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MECANISME ANTI-CANCER EXERCITATE DE ASTAXANTINĂ 
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Rezumat
Astaxantina naturală în calitate de antioxidant a demonstrat efecte terapeutice semnificative 
în afecțiunile induse de stresul oxidativ atât in vitro, cât și in vivo. Studiile recente au 
stabilit că astaxantina naturală are un efect anticancerigen puternic, ce are la bază nu 
doar proprietățile antioxidante ale pigmentului. Efectele antitumorale ale astaxantinei 
sunt atribuite diversităţii mecanismelor de interacţiune cu procesele metabolice din 
celulele canceroase, incluzând apoptoza, reducerea proliferării și angiogenezei, precum 
și inhibarea rezistenței la medicamentele antitumorale. Datorită acţiunii sale specifice 
asupra procesului patologic, de rând cu lipsa efectului toxic și pro-oxidativ, astaxantina 
ar putea fi un remediu important în prevenirea şi tratamentul diferitor forme de cancer.
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Introducere
Astaxantina (3,30-dihidroxi-b-b-caroten-4,40-diona), este un pigment ketocarotenoid 

roșu, cu structură similară β-carotenului, ce poate fi obținută din surse naturale, cum 
ar fi microalga Haematococcus pluvialis, drojdiile și crustaceele sau sintetizată chimic 
[13]. Astaxantina naturală posedă unul dintre cele mai puternice efecte antioxidante 
cunoscute, motiv pentru care este considerată un “super antioxidant”. Studiile 
comparative au arătat, că astaxantina naturală depăşeşte de șase mii de ori vitamina 
C, de o sută de ori vitamina E și de cinci ori β-carotenul după capacitatea de captare a 
oxigenului singlet - radical liber comun pentru sistemele biologice [2, 33]. Modul în 
care astaxantina neutralizează radicalii liberi agresivi este unul inofensiv pentru celulă, 
deoarece acest proces nu este însoţit de transformarea sa în radical activ – fenomen 
caracteristic majorității antioxidanților [1, 6].

Studiile experimentale, atât in vivo, cât și in vitro, au demonstrat efectul protector al 
astaxantinei în cazul leziunilor induse de stresul oxidativ [3, 42]. Datorită proprietăților 
sale antioxidante, astaxantina este studiată în calitate de potenţial agent terapeutic în 
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tratarea diverselor afecțiuni cardiovasculare și cerebrale [10, 39, 40, 50]. În studiile clinice 
cu utilizarea antioxidantului obținut din microalga Haematococcus pluvialis (93%), din 
creveți și somon (5%) și de sinteză (2%), au fost evaluate dozele, biodisponibilitatea 
și siguranța astaxantinei naturale [7, 33]. Până în prezent nu au fost raportate careva 
reacții secundare semnificative ale astaxantinei [43].

Efectul anticancerigen al astaxantinei naturale
Astaxantina naturală are un efect anticancerigen puternic, ce se manifestă în diferite 

tipuri de cancer şi care are la baza nu doar proprietățile antioxidante ale pigmentului 
[19]. Efectele antitumorale ale astaxantinei sunt atribuite acțiunii specifice asupra 
procesului patologic din celulele canceroase prin diverse căi, incluzând apoptoza, 
reducerea proliferării și angiogenezei, precum și inhibarea rezistenței la medicamentele 
antitumorale (Tabelul 1).

Tabelul 1. Efectele astaxantinei în diferite tipuri de cancer.
Tipul de 
cancer

Condițiile
experimentale

Acțiunea anticancerigenă a 
astaxantinei Referința

Cancerul 
oral In vivo

Inhiba proliferarea și invazia 
celulară.

Inhibă angiogeneza.

Lu, 2011 [22]
Kavitha, 2013 [25]
Kowshik, 2014 [29]

Cancer de 
colon

In vivo,
in vitro

Reduce incidența cancerului.
Inhibă proliferarea

Palozza, 2009 [36]
Nagendraprabhu,2011 [31]

Chia, 2012 [4]
Liao, 2013 [26]

Leucemia In vitro Descrește viabilitatea celulelor, 
induce apoptoza Kim, 2010 [23]

Cancer 
hepatic

In vivo,
in vitro

Inhiba proliferarea și invazia 
celulară.

Induce apoptoza mitocondrială

Song, 2011 [40]
Zhang, 2014 [47]

Cancerul 
pulmonar In vitro Inhibă proliferarea

Inhibă rezistența la medicamente

Yamadori, 2012 [45]
Liu, 2015 [27, 28]

Kai-Sheng Liao, 2016 [20]
Jen-Chung Ko, 2016 [24]

Cancerul 
mamar In vitro Inhibă proliferarea Zheng, 2012 [49]

Rolul astaxantinei în inhibarea proliferării celulelor canceroase
Unul din efectele antitumorale ale astaxantinei se bazează pe proprietatea acesteia 

de a inhiba mecanismele de proliferare a celulelor. Specificul tumorilor maligne constă 
în proliferarea rapidă, necontrolată a celulelor cancerigene cu migrarea acestora și 
dezvoltarea metastazelor. Proliferarea celulelor este un proces dependent de factorii de 
creștere și este reglată prin intermediul kinazei activate de mitogen (MAP-kinaza) și 
fosfatidil 3-kinazei, ce au un rol central în controlul modificărilor fenotipului celulelor 
[34, 37]. Astaxantina prezintă un evident efect anti-proliferativ în cazurile de cancer 
prin inhibarea acțiunii kinazelor respective, efect demonstrat pe liniile de celule 
hepatice canceroase. În plus, mai multe studii au indicat faptul că celulele normale nu 
sunt afectate sau sunt afectate mai puțin. De exemplu, în timp ce astaxantina a inhibat 
în mod semnificativ proliferarea liniilor de celule maligne CBRH-7919 de carcinom 
hepatic, SHZ-88 de adenocarcinom mamar la șobolani și de carcinom pulmonar uman 
Lewis, efectul său asupra liniei normale de hepatocite umane HL-7702 a fost minor 
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[40]. A fost determinată corelarea puternică dintre concentrația de astaxantină și 
efectul anti-proliferativ asupra celulelor după 24 ore de la introducerea carotenoidului.  
Cea mai sensibilă linie de celule tumorale a fost linia CBRH-7919 pentru care valoarea 
IC50 a fost de 39 pM astaxantină. 

Rolul astaxantinei în inhibarea proliferării celulelor canceroase
Unul din efectele antitumorale ale astaxantinei se bazează pe proprietatea acesteia 

de a inhiba mecanismele de proliferare a celulelor. Specificul tumorilor maligne constă 
în proliferarea rapidă, necontrolată a celulelor cancerigene cu migrarea acestora și 
dezvoltarea metastazelor. Proliferarea celulelor este un proces dependent de factorii de 
creștere și este reglată prin intermediul kinazei activate de mitogen (MAP-kinaza) și 
fosfatidil 3-kinazei, ce au un rol central în controlul modificărilor fenotipului celulelor 
[34, 37]. Astaxantina prezintă un evident efect anti-proliferativ în cazurile de cancer 
prin inhibarea acțiunii kinazelor respective, efect demonstrat pe liniile de celule 
hepatice canceroase. În plus, mai multe studii au indicat faptul că celulele normale nu 
sunt afectate sau sunt afectate mai puțin. De exemplu, în timp ce astaxantina a inhibat 
în mod semnificativ proliferarea liniilor de celule maligne CBRH-7919 de carcinom 
hepatic, SHZ-88 de adenocarcinom mamar la șobolani și de carcinom pulmonar uman 
Lewis, efectul său asupra liniei normale de hepatocite umane HL-7702 a fost minor 
[40]. A fost determinată corelarea puternică dintre concentrația de astaxantină și efectul 
anti-proliferativ asupra celulelor după 24 ore de la introducerea carotenoidului. Cea 
mai sensibilă linie de celule tumorale a fost linia CBRH-7919 pentru care valoarea 
IC50 a fost de 39 pM astaxantină. 

Un studiu separat a fost efectuat pentru a evalua capacitatea astaxantinei de a inhiba 
proliferarea celulelor maligne, comparativ cu alți carotenoizi, cum ar fi β-carotenul, 
capsantina și bixina. Experiențele efectuate asupra liniei de celule leucemice K562 au 
stabilit efectul antiproliferativ maximal al astaxantinei în cazul dozelor minimale de  
5 și 10 pM, urmat de bixină, β-caroten și capsantină în ordine descrescătoare [48]. 

Pe lângă mecanismul de reducere a activității MAP-kinazei, astaxantina 
împiedică proliferarea celulară prin reglarea expresiei proteinei proliferative ciclina 
D1 și a antigenului nuclear de proliferare celulară (PCNA) [25]. Acest mecanism 
de scădere a viabilității celulelor a fost demonstrat ca fiind dependent de doză și de 
durată într-un model de cancer oral la hamster și în cancerul de colon uman, linia  
celulară HCT-116 [36].

Astaxantina şi imunitatea celulară
Imunitatea celulară înnăscută este prima linie în răspunsul de apărare a organismului 

împotriva injuriilor generate de neoplasm şi este reprezentată de diferite tipuri de celule 
care eliberează mediatori solubili: citokine, chemokine, enzime proteolitice, radicali 
liberi, biomediatori (histamine). Astfel, concentraţiile metaloproteinazelor (MMP) - 
enzime proteolitice zinc-dependente produse de limfocite, granulocite, monocite, 
celulele neoplazice, stromale, şi vasculare, sunt frecvent corelate cu un prognostic 
rezervat al evoluției cancerului şi tumori extrem de agresive cu potenţial mare de 
metastazare. Celulele neoplazice pot induce sinteza diferitor tipuri de metaloproteinaze 
pentru care există inhibitori naturali. 

Într-un model de cancer oral la hamster au fost studiate efectele astaxantinei asupra 
exprimării unor metaloproteinaze specifice MMP-2 și MMP-9, sinteza cărora s-a redus 
semnificativ pe fonul unei creșteri a nivelului proteinelor inhibitoare ale MMP [25]. 
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Abilitatea astaxantinei de a remodela expresia metaloproteinazelor a fost demonstrată și 
în linia celulară de hepatom AH109A [31]. Astfel, prin inhibarea factorilor de invazie, 
astaxantina poate fi un remediu de o valoare incontestabilă în prevenirea invaziei 
celulelor canceroase și a metastazelor.

Rolul astaxantinei în inducerea apoptozei
Procesul de malignizare nu poate fi privit doar ca un efect al proliferării 

necontrolate a unor celule, care dereglează homeostazia tisulară. Transformarea 
tumorală este privită şi ca o posibilă consecinţă a dereglării procesului de apoptoză, 
ce asigură eliminarea celulelor în care apar mutaţii. Apoptoza este procesul de 
moarte celulară programată caracteristic organismelor multicelulare și care cuprinde 
numeroase evenimente celulare, incluzând fragmentarea nucleară, vezicularea celulară, 
fragmentarea ADN-ului cromozomial și, în final, moartea celulară [8,38]. În stare 
fiziologică normală, apoptoza reprezintă un proces reglementat şi important pentru 
ciclul vital al organismului. Perturbarea apoptozei poate fi una din cauzele cancerizării, 
iar celula este predispusă spre malignizare în cazul când instabilitatea genetică este 
asociată cu pierderea capacității de apoptoză. Una din căile de declanșare a apoptozei, 
în cazul celulelor maligne, este alterarea integrităţii membranei mitocondriale însoţită 
de creșterea expresiei proteinelor pro-apoptotice și exprimarea scăzută a proteinelor 
anti-apoptotice. În cazul celulelor canceroase, unde mecanismele morții programate 
sunt dereglate, apoptoza ar putea contribui la reducerea volumului tumorii, diminuând 
astfel sarcina tumorală și sporind speranța de viață [35]. Rezultatele cercetărilor axate 
asupra efectului astaxantinei în reglarea apoptozei mitocondriale au elucidat apariţia 
modificărilor în morfologia mitocondriilor - afectarea potențialului transmembranar 
al membranelor mitocondriale, dereglarea lanțului respirator și activităţii proteinelor 
apoptotice [40]. Într-un model de cancer oral la hamster a fost stabilit, că astaxantina 
poate induce apoptoza mitocondrială mediată de caspaze [22]. Interesant este faptul că, 
deși astaxantina a indus apoptoza în diferite tipuri de cancer, tot ea a suprimat apoptoza 
indusă și a inhibat puternic disfuncțiile mitocondriale induse într-o linie celulară de 
neuroblastom uman SH-SY5Y [17]. Diferențele se pot datora interacţiunii complexe 
și diverse dintre astaxantină și procesele biochimice ale apoptozei. În funcție de tipul 
de celule, astaxantina poate avea efecte diferite asupra apoptozei. Privite în ansamblu, 
aceste date sugerează că astaxantina poate induce, în mod specific, apoptoza mediată 
de mitocondrii în celulele canceroase. 

Rolul astaxantinei în inhibarea speciilor reactive de oxigen
Un alt mecanism de malignizare a celulelor este stresul oxidativ ireversibil cu 

acumularea de radicali liberi și specii reactive de oxigen. Dezechilibrul redox, datorită 
producerii anormale de radicali liberi, contribuie la progresia tumorii și este un semn 
distinctiv al mai multor tipuri de cancer [2,15]. Speciile reactive de oxigen pot participa 
la inițierea, progresia și răspândirea cancerului, acționând ca mesageri secundari în 
activarea și menținerea căilor de semnalizare specifice invaziei celulare [2]. Acest tip 
de molecule cu activitate de oxidanți pot fi inhibate de antioxidanții endogeni, dar a 
căror sinteză și activitate este perturbată în defavoarea lor, precum și de antioxidanții 
exogeni, cum ar fi astaxantina. 

Unii cercetători consideră că astaxantina ca antioxidant supresează conexiunile 
de comunicare tip GAP dintre celule tumorale, reducând proliferarea acestora, spre 
deosebire de β-caroten care stimulează intercomunicarea celulară. Unele studii recente 
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au raportat efectele pro-oxidante ale unor carotenoizi asupra celulelor canceroase, 
cu generarea de radicali liberi [9, 23], ceea ce împiedică aplicarea multor tipuri de 
antioxidanți în tratamentul cancerului. Antioxidanții de tipul β-carotenului sau a 
fenolilor au proprietatea de a genera radicali liberi agresivi care pot induce apoptoza în 
celulele considerate normale și de a inhiba apoptoza în celulele malignizate.

S-a demonstrat că astaxantina a atenuat producerea intracelulară a radicalului 
oxigen singlet prin restabilirea activității rețelei antioxidante specifice cu implicarea 
superoxiddismutazei și a catalazei în celulele U937 (linia de monocite ale limfomei 
leucemice umane) [11]. Într-un alt caz, astaxantina a inhibat proliferarea celulară în 
linia celulelor leucemice K562 și a indus apoptoza prin activarea căilor de inactivare a 
radicalilor liberi [4]. 

Prin urmare, unul din efectele astaxantinei de a inhiba proliferarea necontrolată a 
celulelor și de a restabili angajamentul apoptotic al celulelor este bazat pe proprietățile 
antioxidante ale astaxantinei.

Acţiunea astaxantinei asupra factorilor proinflamatori
Este cunoscut rolul inflamației în dezvoltarea cancerului [30]. Inflamația face 

parte din răspunsul biologic complex al țesutului la factorii nocivi externi și interni 
și se caracterizează prin reacții locale și generale cum ar fi producerea de citokine 
proinflamatorii și a factorului de necroză tumorală-α (TNF-α) [11,12]. Starea 
proinflamatorie, în interacțiune cu factorul genetic și factorii de mediu, declanșează 
apariția cancerului [6,12,21]. Sunt dovezi ce susțin premisa că medicamentele 
antiinflamatorii, cum ar fi inhibitorii de aspirină sau ciclooxigenază-2, ar putea reduce 
recurența tumorii [4,14]. Factorul nuclear kappa-B (NF-kB) inițiază răspunsul inflamator 
și poate controla proliferarea celulelor și creșterea angiogenezei prin inducerea factorilor 
de creștere [21]. Prin urmare, medicamentele care suprimă calea NF-kB pot fi esențiale 
pentru tratarea cancerului. 

A fost studiată acţiunea astaxantinei asupra factorului nuclear kappa în cancerul 
de colon şi stabilit efectul anti-cancer al carotenoidului prin inducerea apoptozei 
mitocondriale și reglarea expresiei NF-kB [31]. În calitate de mediatori dintre 
astaxantină și NF-kB au fost identificate unele specii reactive de oxigen (ROS). În linia 
de celule mieloidale umane U937, care secretă citokine, astaxantina a inhibat activarea 
indusă de ROS a factorului de transcripție NF-κB, care la rândul său a suprimat în mod 
eficient producția de citokine inflamatorii [11,41].

Utilizarea astaxantinei în tratamentul cancerului
De rând cu cercetările privind implicarea astaxantinei în procesele metabolice 

din celulele malignizate, a fost studiată şi posibilitatea utilizării acesteia în calitate 
de remediu în tratamentul cancerului. Unul din medicamentele de primă intenţie în 
tratamentul cancerului este pemetrexedul, care se comportă ca un antifolat multi-ţintă 
prin inhibarea timidilat sintetazei (TS), dihidrofolat reductazei (DHFR) şi glicinamid 
ribonucleotid formiltransferazei (GARFT) - enzime cheie folat-dependente în biosinteza 
de novo a nucleotidelor timidinice şi purinice [18]. Pemetrexedul a fost aprobat în 
terapia de întreținere în cazul cancerului pulmonar avansat fără celule mici [5]. În acest 
tip de cancer, supraexprimarea TS este asociată cu prognosticul prost al evoluției bolii 
[16]. Folosind liniile celulare de cancer pulmonar uman H1650 și H1703, tratate cu 
pemetrexed asociat cu astaxantină, s-a constatat că astaxantina a sporit sensibilitatea 
celulelor canceroase la pemetrexed, ceea ce a dus la scăderea semnificativă a expresiei 
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TS. Datorită faptului, că astaxantina sporeşte efectul citotoxic al pemetrexedului în 
celulele de cancer pulmonar fără celule mici, conceptul de pemetrexed combinat 
cu astaxantina pare să prezinte o strategie valabilă pentru tratamentul acestui tip  
de cancer [20, 26]. 

Un alt medicament activ în cazul cancerului pulmonar fără celule mici este 
mitomicina C, utilizată pe scară largă în chimioterapia cancerului în calitate de 
antibiotic antitumoral. Ca și în cazul pemetrexedului, s-a constatat o sporire evidentă a 
sensibilităţii celulelor canceroase la mitomicina C în prezenţa astaxantinei [24].

Concluzii
Efectul antitumoral al astaxantinei a fost demonstrat pe diferite modele și linii 

celulare de cancer. Efectul anticancer al acestui antioxidant natural are la bază implicarea 
sa în mecanismele multifactoriale de dezvoltare și evoluție a procesului de neoplazie. 
Cele mai recente studii au demonstrat capacitatea astaxantinei de a spori toxicitatea 
medicamentelor specifice pentru celulele tumorale. Datorită acţiunii sale specifice 
asupra procesului patologic, diversităţii mecanismelor de interacţiune cu procesele 
metabolice din celulele canceroase, de rând cu lipsa efectului toxic și pro-oxidativ, 
astaxantina ar putea fi un remediu important în prevenirea şi tratamentul diferitor forme 
de cancer.
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