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Santrauka
Įvadas: Fermentuotas kviečių gemalų ekstraktas (FKGE), savo sudėtyje turintis 2-metoksi-benzokvinono
ir 2,6 – dimetoksi-benzokvinono molekules, pasižymi specifiniu biologiniu poveikiu vėžinėms ląstelėms.
FKGE sąveikauja su anaerobinės glikolizės, pentozių ciklo fermentais ir ribonukleotidų reduktaze. FKGE
sukelia žymų antiproliferacinį poveikį ir skatina vėžinių ląstelių žūtį aktyvindamas apoptozę kaspazių-poli(ADP ribozės)-polimerazės keliu. FKGE sinergetiškai veikia su įvairiais priešvėžiniais vaistais ir stiprina
antimetastatinį priešvėžinių vaistų poveikį eksperimentiniuose modeliuose. Be to, FKGE moduliuoja
imuninės sistemos atsaką, slopindamas MHC I komplekso ekspresiją ir aktyvindamas TNFα ir kitų citokinų
gamybą. Tyrimų, atliktų naudojant F-344 žiurkių modelį, duomenys įrodo, kad FKGE slopina storosios
žarnos vėžio išsivystimą. Duomenys gauti iš randomizuoto II fazės klinikinio tyrimo, į kurį buvo įtraukti
melanoma sergantys pacientai, rodo, kad skiriant dakarbazino ir FKGE derinį, reikšmingai pailgėja
gyvenimo trukmė iki ligos progresavimo (PFS) ir pagerėja bendras išgyvenamumas. Panašūs duomenys
gauti ir tiriant FKGE poveikį kolorektalinio vėžio atveju. Be minėto poveikio, remiantis keleto tyrimų
duomenimis, FKGE pagerina bendrą gyvenimo kokybę.
Išvados: Apibendrinant galima teigti, kad FKGE, kaip nereceptinio maisto papildo, skyrimas vėžiu
sergantiems pacientams yra kliniškai pagrįstas. Tačiau, siekiant geriau įvertinti FKGE, kaip papildomo
terapinio komponento, naudą chemoterapijos metu, būtini tolimesni randomizuoti, kontroliuojami ir
didelės apimties klinikiniai tyrimai.
Raktažodžiai: Fermentuotas kviečių gemalų ekstraktas, in vitro poveikis, in vivo poveikis, klinikinis
aktyvumas.

Įvadas
Dauguma vėžiu sergančių pacientų ilgainiui patiria
anoreksijos ir vėžinės kacheksijos sukeltus
simptomus [1]. Vėžio sukeltos kacheksijos
patogenezė dar nėra visiškai aiški. Manoma, kad ją
lemia daugiaveiksnis procesas, susidedantis iš
neuroendokrininių
hormonų
poveikio,
priešuždegiminių
citokinų
(IL-6,
TNF-α)
aktyvinimo, IGF-1 ekspresijos slopinimo ir
proteolizę
sukeliančio
veiksnio
išskyrimo
navikiniame audinyje [1,2]. Klinikiniai kacheksijos
simptomai yra išsekimas, bendras silpnumas,
nuovargis. Šie simptomai žymiai pablogina vėžiu
sergančio paciento gyvenimo kokybę [1]. Ląstelės
lygmenyje, be jau minėtų poveikių, kacheksija
sukelia imuninio atsako slopinimą ir metabolinę
disfunkciją [3]. Pagal naujausių tyrimų duomenis ji
yra nepriklausomas prognostinis veiksnys, rodantis
mažėjantį pacientų išgyvenamumą. Be to, žymus
kūno masės netekimas yra susijęs su blogesniu
atsaku į gydymą [2,3]. Todėl specifinių maisto
papildų skyrimas turėtų būti pradėtas prieš
atsirandant ryškiam kūno masės netekimui, ypaš

sergant tokiomis vėžio formomis, kurioms
būdinga sunki kacheksija [3]. Vienas iš
dabartinėje klinikinėje praktikoje naudojamų
mitybos papildų, skirtų vėžiu sergantiems
pacientams, yra fermentuotas kviečių gemalų
ekstraktas (FKGE) (žinomas firminiu Avemar®
pavadinimu), kurs prieinamas kai kuriose
pasaulio šalyse, kaip nereceptinis maisto
papildas. Kaip ir kiti maisto papildai, FKGE
savo sudėtyje turi daug sudėtinių medžiagų.
Tačiau, remiantis naujausių tyrimų, atliktų su
įvairias
kviečių
gemalų
ekstraktais,
duomenimis,
manoma,
kad
pagrindines
biologines
FKGE
savybes
lemia
dvi
glikozidinės 2-metoksi-benzokvinono ir 2,6 –
dimetoksi-benzokvinono
molekulės
[3,4].
Patentuotas FKGE gamybos procesas susideda
iš kviečių gemalų išgavimo, fermentacijos,
vykdomos naudojant Saccharomyces cerevisiae,
fermentuoto skysčio atskyrimo, sausinimo ir
granuliavimo [3]. Labarotorinius standartus
atitinkantis junginys gaunamas, vykdant aiškiai

apibrėžtą ir chromatografijos būdu kontroliuojamą
gamybos procesą. Nepaisant įvairaus FKGE
aktyvumo, jokio reikšmingo toksnio, mutageninio
ar genotoksinio poveikio tyrimų metu nebuvo
nustatyta [5]. Be to, FKGE nedidina tradicinės
chemoterapijos sukeliamo toksiškumo ir neslopina
jos terapinio poveikio [6,7].
Šio straipsnio tikslas yra aptarti ir apibendrinti
Avemar® veikimo mechanizmo, klinikinio ir
preklinikinio aktyvumo piktybinių ligų metu,
tyrimų duomenis.
Veikimo mechanizmai
Metabolinis poveikis
Lyginant su sveiku audiniu, vėžinėms ląstelėms
būdinga hipermetabolinė būsena, kurios metu ypač
padidėja gliukozės metabolizmas ir išskiriamas didelis
laktatų kiekis [8]. Vykstant neoksidacinei ribozės
sintezei, gliukozė naudojama kaip substratas. Tai
būtina sąlyga intensyviai nukleorūgščių gamybai, kuri
vyksta greitai besidauginančiose vėžinėse ląstelėse.
FKGE slopina gliukozės pasisavinimą vėžinėse
ląstelėse ir sąveikauja su anaerobinės glikolizės ir
pentozių fosfatų kelio (PPP) fermentais, tokiais kaip
transketolazė,
glukozės-6-fosfat-dehidrogenazė
(G6PDH), laktat-dehidrogenazė ir heksokinazė, kurie
būtini sintetinant RNR ir DNR pirmtakų molekules
[9-11]. Be glikolizės ir PPP slopinimo, FKGE
saveikauja su ribonukleotidų reduktaze ir taip slopina
DNR prekursorių gamybą. Ribonukleotidų reduktazė
yra svarbiausias de novo DNR sintezės fermentas, nes
dalyvauja
verčiant
ribonukleotidus
deoksiribonukleotid-trifosfatais, kurie yra DNR sintezės
prekursoriai
[12].
Slopindamas
gliukozės
metabolizmą ir DNR sintezę, FKGE slopina vėžinių
ląstelių proliferaciją. Žmogaus vėžinėse ląstelėse
dažnai nustatomas padidėjęs ribonuleotidų reduktazės
aktyvumas, kuris paverčia šį fermentą priešvėžinės
terapijos taikiniu. Kaip ir kiti priešvėžiniai vaistai
(gemcitabinas, fludarabinas, klofarabinas), FKGE
ženkliai slopina ribonukleotidreduktazę HT29
žmogaus storosios žarnos vėžio ir HL-60
promielocitinės leukemijos ląstelių linijose [13,14].
FKGE slopina ciklooksigenazės I ir II
aktyvumą. Ciklooksigenazė yra fermentas,
dalyvaujantis sitentinant prostaglandinus iš
arachidono rūgšties. Prostaglandinai reguliuoja
uždegiminius procesus, todėl, remiantis šia FKGE
savybe, galima paaiškinti teigiamą gydomąjį
poveikį sergant reumatoidiniu artritu [15].
Antiproliferacinis poveikis
Buvo atlikti tyrimai (įskaitant mūsų), kurių metu,
naudojant in vivo ir in vitro modelius, buvo tirtas
antiproliferacinis FKGE poveikis žmogaus navikinių
ląstelių linijoms [8,10,13,16-22]. Atliekant didelės
apimties priešvėžinių vaistų in vitro tyrimą, kurio

metu buvo naudojamos žmogaus storosios žarnos,
sėklidžių, skydliaukės, galvos, kaklo, kiaušidžių,
krūties, skrandžio, gimdos kaklelio vėžio,
hepatomos, melanomos, glioblastomos, nesmulkių
ląstelių plaučių vėžio (NSCLC) ir neuroblastomos
ląstelių linijos, rastas priešnavikinis FKGE
aktyvumas. Tyrimo metu nustatyta inhibitorinė
koncentracija (IC50), kuri svyruoja nuo 0,04 iki 0,7
mg/ml, atitinka kitų tyrimų rezultatus [6,23].
Skirtingų žmogaus vėžinių ląstelių linijų arba
ksenografiniuose modeliuose FKGE pasižymi nuo
dozės priklausomu naviko augimą slopinančiu
poveikiu [9,10,13,18-20,23,24]. Atrodo FKGE
sukelia ląstelių žūtį, aktyvindamas apoptozę
kaspazių-poli-(ADP ribozės)-polimerazės keliu
[9,17].
Pastebėta, kad, be minėtų poveikių, FKGE didina
tamoksifeno aktyvumą nuo estrogenų priklausomo
(ER teigiamo) krūties vėžio ląstelėse [23,25,26]. In
vitro tyrimo metu, naudojant storosios žarnos vėžio
ląstelių linijas, nustatytas sinergistinis FKGE ir 5fluoruracilo (5-FU), oksiplatinos ir irinotekano
poveikis [6]. In vivo tyrimų metu nustatyta
sinergistinė FKGE sąveika su 5-FU ir dakarbazinu
(DTIC) melanomos (pelių B16 ląstelių linijos) ir
storosios žarnos vėžio (žmogaus HCR-25 ląstelių
linijos) modeliuose. Tyrimo metu pastebėta, kad
FKGE ir citotoksinių vaistų (5-FU, DTIC) derinys
mažina naviko dydį storosios žarnos vėžio
modelyje ir abiejuose modeliuose slopina
metastazių atsiradimą [19,26]. Szende kartu su
bendraautoriais tyrė FKGE, 5-FU, DTIC ir
adriablastino derinio poveikį MCF-7, HepG2 ir
Vero
ląstelių
linijoms,
bei
vinorelbino,
ciklofosfamido ir doksorubicino poveikį 3LL-HH
linijai. Tyrimo metu nerasta jokio žymesnio FKGE
ir priešvėžinių vaistų sinergistinio poveikio [7].
Taip pat nustatyta, kad FKGE skyrimas kartu su
priešvėžiniais
vaistais
nedidina
bendro
chemoterapijos toksinio poveikio [7].
Antimetastatinis poveikis
Pirmą kartą antimetastatinį FKGE poveikį
apibūdino Hidvegi su bendraautoriais, naudodamas
pelių
blužnies-kepenų
ir
raumenų-plaučių
metastazių modelius su 3LL-HH, B16 ir HCR-25
ląstelių linijomis [19]. Visuose vėžio modeliuose
kasdieninė 3 g/kg FKGE dozė žymiai sumažino
kepenų ir plaučių metastazių dažnį, lyginant su
kontroline grupe [19]. Be to, FKGE sinergistiškai
veikė derinyje su DTIC ir 5-FU ir sumažino
malanomos (B16) bei storosios žarnos vėžio (C38)
metastazių dažnį [19]. Kito tyrimo metu nustatyta,
kad FKGE derinyje su vitaminu C sumažina 3LLHH (Levis plaučių karcinomos), B16 (melanomos),
RWT-M (žiurkių nefroblastomos),
HCR25
(žmogaus storosios žarnos vėžio) metastazių dažnį

[20]. Pažymėtina, kad B16 modelyje skiriant FKGE ir
vitamino C derinį pasiekiamas geresnis efektas, nei
skiriant vieną FKGE [20].
Imunologinis poveikis
Dalis klinikinių ir preklinikinių FKGE poveikių
priklauso nuo imuninį atsaką moduliuojančio veikimo.
Vienas iš būdų, kuriuo vėžinės ląstelės išvengia
imuninės sistemos poveikio, yra padidėjusi
pagrindinio audinių suderinamumo komplekso I
(MHC-I) ekspresija. FKGE slopina šį procesą,
skatindamas specifinių tirozino liekanų fosforilinimą
ir intraląstelinio kalcio koncentracijos didėjimą [21].
FKGE selektyviai slopina MHC-I ekspresiją
piktybinių T ir B limfocitų paviršiuje, o periferinio
kraujo monomorfonuklearinės sistemos ląstelės išlieka
nepažeistos [21].
Navikinės ląstelės slopina ICAM-1 baltymo
ekspresiją navikinio audinio endotelio ląstelių
paviršiuje ir taip blogina imuninių ląstelių gebėjimą
prieiti prie naviko audinio [27]. Sumažėjusi ICAM-1
ekspresija mažina leukocitų migraciją per bazinę
kraujagyslių membraną ir slopina naviko leukocitinę
infiltraciją. FKGE veikia sinergistiškai su TNF-α ir
skatina ICAM-1 ekspresiją endotelio ląstelių
paviršiuje, bei citokinų gamybą. FKGE priklausomai
nuo dozės skatina TNF-α sekreciją mieloidinės kilmės
ląstelėse [16]. Telekes ir bendraautorių atlikto tyrimo
metu nustatyta, kad FKGE sužadina IL-1α, IL-2, IL-5
ir IL-6 gamybą [16].
Kitas imuninę sistemą aktyvinantis FKGE
poveikis buvo įrodytas Hidvegi ir bendraautorių
atlikto tyrimo metu, naudojant odos transplantatą
[19,28]. Eksperimento metu buvo naudojamos
C57B1/10 pelės, kaip recipientai, ir B10 LP atmaina,
kaip odos donoras. Vienai recipientų grupei buvo
atlikta timektomija, kitai – ne. Pastebėta, kad FKGE
žymiai pagreitina transplantato atmetimą toje
recipientų grupėje, kurioje buvo atlikta timektomija.
Tai rodo, kad FKGE mažina timektomijos sukeltą
imuniteto nepakankamumą [19,28].
Storosios žarnos vėžio prevencija
Įrodyta, kad FKGE slopina storosios žarnos vėžio
karcinogenezę. 83 proc. laboratorinių žiurkių (F-344)
paskirtas azoksimetanas sukėlė storosios žarnos vėžį.
Tačiau, azoksimetaną skiriant kartu su FKGE, vėžio
atvejų dažnis sumažėjo iki 44,8 proc. Taip pat FKGE
slopina pakitusios struktūros kriptų atsiradimą
storosios žarnos gleivinėje [24]. Nors storosios žarnos
vėžio karcinogenezę slopinantis FKGE poveikis,
nustatytas šio tyrimo metu yra akivaizdus, tačiau
tikslūs molekuliniai šio proceso mechanizmai dar nėra
aiškūs.
Klinikiniai tyrimai
Preklinikinių tyrimų

rezultatai

rodo

potencialų

priešvėžinį FKGE poveikį storosios žarnos vėžio ir
melanomos atveju [19]. Atsižvelgiant į šiuos
duomenis buvo organizuojami klinikiniai FKGE
tyrimai. Buvo atliktas randomizuotas atviras II
fazės tyrimas, į kurį įtraukti III-ios stadijos
melanoma sergantys pacientai, gydomi adjuvantine
chemoterapija.Vienai tiriamųjų grupei paskirtas 12
mėnesių DTIC kursas. Kita tiriamųjų grupė kartu
su DTIC gavo ir kasdieninę 8,5 g FKGE dozę per
os. Tiriamųjų grupę sudarantys 52 pacientai buvo
stebėti 7 metus. Pirmoje grupėje nustatytas PFS yra
29,9 mėnesiai, o antroje grupėje, gaunančioje DTIC
ir FKGE, PFS siekia 55,8 mėnesius. Atitinkamai
OS pasiekia 44,7 mėnesius pirmoje ir 66,2
mėnesius antroje grupėje. Rezultatai laikyti
reikšmingi, kai p<0.05. Be to, naudojant DTIC ir
FKGE
derinį,
mažėja
nepageidaujamas
chemoterapijos poveikis [29].
1998 metais atliktas vienas didelės apimties
kohortinis III fazės klinikins tyrimas ir du II fazės
pilotiniai kolarektalinio vėžio klinikiniai tyrimai
[30-32]. Pirmasis tyrimas, aprašytas Jakab ir
bendraautorių, buvo multicentrinis ir atviras, t.y.
priklausymas vienai arba kitai tiriamųjų grupei
priklausė nuo paciento pasirinkimo. Tiriamųjų
grupei, sudarytai iš 170 pacientų, buvo paskirtas
standartinis radikalus chirurginis gydymas kartu su
radioterapija ir/arba chemoterapija. Dėl atviro
tyrimo
dizaino
tiriamosios
grupės
buvo
neproporcingos. Daugiau pacientų, ypač III ir IV
vėžio stadijos, pateko į FKGE grupę [32]. Vis
dėlto, FKGE grupėje nustatyti aukštesni
išgyvenamumo rodikliai. Mažiau kaip 10 proc.
FKGE grupės pacientų pasireiškė nepagaidaujami
poveikiai, iš kurių dažniausiai pasitaikė pykinimas,
vėmimas, viduriavimas, meteorizmas, ankstyvas
sotumo jausmas ir vidurių užkietėjimas [32].
Tiriant pacientus, sergančius krūties ir
plaučių vėžiu, nustatyta, kad FKGE netik pagerina
PFS ir OS rodiklius, bet ir pacientų gyvenimo
kokybę [15]. Į tyrimą buvo įtrauta 16 plaučių vėžiu
sergančių pacientų, kuriems buvo taikyta
radioterapija arba chemoterapija, bei 8 mėnesius
paskirtas FKGE. Gyvenimo kokybė vertinta,
naudojant EORTC QLQ-C30 klausimyną. Praėjus
12 savaičių nuo FKGE skyrimo pradžios,
nustatytas žymus gyvenimo kokybės rodiklių
pagerėjimas. Ši tendencija stebima viso tyrimo
metu [15]. Kitas multicentrinis gyvenimo kokybės
tyrimas atliktas su krūties vėžiu segančiais
pacientais, kuriems papildomai buvo paskirtas
FKGE. Į tyrimą įtraukti 55 pacientai, kurių
gyvenimo kokybės pokyčiai vertinti pagal EORTC
QLQ-C30 klausimyną. Vidutinis stebėjimo
laikotarpis buvo 32 mėnesiai. Po 3 mėnesių
gydymo laikotarpio, pastebėtas žymus fizinių ir
emocinių funkcijų, bei bendros sveikatos būklės

pagerėjimas. Rezultatai laikyti reikšmingi, kai p<0.05.
Be to, pastebėta, kad sumažėjo pykinimas, nemiga ir
vidurių užkietėjimas. Ši tendencija stebima viso
tyrimo metu [15].
Į atvirą III fazės multicentrinį klinikinį tyrimą
įtraukta 60 pacientų, sergančių III ir IV stadijos galvos
ir kaklo srities vėžiu. Pacientai buvo suskirstyti į dvi
tiriamąsias grupes. Pirmos grupės tiriamieji gavo
standartinį priešvėžinį gydymą (SAT). Antroje grupėje
tiriamiesiems kartu su SAT buvo paskirtas ir FKGE
[33]. Naudojant SQOLI (Spitzer‘s Quality of Life
Index) klausimyną, po 2 mėnesių gydymo antroje
tiriamųjų grupėje buvo nustatyti aukštesni gyvenimo
kokybės įverčiai, lyginant su pirma grupe [33].
Atliekant
preklinikinius
tyrumus
su
ciklofosfamido
ir
radioterapijos
paveiktomis
laboratorinėmis pelėmis, pastebėta, kad FKGE skatina
trombocitų ir retikulocitų regeneraciją [34]. Remiantis
tuo, buvo atliktas atviras pilotinis klinikinis tyrimas, į
kurį buvo įtraukti vėžiu sergantys vaikai, siekiant
nustatyti, ar FKGE, skiriamas kartu su citotoksiniais
vaistais, gali sumažinti gydymo sukeltos febrilios
neutropenijos dažnį, lyginant su kontroline gupe [35].
Pirmoje tiriamųjų grupėje, kuriai buvo paskirtias
gydymas citotoksiniais vaistais ir FKGE, nustatytas
24,8 proc. febrilios neutropenijos dažnis (30 atvejų).
Antroje grupėje febrilios neutropenijos dažnis siekė
43,4 proc. (46 atvejai). Rezultatai laikyti reikšmingi,
kai p<0.05. Viso tyrimo metu, abejose tiriamųjų
grupėse nebuvo užfiksuoti priktybinio procesos
progresavimo požymiai. Autoriai tyrimo išvadose
teigia, kad FKGE turėtų būti skiriamas vėžiu
sergantiems vaikams, siekiant sumažinti su gydymu
susijusios febrilios neutropenijos dažnį [35].
Aptarimas
Maisto papildai dažnai skiriami vėžiu sergantiems
pacientams, siekiant sumažinti ligos sukeliamus
simptomus, sustiprinti priešvėžinės terapijos poveikį ir
susilpninti
jos
sukeliamus
nepageidaujamus
reiškinius. Dalis jų pasižymi specifiniu prešvėžiniu
poveikiu. Vienas iš tokių maisto papildų yra FKGE
(Avemar®).
Preklinikiniai in vivo ir in vitro tyrimų
rezultatai patvirtina antiproliferacinį, antimetastatinį ir
imunologinį FKGE poveikį [6,13,15,19,21]. Be to,
nustatyta FKGE sąveika su tam tikrais viduląsteliniais
metaboliniais keliais [9,10,13,15]. Atsižvelgiant į
preklinikinių tyrimų duomenis, buvo organizuojami
kolorektalinio vėžio ir melanomos klinikiniai tyrimai.
Jų metu nustatyta, kad FKGE pagerina pacientų
išgyvenamumo rodiklius ir atsaką į chemoterapiją [2932]. Šie preklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatai
verčia iškelti klausimą: ar FKGE yra tik maisto
papildas, ar priešvėžinis vaistas?
Atsižvelgiant į tyrimų duomenis, turėtų būti
atliekamas tolimesnis FKGE poveikio vėžiu

sergantiems pacientams vertinimas. FKGE
pasižymi selektyviu poveikiu vėžinėms ląstelėms,
nes sąveikaudamas su hipermetabolinės būsenos
ląstelėmis, slopina jų DNR sintezės prekursorių
gamybą. Šią išvadą patvirtina Comin-Anduix ir
bendraautorių atlikto tyrimo duomenys [9]. Be to,
FKGE būdingas platus terapinis langas ir žemas
šalutinių poveikių dažnis, nustatytas in vivo tyrimų
metu [19,29,32]. Klinikinių ir preklinikinių tyrimų
rezultatai rodo, kad FKGE veikia ir sinergistiškai
su citostatiniais ir kitais preišvėžiniais vaistais
[6,18,19,21,23,29,32].
G6PDH
slopinimas
sensibilizuoja vėžines ląsteles radiacijos poveikiui
ir didina radioterapijos efektyvumą [36,37].
FKGE sudėtyje yra daugybė veikliųjų
medžiagų. Pagrindiniai FKGE komponentai, nuo
kurių priklauso antiproliferacinis ir metabolinis
FKGE poveikis, yra 2-metoksi-benzokvinono ir
2,6-dimetoksi-benzokvinono molekulės. Hidvegi ir
bendraautorių atlikto tyrimo, naudojant odos
transplantato modelį, duomenys rodo, kad kiti
komponentai yra susiję su imunostimuliaciniu
FKGE poveikiu [28]. Kita vertus, Fajka-Boja kartu
su bendraautoriais savo tyrimo išvadose teigia, kad
FKGE slopina MHC-I komplekso eksrepsiją
piktybinių T ir B limfocitų paviršiuje, nors šio
proceso mechanizmas dar nėra visiškai aiškus.
Tikėtina, kad su šiuo fenomenu bent iš dalies yra
susijusi FKGE kvinonų frakcija. Pastebėta, kad
Jurkat linijos T limfocitus paveikus vien kvinonų
frakcija, MHC-I ekspresija sumažėja 70 proc. Po
pilno FKGE eksprakto poveikio, MHC-I ekspresija
ląstelių paviršiuje sumažėja iki 90 proc. [21] MHCI ekspresijos slopinimas ląstelėje yra lydimas
sumažėjusios intraląstelinio kalcio koncentracijos ir
tirozino liekanų fosforilinimo [21]. Be minėto
poveikio, FKGE skatina TNF-α, IL-2, IL-4 ir INF-γ
išskyrimą [16,38]. Apibendrinant, galima teigti,
kad priešvėžinis ir antimetastazinis FKGE poveikis
priklauso nuo imunomoduliacijos ir tiesioginio
citotoksinio veikimo.
FKGE,
skiriant
rekomenduojamomis
dozėmis, yra gerai toleruojamas. FKGE būdingas
paltus terapinis langas [26]. Skiriant FKGE,
pasireiškia ne vien tik priešnavikinis poveikis, bet
ir pagerėja vėžiu sergančių pacientų gyvenimo
kokybė [15]. Tai susiję su metaboliniu FKGE
poveikiu vėžinėms ląstelėms. FKGE sąveikauja su
PPP fermentais, slopina nukleorūgščių sintezę,
skatina gliukozės oksidaciją ir lipidų sintezę. Tai
slopina vėžnio proceso progresavimą, skatina
svorio augimą ir gerina bendrą organizmo būklę
[15, 39]. Pastebėta, kad FKGE pasižymi panašiu
metaboliniu poveikiu kaip ir imatinibas (Glivec®)
[40].
Tiriant FKGE poveikį skirtingoms vėžio
rūšims, buvo atlikta keliolika klinikinių tyrimų.

Vertinant tyrimų duomenis, pastebėta, kad FKGE
būdingas savitas preklinikinis ir klinikinis veikimo
profilis, priklausantis nuo skirtingų veikimo
mechanizmų derinio. Remiantis šiais duomenimis,
FKGE galėtų būti skiriamas kaip nereceptinis
maisto papildas vėžiu sergantiems pacientams, arba
kaip papildomas chemoterapijos komponentas.
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