
Vol. 7, Nr. 1, An 201430

PRACTICA FARMACEUTICĂ

Testare in vivo a produsului 
fi toterapeutic „Ficat Sănătos“, 
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Rezumat
Capsulele „Ficat Sănătos“ au fost testate clinic în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțiose și Tropicale 
„Dr. Victor Babeș“, București. Au fost monitorizați 20 de pacienți cu hepatită cronică virală C pe o 
perioadă de 6 luni. Pacienții au fost examinați de către specialistul infecționist în colaborare cu specialistul 
nutriționist și s-au executat determinări paraclinice seriate, seminifi cative pentru evoluția hepatitei 
cronice cu virus C (hemoleucograma cu formula leucocitară, ALT, AST, GGT, colesterol și fracții, glicemia, 
electroforeza proteinelor serice, indicii de coagulare, ARN – HCV). De asemenea, s-a efectuat o examinare  
prin prisma calității vieții prin aplicarea de chestionare. A fost evaluată și evoluția indicatorilor somatici, 
precum și ai stării generale fi zice și psihice a pacienților.
S-a constatat ameliorarea valorilor transaminazelor la peste 60% dintre pacienți. De asemenea, s-a 
îmbunătățit starea generală, a crescut apetitul alimentar (85% dintre pacienți), a crescut indicele de masă 
corporală (50% dintre pacienți) și s-a ameliorat astenia la toți pacienții. Nu s-au înregistrat reacții 
adverse, produsul fi ind bine tolerat.

Cuvinte cheie: hepatita virală C, transaminaze, fi cat 

CONTEXT
Datele stati sti ce situează România pe locul I în Europa 
în ceea ce privește hepati ta C, fi ind înregistrate 

aproximati v un milion de persoane infectate cu acest 
virus. 
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Există numeroase grupe de populaţie expuse factorilor 
de risc la îmbolnăvire precum: transfuzii, intervenţii 
chirurgicale, tratamente stomatologice, seringi 
nesterile.

Având în vedere numărul mare de pacienţi afl aţi în 
categoria non-responder sau pentru care interferonul 
nu poate reprezenta o opţiune de tratament, ne-am 
propus realizarea unui studiu care să evalueze impactul 
fi toterapiei asupra evoluţiei hepati tei virale cronice în 
diverse stadii de afectare hepati că.

În acest scop, am uti lizat un preparat realizat in 
Laboratoarele Fares Bio Vital Orăști e, produs 
condiţionat sub formă de capsule, din extracte de 
plante medicinale: extract de fructe de armurariu 
(Silybi mariani fructus) standardizat în min. 85% 
silimarină 144 mg, extract de Schisandra chinensis 
standardizat în min. 1% schisandrină 144 mg, extract 
de frunze de anghinare (Cynarae folium) standardizat 
în min. 2,5% cinarină 72 mg, extract de rostopască 
(Chelidonii herba) standardizat în min. 2% chelidonină, 
extract de rădăcină de păpădie (Taraxaci radix) 
standardizat în min. 5% polifenoli, extract de sulfi nă 
(Meliloti  herba) standardizat în min. 5% polifenoli. 
Fitopreparatul este desti nat bolnavilor cu hepati tă 
cronică virală, hepati te toxice etanolice și 
medicamentoase, steatoză hepati că.

METODE
În perioada iunie 2007 – iunie 2008,  au fost 
monitorizaţi 20 de pacienţi: 12 femei și 8 bărbaţi, care 
nu au prezentat semne de dezechilibru metabolic al 
afecţiunii hepati ce cronice la începutul sau pe 
parcursul studiului (ciroza decompensată). Au fost 
incluși în lotul de studiu pacienţii cu hepati tă cronică 

virală VHC, pacienţii fi ind selectaţi pe 
baza criteriilor de includere/excludere 
defi nite, parte a protocolului de studiu 
clinic.

Pacienţii au fost examinaţi de către 
specialistul infecţionist/nutriţionist. S-au 
realizat determinări paraclinice seriate, 
semnifi cati ve pentru evoluţia hepati tei 
cronice cu virus C (hemoleucogramă cu 
formula luecocitară, ALT, AST, GGT, 
colesterol și fracţii, glicemia, 
electroforeza proteinelor serice, indici 
de coagulare, ARN – HCV). S-a evaluat 
statusul nutriţional (detalii despre sti lul 
de viaţa alimentar și determinare de 
parametri antropomorfi ci: greutate, 

înălţime, BMI, circumferinţă abdominală, pliu cutanat 
latero-abdominal, circumferinţa masei musculare a 
braţului) și s-au completat chesti onare de calitate a  
vieţii.

S-a efectuat un studiu randomizat comparati v care s-a 
derulat în două etape de câte 6 luni. În prima etapă au 
fost incluși 7 pacienţi (sublotul 1) cu o medie de vârstă 
de 45,5 ani, în etapa a doua au fost incluși 13 pacienţi 
(sublotul 2) cu media de vârstă de 43 de ani.

Lotul martor a fost compus din 13 pacienţi care au fost 
și ei incluși în testare după 6 luni (formând sublotul II ). 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Procentul pacienţilor cu scăderea  ALT cu > 20% după 6 luni 
de tratament cu „Ficat Sănătos“ 

Impactul subiecti v al produsului „Ficat Sănătos“ asupra 
calităţii vieţii



Vol. 7, Nr. 1, An 201432

PRACTICA FARMACEUTICĂ

Sublotul 1 a primit produsul „Ficat Sănătos“ în doză de 
3 capsule pe zi, cu o jumătate de oră înainte de masă.

REZULTATE
1. Studiul parametrilor paraclinici

S-a constatat reducerea valorilor transaminazelor cu 
> 20% la peste 60% dintre pacienţii din sublotul 1 tratat 
cu produsul „Ficat Sănătos“ și cu numai 12% la sublotul 
2 (care nu au primit nici un tratament pe parcursul 
celor 6 luni).

2. Evoluţia indicatorilor somati ci

Analiza fi șelor de nutriţie (parametri somati ci) a pus în 
evidenţă o creștere semnifi cati vă a IMC (indice de 
masă corporală = greutatea/talia2) în 50% dintre cazuri.

3. Indicatori ai stării generale fi zice și psihice

Studiul a evidenti at creșterea evidentă a calităţii vieţii.

Astf el, după cele 6 luni de tratament, pacienţii din 
sublotul tratat cu „Ficat Sănătos“ au prezentat:

• creşterea tonusului general (90%)
• creşterea apeti tului (85%)
• ameliorarea asteniei (100%)

CONCLUZII
În urma testelor, produsul „Ficat Sănătos“ a dovedit 
atât un benefi ciu terapeuti c obiecti v: ameliorarea 
transaminazelor (ALT) la pacienţii cu hepati tă cronică 
virală C, cât și un benefi ciu defi nit prin indicatori 
subiecti vi: îmbunătăţirea stării generale a acestor 
pacienţi.

S-a constatat ameliorarea valorilor transaminazelor la 
peste 60% dintre pacienţi, valori în concordanţă cu o 
serie de trialuri internaţionale cu produse având la 
bază în special silimarina. De asemenea, s-a 
îmbunătăţit starea generală a acestor pacienţi, a 
crescut apeti tul alimentar (85% dintre pacienţi), a 
crescut indicele de masă corporală (50% dintre 
pacienţi) și s-a ameliorat astenia la toţi pacienţii. 
Impactul asupra calităţii vieţii pacienţilor cu boală 
cronică nu este de neglijat, având în vedere evoluţia 
îndelungată a acestei boli (10-30 de ani) și numărul 
mare de pacienţi afl aţi în categoria non-responder sau 
pentru care interferonul nu poate reprezenta o opţiune 
de tratament; din acest punct de vedere studiul a 
evidenţiat benefi ciul terapeuti c evident al 
tratamentului cu capsulele „Ficat Sănătos“, peste 90% 
dintre pacienţi apreciind o îmbunătăţire a stării 
generale, cu ameliorarea asteniei și creșterea tonusului 
general.

Pe parcursul celor 6 luni de tratament, nu s-au 
înregistrat reacţii adverse, produsul fi ind bine tolerat.

FARES este liderul pieţei ceaiurilor și remediilor din 
plante medicinale în România, respectând tradiţia 
seculară moștenită de la strămoșii daci și conti nuând 
cu pasiune munca lui Andrei Farago, pionierul 
fi toterapiei de la noi, de peste 80 de ani. Dovadă a 
identi tăţii sale ecologice și românești , Fares își 
desfășoară actvitatea și culti vă plantele medicinale 
aproape de Sarmizegetusa, descoperind moduri noi de 
a folosi plantele în slujba sănătăţii oamenilor.
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