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1. OBIECTIVUL GENERAL 
Datele epidemiologice au indicat faptul că aproximativ 180 de milioane de pacienți de pe glob suferă 
de boli cronice hepatice, care pot fi induse de o serie de agenți etiologici de origini variate, așa cum 
sunt consumul cronic de alcool, infecțiile HBV si HCV, evoluția steatohepatitei non-alcoolice în 
obezitate și diabet. Dintre acestea, ciroza reprezintă cea mai răspândită cauză a deceselor non-
neopazice în Europa și SUA și a șaptea cauză de mortalitate în țările dezvoltate. În timp ce procesul 
de fibroză hepatică poate fi reversibil, ciroza ca un ultim stadiu de evoluție al fibrozei, este în general 
ireversibiă (Friedman, 2006). 
Obiectivul general al acestui proiect este de a dezvolta, de a testa și valida un nou sistem drug 
delivery pentru crisină (5,7-dihydroxyflavone) bazat pe ciclodextrine pentru a trata fibroza hepatică, 
prin administrare pe cale orală. Administrarea orală a fost aleasă ca rută de eliberare a compusului 
bioactiv formulat deoarece este calea cea mai accesibilă pentru pacient. 
 
II. OBIECTIVELE SPECIFICE 
1. Dezvoltarea și caracterizarea complexelor crisină/ciclodextrine 
2. Evaluarea in vitro a biocompatibilității și absorbției intestinale ale complexelor 
crisină/ciclodextrine 
3. Validarea efectelor antifibrotice ale complexelor crisină/ciclodextrine pe modele animale de 
fibroză hepatică  
 

III. GRADUL DE ATINGERE A REZULTATELOR ESTIMATE  

Obiectiv 1: Dezvoltarea și caracterizarea complexelor crisină/ciclodextrine 
 
Gradul de indeplinire: 100% 
 
Rezumat rezultate: 
Am realizat formularea crisinei în 4 tipuri de complexe cu ciclodextrine: Random methyl-beta 
cyclodextrin (RAMEB) (DS~12), (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin (HPBCD) (DS~4.5), 
Sulfobutylated beta-cyclodextrin sodium salt (SBECD) (DS~4), Beta-cyclodextrin (BCD) 
S-au realizat teste de solubilitate în apă pentru cele 4 tipuri de complexe, iar rezultatele au evidențiat 
următorul ranking al solubilității: RAMEB > HPBCD ≥ BCD > SBECD. 
 
 
Obiectiv 2: Evaluarea in vitro a biocompatibilității și absorbției intestinale ale complexelor 
crisină/ciclodextrine  
 
Gradul de indeplinire: 100% 
 
Rezumat rezultate: Biocompatibilitatea complexelor investigate, RAMEB, RAMEB-Chr 1:1, 
RAMEB-Chr 2:1, HPBCD, HPBCD-Chr 1:1, HPBCD-Chr 2:1, a fost confirmată in vitro, ceea ce le 
recomandă pentru utilizarea în studii ulterioare de evaluare a efectului antifibrotic. Eficiența crisinei 
complexate cu HPBCD și RAMEB de a induce citotoxicitate la nivelul celulelor tumorale este 
observată cel mai bine în intervalul de concentrații 30-100 µM. 
In ceea ce privește analiza permeabilității crisinei prin monostratul de celule Caco-2, s-a evidențiat 
faptul că ciclodextrinele pot crește eficiența solubilității în apă a crisinei, cea mai mare permeabilitate 
fiind întregistrată în cazul complexelor crisină -RAMEB. 
 
 
 



Obiectiv 3: Validarea efectelor antifibrotice ale complexelor crisină/ciclodextrine pe modele 
animale de fibroză hepatică 
 
Gradul de indeplinire: 100% 
 
Rezumat rezultate: Experimentele in vivo realizate pe șoareci CD1, au demonstrat faptul că 
administrarea orală a 200 mg/kg corp a complexelor crisină/RAMEB, respectiv crisină/HPBCD, pe 
o perioadă de două săptămâni după inducerea fibrozei hepatice, a scăzut semnificativ depozitele de 
colagen atât la nivelul parenchimului, la nivelul spatiului Disse si perisinusoidal, comparativ cu 
grupul CCl4 si CCl4 control, evidențiate prin analize histopatologice si electronomicroscopice. 
Complexele crisină/ciclodextrine au blocat calea de semnalizare  pro-fibrotică TGF- β1/Smad, 
respectiv au redus expresia genică a principalelor proteine (Col-1) si TIMP/MMP-uri din matricea 
extracelulară hepatică. Cele mai semnificative rezultate s-au înregistrat în cazul complexului 
crisină/RAMEB. 

Complexul RAMEB-Chr induce supraexprimarea moleculelor de miRNA antifibrotice, ceea 
ce sugerează potențialul antifibrotic al acestuia. Tratamentul cu complexul HPBCD-Chr a stimulat 
supraexprimarea unor molecule de miRNA antifibrotice și inhibarea expresiei unor molecule de 
miRNA profibrotice, ceea ce indică un potențial antifibrotic al acestuia. Dintre cele două complexe 
investigate, complexarea Chr cu RAMEB s-a dovedit a fi mai eficientă în inducerea unui efect 
antifibrotic la nivelul mecanismelor post-transcripționale reglate prin miRNA, sugerând că RAMEB 
conferă crisinei biodisponibilitate mai ridicată față de HPBCD. 
 
IV. NIVELUL DE MATURITATE TEHNOLOGICĂ (TRL) 
Proiectul a inceput cu TLR3 si s-a finalizat cu TLR4. 
Conceptul de la care s-a plecat a constat in creșterea solubilității crisinei și a biodisponibilității la 
administrare orală, prin complexarea cu ciclodextrine. 
Am realizat formularea crisinei în 4 tipuri de complexe cu ciclodextrine: Random methyl-beta 
cyclodextrin (RAMEB) (DS~12), (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin (HPBCD) (DS~4.5), 
Sulfobutylated beta-cyclodextrin sodium salt (SBECD) (DS~4), Beta-cyclodextrin (BCD) 
S-au realizat teste de solubilitate în apă pentru cele 4 tipuri de complexe, iar rezultatele au evidențiat 
următorul ranking al solubilității: RAMEB > HPBCD ≥ BCD > SBECD. 
Rezultatele studiilor de viabilitate si citotoxicitate, precum si studiile de permeabilitate in vitro pe 
celule Caco-2, au selectat 2 complexe pentru studiile in vivo: crisină/HPBCD si crisină/RAMEB. 

Rezultatele cercetărilor noastre in vivo sugerează faptul că complexarea crisinei cu RAMEB 
reprezintă o opțiune viabilă pentru administrarea orală a flavonoidului. Astfel s-a atins nivelul de 
maturitate TLR4, recomandând complexul crisină/RAMEB un candidat potențial pentru aplicații 
terapeutice ale fibrozei hepatice. 
 
V. MODUL DE ATRIBUIRE ȘI EXPLOATARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE 
ASUPRA REZULTATELOR 
Modul de identificare, atribuire şi exploatare a dreptului de proprietate corespunzătoare rezutatelor 
obținute au fost respectate conform Acorului ferm de colaborare (Anexa VII la contractual de 
finantare – art 7) încheiat în cadrul Programului PNCDI III –Competitivitate prin cercetare, 
dezvoltare și inovare –Program 2 - Proiect experimental-demonstrativ, între CO și P si conform 
Regulamentului Comisiei Europene (EC) No 1906/2006. 

VI. IMPACTUL REZULTATELOR OBȚINUTE 
Proiectul a pornit de la rezultatele preliminare realizate de noi (Balta si colab, 2015) în urma cărora 
s-a demonstrat că flavonoidul crisină are capacitatea de a induce reversia fibrozei hepatice in vivo. 
Totuși, proprietățile farmacologice sunt diminuate datorită solublității scăzute în apă, ceea ce face 
ca biodisponibilitatea la administrarea orală să fie scăzută. 



Pornind de la aceste premize, s-a căutat cea mai bună formulare care să asigure proprietăți biologice 
cât mai ridicate. Din cele 4 tipuri de complexe crisină – ciclodextrine analizate : Random methyl-beta 
cyclodextrin (RAMEB) (DS~12), (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin (HPBCD) (DS~4.5), 
Sulfobutylated beta-cyclodextrin sodium salt (SBECD) (DS~4), Beta-cyclodextrin (BCD), 
complexul crisină/RAMEB s-a dovedit cea mai potrivită formulare. 
Prin urmare, complexul crisină/RAMEB devine un candidat potențial pentru aplicații terapeutice ale 
fibrozei hepatice, respectiv pentru reversia acestui proces înainte de atingerea stadiului de ciroză 
hepatică care este ireversibilă și incurabilă. 
S-au publicat 2 articole ISI cu Impact factor cumulat 6,8 si s-a depus un brevet de inventie la OSIM. 
 
 
Diseminarea rezultatelor: 
 
Articole știintifice: 
Sami Gharbia, Cornel Balta, Hildegard Herman, Marcel Rosu, Judit Varadi, Ildiko Bacskay, Miklos 
Vecsernyes, Ferenc Fenyvesi, Sorina Nicoleta Voicu, Miruna Stan, Roxana Elena Cristian, Anca 
Dinischiotu, Anca Hermenean. 2018. Enhancement of silymarin anti-fibrotic effects by complexation 
with hydroxypropyl (HPBCD) and randomly methylated (RAMEB) β-cyclodextrins in a mouse 
model of liver fibrosis, Frontiers in Pharmacology, section Ethnopharmacology, 
Volume: 9     Article, Number: 883 , doi:10.3389/fphar.2018.00883, IF=4,375 
 
Cornel Balta, Alina Ciceu, Hildegard Herman, Marcel Rosu, Oana Maria Boldura, Anca Hermenean. 
2018. Dose-dependent anti-fibrotic effect of chrysin on regression of liver fibrosis: the role in 
extracellular matrix remodeling, Dose-Response, 16(3), DOI 10.1177/1559325818789835, IF= 2.435 
 
Notă: Menționăm faptul ca ambele articole au trecute la Mulțumiri, pe lângă prezentul proiect 
și PN-III-P2-2.1-BG-2016-0100, dar articolele AU FOST RAPORTATE CA INDICATORI 
DOAR LA PREZENTUL PROIECT. 
 
Participări la conferințe  
Ignat S., Dinescu S., Fenyvesi F., Costache M., Hermenean A., Investigation of novel chrysin-
cyclodextrin complexes efficiency against liver disease, International Conference on Science, Health 
and Medicine, 4-5.07.2018, Phonom Penh, Cambodia. 
 
Ignat S., Dinescu S., Fenyvesi F., Hermenean A., Costache M., Evaluation of drug delivery systems 
with chrysin for treatment of liver diseases, Conferinta Internationala a SRBBM 2018, 05-
07.09.2018, București, România. 

Ignat S., Dinescu S., Stan A., Lazar A., Selaru A., Fenyvesi F., Hermenean A., Costache M.,  Chrysin 
as a potential therapy to reverse liver fibrosis, Annual Scientific Meeting of Victor Babes Institute, 
The 11th National Pathology Symposium, 22-24.11.2018, București, România. 

Váradi, J., Nguyen, T.L.P., Hermenean, A., Bácskay, I., Fehér, P.,Ujhelyi, Z., Vasvári, G., Fejes T.   
Vecsernyés, M. , Fenyvesi, F. , Complexation of chrysin by β-cyclodextrin derivatives and their 
biological activities, CESPT conference, 20-22 Sept, 2017, Szeged, Hungary 
 
Cerere brevetare cu titlul: Sistem drug delivery Crisină - Random methyl-beta cyclodextrin 
(RAMEB) cu potențial anti-fibrotic ridicat în prevenția/regenerarea leziunilor fibrotice 
hepatice, înregistrată la OSIM cu nr. A01052/5.12.2018 

Conferință de diseminare a rezultatelor organizată în data de 03.06.2018, la Arad in cadrul 
Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. La acest eveniment au participat membrii de proiect, 



cadre universitare ale Facultății de Medicină, studenti, doctoranzi, reprezentanti ai Colegiilor 
profesionale ale Medicilor, Farmacistilor, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și 
medici ale clinicilor universitare. 

Au fost prezentate urmatoarele comunicari știintifice: 

1. Prezentarea proiectului, a consortiului si a indicatorilor de rezultat – Prof.dr.Anca Hermenean 
2. Fibroza hepatica- patologie si terapii actuale de reversie a starii fibrotice - Prof. Dr. Marieta 
Costache 
3. Obținerea si caracterizarea complexelor crisină-clodextrine – Prof.dr. Fenvesy Ferenc 
4. Modele experimentale in vivo pentu inducerea fibrozei hepatice – dr. Balta Cornel 
5. Potentialul crisinei in reversia fibrozei hepatice- Drd. Simona Ignat 
6. Evaluarea biocompatibilitatii complexelor HPBCD/crisina si RAMEB/crisina in conditii 
patologice- Dr. Sorina Dinescu 
7. Eficienta ciclodextrinelor ca mijloace de transport si livrare a crisinei- Drd. Mirela Serban 
8. Gradul de citotoxicitate al complexelor BCD/crisina si SBECD/crisina- student Andreea Stan 
9. Evaluarea potentialului antifibrotic al complexelor crisină-ciclodextrine in vivo, drd. Alina Ciceu 
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