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Carcinomul  hepatocelular  (HCC)  este  o  afecțiune  malignă  cu  prognostic  prost  și  se  numără  printre  cauzele  
comune  ale  deceselor  cauzate  de  cancer  la  nivel  mondial.  Riscul  de  HCC  crește  cu  mai  mulți  factori  de  risc  și  co

Opțiuni  multiple  de  tratament,  inclusiv  metode  curative  și  tratamente  adjuvante  și  paliative,  sunt  
disponibile  pentru  HCC.  Aceste  tratamente  includ  rezecția  chirurgicală,  transplantul  de  ficat,  ablația  cu  
radiofrecvență,  chemoembolizarea  trans-arterială  (TACE),  radioembolizarea,  imunoterapia,

Carcinomul  hepatocelular  (HCC)  este  acum  al  cincilea  cel  mai  frecvent  cancer  și  a  treia  cauză  de  deces  cauzat  
de  cancer  la  nivel  mondial,  estimat  de  Organizația  Mondială  a  Sănătății  [1].  HCC  este  cel  mai  frecvent  tip  de  cancer  
hepatic  primar,  iar  majoritatea  cazurilor  de  HCC  (>  80%)  au  apărut  în  Asia  de  Est  și  Africa  sub-sahariană  [2].  Potrivit  
Observatorului  Global  al  Cancerului,  2020,  HCC  reprezintă  7,3%  din  cazurile  noi  și  10,0%  din  decesele  din  toate  
tipurile  de  cancer  în  Myanmar  [3].  Ciroza  hepatică  (COL)  este  un  factor  de  risc  semnificativ  pentru  HCC  și  poate  fi  
cauzată  de  hepatită  virală  cronică,  alcoolism  cronic,  boli  metabolice  moștenite  și  hemocromatoză  genetică.  Ciroza  
preexistentă  se  găsește  la  peste  80%  dintre  persoanele  diagnosticate  cu  HCC.  În  general,  o  treime  dintre  pacienții  
cu  ciroză  vor  progresa  la  CHC  în  timpul  vieții  [4].

factori.  Factorii  de  risc  binecunoscuți  ai  HCC  includ  ciroza,  infecția  cronică  cu  virusul  hepatitei  B  (VHB),  infecția  
cu  virusul  hepatitei  C  și  boala  metabolică  a  ficatului.  Multe  modalități  eficiente  de  tratament  pentru  HCC  au  fost  
utilizate  în  tratamentul  clinic,  cum  ar  fi  hepatectomia,  chemoembolizarea  arterială  transhepatică  (TACE),  ablația  cu  
radiofrecvență  și  agenții  chimioterapeutici.  Compușii  din  plante  ar  putea  afecta  toate  fazele  HCC,  inclusiv  inițierea,  
promovarea  și  progresia.  Prin  urmare,  medicamentele  cu  formula  compozită  pe  bază  de  plante  sunt  promițătoare  
pentru  prevenirea  invaziei  și  proliferării  celulelor  tumorale.  În  acest  raport  de  caz,  prezentăm  un  pacient  de  sex  
masculin  din  Myanmar,  în  vârstă  de  71  de  ani,  cu  HCC  cu  hepatită  B.  În  primul  rând,  hepatologii  lui  l-au  sfătuit  să  facă  
TACE  sau  rezecție  hepatică.  Cu  toate  acestea,  nu  a  fost  de  acord  cu  aceste  planuri  de  tratament  și  a  decis  să  fie  
tratat  cu  medicamente  integrative.  A  fost  tratat  cu  tenofovir  și  suplimente  pe  bază  de  plante,  cum  ar  fi  ciulinul  de  
lapte  (silimarină),  extract  de  mușețel  care  conținea  apigenină,  luteolină,  resveratrol,  extract  de  ceai  verde  care  
conține  galat  de  epigalocatechină  și  licopen.  Pacientul  este  stabil  clinic,  cu  o  reducere  a  nivelurilor  de  AFP  în  timpul  
urmăririlor.  După  6  luni  de  tratament  cu  medicamente  integrative,  nivelul  AFP  a  ajuns  la  normal  și  nu  a  existat  nici  
un  HCC  la  CT  la  20  de  luni  de  la  inițierea  tratamentului.  Mai  mult,  ADN-ul  HBV  a  devenit  nedetectat  după  3  luni  de  

tratament.  Acest  caz  poate  oferi  informații  utile  pentru  tratarea  HCC  cu  medicina  integrativă.

Pacienții  infectați  cu  VHB  care  fumează  intens  și  consumă  alcool  provoacă  creșterea  riscului  de  HCC  de  9  ori  [6].

Alți  factori  de  risc  semnificativi  ai  HCC  includ  infecțiile  (virusul  hepatitei  B-VHB,  virusul  hepatitei  C-VHC,  dorlotele  
hepatice  în  zone  endemice),  factorii  comportamentali  (alcool,  tutun),  aflatoxinele  și  factorii  metabolici  (excesul  de  
grăsime  corporală).  În  2015,  VHB  a  fost  responsabil  pentru  33%  din  mortalitatea  prin  cancer  hepatic;  alcool  pentru  
30%,  VHC  pentru  21%  și  alte  cauze  pentru  16%  [5].  Replicarea  virală  activă  este  asociată  cu  un  risc  mai  mare  de  HCC,  
iar  infecția  activă  de  lungă  durată  cu  inflamație  care  duce  la  ciroză  este  evenimentul  crucial  care  crește  riscul.

Rezumate
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(Extract  din  seminte  de  ciulin  de  lapte  (standardizat  la  80%  silimarina  200  mg:  1  comprimat  BD),  musetel  (musetel

Dorim  să  vă  prezentăm  un  bărbat  în  vârstă  de  71  de  ani  care  are  HCC  cu  COL  HBV  pozitiv  subiacent.  La  începutul  lui  2017,  hei

alte

4,1%,  respectiv.  Principalii  factori  care  afectează  supraviețuirea  pe  termen  lung  la  acești  pacienți  sunt  cei  timpurii

a  doua  opinie  și  ulterior  consultat  cu  un  alt  hepatolog.  De  data  aceasta,  medicul  hepatolog

activitate  în  celulele  hepatomului  și  activitate  hipolipidemică  la  șobolanii  hepatatomici.  Alte  plante  din  plante  precum

în  ultimele  decenii,  în  special  în  China.  Studiile  au  arătat  că  medicamentele  tradiționale  pe  bază  de  plante  ar  putea

Este  benefic  nu  numai  pentru  reglarea  virusului  HCC  stimulat,  ci  și  reducerea  efectelor  secundare  ale  chimioterapiei

Terminalia  chebula

starea  de  performanță  și  rezerva  funcției  hepatice  și  necesită  o  abordare  multidisciplinară  [7].  Conform

Polygonum  cuspidatum

,

x  1,3  cm)  în  segmentul  VII  al  lobului  drept  al  ficatului.  Alte  constatări  au  fost  AST  crescut,  FibroScan  -  8,5

realizează  rate  de  supraviețuire  la  5  ani  de  50-75%.  Majoritatea  pacienților  cu  HCC  sunt  diagnosticați  la  nivel  intermediar

Phyllanthus  niruri

etc.  induc  apoptoza,  acționează  ca  agenți  hepatoprotectori  și  facilitează

Annona  atemoya

a  suferit  o  scădere  în  greutate  inexplicabilă.  Prin  urmare,  a  fost  supus  unui  control  medical  și  a  fost  găsit

,

Diagnosticul  tumorilor  și  tratamentul  pacienților  cu  terapii  eficiente.  Pacienții  diagnosticați  precoce  vor  fi

extract  care  contine  apigenina  50  mg:  1  capsula  BD),  luteolina  (extract  care  contine  luteolina

i-a  sugerat  să  facă  o  rezecție  hepatică.  Prin  urmare,  nu  a  fost  de  acord  cu  planul  de  tratament  și  a  venit  la  FAME

longa

întârzie  progresia  tumorii,  crește  rata  de  supraviețuire  și  îmbunătățește  calitatea  vieții  datorită  sinergicului

Glycyrrhiza  glabra

kPa  (F2  pentru  hepatita  B)  și  anticorpi  HCV  negativi.  La  acel  moment,  tenofovir  a  fost  început  pentru  VHB

conțin  componente  definite  chimic  care  pot  proteja  ficatul  de  leziuni  oxidative,  pot  îmbunătăți

stadii  avansate  și  nu  există  un  tratament  standard  pentru  acești  pacienți  cu  HCC  nerezecabil  [9].

Eclipta  alba

,

Boerhavia  diffusalongum

mai  probabil  să  răspundă  la  tratament  și  să  aibă  supraviețuire  pe  termen  lung  [8].  Din  păcate,  doar  30%  dintre  pacienți

Silybum  marianum

Opțiuni  eficiente  de  chimioterapie/radioterapie.  Plante  precum

Clinica  din  5  aprilie  2017  urmează  să  fie  tratată  cu  medicină  integrativă.  A  fost  tratat  cu  Hepa-B®

extract  48  mg,  extract  30  mg,  extract  24  mg,

[10].

piper

o  revizuire  sistematică  și  meta-analiză,  rata  de  supraviețuire  la  un  an  a  HCC  în  țările  asiatice  a  fost  de  34,8%,

eliminarea  virusului,  oprirea  fibrogenezei  și  creșterea  tumorii.  Ceaiul  verde  s-a  dovedit,  de  asemenea,  antiproliferativ

S-au  acumulat  studii  privind  prevenirea  și  tratamentul  folosind  suplimente  din  plante  împotriva  HCC

Ganoderma  lucidium

,

Podophyllum  hexandrum

100  mg:  1  capsulă  BD),  resveratrol  (resveratrol  din  extract  de  struguri  și  50  mg:  1

au  VHB  și  alfa-fetoproteină  crescută  (AFP  =  967,6  UI/mL).  Apoi  s-a  consultat  cu  un  hepatolog  și  a

,

(

curcumă

Andrographis  paniculata,

extract  12  mg  și  extract  6  mg:  2  capsule  de  două  ori  pe  zi  (BD)),  MilkThistle

,

rata  de  supraviețuire  pe  trei  ani  a  fost  de  19%,  rata  de  supraviețuire  pe  cinci  ani  a  fost  de  18,1%,  iar  rata  de  supraviețuire  pe  zece  ani  a  fost

infec ie.  A  fost  trimis  la  un  spital  privat  pentru  un  tratament  pentru  cancer  (?  TACE).  A  vrut  să  ia  o

recuperarea  antioxidantului  pentru  a  preveni  ficatul  de  afectarea  oxidativă.  Prin  urmare,  plantele  din  plante  sunt

Picrorhiza  kurroa

Phyllanthus  amarus

chimioterapie  și  tratamente  antivirale.  Tratamentul  HCC  depinde  de  stadiul  tumorii,  pacient

Thymus  vulgaris

Tomografia  computerizată  (CT)  la  (3.3.2017)  a  evidențiat  doi  noduli  intrahepatici  (2,8  x  2,3  cm  și  1,9).

,

beneficiază  de  terapii  curative  precum  rezecția,  ablația  percutanată  sau  transplantul  și

prezentarea  cazului
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Discuții

Nivelul  AFP  a  început  să  scadă  la  3  luni  după  terapia  cu  suplimente  și  atinge  normal  după  6  luni  de  tratament.  
După  aceea,  rămâne  normal  pe  toată  durata  urmăririi  timp  de  4  ani  și  7  luni.  Nici  ADN-ul  HBV  nu  a  fost  detectat  
după  6  luni  de  tratament.  Nodulii  HCC  au  dispărut  în  recheck  CT  efectuat  la  20  de  luni  după  inițierea  tratamentului.  
Constatările  USG  ale  următoarelor  vizite  rămase  au  raportat  doar  hepatită  cronică/COL.  Pacientul  rămâne  stabil  
fără  a  raporta  efecte  secundare  în  perioada  de  urmărire  de  4  ani  și  7  luni.

După  3  luni  de  tratament  de  mai  sus,  s-a  constatat  că  ADN-ul  VHB  este  de  20  UI/mL  la  (10.7.2017)  și  AFP  a  fost  
redus  la  20,8  UI/mL.  Ag  II  qHBs  a  fost  de  319,2  UI/mL,  iar  ultrasonografia  (USG)  a  arătat  lobul  drept  al  HCC  al  
ficatului  (2,7  x  2,9  x  2,6  cm)  cu  COL  subiacent.

rezultate

capsula  BD),  GreenTea  (epigalocatechin-3-galat  (EGCG)  din  extract  de  ceai  verde  150  mg:  1  capsula  BD),  Tomatec®  
(licopen  din  extract  de  roșii  10  mg:  1  comprimat  BD)  împreună  cu  tenofovir  300  mg  o  dată  pe  zi.

Pe  parcursul  perioadei  de  tratament,  pacientul  a  obținut  o  supraviețuire  fără  progresie  de  4  ani  și  7  luni  cu  
scăderea  nivelului  de  AFP  și  a  rămas  stabil  clinic.  După  6  luni  de  tratament,  nivelurile  de  AFP  au  ajuns  la  normal  
și  ADN-ul  HBV  nedetectat.  Peste  1  an  de  tratament  (adică,  la  20  de  luni  de  la  diagnosticul  inițial  de

Are  antecedente  de  hipotensiune  arterială,  hiperplazie  benignă  de  prostată  și  tuberculoză  (tratată  în  2005).  A  
avut  un  istoric  de  spitalizare  în  2005  pentru  TBC  într-un  spital  privat.  Este  căsătorit  și  are  2  copii.  Este  un  ofițer  
guvernamental  pensionar  din  sectorul  agricol.  Are  o  istorie  de  fumat  (2  ani)  și  băutură  socială.  Nu  există  
antecedente  de  boală  similară  în  familia  lui.  Nu  a  fost  vaccinat  pentru  HBV.

Acesta  este  un  caz  de  HCC  care  a  fost  tratat  numai  cu  medicamente  integrative  fără  a  primi  tratament  
chirurgical  sau  TACE.  La  momentul  raportării,  supraviețuirea  globală  (SG)  a  pacientului  era  de  4  ani  și  7  luni  
după  ce  a  fost  diagnosticat  cu  HCC.  Cu  toate  acestea,  conform  unui  studiu  clinic  cu  2887  de  pacienți  din  China,  
supraviețuirea  mediană  a  fost  de  numai  9  luni  (95%  CI  11,0-13,0).  În  plus,  sistemul  de  operare  a  fost  de  doar  
19,5%  la  cinci  ani.  Cu  tratamentul  chirurgical,  supraviețuirea  mediană  a  fost  de  20,5  luni,  iar  OS  la  cinci  ani  a  fost  
de  42,9%.  Cu  TACE,  supraviețuirea  mediană  a  fost  de  7  luni,  iar  OS  la  cinci  ani  a  fost  de  7,6%.  Cu  doar  tratament  
conservator,  supraviețuirea  mediană  a  fost  de  2  luni  și  OS  la  cinci  ani  de  5,1%  [11].

Scanarea  CT  (reverificare)  pe  24.12.2018  nu  dezvăluie  niciun  ganglion  HCC.  Cu  toate  acestea,  există  chisturi  
și  noduli  mici  în  segmentul  VII.  Nodulul  mic  este  prea  mic  pentru  a  fi  caracterizat.  USG  a  raportat  SOL  în  lobul  
drept  al  ficatului  până  în  iulie  2019.  După  aceea,  a  raportat  doar  hepatită  cronică/COL.  QHBs  Ag  II  a  fost  încă  
pozitiv  până  la  ultima  urmărire.

După  6  luni  de  tratament,  AFP  a  devenit  normal  (2,16  UI/mL),  iar  ADN-ul  VHB  nu  a  fost  detectat.  Cu  toate  acestea,  
qHBs  Ag  II  era  încă  prezent  (831  UI/mL),  iar  segmentul  VII  HCC  al  lobului  drept  al  ficatului  (3,2  x  3,5  cm)  a  fost  
încă  găsit  în  USG.  După  aceea,  AFP  rămâne  normală  în  timpul  vizitelor  de  urmărire.
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diferite  linii  de  celule  HCC  (HepG2  și  Hep3B),  exercită  citotoxicitate,  induc  apoptoza  și  provoacă  ciclul  celular

Celulele  HCC,  induc  diferențierea  celulelor  și  apoptoza,  inhibă  invazia  celulelor  HCC  și  metastazele  la  distanță,

modularea  mecanismelor  de  apărare  antioxidantă.  Astfel,  suplimentarea  cu  luteolină  poate  ajuta  la  siguranța

(musetel)  este  o  planta  medicinala  bine  documentata  cu  antiinflamatoare,

recunoașterea  apigeninei,  un  compus  flavonoid  din  mușețel,  ca  agent  chimiopreventiv  al  cancerului

scade  proliferarea  celulară,  crește  apoptoza  și  activează  sistemul  de  detoxifiere  în  NDEA  indusă

activitate  antitumorală  pentru  HCC.

in  vivo

a  fost  bine  studiat  că  luteolina  poate  induce  oprirea  ciclului  celular  sau  apoptoza  și  poate  sensibiliza  moartea  celulelor  apoptotice

celule  canceroase  umane.  Eficacitatea  luteolinei  ca  agent  anti-HCC  este  mediată  de  căile  intracelulare,

Luteolina,  un  flavonoid  din  multe  plante,  prezintă  activitate  anticanceroasă  în  multe  celule  canceroase,  inclusiv  HCC.

extractul  total,  silimarina  și  silibinina  exercită  anti-HCC

proliferarea  și  induce  apoptoza  în  linia  de  celule  HCC  umană  HepG2  [14].  silimarina  

ar  putea  suprima  hepatocarcinogeneza  indusă  de  -nitrosodietilamină  (NDEA)  la  șobolani  prin

și  a  indus  activitățile  enzimelor  antioxidante  hepatice  [19].

studiul  de  cercetare  indică  faptul  că  

efectele  prin  mai  multe  căi.  Au  îmbunătățit  biomarkerii  funcției  hepatice  și  markerii  tumorali  (AFP,

agent  în  diferite  celule  canceroase  umane  și  modele  animale.  Studiul  a  demonstrat  că  resveratrolulin  vitro

inhibă  angiogeneza,  reglează  imunitatea,  sporește  sensibilitatea  și  reduce  toxicitatea

arestare  [17].  Calea  de  semnalizare  Notch  joacă  un  rol  crucial  în  hepatocarcinogeneză,  iar  silibina  este

agent  hepatoprotector  cu  efecte  antioxidante,  antiinflamatorii  și  anticancerigene.  Potrivit  unui

revizuire  sistematică,  

[12].  Silimarina  inhibă  activitatea  telomerazei  liniei  de  celule  HCC  umane  HepG2.  Activarea  telomerazei  este

N

aplicarea  tratamentului  cancerului  în  medicină  [24].

implicând  îmbunătățirea  modificărilor  funcțiilor  hepatice,  suprimarea  stresului  oxidativ  și

studiile  au  arătat  că

HCC  la  șobolani  [16].  S-a  descoperit  că  silibinina,  un  constituent  activ  major  al  silimarinei,  inhibă  creșterea  în  două

Silybum  marianum

a  crescut  [21].  Studiile  de  cercetare  au  raportat  că  apigenina  poate  inhiba  creșterea  și  proliferarea

in  vitro

HCC),  scanarea  CT  nu  a  evidențiat  niciun  ganglion  HCC.  S-a  constatat  că  suplimentele  pe  bază  de  plante  folosite  în  cazul  nostru  au

modularea  stării  de  apărare  antioxidantă  a  acelor  animale  [15].  Deci,  administrarea  de  silimarină  poate

activități  antioxidante  și  antitumorale  și  este  utilizat  în  mod  obișnuit  pentru  a  trata  diverse  afecțiuni  [20].  Recent,

indus  de  factorul  de  necroză  tumorală  sau  ligand  de  inducere  a  apoptozei  legat  de  factorul  de  necroză  tumorală  în  diferite

CEA  și  CA  19.9),  producția  hepatică  redusă  de  peroxizi  lipidici,  creșterea  conținutului  hepatic  de  glutation

unul  dintre  etapele  inițiale  în  hepatocarcinogeneză  [13].  S-a  raportat,  de  asemenea,  că  silimarina  inhibă

a  inhibat  viabilitatea  celulară,  proliferarea,  invazia  și  migrarea  celulelor  HCC  prin  inducerea  autofagiei  prin  intermediul

Matricaria  chamomilla

Luteolina  a  indus  parțial  apoptoza  în  celulele  cancerului  hepatic  uman  SMMC-7721  prin  autofagie  [23].  are

S-a  dovedit  că  resveratrolul  exercită  efecte  antitumorale  și  este  un  chimiopreventiv  și  chimioterapic

Silybum  marianum

iar  studiile  indică  faptul  că  silimarina  poate  fi  o  opțiune  promițătoare  în  HCC

s-a  dovedit  a  fi  un  inhibitor  puternic  al  creșterii  celulelor  HCC  prin  țintirea  căii  de  semnalizare  Notch  [18].  Recent

chimioterapie  [22].

in  vivo

Silimarina,  un  flavonolignan,  este  extras  din  ciulinul  de  lapte  ().  A  fost  folosit  ca  a
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Declarații

Concluzie

activarea  p53  și  inhibarea  căii  fosfoinozitid  3-kinaze/Akt  într-o  manieră  dependentă  de  timp  și  doză.  
Îmbunătățirea  autofagiei  poate  crește  efectele  antitumorale  ale  resveratrolului  în  HCC  [25].  În  celulele  hepatice  
(Hepa  LcLc7),  inhibă  activitatea  reductazei  hepatice,  o  enzimă  care  produce  toxicitate  hepatică  la  o  concentrație  de  
21  µM.  Resveratrolul  protejează  hepatocitele  primare  din  cultură  împotriva  daunelor  de  stres  oxidativ  prin  creșterea  
activităților  catalazei,  superoxid  dismutazei,  glutation  peroxidazei,  NADPH  chinona  oxidoreductazei  și  glutation-S-
transferazei  [26].

Catechinele  din  ceaiul  verde  pot  avea  proprietăți  anticancerigene  și  chimiopreventive  puternice  pentru  
mai  multe  boli  maligne.  Epigallocatechin-3-galatul  (EGCG),  catechina  activă  găsită  în  ceaiul  verde,  induce  
apoptoza  și  inhibă  progresia  tumorii  prin  proprietățile  sale  antiinflamatorii  și  antioxidante  prin  modularea  
diferitelor  căi  de  semnalizare  în  mai  multe  tipuri  de  cancer,  inclusiv  HCC  [27].  Calea  PI3K/AKT  joacă  un  rol  vital  în  
dezvoltarea  și  progresia  celulelor  HCC,  reflectată  în  principal  în  mecanismele  de  proliferare,  diferențiere  și  
apoptoză  a  celulelor  canceroase  hepatice.  ECGC  a  inhibat  creșterea  celulelor  HCC  prin  afectarea  ciclului  celular  
și  inducerea  apoptozei  prin  reglarea  în  jos  a  căii  PI3K/AKT  [28].  Rezultatele  sugerează  că  EGCG  are  un  mare  
potențial  ca  agent  chimioterapeutic  ieftin,  biodisponibil  pentru  tratamentul  complementar  în  terapia  HCC  [29].

Studiile  experimentale  au  demonstrat  că  licopenul,  un  carotenoid  abundent  în  roșiile  roșii,  inhibă  creșterea  
diferitelor  celule  canceroase  în  diferite  organe  și  previne  carcinogeneza  indusă  chimic  la  modelele  animale  
[30].  Diferite  mecanisme  au  indicat  activitatea  antitumorală  a  licopenului  împotriva  dezvoltării  și  progresiei  HCC.  S-
a  demonstrat  că  licopenul  inhibă  inițierea  tumorii  hepatice  prin  diferite  mecanisme,  inclusiv  suprimarea  expresiei  
enzimelor  citocromului  P  450  2E1  (implicate  în  activarea  procarcinogenilor),  eliminarea  radicalilor  liberi  de  oxigen  
sau  reglarea  în  sus  a  sistemului  de  apărare  antioxidantă.  În  plus,  mai  multe  studii  au  raportat  capacitatea  licopenului  
de  a  inhiba  promovarea,  progresia  și  proliferarea  HCC  [31].  Datorită  activităților  sale  multiple  de  inhibiție  a  tumorii,  
licopenul  poate  fi  un  carotenoid  atractiv  și  promițător,  care  poate  contribui  la  prevenirea  și  tratarea  cancerelor  
umane,  inclusiv  a  carcinomului  hepatocelular  [30].  Utilizarea  combinată  a  suplimentelor  de  mai  sus  poate  avea  un  
efect  sinergic  și  acesta  poate  fi  un  factor  în  tratamentul  de  succes  la  acest  pacient.

Acesta  este  raportul  de  caz  pentru  un  pacient  de  71  de  ani  care  suferea  de  HCC.  Am  descoperit  că  combinația  
suplimentelor  pe  bază  de  plante  menționate  mai  sus  a  dus  la  o  regresie  semnificativă  a  tumorii,  care  a  fost  
susținută  de  nivelurile  de  AFP  și  a  verificat  din  nou  CT.  Această  terapie  suplimentară  a  dus  la  stabilitate  clinică  
fără  a  raporta  niciun  eveniment  advers  în  acest  caz.  Deși  acesta  este  un  raport  de  caz  unic,  acest  caz  poate  oferi  
câteva  informații  utile  pentru  tratamentul  HCC,  în  special  pentru  pacienții  care  nu  doresc  să  se  supună  sau  nu  
sunt  apți  pentru  terapii  convenționale,  cum  ar  fi  intervenția  chirurgicală,  TACE  sau  alte  tratamente.  Studiile  
prospective  viitoare  care  sunt  planificate  pentru  a  determina  efectul  suplimentelor  din  plante  asupra  HCC  ar  trebui  
efectuate  pentru  a  înțelege  rolul  suplimentelor  din  plante  în  gestionarea  HCC.
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