canceroase hepatice in 

vitro, obținută prin inhibarea căii Notch [ 79 ]. În ceea ce privește NF-κB, anchetatorii au demonstrat că tratamentul 

cu PAH al celulelor canceroase a determinat o scădere persistentă a nivelurilor de calciu, ceea ce a condus la 

inhibarea unei căi NF-kB constante dependentă de calciu, conducând eventual la apoptoză [ 80 ]. În cazul TGFβ, sa 

arătat că tratamentul cu POH al șoarecilor care poartă tumori a stimulat activitatea acestei căi în tumorile lor 

mamare, care au corelat cu regresia tumorii in vivo [ 64 , 81 , 82 ]. Pe lângă faptul că oferă perspective asupra căilor 

moleculare care sunt afectate de POH,  
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aceste studii in vivo cu modele de tumori de șoarece demonstrează în mod clar activitatea antitumorală a 

monoterpenelor in vivo. Câteva alte studii in vivo au validat potența anticanceroasă a POH la diferite modele de 

rozătoare de cancer mamar, ficat, colorectal și pancreatic [ 55 , 63 , 83 , 84 , 85 ]. 

Deși se poate presupune că cele mai multe, poate toate, efectele moleculare și celulare ale POH au loc și în celulele 

tumorale cerebrale, există doar un număr limitat de studii în acest sens. De exemplu, s-a arătat că POH induce 

apoptoza în liniile celulare stabilite de glioblastom, incluzând variante rezistente la medicamente, precum și într-o 

cultură a celulelor GB primare de pacient, iar aceste efecte implică agravarea stresului ER, așa cum este indicat de 

expresia crescută a GRP78 și CHOP [ 67 , 73 , 86 ].Inhibarea Na / K-ATPazei, cu implicarea critică a căii de stres 

JNK care conduce la apoptoză, a fost, de asemenea, bine documentată în diferite linii celulare GB in vitro 

[ 72 , 78 ]. La nivel celular, POH a inhibat în mod constant invazia și migrarea celulelor gliomului în analizele de 

zgârietură, studiile de cameră Boyden și modelul metastazei membranei chorioalantoice de pui [ 86 , 87 ]. Această 

ultimă constatare prezintă un interes deosebit în ceea ce privește natura agresivă, infiltrativă a gliomului malign 

observată în clinică [ 88 ]; indică faptul că POH ar putea fi capabil să exercite un atac terapeutic pe două planuri 

împotriva gliomului, implicând nu numai mecanisme pro-apoptotice, ci și efecte de inhibare / invazie. În timp ce 

această ipoteză așteaptă validarea, un studiu realizat de Cho et al. [ 73 ] a demonstrat activitatea terapeutică in vivo a 

POH într-un model de gliom de șoarece orthotopic. În special, POH a fost administrată prin administrare intranazală, 

iar rezultatele pozitive au contribuit la proiectarea unui studiu clinic la pacienții GB (a se vedea detaliile de mai jos). 

4.2. Rolul căii Ras în funcția POH 
POH este frecvent menționată ca un inhibitor Ras. Cu toate acestea, impactul acesteia asupra căii Ras nu a fost 

clarificat complet, iar diferite studii au generat rezultate conflictuale. Cele mai vechi studii pe această temă au arătat 

că POH poate inhiba activitatea geranilgeranil-protein transferazelor (GGPTases) și farnesil-protein transferazei 

(FPTase), enzime ale căii mevalonate, generând izoprenoide pentru modificările posttranslaționale ale proteinelor 

[ 89 , 90 , 91 , 92 , 93 ]. Prenelarea posttranslațională, în special farnesilarea, este necesară pentru asocierea și 

activitatea membranară a tuturor celor trei izoforme de proteină (H, K, N), atât în timpul funcționării normale, cât și 

pentru capacitatea lor de transformare [ 94 , 95 ]. Pe baza impactului negativ al POH asupra enzimelor cheie ale căii 

mevalonate, sa presupus că această monoterpină ar putea să își exercite efectele anticanceroase prin blocarea 

modificărilor posttranslaționale necesare acestor proteine [ 96 , 97 ]. 

Cu toate acestea, mai multe studii independente au prezentat rezultate care nu sunt compatibile cu modelul propus că 

inhibiția posttranslațională a Ras joacă un rol important în medierea efectelor inhibitorilor de creștere și de apoptoză 

ale POH. De exemplu, concentrațiile de POH care sunt necesare pentru inhibarea activității GGPTază și FPTază 

sunt, în general, mai mari decât cele care afectează proliferarea celulelor și supraviețuirea celulară 

[ 91 , 98 , 99 ]. Mai mult, în timp ce o scădere a proteinei Ras farnesilată într-adevăr a fost observată după 

tratamentul celulelor cu POH, această scădere pare să se datoreze mai degrabă sintezei de novo reduse a proteinei 

decât blocarea modificării posttranslaționale [ 87 , 99 , 100 , 101 , 102 ]. 

Calele din aval ale semnalizării Ras implică calea MAPK (mitogen-protein kinază activată), cu ERK (kinaza reglată 

de semnal extracelular) ca o componentă-cheie. Prin urmare, activarea ERK a fost utilizată ca o citire a semnalizării 

active Ras. Într-un studiu, cu POH, nu a fost evidențiată nici o diferență în activitatea ERK după tratamentul 

celulelor cu monoterpen [ 103 ]. Într-un alt studiu, POH a determinat, de fapt, scăderea activității ERK, care a fost 

strâns corelată cu inhibarea creșterii celulare induse de POH;totuși, disecția ulterioară a acestui efect a arătat că 

inhibarea ERK în acest caz a fost realizată într-un mod complet independent de Ras [ 104 ]. Studiile ulterioare au 

arătat, de asemenea, o scădere a activității ERK a celulelor tratate cu POH, care au coincis cu scăderi semnificative 

ale cantității totale de proteină Ras, mai degrabă decât modificarea specifică a Ras posttradolare 

[ 87 , 105 ]. Folosind etichetarea în impuls 35 a S-metioninei, Hohl și colab. [ 102 ] au demonstrat că cantități mai mici 

de proteină Ras farnesilată după tratamentul cu POH s-au datorat sintezei reduse a proteinei Ras noi, mai degrabă 

decât inhibarea specifică a modificării Ras posttranslationale. 

Pe de altă parte, câteva studii au prezentat rezultate care erau de fapt compatibile cu inhibarea posttranslațională a 

activității Ras de către POH. De exemplu, folosind un model de șoarece de tumori de piele indusă de esterul forbol, 

Chaudhary și colab. [ 106 ] au arătat că TPA (12-O-tetradecanoilforbol-13-acetat) a promovat dezvoltarea tumorilor 

pielii care au corelat cu cantitatea substanțial crescută de Ras legată de membrană, împreună cu nivele crescute de 

activare ERK în țesutul lor tumoral. Când acești șoareci au fost tratați cu POH, tumorile lor au prezentat mult mai 

puțin Ras legat de membrană, dar a crescut cantitatea de Ras citosolic și activitatea ERK redusă, indicând reglarea 

descrescătoare post-translațională mediată de POH a activității de semnalizare Ras [ 106 ]. Un studiu separat în 

celulele tumorale pancreatice a indicat că POH ar putea avea efecte specifice izoformelor asupra Ras [ 56 ]. Acești 

autori au arătat că POH a inhibat farnesilarea H-Ras, dar nu K-Ras, care a corelat cu reglarea în jos a semnalizării 

căii MAPK. Acest efect specific al izoformei este interesant, deoarece se știe că K-Ras și N-Ras, dar nu H-Ras, sunt 

supuse unei modificări posttranslaționale alternative ca răspuns la inhibarea FPTazei [ 95 ]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B55-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B63-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B83-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B84-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B85-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B67-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B73-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B86-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B72-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B78-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B86-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B87-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B88-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B73-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B89-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B90-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B91-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B92-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B93-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B94-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B95-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B96-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B97-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B91-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B98-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B99-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B87-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B99-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B100-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B101-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B102-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B103-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B104-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B87-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B105-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B102-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B106-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B106-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B56-ijms-19-03905
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ro&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321279/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmtv-1Y47PCC-6RfVCS_Cd20yMig#B95-ijms-19-03905


În total, suma studiilor de mai sus oferă avantaje și dezavantaje față de modelul popular de POH ca un inhibitor 

posttranslațional Ras în virtutea interferenței sale cu calea mevalonatului. În prezent, majoritatea studiilor indică 

faptul că acest model nu este în general aplicabil, dar că poate fi potențial izoform și dependent de condiții distincte 

de creștere a celulelor. În comparație, inhibarea sintezei proteinelor Ras total și a GTPazelor moleculare mici 

asociate [ 87 , 99 , 107 , 108 ] de către POH pare a fi bine documentată, deși acest nivel de reglare pare independent 

de impactul monoterpenului asupra căii de mevalonat. Mai degrabă, acesta adaugă Ras la lista generală de ținte 

proteice prezentate în secțiunea 4.1 demai sus. 

4.3. Testarea clinică a POH oral 
La începutul mileniului, studiile preclinice ale POH și-au stabilit bine potența anticanceroasă într-o varietate de 

modele tumorale in vitro și in vivo. În consecință, s-au desfășurat mai multe studii clinice de fază 1 și 2, care au 

investigat siguranța și activitatea POH orală la pacienții cu cancer (vezi referințele detaliate din [ 109 ]). POH a fost 

formulată în capsule de gelatină și, datorită perioadei scurte de înjumătățire biologică, a fost administrată de 3-4 ori 

pe zi pe o bază continuă pe parcursul mai multor luni.Inițial, în fazele 1 s-au utilizat 2,1 până la 2,4 g / m 2 POH 

livrate în 3 doze [ 110,111 ] sau 4,8 g / m2 livrate în 4 doze [ 59 ] și eventual MTD (doza maximă tolerată) g / m2 pe 

zi, livrate în patru doze egale distribuite pe parcursul zilei [ 112 ]. Pentru majoritatea studiilor de fază 2 ulterioare au 

fost administrate 4,8 g / m2, distribuite pe 4 doze [ 113,114,115,116,117 ], deși în unele dintre aceste studii, POH a 

crescut cu doza la 6,0 și 6,4 g / m2 2 , respectiv la pacienții care au tolerat doza inițială [ 113 , 114 , 116 ] ( Tabelul 

1 ). 

tabelul 1 
Studii de eficacitate cu alcool perililic. 

Faza de studiu 
(Durată) pacienţi Dozare 

Doze 

zilnice 
(mg / m2 / 

zi) N 
Publicat 
Rezultate 

Faza 2 
(Dozare zilnică pe 6 luni) Cancer ovarian 

Oral 
(QID) 

4800 
-6000 20 [ 114 ] 

Faza 2 
(Dozare zilnică pe 6 luni) 

Cancer de 

prostată 
Oral 
(QID) 4800 15 [ 115 ] 

Faza 2 
(Dozare zilnică pe 6 luni) Cancer mamar 

Oral 
(QID) 

4800 
-6000 14 [ 113 ] 

Faza 2 
(Dozare zilnică pe 6 luni) 

Cancer 

colorectal 
Oral 
(QID) 

4800 
-6400 27 [ 116 ] 

Faza 2 
(Studiu pilot de 15 zile) 

Cancer 

pancreatic 
Oral 
(QID) 4800 8 [ 117 ] 

Faza 2  
(dozare zilnică pe termen 

lung) Cancer la creier 
intranazal  
(QID) 

112  
-271 > 250 [ 118 , 119 , 120 , 121 ] 

Faza 1 / 2a (NEO100)  
(dozare zilnică pe termen 

lung) Recurrent GB 
intranazal  
(QID) 

195  
-586 

25  
(Faza 

2) N / A 

Pentru administrarea qid, intervalele de dozare sunt programate la o distanță de cel puțin 4 ore (în mod egal pe 

toată ziua). 
În ciuda efortului deosebit și a respectării bune a indicatiilor de pacienți în aceste studii clinice, activitatea 

terapeutică a POH a fost în mare parte dezamăgitoare. În general, toxicitatea a fost ușoară până la moderată și au 

avut în principal efecte gastrointestinale (GI) și oboseală, deși a existat o eterogenitate semnificativă în 

tolerabilitatea POH [ 58 , 59 , 113 ]. 
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 În cele mai multe studii, POH a fost furnizat sub formă de capsule de 500 mg care conține 250 mg POH împreună 

cu 250 mg ulei de soia, ceea ce înseamnă că pacienții au fost nevoiți să înghită un număr mare de capsule de mai 

multe ori pe zi (35-50 total pe zi în faza 2 procese) pe perioade de mai multe luni [ 114 ]. Deși toxicitatea GI nu a 

fost severă, administrarea continuă totuși a avut ca rezultat greață neregulată, greață, reflux, diaree sau constipație și 

oboseală, dificil de suportat și, în câteva cazuri, a determinat pacienții să-și retragă participarea la studiile clinice 

[ 114 , 115 , 116 ]. 

Bazându-se pe activitatea clinică neimpresionantă, în asociere cu natura necontrolată a efectelor GI greu de tolerabil 

și a oboselii, POH oral nu a avansat la studiile clinice de fază 3 și, prin urmare, nu a intrat în practica clinică pentru 

indicații privind tratamentul cancerului. În ciuda acestei dezamăgiri, rămân unele speranțe, deoarece se pare că 

schimbarea de la administrare orală la intranazală ar putea să reînvie potențialul monoterpenului ca agent 

anticanceros. 

4.4. Intrarea POH intranazală 
Un studiu de caz publicat în 2006 [ 118 ] a fost primul care a descris aplicarea intranazală a POH la un pacient cu 

cancer-a raportat cazul unei femei de 62 de ani cu oligodendrogliom anaplazic, care a prezentat recurență repetată, în 

ciuda tratamentului combinat cu chirurgia și radiochimoterapia. După ce a administrat o concentrație intrinazală de 

0,3% POH de patru ori pe zi pe parcursul mai multor luni, o scanare RMN a evidențiat reducerea leziunii de 

creștere, indicând contracția tumorală în timpul tratamentului inhalatoric cu POH [ 118 ]. De atunci, rezultatele 

studiilor clinice de fază 1 și 2 din Brazilia au susținut în continuare potențialul anticancer al POH intranazal. Primul 

a inclus 37 de pacienți cu gliom malign recurent și 0,3% POH administrat de 4 ori pe zi la 55 mg pe doză (220 

mg / zi) [ 119 ]. S-a raportat că această nouă strategie de tratament a determinat diminuarea dimensiunilor tumorii 

și creșterea supraviețuirii la câțiva pacienți. În același timp, a fost foarte bine tolerată; nu au existat rapoarte 

de toxicitate, chiar și la pacienții care au suferit acest regim de peste un an [ 119 ]. 

Au existat două rapoarte de urmărire [ 120 , 121 ] care detaliază rezultatele pe termen lung ale POH intranazal într-o 

cohorta de 198 de pacienți recurenți, dintre care 16 cu oligodendrogliom anaplazic, 27 cu astrocitom de grad III și 

155 cu GB recurent. A fost diluat în apă minerală (pH> 7) și administrat de 4 ori pe zi prin nebulizator. Doza 

inițială a fost de 67 mg (268 mg / zi), dar a fost escaladată la 133 mg (533 mg / zi) pe baza profilului său scăzut de 

toxicitate. Supraviețuirea globală a fost comparată cu clasificarea histologică, extinderea edemului peritumoral, 

topografia și dimensiunea tumorii. Rezultatele au aratat ca, dupa 4 ani de tratament continuu, exclusiv pentru 

POH, 19% dintre acesti pacienti au ramas sub remisie clinica, in timp ce efectele secundare ale acestui regim 

au fost aproape inexistente!!! Acest din urmă aspect, în combinație cu ușurința de autoadministrare și portabilitate 

a nebulizatorului ușor, a condus la o complianță foarte ridicată (> 95%) a pacientului [ 121 ]. 

În mod colectiv, aceste studii au prezentat POH intranazal ca o opțiune de tratament sigur, neinvaziv, cu activitate la 

pacienții cu gliom malign recurent [ 120 , 121 ]. În comparație cu acele studii cu POH orală descrise mai sus, doza 

inhalatorie de POH a fost substanțial mai mică: cea mai mare doză utilizată, 533 mg / zi POH intranazal (echivalent 

cu 271 mg / m2), a fost de 18 ori mai mică decât doza zilnică standard (4800 g / m2) utilizate în studiile de fază 2 ale 

POH orale [ 113 , 114 , 115 , 116 , 117 ] ( Tabelul 1 ). S-a observat că dozarea continuă a fost esențială, deoarece 

pacienții care au întrerupt tratamentul cu POH intranazal au fost predispuși la recădere (vezi exemplul 

din Figura 3 ). Începând cu anul 2018, există pacienți care au utilizat acest regim timp de 8 ani neîntrerupt, 

indicând posibilitatea ca POH intranazal să aibă potențialul de a transforma gliomul malign dintr-o boală 

cronică într-o boală cronică la cel puțin unii dintre pacienți!!!!!!!!!!!!!!! 
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Deschideți într-o fereastră separată 

Figura 3 

Efectul KetogenicaDieta concomitent cu POH inhalator la un pacient cu GB recurent. Reprezentarea imaginilor 

RMN pentru creier este prezentată înainte de începerea tratamentului (panouri stângi) și după 3 luni de tratament 

(panouri din dreapta). ( A , B ) recuperare inversională axială axială fluidă (FLAIR); ( C , D ) Imagine T1-ponderată 

(T1W) cu contrast. Notați reducerea semnificativă a edemului peritumoral și dimensiunea tumorii după 

tratament. 
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Bazat în mare parte pe aceste studii braziliene, un studiu clinic similar a fost inițiat în SUA în 2016, iar începând din 

2018 se recrutează pacienți cu glioblastom recurent (gliom de grad IV). Reprezintă primul studiu clinic al POH 

intranazal din SUA (identificator : NCT02704858 ). Utilizează NEO100, care este o versiune sintetică, foarte pură 

(> 99%) a POH care este produsă în condiții bune de practică de laborator (GMP). Acest studiu multicentric este 

conceput ca un studiu de fază 1 / 2a, în care faza 1 evaluează patru doze escaladate pentru tolerabilitate (384 mg, 

576 mg, 768 mg și 1152 mg pe zi, distribuite pe 4 doze egale și administrate cu nebulizator și nazal masca). Doza 

maximă tolerată (MTD) va fi extinsă în faza 2a pentru un total de 25 de pacienți; dacă MTD nu este atins în faza 1, 

cea mai mare doză evaluată (1152 mg) va fi utilizată în 2a ( Tabelul 1 ). Obiectivele primare ale fazei 1 includ 

determinarea siguranței și tolerabilității NEO100 intranazal la pacienții cu gliom recurent (sau progresiv) grad IV și 

identificarea MTD. Obiectivul principal al fazei 2a este determinarea ratei de supraviețuire fără progresie la 6 

luni. În total, acest studiu reprezintă un pas esențial în dezvoltarea NEO100 ca terapie nouă, administrate intranazal 

pentru pacienții cu gliom malign, care au devenit nereactivi pentru alte tipuri de terapie și care se confruntă cu un 

prognostic prost. Primele rezultate pot deveni disponibile în 2020. 

4.5. Intrinazal POH în combinație 
Având în vedere rezultatele, în general, promițătoare obținute cu monoterapia de POH intranazal la pacienții cu 

gliom malign, există eforturi de explorare a POH intranazal în combinație cu alte tipuri de intervenție. O astfel de 

inițiativă analizează combinația cu o dietă ketogenică (KD), deoarece există indicii că KD adjuvant ar putea 

beneficia de anumite tipuri de terapie pentru cancer [ 122 , 123 , 124 ]. De obicei, un KD constă din cantități 

mari de grăsimi, cantități moderate de proteine și cantități destul de scăzute de carbohidrați, menite să promoveze o 

stare metabolică specifică care este caracterizată de niveluri scăzute ale zahărului din sânge și cantități crescute de 

corpuri cetone derivate din grăsimi. În contextul terapiei cancerului, conceptul de KD este privit ca o terapie 

metabolică, mai degrabă decât o abordare dietetică [ 125 ]. Acest model propune ca celulele canceroase care depind 

de creșterea consumului de zahăr (efectul Warburg [ 126 ]) să fie înfometați în absența carbohidraților abundenți și 

astfel sensibilizați la agenții terapeutici de cancer administrați concomitent [ 122 , 123 , 125 ]. 

Un studiu de caz recent publicat [ 127 ] a raportat un pacient cu GB recurent care a răspuns favorabil KD combinat 

cu POH intranazal. Acest pacient a suferit o intervenție chirurgicală, urmată de chemoradiție standard (6 săptămâni 

de radiație plus temozolomidă), urmată de 3 cicluri de temozolomid adjuvant. Cu toate acestea, opt luni mai tarziu, 

tumora s-a intors, iar acest timp a fost chemorezistent, adica nu a existat nici o diminuare a dimensiunii tumorii ca 

raspuns la temozolomida suplimentara. Pacientul a fost inițiat pe un KD, concomitent cu POH inhalator de 4 ori 

pe zi (220 mg / zi). Trei luni mai târziu, o scanare RMN a evidențiat o reducere semnificativă a leziunii de 

creștere. În același timp, au existat unele pierderi în greutate, împreună cu o mică creștere a masei 

musculare. S-a concluzionat că acest regim terapeutic a fost foarte bine tolerat și părea să aibă beneficii 

terapeutice [ 127 ]. 

Acest rezultat încurajator a fost urmat de un studiu mai mare [ 128 ] cu 32 de pacienți cu gliom malign recurenți 

împărțiți în două grupe, fie pe regim alimentar standard sau pe KD, împreună cu POH intranazal timp de 3 luni. Nu 

toți pacienții au supraviețuit acestei perioade de timp, dar rezultatele pentru supraviețuitori au arătat 7 din 9 

pacienți cu răspuns parțial, 1/9 cu boală stabilă și 1/9 cu boală progresivă în grupul pacienților care au aderat 

la KD. În comparație, datele pentru pacienții cu dietă standard au arătat răspunsul parțial 2/8, boala stabilă 

2/8 și 4/8 cu boală progresivă. Deși aceste cifre erau prea mici pentru a stabili semnificația statistică, a existat 

o tendință clară de a obține beneficii pentru adăugarea KD. Un exemplu este prezentat în figura 3 . 

În timp ce mecanismele moleculare care stau la baza sinergiei potențiale a POH și KD nu au fost încă investigate, se 

poate presupune că mecanismele de stres celular, în special răspunsul la stresul reticulului endoplasmatic (ER), pot 

juca un rol critic. Răspunsul la stresul ER reprezintă un proces celular bifuncțional care urmărește adaptarea 

celulelor la condiții stresante sau, în cazul în care impactul stresant nu este ușor de gestionat, declanșează moartea 

celulelor apoptotice [ 129 , 130 ]. În cazul celulelor tumorale, un astfel de factor de stres poate include hipoxie, 

hipoglicemie, stres oxidativ și acidifiere, care duc la angajarea continuă a acestui răspuns de stres. În timp ce această 

activare cronică susține supraviețuirea celulelor tumorale în condiții micromedii adverse, ea poate dezvălui și 

călcâiul lui Achilles, deoarece astfel de celule „stresate” sunt mai puțin capabile să neutralizeze intrări suplimentare 

de impozitare, cum ar fi tratamentele medicamentoase [ 131,132 ]. 

Sistemul de răspuns la stresul ER a fost recunoscut ca o posibilă țintă terapeutică în GB [ 133 , 134 ], care prezintă 

interes în contextul de mai sus. Sa demonstrat că POH agravează stresul ER în celule GB in vitro, care cel puțin în 

parte contribuie la moartea celulelor ulterioare [ 73 ]. În mod similar, este de așteptat ca hipoglicemia cronică 

experimentată de celulele tumorale să fie exacerbată în condițiile KD [ 123 , 135 , 136 ]. Se poate deci presupune 

că efectele combinate ale stresului indus de POH și hipoglicemiei induse de KD au ca rezultat un stres agravat 
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al ER care este suficient de sever pentru a declanșa eficient apoptoza în celulele tumorale. Validarea acestui 

concept va trebui să aștepte disponibilitatea probelor de tumori cerebrale chirurgicale obținute de la pacienții supuși 

acestui tratament, care pot fi supuși imunohistochimiei markerilor tipici de stress pro-apoptotic ER, cum ar fi CHOP 

(numit și GADD153) [ 137 ]. 

4.6. Explorarea noilor aplicații terapeutice ale POH 
În domeniul preclinic al cercetării în domeniul POH, câteva studii recente au explorat principii noi de utilizare a 

POH în scopuri terapeutice, în special în contextul creșterii direcționării creierului spre o activitate terapeutică mai 

intracraniană. Deși nu toate implică modul de administrare intranazal, acestea vor fi prezentate pe scurt în cele ce 

urmează. 

4.6.1. POH ca vehicul pentru livrarea binară de medicamente 
Un studiu [ 138 ] a investigat dacă trăsăturile amfipatice ale POH ar putea fi valorificate pentru a asigura funcția 

purtătoare, cu obiectivul de a co-produce alte terapeutice în creier prin intermediul administrării intranazale. Pentru a 

stabili dovada principiului, autorii au folosit o terapeutică aprobată de FDA, care era bine cunoscută pentru a 

traversa foarte slab BBB-ul. Acest agent a fost bortezomib (Velcade®), utilizat pe scară largă pentru tratamentul 

pacienților cu mielom multiplu [ 139 ]. Studiile preclinice cu linii celulare și modele de șoarece respective au arătat 

că bortezomib a fost, de asemenea, eficace împotriva GB.Important, cu toate acestea, în timp ce bortezomib 

intravenos a fost activ împotriva celulelor GB implantate subcutanat, acesta nu a exercitat activitate împotriva 

celulelor GB implantate ortotopic, adică celulele tumorale situate în spatele BBB au fost protejate de această 

terapie. Pe de altă parte, atunci când bortezomibul a fost administrat prin cateter direct în creier, s-ar putea obține o 

activitate anticanceră puternică în creier [ 138 , 140 , 141 , 142 ]. 

Într-un efort de a evita aspectul invaziv al administrării cateterului, autorii au testat dacă un amestec simplu de 

bortezomib cu POH (ca NEO100), administrat intranazal la modelele tumorilor animale, ar putea exercita activitate 

terapeutică împotriva GB ortotopice. Acesta a fost într-adevăr cazul [ 138 ]. Șoarecii care poartă tumoare la 

șoareci au supraviețuit semnificativ mai mult atunci când au primit bortezomib formulat cu NEO100, 

comparativ cu șoarecii care au primit bortezomib în absența NEO100 sau șoarecii care au primit NEO100 

singur. Mai mult, concentrațiile de bortezomib din creier au fost substanțial mai mari atunci când acest 

medicament a fost administrat concomitent cu NEO100. În mod evident, administrarea intranazală a oferit 

avantajul decisiv, deoarece livrarea intravenoasă de bortezomib, cu sau fără NEO100, a fost ineficientă. În 

total, acest studiu a furnizat dovada principiului conform căruia o formulare pe bază de POH / NEO100 poate 

permite eliberarea neinvazivă, eficientă din punct de vedere terapeutic a creierului unui agent farmaceutic permeabil, 

altfel non-BBB [ 138 ]. 

4.6.2. POH ca o modificare covalentă a medicamentelor stabilite 
O multitudine de studii in vitro și in vivo efectuate de laboratorul Chen de la Universitatea din California de Sud 

[ 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 ] au caracterizat o nouă compoziție chimică, în care POH a fost convexat covalent 

cu temozolomidă (Temodar®; Temodal ® ), standardul actual de aur al îngrijirii chimioterapeutice pentru gliomul 

malign. Această moleculă nouă, numită în mod diferit TMZ-POH sau NEO212, a apărut din analiza in silico pe baza 

unui software de analiză a penetrării BBB [ 34 ]. În timp ce modelarea computerizată a prezis o penetrare 

îmbunătățită a BBB prin NEO212 în comparație cu molecula temozolomidică neconjugată, studii detaliate în linii 

celulare și modele de tumori de șoarece au evidențiat caracteristici fizico-chimice suplimentare care se așteaptă să se 

dovedească benefice în studiile clinice viitoare. 

Temozolomida, un agent de alchilare, își exercită activitatea anticanceroasă în primul rând prin capacitatea sa de a 

metila poziția O6 a guaninei [ 149 ]. Este important faptul că această activitate a fost păstrată în NEO212 la potență 

crescută. Mecanismul de bază al măririi amplificate a ADN nu a fost încă validat complet, deși se pare că o intrare 

mai mare a celulelor NEO212 asupra temozolomidei poate juca un rol [ 143 ]. În plus, după administrarea orală la 

rozătoare, NEO212 a penetrat BBB semnificativ mai eficient decât temozolomida, așa cum a fost prezis de 

modelarea in silico. Mai multe modele independente de tumori pe animale au demonstrat în mod constant 

eficacitatea terapeutică superioară a NEO212 asupra temozolomidei, incluzând modele ortotopice GB, modele 

metastazate ale cancerului mamar intracranian și modele de celule stem tumorale cu utilizarea țesutului GB primar 

derivat de la pacient [ 143 , 146 , 147 , 148 ]. Intuitiv, în toate cazurile, activitatea benefică a NEO212 a fost mai 

mare decât suma părților sale: simpla amestecare a POH cu temozolomid in vitro sau co-donarea POH cu 

temozolomidă in vivo nu a putut imita activitatea anticancer semnificativ mai mare a NEO212 conjugat moleculă. 

În total, NEO212 servește ca un prim compus din clasa în care intrarea creierului și activitatea intracraniană a unui 

agent farmaceutic existent au fost îmbunătățite prin legarea covalentă la POH. Studiile toxicologice au arătat că 

NEO212 a fost bine tolerat după administrarea orală [ 143,144,145 ] și sunt în curs de desfășurare activități pentru 

obținerea aprobării noi de medicamente (IND) din partea US Food and Drug Administration pentru a muta NEO212 
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în teste clinice. Pe baza caracteristicilor sale excelente de penetrare a BBB, se așteaptă ca dozarea orală să reprezinte 

modul cel mai adecvat de livrare a medicamentelor pentru pacienții GB. 
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5. Concluzii și perspective 
Utilizarea NEO100 intranazal (de exemplu, POH de calitate clinică) ca agent pentru tratarea unei boli neurologice 

(de exemplu GB) este unică prin faptul că demonstrează fezabilitatea administrării creierului nazal prin intermediul 

nervilor cranieni (I, V), evitând astfel obstacolul prezentat de BBB. Această metodă de administrare reduce și 

expunerea prin circulația sistemică, prin minimizarea efectelor secundare sistemice. Odată ce metoda de 

administrare a creierului nervului cranian a fost validată pe deplin, ea poate fi utilizată pentru administrarea altor 

agenți farmacologici care vizează nu numai cancerul cerebral primar, ci și malignitățile cerebrale secundare / 

metastazele derivate din tumori sistemice, precum și diferite boli neurologice, inclusiv Parkinson, accident vascular 

cerebral, și Alzheimer. Epoca de a trata tulburările neurologice în mod eficient este articulată pe o livrare mai bună 

și mai eficientă a creierului. În timp ce administrarea nazală a creierului nu poate fi singura cale de livrare eficientă a 

medicamentului, este neinvazivă și foarte bine tolerată de către pacienți. Premisa noastră este că va veni timpul când 

livrarea creierului nazal nu numai că va fi eficientă, ci va fi folosită în mod obișnuit 

Recunoasteri 
Autorii doresc sa multumeasca membrilor Glioma Research Group, o alianta a laboratoarelor de la Universitatea din 

California de Sud dedicata dezvoltarii de noi tratamente pentru tumorile sistemului nervos central. Suntem 

recunoscători pentru Amanda Frataccia, director de artă pentru ilustrația medicală de la Școala de Medicină Keck de 

la USC, pentru o lucrare de artă pricepută. 
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Abrevieri 

BBB Bariera hemato-cerebrală 

A TOCA Proteina omoloagă CCAAT / proteină legată de amplificator 

CNS Sistem nervos central 

CSF Fluid cerebrospinal 

ER Reticulul endoplasmatic 

FPTase Farnesil-proteină transferază 

GB Glioblastomul (multiform) (vezi referința [ 150 ] pentru detalii) 

GGPTaza Geranilgeranil-proteina transferază 

GRP78 Proteină reglată la glucoză de 78 kDa 

IC50 Concentrație inhibitoare la efect de 50% 
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IUPAC Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată 

ÎN intranazal 

JNK c-Jun kinază N-terminală 

KD O dietă cetogenică 

RMN Imagistică prin rezonanță magnetică 

MTD Doza maximă tolerată 

Na / K-ATPase Sodiu / potasiu-adenozin trifosfatază 

NEO100 Alcool perililic cu grad înalt de calitate clinică 

POH Alcool perililic 

RT Radioterapie 

TMZ Temozolomide 
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Pentru a gasi ce tratamente si suplimente se potrivesc TIPULUI DVS CANCER ca invit sa faceti 

o cautare pe blog astfel https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=tip_cancer ; exemple : 

cancer san https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=san cancer mamar 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=mamar cancer colon 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=colon glioblastom 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=glioblastom osteosarcom 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=osteosarcom pancreatic 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=pancreatic aveti si primul volum mai pe intelesul 

tuturor (mai putin argumentat stiintific) 

https://tratamenteanticancer.files.wordpress.com/2013/01/alternative_viabile_cancer2.pdf  

 

Aveti toata informatia si suportul meu gratuit. Insa va rog daca considerati utila si doriti ca 

munca mea sa POATA FI PROMOVATA (VIZUALIZATA ONLINE DE CAT MAI MULTI 

BOLNAVI) sa sustineti printr-o donatie care va fi investita INTEGRAL in reclama PLATITA 

ONLINE ( GOOGLE ADWORDS ) – sper sa creasc astfel vizibilitatea online a blogului ;va rog 

in acest sens sa ma contactati cristigologan@gmail.com – de fapt ma puteti contacta pentru orice 

nelamuriri… Multumesc! Doamne ajuta! 
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