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Introducere 
 

Plantele medicinale sunt cea mai bogată resursă de medicamente tradiţionale, de 

nutrienţi, de suplimente alimentare ori de intermediari farmaceutici pentru medicamente de 

sinteză. De asemenea, plantele aromatice sunt şi sursă pentru parfumuri, arome, cosmetice şi 

produse de îngrijire.  

Organizaţia mondială a sănătăţii a estimat în 1997 că aproximativ 80% din populaţia 

ţărilor în curs de dezvoltare utilizează medicamente ori tratamente din plante în tratarea 

diverselor afecţiuni. Deşi medicina convenţională nu acceptă utilizarea la nivel mondial a 

plantelor, totuşi acestea au cunoscut o revenire mai ales începând cu anii 1990, prin 

introducerea pe piaţă a unor suplimente alimentare pe bază de plante. Astfel, medicina 

tradiţională se bucură de o creştere în utilitate datorită atât creşterii populaţiei la nivel global, 

cât şi insuficienţei medicamentelor comercializate ori a costurilor lor ridicate, a efectelor 

produse de acestea şi chiar datorită dezvoltării unei rezistenţe la aceste medicamente. Din 

cele aproximativ 250.000 specii de plante considerate superioare de pe Terra, se crede că mai 

mult de 80.000 ar putea fi folosite în scopuri medicinale. 

Deoarece medicamentele de sinteză sunt toate considerate a fi substanţe străine de 

către ficat şi sunt tratate ca atare, medicina se întoarce tot mai mult spre produsele de origine 

naturală cu capacităţi curative ori benefice, iar în natură putem găsi o mare varietate de surse 

de tratament sau protejare a ficatului (Orhan şi colab., 2007). 

Motivaţie 
Hepatoprotecţia este un subiect de interes mondial, deoarece afecţiunile hepatice sunt 

des întâlnite, iar nevoia transplaturilor de ficat este crescândă în ultimii ani, reducând drastic 

numărul celor care pot îndeplini cerinţele unui transplant hepatic. 

Peste 900 de medicamente au fost identificate ca factori de leziune hepatică, motiv 

pentru care majoritatea dintre ele a fost retrasă de pe piaţă. Leziunile hepatice cauzate de 

medicamente reprezintă 5% din motivele de spitalizare şi 50% dintre insuficienţele hepatice, 

iar vârsta, etnia, sexul, starea nutriţională, pre-existenţa unor afecţiuni hepatice, funcţia 

renală defectuoasă, sarcina, durata îndelungată şi dozajul toxic al medicamentului, precum şi 

reacţiile cu anumite enzime ori cu alte medicamente sunt factori care contribuie la gravitatea 

acestor leziuni. 

În judeţul Arad există numeroase plante cu efecte benefice diverse, care pot înlocui 

efectele prea brutale ale medicamentelor de sinteză. Plantele ale căror efect hepatoprotector 

am ales să le studiez sunt: Lycopodium clavatum, Equisetum arvense şi Gentiana 

asclepiadea. Aceste plante se întâlnesc des mai ales în zonele montane, dar specia Equisetum 

arvense poate fi întalnită în toate zonele, inclusiv în zonele verzi ale oraşelor, fiind 

considerată buruiană în culturi. Lycopodium clavatum şi Equisetum arvense sunt utilizate în 

medicina tradiţională pentru diverse afecţiuni printre care şi afecţiunile ficatului, iar 

Gentiana asclepiadea, deşi nu are referinţe legate de vreun efect hepatoprotector, alte specii 

ale aceluiaşi gen sunt utilizate intens in medicina tradiţională din diverse zone ale Terrei. 

Prin această teză doresc să evidenţiez posibilele efecte benefice aduse ficatului de către 

extractele acestor plante. 
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Stadiul actual al cunoştinţelor 

Toxicitatea paracetamolului 

Acetaminofenul sau paracetamolul (Fig. 1) este în mod obişnuit bine tolerat în doze 

normale, dar supradozajul se manifestă de cele mai multe ori prin insuficienţă hepatică. 

Efectele medicamentului pot fi înrăutăţite de ingerarea de alcool sau de prezenţa oxidului 

azotos, în schimb, administrarea de acetil-cisteină, care e un precursor al glutationului, poate 

reduce efectele (James şi colab., 2003). 

 
Fig. 1 Structura chimică a paracetamolului 

 

Se cunoaşte faptul că hepatita indusă de paracetamol produce afecţiuni iremediabile, 

cum sunt insuficienţa hepatică ori necroza şi chiar moartea individului care a ingerat 

medicamentul în cantităţi mari. Hepatotoxicitatea cauzată de paracetamol rămâne o problemă 

mondială, de aceea studiul lui este încă popular în lumea ştiinţifică. 

Caracteristici ale plantelor luate in studiu 

Lycopodium clavatum 

L. clavatum se întâlneşte în păduri şi păşunile umede din zonele deluroase şi montane 

din Europa, Asia, America de Nord şi Sud. În judeţul Arad specia se întâlneşte sporadic în 

zona montană şi mai des în localităţile Debela Gora, Drocea şi pe Valea Căzăneşti (Pop, 

1978), şi la Vaţa şi Baia de Criş (Ardelean, 2006). 

Pedicuţa (Fig. 2) este o plantă erbacee perenă cu rădăcini adventive subţiri, o tulpină 

lungă, ramificată şi târâtoare pe care sunt dispuse în spirală frunze mici, dese, liniare şi 

ascuţite care prezintă terminal o aristă lunguiaţă şi incoloră. Se reproduce prin spori foarte 

fini de culoare galbenă, eliberaţi din nişte sporangii de pe cele 2-3 pedicele cu spice sporifere 

(Ardelean, 2006). 

Compuşi chimici identificaţi la specia Lycopodium clavatum şi acţiunile sale medicinale 

În herba de L. clavatum s-au identificat compuşii clavatină, anotină, licopodină, 

nicotină, triterpeni, flavonoizi şi substanţe minerale, iar în spori, acizi graşi printre care acid 

dioxistearic şi fitosterine (Ardelean, 2006; Orhan şi colab., 2007). 

Utilizările tradiţionale ale L. clavatum sunt în combaterea dependenţei de alcool şi de 

tutun, a bolilor de ficat, pentru tratarea arsurilor, dermatitelor, a rănilor deschise, a 

hemoroizilor, reumatism şi pentru reducerea 

căderii părului. Planta întreagă mestecată 

induce stări de vomă şi este astfel utilizată în 

caz de intoxicaţii şi otrăviri, iar sporii sunt 

utilizaţi în reducerea crampelor musculare sau 

a varicelor (Ardelean, 2006).  

 
Fig. 2 Lycopodium clavatum în pădure, 

zona Hălmăgel, judeţul Arad. Original 
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Equisetum arvense 

Pe glob, E. arvense se întâlneşte pe continentul European şi Asiatic şi în America de 

Nord. În judeţul Arad E. arvense se întâlneşte pe terenul nisipos, pajişti şi semănături, din 

zona Crişurilor şi în zona localităţilor Obârşia de Criş, Gurahonţ, Vărşand, Lipova, Valea 

Ponorului, Valea Căzăneşti, Valea Arăneag şi Valea Târnova (Ardelean, 2006; Pop, 1978). 

E. arvense este o plantă perenă, erbacee, ce prezintă un rizom cu numeoase rădăcini 

adventive şi tuberculi mici. Pe perioada primăverii, din rizomi se ridică tulpinile fertile înalte 

de până la 15 cm, neramificate, cu frunzuliţe maronii 

nefotosintetizatoare, care realizează înmulţirea sexuată. 

Începând cu aprilie-mai, se dezvoltă tulpina sterilă (Fig. 3), 

verde, fotosintetizatoare, care poate atinge 80 cm înălţime, 

des articulată şi cu frunze dispuse într-o teacă, pornind câte 

8-12 din fiecare nod (Ardelean, 2006). 

 
Fig. 3 Equisetum arvense în cultură de 

porumb, zona Iosaş, judeţul Arad. Original 
 

Compuşi chimici identificaţi la specia Equisetum arvense 

şi acţiunile sale medicinale 

În extractele de coada calului s-au identificat: acid 

silicic, equisetonină, izoquercetină, metoxipiridină, nicotină, 

palustrină şi palustridină, acid malic, acizi graşi, vitamina C 

3-metoxipiridina şi săruri minerale (Ardelean, 2006). Substanţele cu efecte hepatoprotectoare 

dovedite sunt: onitina şi luteolina (Milovanovic şi colab., 2007). 

În medicina complementară, E. arvense este utilizat pentru tratarea bolilor de stomac, 

pentru tuse şi răceli la nivelul căilor aeriene, în boli de rinichi, plămâni, inimă şi ficat, în 

durerile reumatice şi osteoporoză (Ardelean, 2006). 

Gentiana asclepiadea 

Habitatul speciei G. asclepiadea este reprezentat de zonele umbroase sau 

semiumbroase şi umede, din poieni şi păduri, mai 

ales în zonele montane din Europa centrală şi 

sudică, Asia Mică şi Caucaz, În judeţul Arad a 

fost identificată în zonele localităţilor Drocea 

Highiş, Hălmagiu, Sebiş, Adea, Nădălbeşti, 

Moneasa, Gurahonţ (Ardelean, 2006). 

 
Fig. 4 Gentiana asclepiadea la marginea 

unui drum forestier lângă Zimbru, 

judeţul Arad. Original 
 

G. asclepiadea este o plantă erbacee, perenă, care se identifică prin prezenţa unui 

rizom de până la 1 cm grosime şi rădăcini ramificate şi subţiri, prin tulpina înaltă de până la 

1 metru, fistuloasă şi fără peri, pe care sunt dispuse frunze verzi-închis, ovat spre lanceolate, 

sesile şi opuse, la baza cărora înfloresc flori de o culoare albastru-deschis în perioada august-

septembrie (Fig. 4). Fructul este de tipul capsulă bivalvă (Ardelean, 2006). 

Compuşi chimici identificaţi la specia Gentiana asclepiadea şi acţiunile sale medicinale 

Ca şi principii active, la G. asclepiadea s-au identificat alcaloizii gentiamarină şi 

gentiopicrină, taninuri şi enzime (Hudecova şi colab., 2012; Mihailovic şi colab., 2011). 
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Afecţiuni precum bolile hepatice, gripa şi anorexia se tratează cu produse pe bază de 

rădăcină şi rizomi de G. asclepiadea. De asemenea, produsele pe bază de ghinţură sunt 

benefice şi pentru scăderea temperaturii sau în tratamentul malariei, în stări de astenie, 

oboseală şi depresie şi pentru protecţie gastro-duodenală şi în tratamente antifungice, pentru 

unele boli ginecologice şi pentru combaterea fumatului (Mihailovic şi colab., 2011).  

Importanţa economică a plantelor medicinale 

Managementul plantelor medicinale în România 

Plantele spontane şi cultivate din România au numeroase utilizări printre care cele 

mai răspândite sunt cele considerate legume (106 specii), plantele oleaginoase (24 specii), 

numeroase plante aromatice utilizate ca şi condimente (48 specii), plante importante pentru 

pigmenţii acestora folosiţi în colorarea ţesăturilor, a pieilor ori ca şi coloranţi alimentari (80 

specii), şi un număr mare de specii au rol de plante medicinale (190 specii) (SIPMAT  

[Internet], 2013). 

În anul 1999, 210 tone de plante cu proprietăţi medicinale au fost recoltate din 

ecosistemele naturale, iar raportul a constatat o creştere pentru anii următori. Pe lângă 

acestea, importante sunt şi plantele producătoare de lemn, celuloză, răşini, gume, fibre 

textile, plante melifere şi plantele decorative. Pentru protejarea patrimoniului natural s-au 

pus în aplicare Convenţia privind comerţul internaţional cu specii din flora şi fauna sălbatică 

periclitată, aparţinând Legii 69/1994, care au fost îmbunătăţită conform cerinţelor Uniunii 

Europene (SIPMAT [Internet], 2013). 

Importanţa economică a speciilor luate în studiu 

 Genul Lycopodium cuprinde 40 de specii de pteridofite, cu caracterul deosebit că 

toate conţin alcaloizi cu activităţi medicinale, fiind cultivate şi pentru caracterul ornamental 

ori pentru utilitatea locală în manufacturarea de diverse obiecte casnice. Sporii de 

Lycopodium pot fi utilizaţi în farmacologie, sau în producerea artificiilor. Printre alte utilizări 

ale acestor specii se numără naturalizarea terenurilor, fotografie şi chiar alimentaţie (Zasada, 

1997). 

Genul Equisetum cuprinde specii ale căror utilizare medicinală este binecunoscută 

din timpuri străvechi, dar şi specii care au utilizări tehnologice ori ca indicator biochimic de 

metale în sol (MacKinon şi Pojar, 2004). În Noua Zeelandă toate speciile genului Equisetum 

sunt considerate dăunătoare şi se caută soluţii pentru stârpirea lor din vegetaţia zonală 

(Howell, 2008). 

Genul Gentiana se remarcă prin frumuseţea herbei şi a inflorescenţelor sale, care pot 

avea culori variate în funcţie de specie. Utilizarea lor este puternică în domeniul ornamental, 

dar şi medicinal, datorită alcaloizilor acumulaţi mai ales în rizomi (SIPMAT [Internet], 

2013). 
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CONTRIBUŢII PROPRII 

Scopul lucrării 
 

Cercetările experimentale descrise în această lucrare au avut ca scop evaluarea 

capacităţii hepatoprotectoare a trei specii de plante spontane de pe raza judeţului Arad: 

Lycopodium clavatum (pedicuţă), Equisetum arvense (coada-calului) şi Gentiana 

asclepiadea (genţiană). Posibilele proprietăţi hepatoprotectoare au fost analizate pe două 

direcţii experimentale: in vivo şi in vitro,  urmărind diferenţele la nivel biochimic şi 

morfologic. 

Pentru realizarea scopului lucrării, am administrat aceste plante modelelor animale 

sub formă de extracte etanolice şi apoase. 

  Pentru studiile in vivo am ales să evaluez efectele tratamentelor cu extractele vegetale 

etaolice ale plantelor luate în studiu, la modelul animal al şoarecelui Swiss albino (NMRI), 

iar pentru analiza in vitro, am utilizat două tipuri celulare de ficat: o line de hepatocarcinom 

uman şi celule stem hepatice izolate din ficat uman, la care am administrat atât extracte 

etanolice cât şi apoase. 

 Pentru a evalua posibilele efecte hepatoprotectoare, şoarecii au fost intoxicaţi cu 

paracetamol, iar extractele etanolice ale plantelor le-am administrat la două concentraţii, 

după intoxicaţia cu paracetamol precum şi anterior acesteia. Studiile pe care m-am concentrat 

în analiza efectelor acestor plante la nivelul ficatului şoarecilor au fost de tip biochimic, 

pentru a evalua starea generală a ficatului, structurală şi ultrastructurală, pentru a evalua 

eventualele modificări induse de aceste extracte, iar pe linie lipidică, pentru a urmări 

modificările acizilor graşi induse de aceste plante. În literatura de specialitate nu există studii 

referitoare la modificările lipidice produse de diverse extracte în ficatul şoarecilor intoxicaţi 

cu paracetamol. 

 În studiile in vitro, am analizat capacitatea citostatică şi antitumorală a extractelor 

etanolice şi apoase, urmărind parametrii de viabilitate, proliferare şi adeziune prin mai multe 

metode complementare şi analizând efectele morfologice, structurale şi ultrastructurale 

induse de aceste extracte. Pentru a putea evalua corect capacităţile antitumorale, am utilizat 

ca şi comparaţie celule stem hepatice izolate.  

 În literatură am identificat studii referitoare la capacităţile antioxidante ale extractelor 

de L. clavatum, E. arvense şi G. asclepiadea, dar lucrările referitoare la proprietăţile lor 

hepatoprotectoare sunt destul de puţine, iar în cazul acestei genţiane calitatea 

hepatoprotectoare nu a fost studiată. 

Corelând date biochimice cu studii morfologice de structură şi ultrastructură, am dorit 

să  oferim un tablou cât mai complet al efectelor administrării extractelor etanolice şi apoase 

de Lycopodium clavatum, Equisetum arvense şi Gentiana asclepiadea la şoarecii intoxicaţi 

cu paracetamol, la celulele tumorale şi normale de ficat, precum şi la microorganismele 

cauzatoare de infecţii. 
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Materiale şi metode 

Colectarea plantelor 

Părţile aeriene sau herba de Lycopodium clavatum au fost colectate din localitatea 

Hălmăgel, la fel herba de Equisetum arvense au fost colectate din Cladova şi Iosaş, iar de la 

Gentiana asclepiadea am colectat planta întreagă, atât partea aeriană cât şi rădăcinile, din 

localitatea Zimbru, din zona Munţilor Zărand din judeţul Arad. 

Extracţia şi analiza extractelor vegetale la aparatul de gaz-cromatografie, cuplat cu 

spectrometrie de masă 

S-au preparat extracte alcoolice prin metoda macerării în felul următor: 

 0,5 grame de Lycopodium clavatum uscat lent la umbră şi măcinat mărunt au fost 

lăsate la macerat pentru 24 de ore în 10 ml alcool etilic 80 %, 

 0,5 grame de Equisetum arvense uscat lent la umbră şi macinat, s-au macerat timp de 

24 de ore în 12 ml alcool etilic 80 %, 

 1 gram Gentiana asclepiadea uscată lent la umbră şi măcinată, s-a macerat cu 10 ml 

alcool etilic 80 % timp de 24 de ore. 

Extractele au fost apoi filtrate concentrate şi uscate până la reziduu uscat la gaz inert (azot), 

cântărite şi apoi resuspendate în alcool etilic 40% în concentraţii cunoscute de constituenţi. 

Pentru analiza extractelor s-a utilizat gaz-cromatograful cuplat cu spectrometrul de 

masă şi pentru identificarea compuşilor, spectrul de masă a probelor s-a comparat cu 

biblioteca spectrală de masă NIST/EPA/NIH 2.0. 

Analiza in vivo a activităţilor extractelor 

Modelul animal 

Pentru acest experiment s-au întrebuinţat şoareci tineri Swiss albino, cântărind între 

25 şi 35 grame, indiferent de sex. Animalele au fost menţinute în condiţii standard de 

laborator, cu hrană specială şi apă ad libitum, în ritm circadian controlat de 12 ore zi/12 ore 

întuneric şi o temperatură ambientală de 22±2°C. Şoarecii au provenit din biobaza Centrului 

de Imunologie de Transplant din cadrul Spitalului Judeţean Timişoara. 

Ficatul şoarecilor a fost lezat utilizând paracetamol injectabil sub numele de 

Perfalgan (Bristol-Myers Squibb). Doza utilizată a fost de 400 mg/kg corp şi s-a administrat 

intraperitoneal. 

Extracţia şi analiza acizilor graşi graşi prin metoda cromatografiei de gaz cuplată cu 

spectrometrie de masă 

Pentru extracţie s-a utilizat homogenat de ficat preparat din 0,5 g ficat proaspăt 

prelevat şi 0,5 ml tampon fosfat. Homogenatul a fost separat şi derivatizat şi analizat la  gaz-

cromatograful cuplat cu spectometru de masă, din dotarea Centrului de Imunologie de 

Transplant din cadrul Spitalului Judeţean Timişoara. 

Analiza enzimologică a transaminazelor serice (ALT-AST) 

Probe de sânge s-au recoltat de la fiecare şoarece prin puncţia inimii, apoi sângele s-a 

lăsat să coaguleze timp de 30 de minute, urmând să fie centrifugat la 4ºC la 3000 rotaţii pe 

minut. Analiza alanin şi aspartat transaminazelor (ALT-AST) s-a efectuat utilizând 

Diagnostic ALT-AST Kit (Sigma). Citirea s-a făcut la spectrofotometrul Dimension la 450 

nm lungime de undă din dotarea Centrului de Imunologie de Transplant din cadrul Spitalului 

Judeţean Timişoara. 
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Dozarea de proteine hepatice  

 După perfuzarea ficatului, s-au prelevat fragmente de 0,5 g şi s-au homogenizat cu 

0,5 ml de tampon fosfat şi s-a realizat analiza cantitativă de proteine prin metoda Brafdford 

la o diluţie de 1 la 10
6
. Reacţia de culoare s-a citit la spectofotometru.  

Analiza Real-Time PCR (qPCR) a expresiei enzimelor implicate în inflamaţie  

Expresia cicloxigenazelor şi lipoxigenazelor s-a analizat prin cuantificarea reacţiei în 

lanţ a polimerazei în timp real. Din ficatul perfuzat s-a extras ARN, care a fost apoi supus 

polimerizării pentru expresia produşilor de transcriere a genelor care codifică enzimele 

cicloxigenaze 1 şi 2, lipoxigenaze 5, 12 şi 15 şi elongazele 2, 6 şi 7. Aparatul utilizat a fost 

LightCycler 480 RT-PCR din dotarea Centrului de Imunologie de Transplant din cadrul 

Spitalului Judeţean Timişoara. Gena raportor a fost ciclofilina A. ARN-ul total a fost supus 

revers-transcrierii folosind iScript cDNA Synthesis Kit de la BioRad, iar amplificarea s-a 

făcut utilizând SYBR Green Mix Kit de la Roche. 

Metoda histologică a colorării cu hematoxilină Mayer 

Probele de ficat, perfuzat în prealabil cu tampon fosfat, s-au fixat în formaldehidă 

4%, deshidratat şi s-au inclus în parafină. Secţiunile au fost fotografiate la microscopul 

Nikon Eclipse E800 cu aparatul ataşat Nikon D300, din dotarea Centrului de Imunologie de 

Transplant, Timişoara. 

Metoda imunohistochimică pentru determinarea enzimelor implicate în inflamaţie 

Metoda imunohistochimică s-a făcut pentru determinarea enzimelor implicate în 

inflamaţie: COX 1 şi COX 2, LOX 5, 12 şi 15 şi ED1 şi ED2. Pozitivitatea s-a identificat 

după colorarea în maro. 

Analiza ţesutului hepatic la microscopul electronic transmisie 

Ţesutul a fost fixat cu glutaraldehidă şi tetraclorură de osmiu, deshidratat şi infiltrat 

cu răşină epoxidică, polimerizat în bloc şi secţionat. Secţiunile s-au vizualizat la microscopul 

TEM JEOL JEM-1010 iar imaginile au fost înregistrate cu Camera MegaViewIII CCD (Soft 

Imaging System GmbH) din cadrul Centrului de Microscopie Electronică al Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 

Analiza in vitro a activităţilor extractelor 

Modelul celular 

 Pentru studiul efectelor extractelor in vitro s-au utilizat o linie de hepatocarcinom 

uman (HUH-7) şi celule stem hepatice izolate din ficat uman (LIV). Celulele au provenit din 

rezerva de celule a Institutului de Ştiinţe ale Vieţii al Universităţii de Vest Vasile Goldiş din 

Arad şi de la Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuţă din Cluj-Napoca. 

Analiza viabilităţii prin testul MTT 

 Viabilitatea celulelor din cultură s-a cuantificat prin reacţia compusului MTT cu 

enzimele mitocondriale. Absorbanţa reacţiei de culoare s-a citit la spectrofotometru la 

lungimi de undă cuprinse între 500 şi 600 nm. 

Analiza viabilităţii prin citometrie în flux 

Celulele au fost marcate cu iodură de propidiu şi au fost analizate prin metoda 

citometriei în flux la aparatul FACS-Calibur pe canalul FL2, iar rezultatele reprezintă analiza 

a 20.000 de evenimente înregistrate. Aparatul face parte din dotarea Centrului de Imunologie 

de Transplant, Timişoara. 



11 
 

Analiza dinamică a proliferării celulare prin citirea impedanţei 

Pentru citirea impedanţei s-a utilizat aparatul xCELLigence Real-Time Cell Analyzer 

(RTCA) de la Roche Applied Bioscience din dotarea Centrului de Imunologie de Transplant, 

Timişoara. 

Analiza viabilităţii utilizând microscopia optică 

 Celulele LIV (celule stem hepatice izolate) şi HUH-7 (linie hepatocarcinom uman) au 

fost cultivate în plăci cu 24 de godeuri, la o densitate de 150x10
3
 per godeu, şi incubate 24 de 

ore. Apoi li s-au aplicat extractele etanolice 40%, extractele apoase şi intoxicanţii 

paracetamol şi tetraclorură de carbon (CCl4) la concentraţii cunoscute. După 24 de ore s-au 

vizualizat la microscopul inversat Olympus IX70 şi au fost fotografiate cu aparatul foto 

Olympus CAMEDIA C-2000Z din dotarea Centrului de Imunologie de Transplant, 

Timişoara. 

 

Analiza viabilităţii utilizând marcarea fluorescentă nucleară 

Celulele au fost marcate cu florocromul DAPI, vizualizate şi fotografiate la 

microscopul confocal FLUOVIEW FV1000 MPE/FV1000 Laser Scanning Biological 

Microscope FV10-ASW [Ver.3.1] din dotarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor 

Babeş din Timişoara,  cu laserul de 405 nm. 

Analiza viabilităţii utilizând marcarea antigenică fluorescentă 

Celulele au fost marcate cu anticorpii primari anti-COX2 şi anti-KI67. Anticorpii 

secundari aplicaţi au fost Alexa Fluor 488 şi Alexa Fluor 405. Pentru vizualizarea nucleilor 

s-a folosit iodura de propidiu. Celulele au fost vizualizate şi fotografiate la microscopul 

confocal FLUOVIEW FV1000 MPE/FV1000 Laser Scanning Biological Microscope FV10-

ASW [Ver.3.1]  cu laserul de 405 nm (KI67, cu emisie albastră) şi 488 nm (COX2, cu emisie 

verde şi iodura de propidiu, cu emisie roşu aprins). 

Analiza celulelor la microscopul electronic cu transmisie 

Procesarea materialului celular s-a efectuat urmând aceiaşi paşi ca şi la ţesut, cu 

diferenţa că în loc de ţesut, materialul procesat a fost alcătuit din celule crescute pe 

membrane în coşuleţe speciale. 

Analiza celulelor la microscopul electronic de baleiaj 

 Membranele cu celule, fixate şi deshidratate au fost  montate pe suporţi cu discuri 

dublu-adezive de carbon şi acoperite cu un strat de 7 nm de platină şi paladiu în atmosferă de 

argon în aparatul Automatic Sputter Coater de la Agar Scientific Co., vizualizate şii 

fotografiate la microscopul scanning FEI Quanta 3D FEG din cadrul Institutului de Cercetări 

Interdisciplinare în Bionanoştiinţe, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 
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Rezultate şi discuţii 
 

În acest capitol am descris investigaţiile efectuate pentru evaluarea proprietăţilor 

hepatoprotectoare a trei plante care cresc spontan pe teritoriul judeţului Arad: Lycopodium 

clavatum, Equisetum arvense şi Genţiana asclepiadea.  

În primul rând, am analizat prin metoda gaz-cromatografiei cuplată cu 

spectrometria de masă extractele de plante utilizate în experimente, dar şi extracte obţinute 

în solvenţi incompatibili pentru ingerare. În urma acestei analize s-au putut observa compuşii 

activi ai plantelor, la două din cele trei plante: la L. clavatum – licopodina (Fig. 5)  şi la G. 

asclepiadea - eritrocentaurina, despre care se ştie că au activitate protectoare a ficatului, ori 

colegogă. Eritrocentaurina este un compus specific genului genţianelor, dar care nu a mai 

fost identificată la specia studiată în alte lucrări din literatura de specialitate. În extractele 

vegetale s-au identificat şi numeroşi acizi graşi nesaturaţi, de asemenea, utili în afecţiuni ale 

ficatului. 
 

 
Fig. 5 Cromatograma extractului 

etanolic 40% de Lycopodium 

clavatum. 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza in vivo a activităţilor extractelor 

O analiză cromatografică a evoluţiei conţinutului lipidic al ficatului intoxicat cu o 

singură doză de paracetamol, pentru o perioadă de 168 de ore (şapte zile), a arătat că la 

momentul de maximă instalare a toxicităţii, adică la 24 de ore, profilul lipidic al acizilor 

graşi s-a schimbat în favoarea acizilor graşi nesaturaţi şi polinesaturaţi şi că acest raport 

inversat revine la valoarea normală după primele şapte zile (Fig. 6). 
 

 
Fig. 6 Graficul raportului abundenţei intre esterii acizilor graşi saturaţi şi nesaturaţi din ficatul 

şoarecilor intoxicaţi cu paracetamol 400 mg/kg corp, la diferite momente de la intoxicaţie 
 

Loturile tratate cu extractele etanolice de plante au arătat o scădere drastică a acizilor 

graşi esterificaţi fapt care sugerează prezenţa inflamaţiei (Fig. 7). Dintre cele trei plante, 

pedicuţa este cea mai apropiată de martor din punct de vedere al raportului acizilor graşi 

implicaţi în reacţiile inflamatorii, dar la valori ale abundenţelor mult scăzute. Este posibil ca 

prezenţa acizilor graşi din extractele acestor plante să influenţeze raportul şi metabolismul 
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acizilor graşi din ficat. Niciunul din extractele vegetale nu a reuşit să readucă ţesutul hepatic 

la valorile normale de acizi graşi liberi, întâlnite în ficatul normal. Astfel se poate constata că 

extractele hidroalcoolice ale acestor trei specii nu acţionează la nivelul metabolismului 

lipidic al celulei hepatice. 
 

 
Fig. 7 Graficul abundenţei de acizi graşi esterificaţi identificaţi prin cromatografie în gaz în ficatul 

şoarecilor martor, intoxicaţi cu paracetamol 400 mg/kg corp şi a celor intoxicaţi şi trataţi cu extractele 

etanolice 40% de L. clavatum, E. arvense şi G. asclepiadea 3 g/kg corp. 
 

Pentru evaluarea funcţională a ficatului şoarecilor intoxicaţi cu paracetamol şi a celor 

trataţi cu extractele de plante am efectuat şi o analiză a transaminazelor serice (alanin şi 

aspartat transaminaze), care oferă informaţii despre integritatea funcţională a hepatocitelor. 

Rezultatele au arătat ca paracetamolul determină moartea celulară în masă a hepatocitelor, 

nivelul transaminazelor fiind de până la opt ori mai mare la momentele 24 şi 48 de ore de la 

injecţia intraperitoneală, acestea reprezentând momentele de vârf ale instalării hepatitei 

toxice. Extractele etanolice de Equisetum arvense administrate şoarecilor au exercitat un 

efect hepatoprotector, din punct de vedere al enzimelor serice eliberate de hepatocite, la toate 

concentraţiile luate în studiu, în schimb, o creştere a acestor enzime a putut fi constată la 

extractele etanolice de Lycopodium clavatum şi mai ales Gentiana asclepiadea în 

concentraţie de 3 g/kg corp administrate a priori intoxicaţiei cu paracetamol. 

Concentraţia proteinelor totale a înregistrat o scădere la toate loturile intoxicate cu 

paracetamol şi etanol, sugerând că niciunul dintre extracte, la toate concentraţiile şi 

tratamentele utilizate, nu a reusit să readucă ficatul la starea iniţială, dinainte de tratamentul 

cu paracetamol. 

Analiza qPCR a arătat că ADN-ul complementar al enzimelor implicate în inflamaţie 

a fost semnificativ crescut în cazul enzimelor cicloxigenaze 1 şi 2 (Fig. 8), a lipoxigenazei 5 

şi a elongazei 7. Creşterea a fost mai nesemnificativă în cazul enzimelor lipoxigenaze 12 şi 

elongază 2 şi s-a înregistrat o descreştere în cazul elongazei 6. 
 

 

 
 Fig. 8 Expresia genică a cicloxigenazelor COX1 şi 

COX2 în ficatul de şoarece la 48 de ore după 

intoxicaţia cu paracetamol  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloraţia bazică a hematoxilinei Mayer a pus în evidenţă apariţia zonelor de 

necroză centrolobulare la loturile tratate cu etanol 40%, respectiv prezenţa a numeroase 

celule apoptotice, concentrate, de asemenea, în jurul venelor centrilobulare la lotul tratat cu 

paracetamol 400 mg/kg corp. Lotul de şoareci care a fost supus la dubla intoxicaţie, cu 

paracetamol şi etanol, a prezentat în egală măsură modificările caracteristice fiecărui tip de 

intoxicaţie. Şoarecii trataţi cu extractele etanolice de Equisetum arvense prezintă un efect 
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clar de regenerare a ficatului după intoxicaţia cu paracetamol (Fig. 9), un efect mai puţin 

marcat în cazul administrării cu rol profilactic. Loturile cărora li s-au administrat 

Lycopodium clavatum nu au prezentat ameliorări semnificative în comparaţie cu lotul 

intoxicat, morfologia fiind asemănătoare cu cea a lotutlui intoxicat cu etanol. În schimb, 

Gentiana asclepiadea a potenţat efectele toxice ale paracetamolului şi etanolului, analiza 

secţiunilor relevând arii întinse de necroze şi inflamaţie (Fig. 10). 
 

  

Fig. 9 Secţiune prin ficat de şoarece tratat cu 
paracetamol 400 mg/kg corp şi extract etanolic 
Equisetum arvense 300 mg/kg corp. Coloraţie 

hematoxilină Mayer. Secţiune mărită de 600x. VC 
– venulă centrolobulară, S – sinusoid. 

Fig. 10 Secţiune prin ficat de şoarece tratat cu 
extract etanolic de Gentiana asclepiadea 3 
g/kg corp şi intoxicat cu paracetamol 400 

mg/kg corp. Coloraţie hematoxilină Mayer. 
Secţiune mărită de 600x. P – parenchim, VC – 

venulă centrolobulară, VI- venulă 
interlobulară. 

 

Spre deosebire de intoxicaţia alcoolică, la care expresia marcată a enzimelor 

cicloxigenaze a fost limitată la celulele din zonele perivasculare, în cazul intoxicaţiei cu 

paracetamol, acestă expresie a fost localizată la nivelul întregului parenchim hepatic, după 96 

de ore (4 zile) de la administrare. La momentele 24 şi 48 de ore de la intoxicare, atât COX1 

cât şi COX2 au avut o expresie intensă la nivel peri-centrolobular (Fig. 11). Tratamentul 

post-intoxicaţie cu cele trei extracte prezintă efecte diferite între cele trei plante luate în 

studiu: extractul de Lycopodium a avut expresia cicloxigenazelor apropiată de normal (Fig. 

12); cel de Equisetum pare să nu se diferenţieze de lotul intoxicat cu etanol; în schimb la 

lotul tratat cu extract de Gentiana expresia enzimelor depăşeşte valorile semnalate la loturile 

intoxicate (Fig.13).  
 

  

Fig. 11 Secţiune prin ficat de şoarece, injectat 
cu paracetamol 400 mg/kg corp şi sacrificat 
la 48h. Coloraţie DAB pentru COX2. Contra-

coloraţie cu hematoxilină Mayer. Secţiune mărită 
de 600x. VI – venulă interlobulară, P - 

parenchim. Săgeata indică prezenţa enzimei. 

Fig. 12 Secţiune prin ficat de şoarece, injectat 
cu paracetamol 400 mg/kg corp şi post-tratat 

cu extractul etanolic 40% de Lycopodium 
clavatum 300 mg/kg corp. Coloraţie DAB 

pentru COX2. Contra-coloraţie cu hematoxilină 
Mayer. Secţiune mărită de 600x. VI – venulă 

interlobulară. Săgeata indică prezenţa enzimei. 
 

Administrarea profilactică a celor trei extracte a avut efect doar în cazul extractului 

de E. arvense unde s-a remarcat o uşoară regenerare faţă de lotul intoxicat cu paracetamol, 

spre deosebire de celelalte două extracte, a căror administrare se pare că a determinat o 
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creştere a inflamaţiei, focal în jurul vaselor de sânge, peste nivelul observat la lotul intoxicat 

şi netratat. 

 
Fig. 13 Secţiune prin ficat de şoarece, injectat 

cu paracetamol 400 mg/kg corp şi pre-tratat cu 

extractul etanolic 40% de Gentiana 

asclepiadea 3 g/kg corp.  

Coloraţie DAB pentru COX2. 

Contra-coloraţie cu hematoxilină Mayer. 

Secţiune mărită de 600x.  

VI – venulă interlobulară, VC – venulă 

centrolobulară, DB – duct biliar. 

Săgeata indică prezenţa enzimei. 
 

Lipoxigenazele au avut o expresie 

slabă în parenchimul şoarecilor netrataţi, şi moderată la grupul celor intoxicaţi, la momentul 

48 ore în zona inconjurătoare vaselor centrolobulare, urmând ca până în momentul 7 zile 

expresia enzimelor să devină tot mai puţin intensă. Aceeaşi expresie slabă a putut fi 

constatată şi la loturile post-tratate cu extracte de Lycopodium şi Equisetum, la ambele 

concentraţii, dar o expresie intensă s-a remarcat la loturile tratate cu extractele de genţiană. 

La loturile pre-tratate lipoxigenazele au fost puternic exprimate, mai ales la cel tratat cu 

extractul de G. asclepiadea. 
 

  

Fig. 14 Secţiune prin ficat de şoarece, pre-tratat 
cu extractul etanolic 40% de Lycopodium 

clavatum 3 g/kg corp şi injectat cu paracetamol 
400 mg/kg corp. Coloraţie DAB pentru ED1. 

Contra-coloraţie cu hematoxilină Mayer. 
Secţiune mărită de 600x. VC – venulă 

centrolobulară. Săgeata indică prezenţa enzimei. 

Fig. 15 Secţiune prin ficat de şoarece, pre-tratat 
cu extractul etanolic 40% de Equisetum arvense 
3 g/kg corp şi injectat cu paracetamol 400 mg/kg 

corp. Coloraţie DAB pentru ED1. Contra-
coloraţie cu hematoxilină Mayer. Secţiune mărită 

de 600x. VC – venulă centrolobulară. Săgeata 
indică prezenţa enzimei. 

 

Deşi expresia cicloxigenazelor şi lipoxigenazelor poate da o măsură a nivelului 

inflamaţiei din ţesut, numărul celulelor Kupffer şi a precursorilor acestora reprezintă o 

expresie directă a inflamaţiei, care vine în completarea tabloului oferit de enzimele din calea 

prostaglandinelor.  ED1 şi 2 sunt markeri specifici pentru macrofage şi monocite. Dacă ED1 

poate fi regăsit pe suprafaţa celulelor premature şi mature Kupffer, ED2 apare doar la 

macrofagele rezidente specializate pentru ficat, Kupffer. Expresia ED1 şi 2 a fost slabă  la 

loturile post-tratate cu extractele vegetale, comparativ cu loturile pre-tratate (Fig. 14 şi 15), 

excepţie făcând şoarecii trataţi cu G. asclepiadea, la care enzimele s-au marcat în zonele de 

necroză din jurul vaselor de sânge dar, surprinzător, şi unele hepatocite (Fig. 16). Posibil ca 

aceste hepatocite marcate pentru ED1 şi 2 să fie în contact cu macrofage extravazate în 

parenchim, care au ţintit aceste celule pentru a le fagocita (Baggiolini şi Schnyder, 1982). 
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Fig. 16 Secţiune prin ficat de şoarece, pre-

tratat cu extractul etanolic 40% de Gentiana 

asclepiadea 3 g/kg corp şi injectat cu 

paracetamol 400 mg/kg corp. 

Coloraţie DAB pentru ED1. 

Contra-coloraţie cu hematoxilină Mayer. 

Secţiune mărită de 600x. 

VI – venulă interlobulară, DB – duct biliar. 

Săgeata indică prezenţa enzimei. 

 

 

 

Analiza de ultrastructură a secţiunilor de ficat prelevat de la şoareci a evidenţiat 

organitele cele mai afectate de tratamentul cu paracetamol, etanol şi, respectiv, extractele 

vegetale la cele două concentraţii şi modele de administrare (pre şi post-paracetamol). La 

lotul tratat cu paracetamol nivelurile subcelulare cele mai afectate au fost cel respirator, al 

mitocondriilor (Fig. 17) şi cel al schimburilor cu fluidul circulant, prin membrana 

citoplasmatică a microvililor. Efectul hepatoprotector cel mai pronunţat s-a observat la 

extractele de Lycopodium şi Equisetum în concentraţie de 3 g/kg corp administrate ulterior 

intoxicaţiei cu paracetamol (Fig. 18 şi 19) şi mai puţin la administrarea profilactică. Extractul 

de G. asclepiadea a determinat o lizare citoplasmatică a hepatocitelor la toate concentraţiile, 

efctul fiind mai puţin evident la lotul post-tratat cu concentraţia de 300 mg/kg corp (Fig. 20). 

 
Fig. 17  Secţiune prin ficat de şoarece 

intoxicat cu paracetamol 400 mg/kg 

corp şi sacrificat la 196 de ore. 

Imagine electronomicroscopică de 

transmisie. 

mt – mitocondrie, gl – glicogen, ls - 

lizosom. 

Bara reprezintă 500 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18 Secţiune prin ficat de şoarece 
intoxicat cu paracetamol 400 mg/kg 
corp şi post-tratat cu extractul etanolic 
40% de Lycopodium clavatum 3 g/kg 
corp. 
Imagine electronomicroscopică de 
transmisie. 
N – nucleu, RER – reticul endoplasmic 
rugos, mt – mitocondrie, gl - glicogen. 
Bara reprezintă 1 µm. 
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 Fig. 19  Secţiune prin ficat de şoarece 

intoxicat cu paracetamol 400 mg/kg 

corp şi pre-tratat cu extractul etanolic 

40% de Equisetum arvense 3 g/kg corp. 

Imagine electronomicroscopică de 

transmisie. 
S – sinusoid, Ito – celulă Ito cu 

incluziuni lipidice, Mf – macrofag, RER 

– reticul endoplasmic rugos, IL – 

incliziune lipidică, mt – mitocondrie, 

mv – microvili, gl – glicogen. 
Bara reprezintă 2 µm. 

 

 

 

 
Fig. 20 Secţiune prin ficat de şoarece 
intoxicat cu paracetamol 400 mg/kg corp 
şi post-tratat cu extractul etanolic 40% de 
Gentiana asclepiadea 300 mg/kg corp. 
Imagine electronomicroscopică de 
transmisie. 
N – nucleu, CB – canalicul biliar, IL – 
incluziune lipidică, ls – lizosom, mt - 
mitocondrie. Bara reprezintă 5 µm. 

 

 

 

 

 

 

Analiza in vitro a activităţilor extractelor 

În capitolul de analiză in vitro am descris şi interpretat efectele extractelor etanolice 

şi apoase ale speciilor de Lycopodium clavatum, Equisetum arvense şi Gentiana asclepiadea 

asupra a două tipuri celulare izolate din ficat uman: celule de hepatocarcinom (linia HUH-7) 

şi celule stem hepatice (LIV). De asemenea, am investigat şi capacitatea antibiotică a 

extractelor etanolice la câteva din cele mai întâlnite şi greu de combătut specii bacteriene şi 

fungice din cazurile de infecţii la om şi animale. 

 Analiza viabilităţii celulelor la extractele utilizate prin metoda MTT a evidenţiat 

efectul benefic al extractelor apoase de pedicuţă şi coada-calului asupra celulelor stem 

hepatice normale şi hepatotoxic la celulele de hepatocarcinom. Extractele etanolice ale celor 

două plante au redus viabilitatea ambelor tipuri de celule, cu un efect negativ mai pronunţat 

la celulele de hepatocarcinom. Extractele de genţiană au redus viabilitatea celulelor până 

aproape de 0, reflectând efectul toxic al acestei plante. MTT-ul este o marcă a viabilităţii 

mitocondriilor, mai specific, evaluând capacitatea respiratorie a acestora, care este un proces 

vital şi indispensabil din viaţa unei celule. Această metodă dă o valoare cantitativ-

procentuală a stării de viabilitate a celulelor pentru un contact de 24 de ore cu substanţele 

analizate. 

Evaluarea viabilităţii prin marcarea celulelor nefixate cu iodura de propidiu şi 

analizarea acestora prin metoda citometriei în flux, a oferit în plus o informaţie despre 

împărţirea celulelor în populaţii în funcţie de gradul de viabilitate-mortalitate comparativ cu 

populaţia netratată, considerată martor. Această evaluare a scos la vedere faptul că celulele 

de hepatocarcinom nu suferă de degradare cromatidică specifică morţii celulare la 



18 
 

tratamentul cu paracetamol şi tetraclorură de carbon, poate doar capacitatea lor de ataşare le-

a fost cu adevărat afectată. Celulele de hepatocarcinom nu au fost afectate decât parţial de 

către extractul apos de E. arvense, şi nesemnificativ de cel de L. clavatum. Extractul de G. 

asclepiadea a indus moartea acestora. Extractele etanolice (Fig. 21), în schimb, au 

determinat necrozarea acestora (Equisetum şi Gentiana) ori apotoză ireversibilă la o parte din 

acestea (Lycopodium). 

 

 
Fig. 21 Graficul analizei viabilităţii celulelor de 
hepatocarcinom uman (HUH-7)  la extractele 
etanolice de L. clavatum, E. arvense şi G. 
asclepiadea 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 22 Graficul analizei viabilităţii celulelor 
stem hepatice normale (LIV) la extractele 

apoase de L. clavatum, E. arvense şi G. 
asclepiadea 

 

Celulele stem hepatice normale sunt ireversibil afectate de tetraclorură de carbon şi 

parţial de către paracetamol. Extractele apoase (Fig. 22) au determinat răspunsuri diferite la 

aceste celule: Lycopodium clavatum a crescut viabilitatea celulelor, Equisetum arvense nu a 

influenţat în nici un fel viabilitatea acestora iar G. asclepiadea a redus viabilitatea a jumătate 

din populaţia de celule stem izolate. Extractele etanolice au determinat o uşoară reducere a 

viabilităţii întregii populaţii de celule în cultură, iar extractul de genţiană a avut un efect şi 

mai drastic, inducând apoptoza  sau necroza majorităţii celulelor stem hepatice. 

Pentru a înţelege efectul deplin al extractelor din studiu asupra proliferării şi ataşării 

de substrat în timpul, cât mai ales şi după cultivarea celulelor cu acestea, era necesară o 

analiză în timp real cu un aparat care să înregistreze parametrii specifici proliferării: formă, 

adeziune, număr, raportaţi la timp. La loturile martor, aparatul xCelligence a înregistrat o 

creştere continuă a numărului celulelor, atâta timp cât mediul era proaspăt şi suprafaţa de 

creştere era sub confluenţa de 80-90%. Celulele tratate cu paracetamol au manifestat o 

inhibiţie de creştere pe perioada acţiunii intoxicantului, efect care s-a prelungit până la 24-48 

de ore după îndepărtarea acestuia din mediu, după care creşterea specifică celulelor tumorale 

şi stem s-a reluat. Celulele tratate cu tetraclorură de carbon au intrat de necroză la câteva ore 

după aplicarea hepato-toxicului în mediu. După îndepărtarea acestuia, puţinele celule rămase 

ataşate au arătat o slabă capacitate de proliferare. Efectele extractelor etanolice de L. 

clavatum şi E. arvense au devenit măsurabile abia după ce extractele au fost eliminate din 

mediu, odată cu celule care şi-au pierdut proteinele de ancorare de substrat. Dacă extractul de 

L. clavatum a afectat mai puţin celulele tumorale, cel de G. asclepiadea a indus necrozarea şi 

apoptoza ireversibilă a acestora în cultură. Extractul apos de Lycopodium a devenit toxic 

după cele 24 de ore de acţiune şi cel de Equisetum a determinat o necrozarea tuturor celulelor 
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la 24 de ore după aplicare. Extractul apos de Gentiana a fost la fel de toxic precum cel 

etanolic (Fig. 23).  

 
Fig. 23 Graficul 

analizei de impedanţă 

al celulelor de 

hepatocarcinom 

(HUH-7) tratate cu 

extractele apoase ale 

speciilor Lycopodium 

clavatum, Equisetum 

arvense şi Gentiana 

asclepiadea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 24 Graficul 

analizei de impedanţă 

al celulelor stem 

hepatice (LIV) tratate 

cu extractele apoase 

ale speciilor 

Lycopodium clavatum, 

Equisetum arvense şi 

Gentiana asclepiadea. 

 

 

 

 

 

 

 

La celulele stem hepatice izolate din ficat uman extractele etanolice de E. arvense şi 

G. asclepiadea au produs un puls de creştere în timpul acţiunii lor de 24 de ore, iar extractele 

apoase de L. clavatum şi E. arvense au determinat o creştere exponenţială evidentă în 

comparaţie cu celulele stem netratate. Genţiana a determinat în continuare un efect negativ 

conducând celulele pe o pantă apoptotică lentă dar constantă (Fig. 24). 

Prin analiza optică a culturilor de hepatocarcinom (HUH-7) şi de celule stem 

hepatice (LIV) cu extractele etanolice şi apoase de plante s-a putut observa efectul la nivelul 

macro-morfologic al acestor extracte asupra celulelor. Pentru comparaţie, celulele au fost 

intoxicate cu două substanţe cu tropism pentru celule hepatice: paracetamol şi tetraclorură de 

carbon. Paracetamolul a inhibat creşterea ambelor tipuri de celule şi a schimbat morfologia 

celulelor stem hepatice, iar CCl4 a afectat drastic atât numărul, cât şi forma şi capacitatea de 

ataşare a celulelor, inducând necroza. Extractele apoase de L. clavatum şi E. arvense nu au 

determinat schimbări observabile la microscopul optic pentru celulele HUH-7, în schimb, la 

LIV extractul apos de Lycopodium a determinat o creştere a numărului celulelor. Extractele 

etanolice au afectat uşor morfologia şi capacitatea de ataşare a ambelor tipuri de celule. 
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Extractele apos şi etanolic de G. asclepiadea au fost toxice şi au indus apoptoză ori necroză 

la celulele de hepatocarcinom dar şi la celulele hepatice normale. 

Marcarea celulelor fixate cu cromogenul DAPI oferă informaţii despre viabilitatea ori 

mortalitatea şi gradul de apoptoză a celulelor rămase ataşate de substrat. Acesta este tot un 

fluorocrom care are tropism pentru cromatină, dar a cărui strălucire este puternică la nucleii 

dezorganizaţi. În urma vizualizării nucleilor la microscopul confocal, s-a putut constata că 

paracetamolul nu a indus apoptoză, dar tetraclorura de carbon a fragmentat nucleii celulelor 

de hepatocarcinom. Fragmentări ale cromatinei s-au observat şi la celulele tratate cu E. 

arvense şi G. asclepiadea apoase şi etanolice, iar extractul de L. clavatum a afectat mai puţin 

cromatina celulelor de hepatocarcinom. Celulele stem hepatice au fost vizibil afectate de 

paracetamol şi CCl4, nucleii având trăsăturile specifice necrozei. Extractele apoase de L. 

clavatum şi E. arvense nu au determinat nicio diferenţiere morfologică între celulele martor 

şi cele tratate cu aceste extracte. Extractele etanolice ale aceloraşi plante au indus o formă de 

apoptoză timpurie la celulele stem hepatice, iar extractele de genţiană au indus necroză. 

Analiza proliferării celulelor prin marcarea cu anticorpi specifici fazelor 

diviziunii celulare şi virulenţei (în cazul celulelor HUH-7) ori proliferării (în cazul celulelor 

stem hepatice) a scos la lumină faptul că extractele vegetale utilizate în acest studiu au 

capacitatea de a bloca diviziunea celulelor tumorale. La celulele netratate, aceşti markeri 

apar bine reprezentaţi şi surprind celulele în diferite faze de diviziune, specific unor celule cu 

o rată de diviziune mare, precum cele tumorale ori stem în cultură (Fig. 25). La celulele 

tratate cu intoxicanţi, aceşti markeri dispar sau sunt slab marcaţi. O slabă marcare a fost 

notată şi la celulele tumorale tratate cu extractele etanolice de L. clavatum şi E. arvense, iar 

la cel de G. asclepiadea, 

expresia lor a fost cu totul 

inhibată. Aceleaşi celule au 

exprimat alternativ doar câte 

unul din markeri la tratamentul 

de 24 de ore cu extractele 

apoase. Celulele stem hepatice 

au exprimat doar markerul de 

proliferare KI67 şi numai la 

lotul de celule tratate cu 

extractul etanolic de genţiană, 

la celelalte extracte, atât apoase 

cât şi etanolice, proteinele 

marcate au fost inhibate. 
 
 
 

Fig. 25 HUH-7 martor. 
A – celule marcate pentru KI-67 cu AF405, B – celule marcate 

pentru COX2 cu AF488, C – nuclei marcaţi cu PI, D – imaginea 
compusă a canalelor laser şi a canalului de contrast de fază. Câmp 

mărit de 600x. 
 

Analiza la microscopul electronic de transmisie a oferit o perspectivă nouă, 

subcelulară a efectelor extractelor şi toxinelor asupra celor două tipuri de celule. Atât la 

celulele de hepatocarcinom cât şi la cele stem hepatice, paracetamolul a nu a indus 

modificări ultrastructurale ireversibile, în schimb tetraclorura a indus apoptoza ireversibilă a 

celor două tipuri de celule. Extractele etanolice de L. clavatum, E. arvense şi G. asclepiadea 

au determinat modificări ale organitelor celulelor, modificări ce le-a indus cel mai probabil o 

formă de apoptoză timpurie celulelor stem hepatice şi doar o formă de stază celulară celor de 

hepatocarcinom (Fig. 26). Extractele apoase, în schimb au afectat mai mult celulele de 

hepatocarcinom şi mai puţin pe cele stem hepatice, acest lucru fiind observat în special la 
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extractul apos de pedicuţă, unde metabolismul celulelor stem a fost accelerat (Fig. 27), iar 

celulele HUH-7 au fost afectate de o activitate litică intensă. 

 

 
Fig. 26 Secţiune transversală prin cultura 

bidimensională pe membrană suport a 

celulelor HUH-7 tratate extractul etanolic 

de Equisetum arvense 0,15 µg/ml. 

Imagine electronomicroscopică de 

transmisie. 

N – nucleu, n – nucleol, ls - lizosom. Bara 

reprezintă 2 µm. 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
Fig. 27 Secţiune transversală prin cultura bidimensională pe membrană suport a celulelor 

LIV tratate cu extractul apos de Lycopodium clavatum 0,6 µg/ml  Imagini 
electronomicroscopice de transmisie.N – nucleu, IL – incluziune lipidică, R – ribosomi, G – 
complex Golgi,  Edc – endocitoză, Cc – centru celular, mt – mitocondrie, ls – lizosom, cts – 
fibră citoschelet. A. Bara reprezintă 10 µm, B. Bara reprezintă 1 µm, C. Bara reprezintă 500 

nm, D. Bara reprezintă 200 nm. 
 

Pentru o morfologie detaliată a celulelor supuse tratamentului cu substanţele toxice şi 

extractele vegetale, microscopia electronică de baleiaj a oferit informaţii referitoare la 

natura modificărilor citoplasmatice, de legătură intercelulară şi cu substratul. Paracetamolul 

şi tetraclorura de carbon au determinat o reducere a proceselor citoplasmatice şi a contactului 

A B 

C D 



22 
 

între celule, determinând sfericizarea puţinelor celule rămase ataşate, în cazul tratamentului 

cu CCl4. Celulele de hepatocarcinom tratate cu extractul etanolic de L. clavatum par să fi 

suferit la nivelul citoscheletului, deoarece nucleul bine evidenţiat la celulele martor, a părut 

„prăbuşit” la acest lot. În schimb, la celulele crescute cu extractul de E. arvense, acelaşi 

defect al citoscheletului are ca produs sfericizarea celulelor. Extractul etanolic de G. 

asclepiadea conferă celulelor tumorale un aspect de keratinocit apoptotic, cu lamelipodii 

exagerate şi nucleu aplatizat. Dintre extractele apoase, doar cele de Equisetum şi Gentiana au 

determinat sfericizarea celulelor, extractul apos de Lycopodium nu a determinat nicio 

modificare evidentă la microscopul electronic de baleiaj. Celulele stem hepatice nu au 

prezentat modificări morfologice la intoxicaţia cu paracetamol, dar au devenit sferice la 

intoxicaţia cu CCl4. Extractele etanolice de L. clavatum nu au afectat morfologia celulelor 

stem, cele de E. arvense au determinat 

colapsarea nucleului, iar cele de G. 

asclepiadea au determinat sfericizarea 

celulelor. Extractul apos de L. clavatum a 

determinat o creştere a contactelor 

intercelulare precum şi a numărului de celule, 

extractul apos de E. arvense a determinat 

formarea de exoplaşti (Fig. 28), care poate fi 

interpretată ca un stadiu de apoptoză, iar 

extractul apos de G. asclepiadea a necrozat 

vizibil celule stem hepatice. 

 
Fig. 28 LIV tratate cu extract apos de Equisetum 

arvense 0,6 µg/ml. Imagine electronomicroscopică 

de baleiaj. 

 

 Extractele etanolice totale ale plantelor luate în studiu conţin o bogăţie de compuşi, a 

căror activitate biologică nu este cunoscută, iar prin metodele mai sus descrise am studiat 

efectul acestora asupra organului hepatic şi a celulelor sale normale şi tumorale. 

Elementele de originalitate ale lucrării 

 încă nu am identificat în literatură studii de microscopie electronică pentru lipide asupra 

ţesutului hepatic la şoareci intoxicaţi cu paracetamol şi trataţi cu extracte etanolice din cele 

trei specii de plante; 

 la specia G. asclepiadea încă nu am întâlnit în literatură nici un studiu referitor la efectul ei 

hepatoprotector ori hepato-toxic, studiile noastre arătând că planta este puternic hepato-

toxică; 

 eritrocentaurină, care este un alcaloid specific pentru genul Gentiana dar care nu a mai fost 

identificat la specia G. asclepiadea; 

 am adăugat date referitoare la dinamica lipidică şi inflamatorie a acizilor graşi şi a 

enzimelor cheie din metabolismul prostaglandinelor, pentru durata unei săptămâni, după 

administrarea unei doze toxice de paracetamol, la un organism mamifer; 

 încă nu am identificat în literatură studii de dinamică a lipidelor pentru ţesut hepatic 

prelevat de la şoarecii intoxicaţi cu paracetamol şi trataţi cu extractele celor trei specii de 

plante; 

 prin studiile noastre am arătat că acestea determină reducerea semnificativă a acizilor graşi 

liberi din ficatul intoxicat cu paracetamol; 

 extractele etanolice de L. clavatum, E. arvense şi G. asclepiadea nu intervin în procesele 

reparatorii ori regeneratoare ce implică metabolismului lipidic al ţesutului hepatic; 
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 prin studiile noastre am putut demonstra că extractul vegetal de coada-calului are mai 

degrabă un efect hepato-regenerant decât hepato-protector, informaţie pe care nu am putut-

o identifica în literatura de specialitate; 

 noutate este şi studiul comparativ al extractelor apoase şi etanolice in vitro asupra celulelor 

de hepatocarcinom şi stem hepatice; 

 efectul citostatic al extractului de L. clavatum nu a mai fost semnalat în literatura de 

specialitate până acum; 

 elemente de noutate sunt şi analizele ultrastructurale şi de baleiaj la culturile celulare 

hepatice tumorale sau stem normale, tratate pentru 24 de ore cu extractele etanolice şi 

apoase ale celor trei plante, fapt care ne-a pus în evidenţă acţiunea subcelulară a extractelor 

asupra celulelor şi morfologia detaliată a monostratului format de acestea; 

 elemente de originalitate sunt şi analiza dinamică a impedanţei cu ajutorul aparatul 

xCelligence şi analiza viabilităţii prin citometrie în flux a celulelor tratate cu extractele 

vegetale. 

Concluzii finale 
 

Concluziile experimentelor in vivo: 

1. O doză toxică de paracetamol, administrată intraperitoneal, modifică metabolismul 

lipidic al ficatului, în sensul reducerii de depozite lipidice intracelulare şi al modificării 

raportului dintre acizii graşi saturaţi şi nesaturaţi înspre formarea de acizi graşi nesaturaţi. 

2. Extractele etanolice ale speciilor locale de Lycopodium clavatum, Equisetum arvense şi 

Genţiana asclepiadea determină reducerea drastică a acizilor graşi liberi din ficatul intoxicat 

cu paracetamol. 

3. Dintre extractele etanolice de Lycopodium clavatum administrate şoarecilor după 

intoxicaţia cu paracetamol, extractul de concentraţie 3 g/kg corp a avut un efect 

hepatoregenerant uşor mai pronunţat decât cel de concentraţie 300 mg/kg corp, iar dintre cele 

două modele de tratament (profilactic sau curativ), cel curativ a prezentat un efect de 

regenerare mai evident decât cel profilactic, care a fost uşor toxic. 

4. Dintre extractele etanolice de Equisetum arvense administrate şoarecilor, cel de 

concentraţie 3 g/kg corp a avut un efect hepatoregenerant semnificativ în comparaţie cu cel 

de concentraţie 300 mg/kg corp, unde efectul a fost moderat; iar dintre cele două modele de 

aplicare a tratamentului, modelul de administrare post-intoxicaţie a determinat regenerarea 

ţesutului într-un grad mai mare decât modelul de administrare anterior intoxicaţiei. 

5. Dintre extractele etanolice de Gentiana asclepiadea administrate şoarecilor post-

intoxicaţiei cu paracetamol, cel de concentraţie 3 g/kg corp a avut un efect hepatotoxic 

semnificativ în comparaţie cu cel de concentraţie 300 mg/kg corp, unde efectul a fost de 

hepatoprotecţie modestă; iar dintre cele două tipuri de tratament, cel administrat anterior 

intoxicaţiei cu paracetamol a determinat un efect toxic mult mai pronunţat decât prin 

tratamentul post-intoxicaţie. 

6. Dintre cele trei plante luate în studiu: Lycopodium clavatum, Equisetum arvense şi 

Genţiana asclepiadea, extractul etanolic de L. clavatum are un efect hepatoprotector 

moderat, cel de E. arvense are un efect hepatoregenerant notabil, iar cel de G. asclepiadea 

determină hepatotoxicitate la şoarecii intoxicaţi cu paracetamol. 

Concluziile experimentelor in vitro: 

7. Dintre cele două tipuri de extracte de Lycopodium clavatum aplicate celulelor în cultură 

(etanolice şi apoase), extractul apos a exercitat un efect citostatic semnificativ asupra 

celulelor de hepatocarcinom şi un efect pronunţat de proliferare asupra celulelor stem 

hepatice. Extractul etanolic, în schimb a determinat un efect citostatic pronunţat la celulele 

de hepatocarcinom şi acelaşi efect citostatic dar moderat la celulele stem hepatice. 
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8. Cele două tipuri de extracte de Equisetum arvense aplicate celulelor în cultură au 

exercitat un efect citostatic semnificativ asupra celulelor de hepatocarcinom, şi un efect 

citostatic redus asupra celulelor stem hepatice. 

9. Extractele apoase şi etanolice de Gentiana asclepiadea aplicate celulelor în cultură au 

exercitat un efect necrotic semnificativ atât asupra celulelor de hepatocarcinom cât şi asupra 

celulelor stem hepatice. Dintre cele două tipuri de extracte, cel apos a avut un efect toxic mai 

pronunţat, în comparaţie cu cel etanolic. 

10. Dintre extractele celor trei specii de plante, extractele apoase au cel mai eficient raport 

între efectul citostatic asupra celulelor de hepatocarcinom şi citoprotector asupra celulelor 

normale. Extractele de Lycopodium clavatum au un efect antitumoral hepatic semnificativ 

mai mare decât extractele de Equisetum arvense, iar extractele de Gentiana asclepiadea 

determină necroza celulelor hepatice.  

11. Paracetamolul determină staza celulelor de hepatocarcinom şi apoptoza celulelor stem 

hepatice, iar tetraclorura de carbon induce necroza ambelor tipuri de celule în cultură. 

Posibilă importanţă bio-economică a speciilor luate în studiu: 
12. Lycopodium clavatum are potenţial bio-medical datorită efectului citostatic, Equisetum 

arvense dovedeşte un poteţial farmacologic prin efectul său hepatoregenerant, iar specia 

locală de Gentiana asclepiadea are o posibilă importanţă bio-economică datorită 

potenţialului său toxic natural şi biodegradabil asupra dăunătorilor. 
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