Tripla terapie antioxidantă, o alternativă pentru
pacienții cu afecțiuni hepatice cronice

STUDIU PROSPECTIV
INTERVENȚIONAL
MULTICENTRIC STEABLOCK
Evoluția Trigliceridelor

Evoluția TGP
S

ubliniem rezultatele deosebite în urma terapiei cu
Steablock®, în ceea ce privește pacienții cu valori ale
transaminazelor mari, peste 80 U/L. În cazul pacienților
din studiu, valorile TGP crescute peste 80 de unitati U/L au
fost înregistrate la 217 pacienți, cu o medie la T0 de
123.08 U/L. În urma celor 6 luni de studiu, valorile s-au
normalizat la 29% dintre pacienți. Valorile TGP au scăzut
cu până la 85% (dar au rămas peste valoarea de 40 U/L) la
61% de pacienți. Media valorilor TGP la momentul T6 s-a
redus cu 45%.
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nalizând cei 474 de pacienți cu valori crescute ale
trigliceridelor de peste 200 mg/dl, s-a observat că la
sfârșitul studiului, 24% au avut valori normale (sub 150 mg/
dl), 61% au înregistrat scăderi de până la 50% (cu valoare
finală > 150 mg/dl), 13% nu au răspuns la tratament și 1% nu
au finalizat studiul.
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voluția trigliceridelor (TG) a fost un alt marker important
al studiului. Acestea au avut o scădere per total între 6
și 20%, cu o medie de 14.7% în cele 6 luni de administrare
Steablock, rezultatul fiind înalt semnificativ statistic
(p<0.001).
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Evoluția TGO

n cazul pacienților din studiu, valorile TGO crescute
cu o valoare de peste 80 de unitati U/L au fost
înregistrate la 143 pacienți. În urma celor 6 luni de studiu,
valorile s-au normalizat la 37% dintre pacienti. La 57%
dintre pacienți au scăzut cu până la 84% dar au rămas
peste valoarea de 40 U/L. Media valorilor TGO la
momentul T6 s-a redus la jumatate.
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Concluzii
1) Formula Steablock® a
contribuit la remiterea
steatozei hepatice la 1 din
10 pacienți si a redus gradul
steatozei hepatice la 6 din
10 pacienți, în timpul celor 6
luni de administrare.
2) Valorile transaminazelor s-au
normalizat sau au avut
reduceri importante la 9 din
10 pacienți cu valori peste
80 U/L.
3) 1 din 4 pacienți care la
începutul studiului au avut
un nivel crescut al
trigliceridelor (peste 200
mg/dl), au revenit la un nivel
optim (sub 150 mg/dl) la
finalul studiului.
4) Colesterolul total a avut o
scădere între 1-11%.
5) LDL colesterol a avut o
scădere cu 10.1%.
6) Glicemia a avut o reducere
cu 4.7%.

7) Nivelul HDL colesterol a fost
unul constant de-a lungul
celor 6 luni de studiu, având
o ușoară creștere de 1.6%.
8) Steablock® poate fi utilizat
încă din fazele incipiente ale
afectării hepatice (steatoză
indiferent de grad și
steatohepatită) și până în
fazele cronice (reprezentate
de hepatită sau ciroză).
9) Pacienților participanți la
studiu nu li s-a impus niciun
regim igieno-dietetic
dedicat, astfel încât
rezultatele reflectă cu
acuratețe eficiența formulei.
10) Numărul mare de pacienți
participanți la studiu (1718)
confirmă eficiența și
siguranța utilizării
produsului.

