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Analele  de

Naltrexona  (NTX)  este  un  antagonist  oral  pur  neselectiv  cu  acțiune  
prelungită  a  receptorilor  opioizi,  aprobat  pentru  tratamentul  și  terapia  de  
reabilitare  în  dependența  de  alcool  și  dependenții  de  opiacee  eliberați  pentru  
a  elimina  dependența  și  pentru  a  menține  o  viață  normală  și  pentru  a  preveni  

sau  reduce  recăderea  [1,2]. ].  Doza  uzuală  de  50  mg  un  comprimat  oral  pe  zi.  
Mecanismul  de  acțiune  este  o  blocare  completă  a  opioidelor,  care  înlătură  
senzația  de  plăcere  creată  de  endorfine.  În  ultimii  ani,  au  existat  câteva  
descoperiri  noi  și  semnificative  cu  privire  la  utilizarea  off-label  a  NTX.  Într-o  
fereastră  de  dozare  specifică,  naltrexona  cu  doză  mică  (LDN)  poate  acționa  ca  
un  imunomodulator  în  mai  multe  boli  autoimune  și  tumori  maligne,  precum  
și  poate  atenua  simptomele  unor  tulburări  mentale  [2,3].  S-a  demonstrat  că  
LDN  în  intervalul  de  3-4,5  mg  pe  zi  are  efectul  opus  –  blocarea  scurtă  a  
receptorilor  opioizi  cu  o  reglare  în  creștere  a  producției  endogene  de  opiacee.  
Prin  munca  lui  Bihari  și  Zagon,  s-a  determinat  că  nivelul  de  metionină-
encefalim  opiaceu  endogen  este  crescut  cu  LDN  [1].  Met-encefalina  este  
implicată  în  reglarea  proliferării  celulare  și  poate  inhiba  creșterea  celulelor  
canceroase  în  mai  multe  linii  celulare.  LDN  crește  nivelurile  de  met-encefalină,  
iar  aceasta  are  potențialul  de  a  inhiba  creșterea  cancerului  la  oameni.

Vitamina  C  se  descompune  pentru  a  genera  peroxid  de  hidrogen,  care  poate  
deteriora  țesuturile  și  ADN-ul.  S-a  demonstrat  că  ADN-ul  este

în  condi ii  normoxice  de  cultură  tisulară.

Ascorbatul  la  concentrații  fiziologice  (25  microM)  a  suprimat  în  mod  izbitor  
nivelurile  de  proteină  HIF-1alfa  și  țintele  transcripționale  HIF,  în  special  atunci  

când  sistemul  a  fost  activat  oncogen  în  celulele  normoxice.  Rezultate  similare  
au  fost  obținute  cu  fierul

susceptibile  de  a  fi  afectate  de  speciile  reactive  de  oxigen  (ROS).  8-oxo-2’-
deoxiguanozina  (8-oxodG)  este  probabil  una  dintre  cele  mai  abundente  leziuni  
ADN  formate  în  timpul  stresului  oxidativ  și  această  leziune  potențial  mutagenă  
provoacă  transversii  G  -->  T  și,  prin  urmare,  este  o  leziune  candidată  
importantă  pentru  reparare,  în  special  în  celule  de  mamifere.  Există  mai  multe  
căi  pentru  îndepărtarea  sau  repararea  acestei  leziuni  din  ADN-ul  mamiferelor.  
O  cale  alternativă  la  om  este  Repararea  Exciziei  Nucleotide  (NER),  care  ar  
putea  elimina  leziunea  8-oxodG.  Lunec  Jet  al.[5]  a  propus  că  componentele  
active  redox  ale  dietei,  cum  ar  fi  vitamina  C,  pot  promova  o  astfel  de  reparare,  
afectând  în  mod  specific  NER.

suplimentarea.  Aceste  rezultate  indică  faptul  că  atât  disponibilitatea  

ascorbatului,  cât  și  a  fierului  au  efecte  semnificative  asupra  HIF  și  implică  
faptul  că  sistemul  este  în  mod  obișnuit  reglementat  prin  limitarea  activității  hidroxilazei.

Un  alt  mecanism  important  este  degradarea  enzimatică  îmbunătățită  a  
factorului  indecibil  al  hipoxiei  (HIF)  1  alfa  de  către  acidul  ascorbic.  Factorul  
inductibil  de  hipoxie  (HIF)  joacă  un  rol  vital  în  determinarea  tiparelor  de  
expresie  a  genelor  în  cancer  [6].  HIF  este  reglat  în  jos  în  celulele  oxigenate  de  
o  serie  de  dioxigenaze  dependente  de  Fe  (II)  și  2-oxoglutarat  care  hidroxilează  
reziduurile  specifice  în  subunitățile  regulatoare  HIF-alfa.  Deoarece  aceste  
enzime  necesită  ascorbat  pentru  activitate  in  vitro,  am  analizat  efectele  
ascorbatului  asupra  HIF  în  liniile  de  celule  canceroase  umane.

Între  timp,  Vitamina  C  intravenoasă  cu  doze  mari  (HDIVC))  a  fost  studiată  
și  aplicată  la  pacienții  cu  cancer  [4-7].  Există  o  carte  excelentă  a  lui  Gonzalez  
&  Miranda-Massari[4]  care  a  trecut  în  revistă  utilizarea  și  rolul  vitaminei  C  în  
doze  mari  la  pacienții  cu  cancer.
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Experiența  noastră

Opioidele  sunt  implicate  în  reglarea  creșterii  tumorii  și  a  biologiei  [8-11].  

Maneckjee  și  Minna  [12]  au  descoperit  că  metadona  are  un  efect  semnificativ  

de  inhibiție  a  creșterii  asupra  celulelor  canceroase  pulmonare  în  Nitro  și  in  

vivo.  Ei  au  folosit  cancer  pulmonar  cu  celule  mici  (SCLC)  și  linii  de  celule  non-

SCLC.  Ei  au  efectuat  teste  de  creștere,  cum  ar  fi  testul  MTT  colorimetric,  teste  

de  legare  la  receptor  și  măsurători  intracelulare  de  cAMP.  Doar  expunerea  
scurtă  la  metadonă  a  fost  necesară  pentru  pierderea  viabilității  celulare  și  

aceasta  este  menționată  de  cicloheximidă  și  actinomicina  D.  NTX  blochează  

inhibarea  creșterii  metadonei.

Un  grup  a  raportat  unsprezece  cazuri  din  Franța  [16]  și  toți  pacienții  nu  
au  reușit  chimioterapia  standard  și  li  s-au  oferit  doar  îngrijiri  paliative  de  către  

oncologii  lor.  Statutul  lui  Karnofsky  era  între  50  și  60  de  ani,  cu  o  speranță  de  
viață  între  două  și  șase  luni.  Două  au  fost  cancer  pulmonar,  doi  de  colon,  unul  

ovarian,  unul  esofagian,  unul  sarcom  uterin,  unul  la  ficat,  unul  la  parotidă,  
unul  la  prostată  și  altul  un  loc  primar  necunoscut.  Aceștia  au  fost  tratați  cu  o  

combinație  de  acid  lipoic  600  mg  IV,  hidroxicitrat  500  oral  de  trei  ori  pe  zi  și  

LDN  5  mg  oral  la  culcare.  Regimul  nu  a  avut  toxicitate,  iar  bolile  au  fost  fie  

stabile,  fie  foarte  lent  progresive,  deși  două  dintre  ele  au  expirat.  Deci,  studiul  
sugerează  că  țintirea  metabolismului  cancerului  cu  LDN  și  ALA  poate  fi  o  

opțiune  rezonabilă  pentru  pacienții  cu  boală  avansată.

Metadona  determină  o  scădere  a  nivelurilor  intracelulare  de  cAMP.  

Membranele  celulelor  cancerului  pulmonar  prezintă  locuri  specifice  de  legare  
a  metadonei  diferite  de  cele  din  membranele  creierului  de  șobolan.

Un  studiu  cu  10  pacienți  cu  cancer  renal  metastatic  [17],  care  au  progresat  

cu  un  tratament  imunoterapeutic  anterior  doar  cu  IL-2,  au  fost  tratați  cu  
aceleași  doze  de  IL-2  (6  milioane  lU/zi  subcutanat  timp  de  6  zile/săptămână  

pentru  4  săptămâni)  plus  o  administrare  orală  de  NTX  în  doză  de  100  mg  la  

fiecare  2  zile.  Răspunsul  clinic  a  constat  dintr-un  răspuns  parțial  la  1  și  o  boală  
stabilă  la  5  pacienți,  în  timp  ce  ceilalți  4  pacienți  au  progresat.  Prin  urmare,  
procentul  de  boală  neprogresivă  a  fost  de  6/10  (60%).  Mai  mult,  creșterea  

medie  a  limfocitelor  obținută  în  timpul  IL-2  plus  NTX  a  fost  semnificativ  mai  
mare  (P<0,05)  decât  cea  obținută  în  timpul  tratamentului  anterior  cu  IL-2  în  

monoterapie.

Khan  [1]  a  prezentat  un  raport  de  caz  de  tratament  cu  succes  al  

carcinomului  adenoid  chistic  al  limbii  cu  LDN  și  vitamina  D3.  Rogosnitzky  și  

colab.  [14]  Au  prezentat  două  cazuri  pediatrice  de  hepatoblastom  tratate  cu  

rezecție  chirurgicală  și  LDN  care  demonstrează  o  modalitate  sigură  și  

terapeutică  promițătoare.  Primul  caz  are  mai  mult  de  zece  ani  de  supraviețuire  
fără  boală,  iar  al  doilea  caz  mai  mult  de  cinci  ani  de  supraviețuire  fără  boală.

Liu  și  colab.  [13]  au  folosit  linii  celulare  de  cancer  colorectal  și  pulmonar  
uman  și  au  aplicat  LDN  și  NTX  cu  ciclofosfamidă,  gemcitabină  și  oxaliplatin.  Ei  

au  evaluat  profilul  de  expresie  genică  al  unei  linii  de  celule  canceroase  după  
tratamentul  cu  LDN  și  au  descoperit  că  LDN  a  dus  la  modificări  specifice  ale  

genelor  implicate  în  controlul  ciclului  celular,  care  au  fost  absente  atunci  când  

dozele  au  fost  mult  mai  mari.  Ei  au  observat,  de  asemenea,  că  celulele  

amorsate  cu  LDN  prezintă  un  efect  citotoxic  mai  mare,  atunci  când  sunt  

expuse  la  agenții  de  chimioterapie,  menționați  mai  sus.

Până  acum  avem  5  cazuri  care  utilizează  LDN  la  pacienții  cu  cancer  din  

2015,  dintre  care  3  sunt  femei  și  2  sunt  bărbați.  Vârsta  variază  de  la  48  la  85  

de  ani,  cu  o  vârstă  medie  de  70,  dar  67  pentru  femei  și  74  pentru  bărbați.  Un  
bărbat  este  din  SUA  și  o  femeie  este  din

Un  grup  de  medici  naturisti  din  Arizona  [15]  a  prezentat  3  cazuri  de  
carcinoame  pancreatice  tratate  cu  acid  alfa-lipoic  (ALA)  intravenos  300  până  la  

600  mine  două  zile  pe  săptămână  și  LDN  4,5  mg  pe  cale  orală  la  culcare  plus  

un  regim  triplu  antioxidant  de  ALA  oral.  600  mg  pe  zi,  seleniu  200  mcg  de  

două  ori  pe  zi  și  silimarină  300  mg  de  patru  ori  pe  zi.  Prima  pacientă  s-a  

îmbunătățit  serologic,  fizic  și  simptomatic  cu  un  PET  negativ,  markeri  tumorali  

CEA  normali  și  CA  19-9  și  trăind  39  de  luni  după  diagnostic.  A  doua  pacientă  s-

a  îmbunătățit  și  ea  cu  creșterea  în  greutate  și  studii  imagistice  și  serologice  

negative  la  cinci  luni  de  la  vizita  ei  inițială,  dar  apoi  și-a  terminat  tratamentul  

și  a  expirat  la  14  luni  după  diagnosticul  inițial.  Al  treilea  caz  a  avut  simptome  
mai  bune  și  inclusiv  analgezice  fără  durere  și  fără  durere.

America  de  Sud,  deși  restul  sunt  din  Puerto  Rico.  Cele  trei  femele  au  

adenocarcinoame  ductale  infiltrante.  Unul  primește  terapie  hormonală  

neoadjuvantă  cu  Tamoxifen  20  mg  oral  pe  zi  plus  HDVC  50  g  pe  săptămână,  

urmat  apoi  de  25  g  lunar  cu  LDN  4,5  mg  pe  cale  orală  la  culcare.  În  prezent,  

primește  tratament  cu  răspuns  excelent  și  regresie  tumorală.  Ea  refuză  să  se  

opereze  deoarece  tumora  ei  aproape  dispăruse.  Celelalte,  două  cazuri  au  fost  

tratate  intens  înainte.  Cel  mai  mic  a  primitA  fost  scos  LDN  și  a  devenit  septic  și  a  expirat  la  12  luni  de  la  diagnosticul  

inițial.

În  această  recenzie,  vă  prezentăm  experiența  noastră  cu  puține  cazuri  de  
cancer  tratate  cu  LDN  plus/minus  HDVC  ca  tratament  activ,  precum  și  altele  

cu  chimioterapie  și  terapie  hormonală  cu  acea  combinație.  S-a  făcut  o  trecere  
în  revistă  a  literaturii  medicale,  iar  aceasta  este  a  doua  oară  când  această  

combinație  a  fost  publicată  ca  o  terapie  eficientă  pentru  pacienții  cu  cancer.

Am  revizuit  literatura  medicală  prin  intermediul  www.pubmed.  com  și  un  
singur  caz  găsit  cu  HDIVC  și  LDN.  Berkson  și  Calvo  Riera[18]  au  descris  o  

situație  a  unui  pacient  cu  carcinom  renal  în  stadiul  IV  tratat  cu  HDIVC  25  până  

la  50  g,  în  fiecare  dimineață  și  IV  ALA  300  până  la  600  mg  în  fiecare  după-

amiază  după  o  masă  la  clinică  plus  LDN  4,5  mg  la  culcare,  protocol  de  terapie  

orală  triplă  antioxidantă  din  august  2010.  După  o  săptămână  de  terapie,  a  

început  să  se  simtă  mai  bine  decât  mai  târziu,  dar  până  în  ianuarie  2011,  a  

îngrășat  8  kilograme,  cu  o  imagine  clinică  mai  bună  și  studii  imagistice  în  serie  

(scanari  PET/CT  și  CT).  scan)  în  2013,  2014,  2015  și  2017.  El  continuă  în  viață  
fără  nicio  dovadă  de  boală  și  în  stare  bună  de  sănătate  pe  protocolul  său  la  

momentul  publicării.
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precum  și  intervenția  chirurgicală,  dar  a  acceptat  Regimul  Integrativ  al  LDN  și  HDIVC.  

A  luat  LDN  4,5  mg  pe  zi  plus  vitamina  C  50  g  IV  la  fiecare  2  cu  un  răspuns  clinic  și  

radiologic  excelent  timp  de  6

LDN  și  HDIVC  sunt  un  regim  integrativ  promițător  pentru  pacienții  cu  cancer,  

așa  cum  este  demonstrat  de  literatura  medicală  revizuită  și  de  experiența  noastră.  

Aceasta  este  a  doua  lucrare  care

mai  frecvent  în  practicile  noastre  de  Oncologie  Integrativă  nu  nici  în  cazurile  avansate  

ca  terapie  paliativă,  ci  și  ca  terapie  neoadjuvantă.  Combinația  face  celulele  canceroase  

mai  susceptibile  la  modalitățile  anticancerigene  și  le  aduce  o  calitate  mai  bună  a  vieții  

și  o  stare  de  performanță  mai  bună.  Am  încurajat  medicii  să  vadă  potențialul  clinic  

terapeutic  dezvăluit  de  echipa  noastră  și  de  alți  cercetători.

a  arătat  eficacitatea  combinației  și  ar  trebui  să  fie  utilizată

luni  de  la  prima  vizită  la  noi.

Regimul  adjuvant  TAC  urmat  de  Tamoxifen,  dar  a  avut  o  boală  metastatică  recurentă  

la  oase  și  plămâni,  m-a  vizitat  pentru  o  a  doua  opinie  pentru  Regimul  Integrativ  și  a  

primit  Gemcitabină  IV  plus  Fulvestrant  IM  cu  acid  zoledronic  IV  împreună  cu  Regimul  

Integrativ  de  LDN  4,5  mg  pe  cale  orală  la  culcare  și  HDIVC  25  gm  IV  săptămânal,  apoi  

odată  atinsă  remisiunea  clinică  și  radiologică  după  6  luni  de  la  diagnosticarea  recidivei,  

a  fost  menținută  pe  LDN  și  HDIVC  (25  gm  IV  lunar)  care  continuă.  Cea  mai  în  vârstă  

pacientă  are  boală  triplu  negativă  în  stadiul  IV  și  nu  a  reușit  la  taxani,  antraciclină  și  

carboplatin  de  către  un  alt  oncolog.  În  prezent,  ia  Pembrolizumab,  HDIVC  25  g  la  

fiecare  2  săptămâni  plus  LDN  4,5  mg  zilnic.  Sue  tolerează  cu  o  toxicitate  minimă  și  o  

stare  de  performanță  excelentă.  Un  pacient  de  sex  masculin  are  cancer  de  prostată  

metastatic  rezistent  la  castrare  la  ganglionii  limfatici  pelvini  și  retroperitoneali  care  

nu  au  reușit  la  Abirateron  și  Prednison  și  este  în  prezent  în  regimul  integrativ  de  LDN  

4,5  mg  pe  zi  plus  vitamina  C  orală  4000  zilnic.  Nu  are  dureri,  se  îngrașă,  cu  o  stare  de  

performanță  excelentă.  Al  doilea  pacient  de  sex  masculin  are  carcinom  cu  celule  

scuamoase  de  sinus  piriform  (cancer  de  cap  și  gât)  avansat  local,  care  a  primit  inițial  

un  regim  de  chimioradioterapie,  dar  un  alt  oncolog  și  nu  l-a  finalizat  din  cauza

efecte  secundare  moderate  până  la  severe.  El  refuză  mai  mult  tratament  ca

Anticancer  Res  34(2):  973-980.
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