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Supraviețuire  îmbunătățită  la  pacienții  
cu  cancer  în  stadiu  terminal  tratați  cu  
coenzima  Q10  și  alți  antioxidanti:  un  studiu  pilot

numai  antioxidanți  individuali.  18  –  20

21

10  –  12  Câteva  studii  

de  intervenție  au  indicat  chiar  a

1Arnakkegårds  alle  50,  Vipperoed,  Danemarca;  2  Institutul  de  Chimie  a  Creierului  și  Uman

luni  pentru  supraviețuirea  medie  prevăzută.  Zece  
pacienți  (24%)  au  supraviețuit  mai  puțin  timp  
decât  s-a  prevăzut,  în  timp  ce  31  (76%)  au  
supraviețuit  mai  mult.  Tratamentele  au  fost  foarte  
bine  tolerate,  cu  puține  efecte  adverse.

toate  etapele  carcinogenezei.  
procesul  poate  fi  privit  ca  o  creștere  continuă  și  
acumulare  de  mutații  într-o  clonă  celulară.  Dacă  
combinații  de

antioxidantii  par  a  fi  mai  eficienti  decat

timpul  de  supraviețuire  prezis  a  fost  calculat  din  
curbele  Kaplan-Meier  pentru  fiecare  pacient  la  
includere.  Supraviețuirea  mediană  estimată  a  fost  
de  12  luni  (interval  3  –  29  de  luni),  în  timp  ce  
supraviețuirea  mediană  reală  a  fost  de  17  luni  (1  
–  120  luni),  ceea  ce  este  cu  >  40%  mai  lung  decât  
supraviețuirea  mediană  estimată.  Supraviețuirea  
medie  reală  a  fost  de  28,8  luni  față  de  11,9

Simplificat,  asta

Acest  studiu  pilot  a  evaluat  supraviețuirea  
pacienților  cu  cancer  în  stadiu  terminal  care  au  
primit  suplimente  de  coenzimă  Q10  și  un  amestec  
de  alți  antioxidanți  (de  exemplu,  vitamina  C,  
seleniu,  acid  folic  și  b  caroten).  Pe  o  perioadă  de  
9  ani,  au  fost  incluși  41  de  pacienți  care  au  avut  
cancer  în  stadiu  terminal.  Patruzeci  de  pacienți  
au  fost  urmăriți  până  la  moarte  și  un  pacient  a  
fost  pierdut  din  urmărire  și  s-a  presupus  mort.  
Cancerele  primare  au  fost  localizate  la  sân,  creier,  
plămâni,  rinichi,  pancreas,  esofag,  stomac,  colon,  
prostată,  ovare  și  piele.  Mediana

Introducere  În  ciuda  

experiențelor  nefavorabile  cu  β  caroten,  în  
special  a  unei  incidențe  crescute  a  cancerului  
pulmonar  (dar  nu  a  altor  tipuri  de  cancer)  în  
rândul  fumătorilor  în  cadrul  unor  studii  ample,  1  
–  3  este  încă  posibil  ca  antioxidanții  să  poată  ajuta  la  prevenirea  cancerului.  Acest  lucru  este  
susținut  de  dovezi  extinse  din  datele  biologice  
moleculare,  4  –  7  experimente  pe  țesuturi  și  
animale,  8,9  precum  și  studii  epidemiologice.

efectul  protector  al  anumitor  antioxidanți,  inclusiv  
β-caroten  și  seleniu.  13  –  17  Este  de  remarcat  mai  
ales  că  o  combinație  de

Nutriție,  Universitatea  Metropolitană  din  Londra,  Londra,  Marea  Britanie

Speciile  reactive  de  oxigen  sunt  capabile  să  se  activeze

antioxidanții  au  efect  preventiv,  s-ar  părea  posibil  
ca  și  ei  să  întârzie  procesul  într-o  etapă  
ulterioară,  adică  atunci  când  cancerul  este  evident.  
Un  studiu  controlat  al  pacienților  cu  cancer  al  
vezicii  urinare  pare  să  susțină  această  noțiune.  22  
Prezentul  raport  descrie  un  studiu  pilot  în  care  
pacienți  consecutivi  cu  cancer  în  stadiu  terminal

Machine Translated by Google



23

TABELUL  1:

Pacienților  li  sa  oferit  tratament  cu  Q10  și  alți  
antioxidanți  ca  supliment  al  acestora

Tratamente  antioxidante  administrate  celor  41  
de  pacienți  cu  cancer  în  stadiu  terminal  ca  
supliment  la  terapia  obișnuită  împotriva  cancerului

Doza  zilnică  
(împărțită  în  
două  doze  zilnice)

Vitamina  C  5,7  mg  α-Tocoferol  1,625  mg  Coenzima  
Q10  300  mg  Seleniu  (sub  formă  de  selenometionină)  
487  mg  Acid  folic  5  mg  Vitamina  A  25  000  UI  β-Caroteneb  
76  mg

au  fost  incluse  timp  de  9  ani  și  urmate  în  totalitate  de  
>  15  ani.  Pacienților  li  sa  oferit  tratament  cu  coenzima  

Q10  (Q10)  și  alți  antioxidanți  și  vitamine

La  momentul  includerii,  adică  la  2  luni  după  începerea  

tratamentului,  a  fost  estimată  durata  mediană  de  
supraviețuire  estimată  pentru  fiecare  pacient,  utilizând  
în  principal  curbele  Kaplan-Meier  derivate  din  datele  
de  la  National.

terapia  obișnuită  a  cancerului.  Dozele  zilnice  au  inclus:  
vitamina  C  5,7  mg,  α-tocoferol  1,625  mg,  Q10  300  mg,  

seleniu  (sub  formă  de  selenometionină)  487  µg,  acid  
folic  5  mg,  vitamina  A  25  000  UI  și  β-caroten  76  mg  
(Tabelul  1).  Din  motive  de  siguranță,  pacienții  cu  cancer  
pulmonar  nu  au  primit  β-caroten.

Registrul  danez  al  cancerului.

evaluare.  Toți  pacienții  au  primit  informații  verbale  
despre  tratamentele  pe  care  le-au  primit;  cu  toate  
acestea,  este  important  de  remarcat  faptul  că  
tratamentul  nu  a  fost  dat  ca  parte  a  unui  studiu  clinic,  
ci  a  fost  oferit  ca  suport  clinic  pentru  pacienți  pe  baza  
cunoștințelor  și  ipotezelor  din  acel  moment.  Din  
aceleași  motive,  pacienții  nu  au  fost  excluși  de  la  
tratament,  ci  doar  de  la  raportare  conform  criteriilor  
menționate  mai  sus.  Comitetele  de  evaluare  a  eticii  
juridice  nu  au  existat  în  Danemarca  până  în  prezent

1  –  3  Tabletele  antioxidante  au  

fost  luate  zilnic  în  două  prize.

Antioxidantia

Pacienții  au  primit,  de  asemenea,  cantități  mici  de  
acid  γ  linoleic  (375  mg)  și  ulei  de  pește  (1,5  mg),  
precum  și  niacină  45  mg,  acid  pantotenic  22,5  mg,  

vitamina  B12  13,5  µg,  vitamina  B6  12,6  mg,  vitamina  
B2  8,4  mg  și  vitamina  B1  5,4  mg.

Cancer  mamar

1992  și  ca  urmare  protocolul  de  studiu  nu  a  suferit  
nicio  aprobare  etică.

Acesta  a  fost  un  studiu  pilot  observațional  pe  termen  
lung  în  care  pacienții  consecutivi  cu  cancer  în  stadiu  
terminal  au  fost  incluși  timp  de  9  ani  și  urmăriți  în  
totalitate  mai  mult  de  15  ani  în  cadrul  unui  cabinet  
privat  danez.  Pacienții  incluși  au  fost  cei  cu  tumori  
solide  (inclusiv  cancere  primare  localizate  la  sân,  creier,  
plămâni,  rinichi,  pancreas,  esofag,  stomac,  colon,  
prostată,  ovare  și  piele)  care  au  fost  diagnosticați  cu  
metastaze  la  distanță  sau  care  au  fost  inoperabili  
pentru  același  tip  de  tumori,  între  ianuarie  1990  și  
aprilie  1999.  Pacienților  li  sa  oferit  tratament  cu  Q10  
și  alți  antioxidanți  ca  suplimente  la  terapia  obișnuită  

împotriva  cancerului.  Deoarece  acest  tratament  nu  ar  

fi  de  așteptat  să  aibă  efect  imediat,  numai  cei  care  au  
supraviețuit  și  au  continuat  tratamentul    2  luni  au  
fost  incluși  în Supraviețuirea  pacienților  cu  metastaze

cantități  relativ  mari,  dar  netoxice.

aÎn  plus,  pacienții  au  primit  cantități  mici  de  acid  γ  
linoleic  (375  mg)  și  ulei  de  pește  (1,5  mg),  precum  
și  niacină  45  mg,  acid  pantotenic  22,5  mg,  vitamina  
B12  13,5  µg,  vitamina  B6  12,6  mg,  vitamina  B2  8,4  mg  
și  vitamina  B1  5,4  mg.  bDin  motive  de  siguranță,  
pacienții  cu  cancer  pulmonar  nu  au  primit  β-caroten.

1  –  3

PACIENȚI

N  Hertz,  RE  Lister

TRATAMENTE

1962

Supraviețuirea  în  cancerul  în  stadiu  terminal  după  tratament  antioxidant

PREVIZIA  TIMPULUI  DE  SUPRAVIETUIE

Pacienți  și  metode
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Supraviețuirea  în  cancerul  în  stadiu  terminal  după  tratament  antioxidant

25  –  29

–

–

–

11

75

Mediana  aleasă

Toate  tipurile

24  Pentru

Total

Nr  de  pacienți  MST  (luni)

Sursă

(luni)

75  
1292a  
2228

cancerul  mamar  depinde  foarte  mult  de  locul  
metastazelor.  Cifrele  din  Registrul  Național  Danez  al  
Cancerului  pentru  cancerul  de  sân  au  fost  destul  de  
brute  și  nu  reflectau

14

549

TABELUL  4:

–

MASA  2:

Sânul

Cancer  primar

40

19

Gawne-Cain  i  colab.  25  

Banerjee  et  al.  26  Clark  
și  colab.  27  Blanco  și  
colab.  28

Total

Toate  tipurile

influența  diferitelor  locuri  de  metastaze.

34

62  
702  
97

313

4  3.4b

14
–

metastaze,  dar  nu  și  starea  receptorului  de  estrogen,  
deoarece  aceasta  era  adesea  necunoscută.  24  –  29  de  ani  
Curbele  Kaplan–Meier  specifice  vârstei  pentru  individ

21

404

Sursă

13.5

Melanomul  malign

638

Clark  i  colab.  

27  Blanco  și  colab.  

28  Koenders  și  colab.  29

MST

Sursă

Date  de  prognostic  publicate  anterior,  utilizate  pentru  a  determina  timpul  median  de  supraviețuire  (MST)  
estimat  al  pacienților  cu  metastaze  osoase  din  cancerul  de  sân

70

Clark  i  colab.  

27  Sampson  et  al.  
30  Schoeggl  et  al.  
31  Sundström  și  

colab.  32  Lagerwaard  
și  
colab.  33  Total  Mediana  aleasă

14

4  
6

–

Toate  tipurile

din  acest  motiv,  estimările  s-au  bazat  pe  date  de  

prognostic  publicate  anterior  (Tabelele  2  –  4),  deși  
estimările  bazate  pe

Mediana  aleasă

Nr  de  pacienți  MST  (luni)

6

92

Curbele  Kaplan-Meier  din  Registrul  Național  Danez  al  
Cancerului24  au  dat  rezultate  aproximativ  similare  
pentru  grupul  în  ansamblu  (datele  nu  sunt  afișate).  
Calculele  prognostice  au  luat  în  considerare  localizarea

Date  de  prognostic  publicate  anterior,  utilizate  pentru  a  determina  timpul  median  de  supraviețuire  (MST)  
estimat  al  pacienților  cu  metastaze  cerebrale

6

Date  de  prognostic  publicate  anterior,  utilizate  pentru  a  determina  timpul  median  de  supraviețuire  (MST)  
estimat  al  pacienților  cu  metastaze  intratoracice  din  cancerul  de  sân

TABELUL  3:

193

Nr  de  pacienti

19

a  Un  total  de  84%  dintre  pacienți  au  fost  tratați  cu  radiații  ale  creierului  întreg.  b  
Supraviețuirea  medie  a  fost  de  8,9  luni  pentru  pacienții  tratați  cu  iradiere  a  creierului  întreg  și  intervenție  chirurgicală.
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ANALIZE  STATISTICE

1964

N  Hertz,  RE  Lister

PACIENȚI

36

34

35

47

46

39

45

40

Conform  ipotezei  nule,  numărul  de  pacienți  care  

supraviețuiesc  mai  mult  decât  se  aștepta  ar  fi  egal  cu  

numărul  care  supraviețuiesc  mai  scurt  decât  se  aștepta.  

Au  fost  calculate  „câștigul”  sau  „pierderea”  median  în  

supraviețuire  și  numărul  de  pacienți  care  au  

supraviețuit  mai  scurt  sau  mai  mult  decât  s-a  estimat,  
iar  diferențele  dintre  supraviețuirea  mediană  prezisă  

și  mediana  reală  au  fost  comparate  prin  testul  de  rang  

semnat  Wilcoxon  utilizând  software-ul  statistic  Minitab®,  

versiunea  15  (Minitab®  Inc.,  Pennsylvania,  SUA).  O  
valoare  p  <  0,05  a  fost  considerată  a  fi  semnificativă  

statistic.

Cancerul  

pulmonar  Supraviețuirea  așteptată  a  fost  prezisă  din  

curbele  Kaplan-Meier  derivate  din  datele  din  Registrul  

Național  Danez  al  Cancerului  care  nu  făceau  distincție  

între  cancerul  cu  celule  mici  și  cel  cu  celule  non-mici,  

dar  erau  specifice  vârstei,  sexului  și  stadiului  cancerului.

ovare,

Carcinom  cu  celule  renale

Alte  cancere  în  stadiu  terminal

Cancer  de  colon

Datele  sigure  de  supraviețuire  sunt  rare  pentru  pacienții  

netrați,  deși,  din  443  de  pacienți  inoperabili  cu  cancer  

renal,  4%  au  supraviețuit  3  ani  și  1,7%  au  supraviețuit  

5  ani.  Supraviețuirea  așteptată  pentru  un  pacient  

(pacient  10,  Tabel  5),  care  a  avut  o  tumoră  de  4  cm.  în  

diametru,  a  fost  prezis  în  mod  arbitrar  a  fi

Date  de  la  National  Danish  Cancer

stadiile  bolii  au  fost  folosite  atunci  când  a  fost  posibil.

Timpul  de  supraviețuire  estimat  pentru  celelalte  tipuri  de  cancer

În  caz  contrar,  s-a  presupus  că  mortalitatea  pentru  un  

anumit  stadiu  a  fost  constantă,  adică  s-a  presupus  că  

supraviețuirea  reziduală  așteptată  pentru  un  anumit  

stadiu  al  bolii  este  aceeași  în  orice  moment.  Pentru  

cancerul  de  sân  în  stadiul  IV,  acest  lucru  s-a  dovedit  a  fi  

aproximativ  corect  pentru  cel  puțin  primii  4  ani  de  la  

diagnostic.

au  fost  derivate  din  curbele  Kaplan-Meier  pe  baza  datelor  
din  National  Danish

Registrul  a  indicat  o  supraviețuire  medie  de  6  luni  

pentru  pacienții  cu  metastaze  colorectale  36  Alte  date,  

bazate  pe  pacienții  cărora  li  s-a  administrat  

chimioterapie,  au  indicat  o  supraviețuire  ceva  mai  lungă  
(11  –  13  luni).  37,38  Mediana  de  supraviețuire  estimată  

în  studiul  de  față  a  reflectat  datele  publicate  în  ceea  ce  

privește  faptul  că  este  puțin  mai  scurtă  acolo  unde  nu  

a  fost  administrată  chimioterapie  (10  luni,  pacientul  1,  

Tabel  5)  și  mai  lungă  în  cazul  în  care  a  fost  administrată  

chimioterapie  (12  luni,  pacientul  2,  Tabelul  5). ).

12  luni.  Pentru  pacienții  rămași  cu  carcinom  renal  

metastatic,  prognosticul  a  fost  prezis  cu  curbele  Kaplan-

Meier  pregătite  din  datele  din  Registrul  Național  Danez  

al  Cancerului  specifice  vârstei,  sexului  și  stadiului  bolii.  

41

Cancerul  pancreasului  

Supraviețuirea  așteptată  a  fost  derivată  din  curbele  

Kaplan-Meier  specifice  sexului  și  vârstei  pentru  boala  

regională  și,  respectiv,  boala  metastatică.

Un  total  de  103  pacienți  cu  cancer  în  stadiu  terminal

Tumoare  pe  creier

Registrul  Cancerului,  specific  vârstei  și  stadiului  bolii  

pentru  cancerul  de  prostată,  esofag  și  stomac,  36  și  

pentru  melanom  malign  (un  pacient  a  avut  metastaze  cerebrale).

cancer.

Un  pacient  a  avut  glioblastom  multiform  avansat  

(pacientul  7,  Tabelul  5).  Cu  operație  combinată,  cu  raze  

X,  tratament  cu  dexametazonă,  supraviețuirea  medie  pentru  pacienții  cu  

această  tumoră  este  de  11  –  13  luni  și  supraviețuirea  

acestui  pacient  a  fost  estimată  din  aceste  date.  42  –  44

Rezultate
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1965

N  Hertz,  RE  Lister

Supraviețuire  
în  supraviețuire  Atins  excesul  de  

supraviețuire  așteptată  la  includere  (luni)  
(luni)  (lună)

Rinichi

18  Femeie

Masculin

Ganglionii  limfatici  
supraclaviculari

Masculin

Mediastinul  45  1

Plămân,  celule  mici

Sânul

10  Femeie
Rinichi

Oasele  21
29  Femeie

Masculin

Plămânii  14

Esofag

4  

3  
5  
28  
27  

29  6  
11,9  12

Sânul

Plămân,  non-celule  mici

Pancreasul  
36

Masculin

Așteptat

Sânul

Masculin

Ganglionii  limfatici  3  –2

32  Femeie

Oasele  21

25  Femeie

Rinichi

10  2  1  –13  10  –2  5  
–1  15  1  25  5  21  7  21  7  
17  7  33  12  34  20  37  23  
43  29  66  45  82  61  120  
99  111  97  Regional  12  
34  20  37  23  43  29  66  
45  82  61  120  99  111  97  
Regional  2  5  2  5  1  
Regional  25  20  oase  8  –
20  oase  13  –14  oase  79  
50  Regional  4  –2  
28,7  16,8  17  7**

Sânul
Pleura  și  oasele  14

Colon

Prostata

Sânul

Plămân,  non-celule  mici

8  Femeie  9
Clasa  4

28  Femeie

Ficat  19  7

Masculin

Oasele  20

Median

Colon

Sânul

Plămâni  și  oase  14

Inoperabil

Sânul

Masculin

Masculin

21  Femeie

11  
12  
13  
14  
15

Sânul

Ficat  11  1

31  Femeie

24  Femeie

Ambii  plămâni,  oase  14

Glioblastom

Rău

Sânul

Masculin

Ficat  14

Prostata  
39

Supraviețuirea  așteptată  și  reală  pentru  cei  41  de  pacienți  cu  cancer  în  stadiu  terminal  care  au  fost  tratați  cu  
coenzima  Q10  și  alți  antioxidanți

17  Femeie

Masculin

Inoperabil

1  

2  

3  

4  

5  

6  7
Esofag

27  Femeie

Ficat  10

5  

3  13
Masculin

Sânul

Stomac

Peritoneul,  ovare  14

Creier

Masculin

Metastaze

Creierul  6

20  Femeie

Plămân,  non-celule  mici

TABELUL  5:

Ambii  plămâni  78  1  10  25  15  12  113  101

Pancreasul  
35

16  Melanom  malign  feminin

23  Femeie

Esofag

Oasele  21
Sânul

Sânul

Masculin

Pleura  12

Masculin

Pancreasul  
38

34  Femeie

–4  
–3  
13  
15  
4

Inoperabil

Cancer  primar

Sânul

Rezecție  incompletă  16  3

Plămân,  non-celule  mici

Masculin

Ambii  plămâni  10

Sânul

Esofag

Prostata  
41

Sex

Niciuna,  operațiune  
refuzată

19  Femeie

37  Femeie

Plămânul  14

Stomacul  13  10

Ovar

3  3  
22  
19  18

Pleura  14

10  
12  
5

Masculin

30  Femeie

Sânul

40  Bărbat

Creierul  8

Masculin

22  Femeie

33  Femeie

Ficat

7  
6  
9  
4  
14

Pacientul  
nr.

Pancreas

Sânul

Masculin

Ganglioni  limfatici  10  5

26  Femeie

Scull,  semne  neurologice  21

**P  <  0,002,  IC  95%  4,0,  18,5  luni  (testul  de  rang  semnat  Wilcoxon  cu  două  cozi).
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Patru  dintre  aceștia  aveau  cancer  non-celule  mici

eligibilitatea  de  a  participa  la  studiu.  Douăzeci  și  nouă  au  

fost  ulterior  tratați  timp  de  <  2  luni  și,  prin  urmare,  au  
fost  excluși  din  studiu  conform  protocolului.  Câțiva  dintre  

acești  pacienți  erau  extrem  de  bolnavi  și  au  murit  în  

câteva  zile  sau  săptămâni.  Alți  21  de  pacienți  au  fost  

excluși  pe  motiv  că  nu  erau  adecvați  pentru  acest  studiu:  

nouă  au  avut  alte  tipuri  de  cancer  decât  tumorile  solide  și  

12  au  avut  doar  diseminare  regională  sau  locală  a  
cancerului,  făcând  astfel  posibil  tratamentul  curativ.  Cinci  

pacienți  au  fost  pierduți  de  urmărire  și  nu  a  fost  pus  un  

diagnostic  precis  la  alți  patru  pacienți.  Trei  pacienți  cu  

supraviețuire  extrem  de  prelungită  au  fost,  de  asemenea,  

excluși,  în  principal  din  cauza  incertitudinii  cu  privire  la  

diagnosticul  lor.  Restul  de  41  de  pacienți  au  fost  incluși  

în  studiu.

în  timp  ce  unul  avea  cancer  cu  celule  mici.  Doar  pacientul  

cu  cancer  cu  celule  mici  a  primit  chimioterapie  pe  lângă  

radioterapie.

Mediana  generală  de  supraviețuire  estimată  pentru  

cei  41  de  pacienți  studiați  a  fost  de  12  luni  (interval  3  –  29  

de  luni).  Cu  excepția  pacientului  menționat  mai  sus,  toți  

pacienții  au  fost  urmăriți  până  la  deces  și  până  la  
supraviețuirea  reală  mediană

Trei  pacienți  au  fost  considerați  dincolo  de  terapie  și  nu  

au  primit  nici  radiații,  nici  chimioterapie,  în  timp  ce  

radioterapia  pentru  ceilalți  doi  pacienți  a  fost  doar  

paliativă.  Patru  pacienți  aveau  cancer  regional  inoperabil  

al  pancreasului.  Toți,  cu  excepția  unuia,  au  primit  

intervenție  chirurgicală  paliativă.  Niciunul  nu  a  primit  

chimioterapie.  Doi  pacienți  cu  cancer  colorectal  au  avut  

metastaze  hepatice,  dar  numai  unul  dintre  aceștia  
(pacientul  2,  Tabelul  5)  a  avut  un  ficat  mărit  clinic  la  

includere.  Acestui  pacient  nu  i  sa  oferit  chimioterapie.  Două

a  fost  de  17  luni  (interval  1  –  120  de  luni),  adică  >  40%  mai  

lungă  decât  supraviețuirea  mediană  prevăzută.  Diferența  
mediană  a  fost  de  7

supraviețuirea  medie  prevăzută  (28,7  față  de  11,9  luni).

Un  total  de  16  paciente  au  avut  cancer  de  sân  cu  metastaze  

la  distanță.  Opt  dintre  aceștia  au  avut  metastaze  la  

plămâni/pleure,  două  la  alte  viscere  și  unul  la  creier,  toate  

implicând  supraviețuire  scurtă.  Cinci  pacienți  au  avut  

metastaze  doar  la  nivelul  oaselor.

luni,  care  a  fost  semnificativ  statistic  (P  <  0,002,  95%  CI  4,0,  

18,5  luni  [testul  de  rang  Wilcoxon  cu  două  cozi]).  

Supraviețuirea  reală  medie  a  fost  mai  mult  decât  dublu  
față  de

Aproximativ  jumătate  dintre  pacienți  (n  =  20)  au  început

Cinci  pacienți  aveau  cancer  pulmonar  inoperabil.

Din  cei  41  de  pacienți  care  au  intrat  în  studiu,  40  au  fost  

urmăriți  până  la  moarte:  unul  (pacientul  23,  Tabelul  5)  a  

fost  pierdut  din  urmărire  și,  din  motive  practice,  a  fost  

presupus  decedat.  Zece  (24%)  pacienți  au  supraviețuit  mai  

puțin  timp  decât  s-a  prevăzut,  în  timp  ce  31  (76%)  pacienți  

au  supraviețuit  mai  mult  decât  s-a  prevăzut.  Tabelul  5  

ilustrează  câștigul  și  pierderea  în  supraviețuire  în  

comparație  cu  mediana  derivată.

au  fost  incluși  în  studiu  pacienții  cu  cancer  renal  

metastatic  și  unul  care  a  refuzat  o  operație  (având  doar  

un  rinichi  după  îndepărtarea  celuilalt  din  cauza  cancerului),  

dar  care  nu  avea  metastaze.  Trei  paciente  aveau  cancer  de  

prostată  și  o  pacientă  avea  metastaze  din  melanom  

malign  în  lobul  frontal  al  creierului,  pentru  care  a  fost  

operată  inițial  și  a  primit  radioterapie,  cu  sechele  
neurologice  severe.  O  pacientă  a  avut  cancer  de  ovare,  

patru  paciente  a  avut  cancer  de  esofag  și  una  a  avut  

cancer  de  stomac.  Un  pacient  a  avut  glioblastom  multiform  

avansat,  la  care  a  fost  posibilă  doar  o  rezecție  incompletă  

și  iradierea  stereotactică  nu  a  fost  disponibilă.

au  vizitat  clinica  și  au  fost  evaluați  pentru
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precum  și  creșterea  cancerului  în  jurul  rectului,  care  a  

provocat  dureri  la  defecare.

nu  i  s-a  oferit  niciun  tratament  convențional.  După

FIGURA  1:  Timpul  real  de  supraviețuire  în  raport  cu  timpul  estimat  de  supraviețuire  și  timpul  până  la  
tratamentul  antioxidant  pentru  cei  41  de  pacienți  cu  cancer  în  stadiu  terminal

Cazul  ei  a  fost  considerat  terminal  și  ea

Cazul  1  (pacient  26)

pornind  de  la  antioxidanți,  circumferința  taliei  ei  după  3  

luni  s-a  micșorat  cu  9  cm,  ceea  ce  se  presupunea  că  indică  

dispariția  ascitei.  Se  simțea  bine  și  a  urmat  o  viață  activă  

în  următorii  câțiva  ani,  de  exemplu  luând  vacanțe  

prelungite  în  străinătate.  Cursul  neașteptat  al  bolii

tratament  cu  antioxidanti  in  termen  de  1,5

Această  femeie  de  57  de  ani  a  avut  un  al  doilea  cancer  la  

sân,  celălalt  sân  fiind  extirpat  cu  6  ani  mai  devreme.  La  

recidivă,  a  avut  cantități  considerabile  de  ascită,  carcinoză  

a  peritoneului,  transformare  canceroasă  a  ovarelor  și  a  

epiploonului.

luni  de  când  a  fost  diagnosticat  cu  metastaze  sau  a  fost  

declarat  incurabil  în  alt  mod.

îmbunătățirea  impresionantă  a  bunăstării  lor  generale  

după  începerea  suplimentării  cu  antioxidanti,  deși  aceasta  

nu  a  fost  măsurată.

Efecte  secundare  asociate  cu  antioxidant

Printre  acestea,  supraviețuirea  mediană  reală  peste  timpul  

de  supraviețuire  estimat  a  fost  de  7  luni.  Ceilalți  (n  =  21)  au  

început  tratamentul  la  >  1,5  luni  (mediană  5  luni)  după  

diagnostic.  Printre  acestea,  supraviețuirea  mediană  reală  

peste  timpul  de  supraviețuire  estimat  a  fost  de  1,5  luni  (Fig.  

1).  Respectarea  tratamentului  a  fost  foarte  bună,  deși  

majoritatea  pacienților  au  avut  dificultăți  în  a  lua  toate  sau  

oricare  dintre  pastile  spre  sfârșitul  vieții.

terapia  au  fost  foarte  rare  și  minore,  constând  în  principal  

în  dificultăți  la  înghițirea  multor  comprimate  și  aversiune  

față  de  mirosul  comprimatelor,  în  special  după  ce  starea  

lor  fizică  generală  s-a  deteriorat.  Nu  au  fost  observate  alte  

efecte  secundare  fizice.  Impresia  clară  a  investigatorului  a  

fost  că  marea  majoritate  a  pacienților  au  avut  experiență
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EFECTE  SECUNDARE

Timp  până  la  tratamentul  antioxidant  (luni)
Câștig  sau  pierdere  în  supraviețuire  (luni)
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Cazul  5  (pacientul  37)

Acest  bărbat  de  57  de  ani  a  dezvoltat  metastaze  în  
ficat,  comprimând  parțial  vena  cavă  inferioară,  la  1  an  
după  ce  rinichiul  său  stâng  a  fost  îndepărtat  din  cauza  
cancerului.  Când  a  intrat

Această  femeie  a  dezvoltat  metastaze  cu  creștere  
rapidă  în  ficat  de  la  o

există,  totuși,  că  terapia  „alternativă”  singură  poate  
îmbunătăți  supraviețuirea  în  cancer.  De  exemplu,  
cartilajul  de  rechin  nu  a  avut  niciun  efect  asupra  
progresiei  bolii  și  nici  un  efect  pozitiv  asupra  calității  
vieții  într-un  studiu  care  a  inclus  60  de  pacienți  cu  
cancer  avansat.

adenocarcinomul  pancreasului  la  vârsta  de  60  de  ani.  
La  includere  (după  1  lună)  ficatul  ei  a  fost  mărit  
puternic,  extinzându-se  până  la  splină  și  umplend  cea  
mai  mare  parte  a  epigastrului.  Nu  a  fost  oferit  niciun  
tratament  convențional.  Un  an  mai  târziu,  ea  era  încă  
pe  deplin  mobilă  și  fără  o  aparentă  mărire  suplimentară  
a  ficatului.  Ea  a  supraviețuit  cu  25  de  luni,  adică  cu  20  
de  luni  mai  mult  decât  se  aștepta.

Cazul  4  (pacientul  13)

în  acest  caz,  pe  baza  experienței,  ar  părea  extrem  de  
improbabil:  a  murit  din  cauza  metastazelor  cerebrale  
după  3  ani.

Discuție  Poate  cea  

mai  interesantă  constatare  a  studiului  de  față  a  fost  că  
durata  medie  de  supraviețuire  (deși  nu  medie)  peste  
cea  estimată  a  fost  mai  lungă  (7  față  de  1,5  luni)  la  cei  

20  de  pacienți  care  au  început  tratamentul  cu  
antioxidanti  în  decurs  de  1,5  luni  de  la  diagnosticare  
decât  la  cei  care  au  început  ulterior  tratamentul  
antioxidant.  Nicio  dovadă

Acest  bărbat  de  47  de  ani  cu  adenocarcinom  pulmonar  
inoperabil  a  avut  o  plângere  suplimentară  de  revărsat  
pleural  mare.  În  spital,  nu  i  s-a  oferit  nicio  terapie,  cu  
excepția  atingerii  efuziei.  El  a  fost  inclus  în  studiu  
după  1  lună.  În  următorii  1,5  ani  starea  lui  a  fost  destul  
de  bună  și  a  putut  să  continue  să  lucreze  ca  îngrijitor.  
Revărsatul  a  dispărut  încet  fără  tratament  suplimentar.  
El

apoi  a  dezvoltat  metastaze  în  creier,  a  primit  iradiere  
și  a  supraviețuit  timp  de  a

Studiul  1  an  mai  târziu,  ficatul  lui  a  fost  mărit  gros,  
ajungând  la  ombilic  și  a  fost  dur  și  robust.  În  ciuda  
acestui  fapt,  timpul  de  supraviețuire  estimat  la  
includere  a  fost  de  10  luni  și  a  supraviețuit  de  fapt  25  
de  luni.

inca  6  luni.  În  ciuda  lipsei  unui  tratament  convențional  
eficient,  supraviețuirea  totală  a  depășit  cea  așteptată  

(9  luni)  cu  13  luni,  adică  o  supraviețuire  totală  de  22  de  
luni.  Doar  aproximativ  10%  dintre  toți  pacienții  cu  
cancer  pulmonar  supraviețuiesc  >  2  ani,  conform  
Registrului  Național  Danez  al  Cancerului.

Doar  aproximativ  5%  dintre  pacienții  cu  metastaze  la  
distanță  de  cancer  renal  supraviețuiesc  >  3  ani;  
supraviețuirea  medie  este  de  doar  câteva  luni.  41

Punctele  forte  ale  prezentului  studiu  sunt  că  toți  
pacienții  cu  cancer  au  fost  luați  în  considerare  și  că  
evoluția  bolii  a  fost  bună

Cazul  2  (pacient  30)

supraviețuirea  totală  a  fost  de  7  ani  (82  de  luni).  Doar  
aproximativ  10%  dintre  pacienții  cu  cancer  de  sân  în  
stadiul  IV  supraviețuiesc  >  7  ani.

ilustrat  la  toti  pacientii.  Limitările  sale  includ  designul  
retrospectiv,  lipsa  unui  grup  de  control  potrivit  și  lipsa  
orbirii.

Această  femeie  de  37  de  ani,  cu  cancer  de  sân,  a  
dezvoltat  metastaze  osoase  în  craniu,  pelvis,  glandele  
limfatice  ale  gâtului  și  în  măduva  osoasă  după  4  ani.  
În  urma  chimioterapiei  și  iradierii  ovarelor,  ea  a  avut  
o  remisiune  parțială.  Ea  a  intrat  în  studiu  după  29  de  
luni  și  a  continuat  o  viață  activă  (lucrând  ca  secretară  
cu  normă  întreagă)  până  cu  câteva  luni  înainte  de  
moartea  ei.  A  ei

Cazul  3  (pacientul  9)

41

48

35
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canceroase  și  celulele  normale:  o  revizuire.  Nutr  
Cancer  1997;  29:  97  –  103.
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Există  mai  multe  mecanisme  presupuse  pentru  
efectul  potențial  anticancer  al  antioxidanților.  Cele  
mai  importante  dintre  acestea  sunt  posibilele  efecte  
asupra  citokinelor  și  inflamației,  modularea  exprimării  
genei  supresoare  tumorale  p53,  inhibarea  mutațiilor  
și  inhibarea  angiogenezei  tumorale.  5,49,50  Un  
studiu  la  șobolani  a  demonstrat  că  administrarea  de  

Q10  împreună  cu  carcinomul  mamar  indus  de  
tamoxifen  dimetilbenzantracen  a  crescut  activitatea  

antioxidantă  prin  restabilirea  activităților  enzimelor  
de  metabolizare  a  glutationului  aproape  

de  nivelurile  de  control.  51  Este  posibil  ca  acest  efect  
să  fi  contribuit  la  beneficiile  observate  la  pacienții  cu  
cancer  de  sân  tratați  cu  tamoxifen  care  au  primit  și  
Q10.

Pharma  Nord,  Vejle,  Danemarca,  a  furnizat  toate  
medicamentele  gratuit,  fără  nici  un  fel  de  implicare  
în  acest  proiect.

Sachdanandam52  a  constatat  că,  la  femeile  tratate  
pentru  cancer  de  sân  cu  tamoxifen,  co

a  jucat  un  rol  în  efectele  benefice  asupra  creșterii  
cancerului  la  pacienții  cu  cancer  de  sân  din  prezentul  
studiu.

Autorii  nu  au  avut  conflicte  de  interese

Acestea  au  fost  contracarate,  pe  cât  posibil,  prin  
utilizarea  modelelor  de  prognostic  bazate  pe  anchete  
contemporane  mari  și  reprezentative,  în  special  
curbele  de  supraviețuire  Kaplan-Meier  din  Registrul  
Național  Danez  al  Cancerului,  care  include  toate  
decesele  cauzate  de  cancer

Studiul  de  față  pare  să  arate  un  efect  impresionant  
al  unei  combinații  de  antioxidanți,  inclusiv  Q10,  

asupra  evoluției  cancerului  avansat  și  subliniază  
necesitatea

declară  în  legătură  cu  acest  articol.

administrarea  de  Q10  a  redus  nivelul  angiogenezei.  
Acest  lucru  ar  fi  putut  inhiba  răspândirea  metastatică  
a  tumorilor  la  acești  pacienți.  S-a  constatat,  de  
asemenea,  că  nivelurile  de  citokine  interleukina  (IL)-1,  
IL-6  și  metaloproteinele  matricei  (MMP)  au  fost  
scăzute.

pentru  studii  clinice  mai  mari.  Dacă  aceste  rezultate  
pot  fi  duplicate,  ar  susține  ideea  că  o  combinație  de  
antioxidanți  poate  fi

•  Primit  pentru  publicare  la  1  iunie  2009  •  Acceptat  sub  rezerva  revizuirii  4  iunie  2009  •  Revizuit  
acceptat  la  13  octombrie  2009

În  plus,  MMP-urile  au  fost  implicate  în  reglarea  
creșterii  cancerelor  mamare.  53,54  Toți  acești  
factori  ar  putea  avea

folosit  pentru  a  ajuta  la  managementul  avansat

Copyright  ©  2009  Field  House  Publishing  LLP

a  avut  loc  în  Danemarca  între  1978  și

în cancer.

1987.  23  O  altă  limitare  a  fost  aceea  că
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poate  fi  exclusă.
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