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Importância do alho e de seus componentes em câncer e doença cardiovascular 

Extrato de Alho Envelhecido evita diminuição do número e atividades de Células NK em pacientes com 

câncer em estágio avançado 
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Resumo 

O extrato de alho envelhecido (AGE) tem atividades biológicas múltiplas, incluindo efeitos 

imunomoduladores e antioxidantes. É usado como componente principal de tônicos e 

medicamentos sem prescrição médica, na prevenção de resfriados e em suplementos 

dietéticos. Pacientes com câncer avançado sofrem de declínio das funções imunes e qualidade 

de vida (QV). Os participantes do estudo eram pacientes com inoperável câncer colorretal, de 

fígado ou pancreático. Em um estudo duplo-cego randomizado, AGE foi administrado para um 

grupo e placebo foi administrado a outro por 6 meses. O “endpoint” primário foi um 

questionário de QV com base na Avaliação Funcional do “Câncer Therapy” (FACT). Os 

“subendpoints” foram manifestados nas mudanças da atividade das células-NK (Natural Killer) 

através do nível de cortisol salivar antes e depois da administração do AGE. De 55 pacientes 

convidados a participarem do experimento, 50 (91%) concordaram em se inscrever. Eles 

consistiram em 42 pacientes com câncer de fígado (84%), 7 pacientes com câncer de pâncreas 

(14%), e um paciente com câncer de cólon (2%). O cumprimento da prescrição medicamentosa 

foi relativamente bom em ambos os grupos, AGE e placebo. Embora não houvesse diferença 

na QV, tanto o número de células NK quanto a atividade das células NK aumentaram 

significativamente no grupo AGE. Nenhum efeito adverso foi observado em ambos os grupos. 

O estudo mostrou que a administração de AGE para pacientes com câncer avançado do 

sistema digestivo melhorou a atividade das células NK, mas não causou melhora na qualidade 

de vida. 


