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REZUMAT 

 

Cuvinte cheie: ciroză, fibroză, miofibroblast, remodelare vasculară, stres oxidativ, 

imunohistochimie, lipogranulom. 

 

În practica veterinară hepatopatiile cronice sunt frecvent întâlnite, aceste afecţiuni 

fiind acompaniate de fibroză. Hepatopatiile cronice sunt adesea percepute ca boli 

frustrante cu progresie inevitabilă spre ciroză, astfel având un prognostic nefavorabil. 

Majoritatea informaţiilor legate de mecanismele fibrogenezei hepatice şi a 

modificărilor microcirculaţiei hepatice sunt preluate din medicina omului sau au fost 

studiate pe modele experimentale pe animale de laborator.  

Cercetarea de faţă este dedicată studiului mecanismelor celulare şi moleculare ale 

fibrogenezei hepatice la câine, descrierii principalelor complicaţii vasculare ale 

hepatopatiilor cronice la câine, identificarea unor noi markeri vasculari; iar pe modele 

experimentale pe şobolan am urmărit identificarea unor markeri neinvazivi de predicţie a 

evoluţiei hepatopatiilor cronice, respectiv evaluarea efectului rosuvastatinei intr-un model 

experimental de colestază extrahepatică.  

Lucrarea este structurată în două părţi. O parte de cercetări bibliografice, în care 

sunt descrise principalele caracteristici ale hepatopatiilor cronice, tipurile celulare 

implicate în fibrogeneza hepatică; markerii miofibroblaştilor hepatici; principalele 

tulburări circulatorii la nivelul ficatului la câine; rolul stresului oxidativ în patologia 

hepatică şi principalele modele experimentale folosite pentru inducerea cirozei hepatice 

la animale de laborator. 

A doua parte a lucrării cuprinde cercetările proprii, această parte este structurată 

în 8 capitole. 

În primul capitol intitulat Aspecte morfologice ale hepatopatiilor cronice 

spontane luate în studiu, sunt descrise pe scurt particularităţile morfologice ale cazurilor 

luate în studiu, utilitatea metodelor histochimice speciale de colorare, sunt descrise de 
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asemenea mai detaliat forme rar diagnosticate de ciroză hepatică cum ar fi hepatita 

lobulară disecantă şi ciroza din dermatita necrolitică superficială.  

Studiul s-a efectuat pe un număr de 28 de cazuri selectate, fiind incluse toate 

formele de hepatopatii cronice netumorale cunoscute (14 cazuri de ciroză hepatică micro 

sau macronodulară, 2 cazuri de hepatită lobulară disecantă, 9 cazuri de fibroză hepatică 

de stază, 2 cazuri de hepatită cronică şi un caz de hiperplazie nodulară). Practic pe aceste 

cazuri au fost realizate toate cercetările descrise în capitolele ulterioare, acest studiu 

oferind astfel baza cercetărilor ulterioare. 

Pe cazurile selectate s-a efectuat examen necropsic complet şi examen 

histopatologic utilizând o serie de technici histochimice speciale de colorare 

(Hematoxilină-eozină, Tricrom-Masson, Van Gieson, Gordon-Sweet pentru reticulină, 

Hall pentru bilirubină, Perl’s pentru fier, Periodic acid-Schiff şi metoda cu Rodamină 

pentru cupru, Oil red ). 

Cantitatea de ţesut conjunctiv fibros de la nivel hepatic a fost determinat cu 

ajutorul unei metode stereologice de analiză a volumului fractar. 

Examenul necropsic a relevat prezenţa leziunilor de ciroză micronodulară la 5 

cazuri şi a celor de ciroză macronodulară la 9 cazuri. Pe lângă diagnosticul morfologic la 

nivel hepatic, examenul necropsic a permis identificarea unor leziuni secundare şi 

complicaţii ale cirozei hepatice cum ar fi cahexia avansată, icterul generalizat, ascita, 

edeme subcutanate şi leziuni specifice hipertensiunii portale cum ar fi dilatarea exagerată 

a venei porte şi prezenţa şunturilor porto-sistemice extrahepatice (la 9 cazuri). 12 dintre 

pacienţi prezentau leziuni renale traduse prin prezenţa infarctelor renale acute dar mai 

ales cronice şi leziuni de fibroză renală. Trebuie să menţionăm faptul că leziunile renale 

erau mai grave la cazurile cu hipertensiune portală post-cirotică cu şunturi porto-

sistemice extrahepatice. 

Dintre cele 14 cazuri de ciroză hepatică luate în studiu, 9 au fost în stadiul activ al 

procesului cirotic, iar 5 au fost în stadiul de “ciroză atenuată” când matrixul fibrilar este 

remodelat, cantitatea medie de colagen în stadiul activ al cirozei hepatice a fost de 

24,32%, faţă de stadiul de ciroză atenuată în care cantitatea medie este de 14,90%. 
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Hepatita lobulară disecantă este caracterizată printr-o suprafaţă capsulară hepatică 

relativ netedă şi prezenţa unor noduli de regenerare de dimensiuni mici, iar microscopic 

prin fibroza difuză a parenchimului hepatic, cu delimitarea unor grupuri mici de 

hepatocite sau celule izolate. Ţesutul conjunctiv fibros din această afecţiune este format 

în primul rând din fibre de reticulină, iar această fibroză difuză determină colestază şi 

inflamaţie moderată. 

Ciroza din dermatita necrolitică superficială se caracterizează prin colapsul 

parenchimului hepatic, regenerare nodulară prin noduli hiperplazici, reacţie ductală şi 

colestază marcantă, vacuolizarea hepatocitelor periseptale datorându-se colestazei 

prelungite. 

Metodele histochimice speciale cum ar fi metodele tricromice şi cele pentru 

reticulină au permis stabilirea corectă a stadiului fibrozei hepatice.  

Al doilea capitol, denumit Caracterizarea morfologică a miofibroblaştilor 

hepatici în hepatopatiile cronice la câine, a urmărit investigarea caracteristicilor 

imunohistochimice a miofibroblaştilor hepatici respectiv a celulelor stelate hepatice în 

hepatopatii cronice la câine.  

Studiul s-a realizat pe probe hepatice provenite de la 15 cazuri cu diverse 

hepatopatii cronice: 11 cazuri de ciroză hepatică, 2 cazuri de hepatită cronică şi 2 cazuri 

de hepatită lobulară disecantă. 

S-a realizat examen imunohistochimic utilizând anticorpi anti-actină specifică 

musculară, anti-desmină, anti-vimentină, anti-sinaptofizină, anti-proteină glială fibrilară 

acidă şi anti-c-kit. 

Actina specifică musculară şi desmina s-au dovedit a fi markeri utili pentru 

identificarea celulelor stelate hepatice respectiv a miofibroblaştilor hepatici la această 

specie. Numărul celulelor stelate hepatice activate s-a corelat pozitiv cu stadiul fibrozei, 

fiind mai ridicat în stadiile incipiente, de fibrogeneză activă. 

Expresia puternică a actinei specifice musculare şi a desminei de către celulele 

stelate hepatice sugerează implicarea activă a acestora în reglarea fluxului sanguin 

sinusoidal şi în instaurarea hipertensiunii portale intrahepatice. 
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În al treilea capitol, intitulat Metaloproteinaza matriceala de tip 2 (MMP2) şi 

Inhibitorii tisulari ai metaloproteinazelor de tip 2 (TIMP-2) în fibrogeneza hepatică 

activă la câine: studiu imunohistochimic, am urmărit determinarea expresiei 

imunohistochimice a MMP2 şi TIMP-2 în fibrogeneza hepatică activă la câine. 

Studiul s-a efectuat pe 10 probe hepatice, obţinute post-necropsic care prezentau 

procese de fibrogeneză hepatică activă. 

Examenul imunohistochimic s-a realizat, utilizând un anticorp monoclonal de 

şoarece anti MMP2 şi un anticorp policlonal de iepure anti TIMP-2. 

În studiul de faţă am arătat faptul că hepatocitele periseptale şi celulele stelate 

hepatice coexprimă MMP2 şi TIMP-2, în faza activă a fibrogenezei predominând 

expresia TIMP-2 şi faptul că la câine principalele surse de MMP2 şi TIMP-2 sunt 

reprezentate de hepatocite. De asemenea, hepatocitele intralobulare, prin secreţia TIMP-2 

pot intervenii în instaurarea fenomenului de capilarizare sinusoidală. 

Al patrulea capitol, intitulat Expresia imunohistochimică a Caveolinei-1 în 

hepatopatii cronice la câine, a fost realizat pe un număr de 19 probe hepatice. 

Examenul imunohistochimic s-a realizat, folosind un anticorp anti-Caveolină-1 şi 

o serie de alţi anticorpi pentru identificarea tipurilor celulare. 

La nivelul ficatului normal, caveolina-1 a fost slab exprimată de către celulele 

endoteliale sinusoidale, de către celulele endoteliale ale venulelor porte, a venelor 

centrolobulare şi a arterelor hepatice, celulele epiteliale biliare au prezentat o 

imunomarcare slabă şi inconstantă. 

În hepatopatiile cronice canine, Caveolina-1 a fost supraexprimată, cel mai intens 

fiind exprimată de către celulele endoteliale. Celulele cu metabolism activ, cum ar fi 

celulele epiteliale biliare tinere neoformate şi hepatocitele proliferante din interiorul 

nodulilor de regenerare au prezentat nivele crescute de exprimare a proteinei Cav-1, 

expresia fiind în primul rând membranară. 

În studiul de faţă am arătat faptul că Caveolina-1 poate fi folosită ca marker ai 

structurilor vasculare cu endoteliu de tip continuu, este de asemenea un indicator al 

fenomenului de capilarizare sinusoidală. 
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În al cincilea capitol, denumit Remodelarea vasculară în hipertensiunea portală 

post-cirotică la câine, am avut în vedere descrierea principalelor modificări morfologice 

hepatice şi a modificărilor vasculare în hipertensiunea portală post-cirotică la câine. 

Studiul a fost realizat pe un număr de 9 probe hepatice obţinute post-necropsic, 

acestea au fost reprezentate de 7 cazuri de ciroză hepatică macronodulară şi 2 cazuri de 

hepatită lobulară disecantă, toate animalele prezentând semne evidente de hipertensiune 

portală şi şunturi portosistemice extrahepatice. 

S-a realizat examen histopatologic de rutină, coloraţii histochimice speciale 

respectiv examen imunohistochimic folosind diverşi anticorpi: anticorpi anti actină 

specifică musculară, anti-CD 31, anti citokeratină AE1/AE3 şi anti-caveolină-1. 

Rezultatele acestui studiu au fost reprezentate de identificarea principalelor şunturi 

portosistemice extrahepatice, care la câine sunt reprezentate de anastomozele spleno-

renale şi de cele mezenterice. Hipoperfuzia venoasă portală a determinat creşterea 

afluxului arterial hepatic, fenomen tradus morfologic prin hiperplazia plexului arterial 

peribiliar şi creşterea numărului de arteriole intraparenchimatoase. 

Am identificat numeroase celule stelate activate localizate perisinusoidal, aceste 

celule participă activ la instalarea hipertensiunii portale sinusoidale atât prin secreţia de 

proteine matriceale extracelulare cât şi prin proprietăţile contractile şi proliferative.  

Prin examen imunohistochimic, utilizând anticorpi anti-CD 31 am reuşit 

identificarea leziunilor de capilarizare sinusoidală respectiv identificarea tuturor 

structurilor vasculare cu endoteliu de tip continuu. Celulele endoteliale sinusoidale au 

prezentat marcare membranară completă şi puternică mai ales în zonele mediolobulare, 

dar şi periseptal unde leziunea a fost asociată şi cu teleangiectazie sinusoidală. 

Capilarizarea sinusoidală determină neoangiogeneză hepatică, fenomen evidenţiat prin 

identificarea unor vase intralobulare de neoformaţie în vecinătatea zonelor cu capilarizare 

sinusoidală. 

Al şaselea capitol, intitulat Caracterizarea morfologică a lipogranuloamelor şi a 

pigmenţilor intracitoplasmatici de la nivelul ficatului canin, a urmărit caracterizarea 
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morfologică a acestor formaţiuni granulomatoase respectiv identificarea şi caracterizarea 

pigmenţilor intracitoplasmatici de la nivelul acestor formaţiuni. 

Studiul a fost realizat pe un număr de 25 de probe hepatice obţinute post-necropsic 

de la câini cu hepatopatii cronice. 

Secţiunile au fost colorate prin metoda hematoxilină-eozină pentru stabilirea 

diagnosticului morfologic şi identificarea lipogranuloamelor. Pentru caracterizarea 

lipogranuloamelor şi a pigmenţilor intracitoplasmatici din aceste formaţiuni am recurs la 

folosirea unor technici speciale de colorare. 

Am efectuat examen imunohistochimic folosind anticorpi anti CD 68 şi 

microscopie fluorescentă. 

Majoritatea formaţiunilor lipogranulomatoase au fost localizate la nivelul septelor 

fibroase şi periportal, în acest caz ele fiind difuze, practic confluente, dar şi intralobular 

fiind foarte bine delimitate şi de formă ovoidă. Aceste formaţiuni sunt formate în primul 

rând din celule cu proprietăţi macrofagice, CD 68 pozitive. 

Majoritatea pigmenţilor intracitoplasmatici au fost pozitivi la reacţia Perl’s, 

indicând faptul că principalul pigment din aceste formaţiuni este reprezentat de 

hemosiderină respectiv fier. Am obţinut de asemenea reacţie pozitivă la reacţia PAS, 

negativ la metoda Hall pentru bilirubină, iar metoda cu Rodamină a demonstrat prezenţa 

cuprului în cantităţi reduse în structura acestor formaţiuni şi în cantităţi mai ridicate în 

citoplasma hepatocitelor de la periferia spaţiilor porte şi de la nivelul interfaţelor septă 

fibroasă-parenchim. Metoda Oil red efectuată pe criosecţiuni a demonstrat prezenţa 

lipidelor în structura lipogranuloamelor. 

În ceea ce priveşte originea pigmenţilor intracitoplasmatici şi gradul de pigmentare 

a acestor formaţiuni, compoziţia chimică şi gradul de pigmentare se modifică în timp, 

dacă în prima fază lipogranuloamele sunt difuze, mai puţin pigmentate, iar pigmenţii 

predominanţi sunt ceroizii, în fazele mai avansate (cu şunturi portosistemice) predomină 

lipogranuloamele intens pigmentate, pigmenţii fiind reprezentaţi în primul rând de 

hemosiderină, iar numărul lipogranuloamelor este semnificativ mai mare la cazurile de 

hepatopatii cronice cu şunturi porto sistemice, faţă de cele fără şunturi porto-sistemice. 
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În capitolul al şaptelea, intitulat Investigarea efectului protector al Rosuvastatinei 

asupra colestazei extrahepatice induse experimental la şobolani Wistar, am urmărit 

corelarea unor parametrii biochimici şi de stress oxidativ cu gradul alterărilor 

morfologice, scorul necroinflamator şi fibroza; influenţa Rosuvastatinei asupra nivelului 

stresului oxidativ la nivel hepatic, renal, cerebral şi la nivel plasmatic; determinarea 

imunohistochimică a nivelului de expresie a antigenului nuclear de proliferare nucleară 

(PCNA), a alfa-actinei musculare netede, a caspazei 3 şi a factorului de creştere 

transformant beta-1 (TGF- β1), într-un model experimental de colestază extrahepatică la 

şobolan. 

Studiul a fost realizat pe un număr de 40 de şobolani de sex feminin în vârstă de 3 

luni având o greutate de 180± 20 g. Au fost create 4 loturi de animale, fiecare având câte 

10 animale. Lotul 1 (SHAM) la care s-a efectuat laparatomie, fără ligatură de căi biliare, 

coledocul fiind doar izolat de ţesuturile din jur; la acest lot nu s-au administrat alte 

tratamente. Lotul 2 (BDL) subiecţii incluşi în acest lot au fost supuşi ligaturii căi biliare 

comune, fără alte tratamente. Lotul 3 (Ro 5) indivizii incluşi în acest lot au fost supuşi 

ligaturii căii biliare comune şi au primit zilnic o doză de 5 mg/kg de Rosuvastatină per os 

începând cu a doua zi a experimentului. Lotul 4 (Ro 10) indivizii incluşi în acest lot au 

fost supuşi ligaturii căi biliare comune şi au primit zilnic o doză de 10 mg/kg de 

Rosuvastatină per os începând cu a doua zi a experimentului. 

Secţiunile hepatice au fost colorate prin metoda hematoxilină-eozină, tricrom 

Masson şi Sirius red, iar gradul necroinflamator stabilit conform unui sistem de gradare 

histologic adaptat după Indexul de Activitate Histologică descrisă de Knodell (Knodell 

,1981). 

S-a efectuat examen imunohistochimic, folosind anticorpii primari: anti - alfa 

actină musculară netedă, anti-antigen nuclear de proliferare celulară şi Caspază 3. Pentru 

evaluarea expresiei TGF-β 1 am recurs la microscopie confocală scanning. 

Din plasmă şi omogenat de ţesut hepatic am determinat concentraţia de 

malondialdehidă liberă, proteine carbonilate, a glutationului, a grupărilor sulfhidril. 



Cuantificarea morfologică a fibrozei şi vascularizaţiei în hepatopatii cronice 2012 
 

 
9 

Din plasma sanguină am determinat concentraţia de alanin-amino-transferaza şi 

aspartat-amino-transferaza. 

La examenul histopatologic, secţiunile hepatice obţinute de la animalele incluse în 

lotul 1 au dovedit o histoarhitectonică hepatică normală. 

La loturile experimentale (2, 3 şi 4) leziunile au fost dominate de proliferarea 

masivă a celulelor epiteliale biliare. S-au observat de asemenea focare intralobulare bine 

delimitate de necroză de coagulare. În spaţiile Kiernan s-a observat prezenţa unui infiltrat 

inflamator dominat de polimorfonucleare şi limfocite, scorul necro-inflamator fiind uşor 

ridicat la loturile 3 şi 4. 

În ceea ce priveşte valorile determinărilor biochimice, valorile serice ale ALAT şi 

ASAT au fost semnificativ mai ridicate la loturile 2, 3 şi 4 comparativ cu lotul 1 (p< 

0.01). De asemenea, valorile celor doi parametrii urmăriţi au fost mult ridicate la loturile 

3 şi 4 comparativ cu lotul 2. 

La nivel hepatic nivelurile malondialdehidei au fost semnificativ mai ridicate la 

lotul 2 comparativ cu lotul 1 (0.10±0.01 nmoli/mg proteină la lotul 2 vs 0.06±0.02 

nmoli/mg proteină la lotul SHAM, p<0.05). Animalele loturilor la care s-a administrat 

rosuvastatină (loturile 3 şi 4) au prezentat niveluri semnificativ mai ridicate ale 

malondialdehidei comparativ cu lotul 1 (0.13±0.03 nmoli/mg proteină la lotul Ro5; 

0.15±0.03 nmoli/mg protein la lotul Ro10 vs 0.06±0.02 nmoli/mg proteină lotul SHAM 

p<0.05). Mai mult, rosuvastatina administrată în doză de 10 mg/ animal a determinat o 

creştere a nivelulul malondialdehidei comparativ cu lotul care a suferit numai ligatură de 

căi biliare. 

Nivelul proteinele carbonilate a fost semnificativ mai ridicată la loturile la care s-a 

administrat rosuvastatină faţă de lotul SHAM. (5.06±0.77 nmoli/mg protein la lotul Ro5; 

4.67±1.05 nmoli/mg protein la lotul Ro10 vs 3.01±1.27 nmoli/mg protein la lotul SHAM 

p<0.05). Ligatura căilor biliare fără administrare de rosuvastatină nu a determinat o 

creştere semnificativă a nivelului proteinelor carbonilate la nivel hepatic. 

Nivelurile glutationului au fost semnificativ ridicate la loturile 2 şi 3 comparativ 

cu lotul 1 (1.12±0.14 nmoli/mg proteină lotul Ro5 şi 0.99±0.14 nmoli/mg proteină la 
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lotul BDL vs 0.57±0.16 nmoli/mg proteină lotul SHAM, p<0.05). Rosuvastatina în doză 

de 10 mg (lotul 4) determină o scădere a concentraţiei glutationului comparativ cu 

loturile 2 şi 3. 

Nivelul grupărilor SH în ficat nu a fost modificat semnificativ nici de ligatura căii 

biliare comune şi nici de administrarea suplimentară a rosuvastatinei. 

Ca şi concluzie, administrarea rosuvastatinei determină creşterea nivelului 

aminotransferazelor şi a scorului necro-inflamator hepatic. Determină creşterea 

capacităţii antioxidante la nivel hepatic şi o creştere a activităţii de proliferare celulare, 

prin creşterea numărului de hepatocite PCNA pozitive la nivelul parenchimului hepatic. 

Nici ligatura căilor biliare şi nici administrarea rosuvastatinei nu influenţează 

balanţa oxidanţi/antioxidanţi la nivel plasmatic, cerebral sau renal. 

Al optulea capitol, denumit Markeri histologici şi neinvazivi de stress oxidativ în 

evoluţia hepatitei toxice induse experimental la şobolani Wistar, a avut ca şi scop 

corelarea evoluţiei parametrilor stresului oxidativ cu modificările histologice 

necroinflamatorii hepatice şi cu evoluţia fibrozei hepatice, stabilirea unor markeri 

neinvazivi de predicţie a evoluţiei hepatopatiei cronice, într-un model experimental de 

hepatită toxică la şobolani Wistar. 

Secţiunile hepatice au fost colorate prin metoda hematoxilină-eozină, tricrom 

Masson şi Gordon and Sweet pentru reticulină, iar gradul necroinflamator stabilit 

conform unui sistem de gradare histologică adaptat după Indexul de Activitate 

Histologică descrisă de Knodell (Knodell ,1981). 

Am efectuat examen imunohistochimic folosind anticorpi anti - alfa actină 

musculară netedă, anti CD 31, anti proteină glială fibrilară acidă. 

Din plasmă şi omogenat de ţesut hepatic am determinat concentraţia de 

malondialdehidă liberă, proteine carbonilate, a glutationului, a grupărilor sulfhidril. 

Din plasma sanguină am determinat concentraţia de alanin-amino-transferaza şi 

aspartat-amino-transferaza. 

Dacă la primele două intervale de recoltare la 2, respectiv 3 săptămâni predomină 

activitatea necro-inflamatorie, leziunile fiind dominate de necroze hepatocitare masive, 
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degenerescenţă granulo-vacuolară, prezenţa corpilor acidofili şi necroze focale 

intralobulare, la 1 respectiv 2 luni predomină leziunile de fibroză centrolobulară şi 

fibroză în punţi centro-centrale. Activitatea necroinflamatorie nu se modifică semnificativ 

faţă de intervalele anterioare de recoltare. La 3 şi 4 luni predomină leziunile de fibroză, 

aceasta ajungând până la stadiul de ciroză, în timp ce activitatea necroinflamatorie se 

reduce. 

Prin examen imunohistochimic folosind diferiţi anticorpi am reuşit să identificăm 

miofibroblaştii hepatici. 

În ceea ce priveşte dinamica concentraţiei plasmatice a malondialdehidei, am 

obţinut o corelaţie bună între aceasta şi stadiul fibrozei hepatice. Se poate observa o 

uşoară creştere a concentraţiei de malondialdehidă din momentul creşterii exponenţiale a 

stadiului fibrozei. Nu s-au putut face corelaţii între concentraţia de malondialdehidă şi 

gradul inflamaţiei. 

 Dinamica concentraţiei plasmatice a proteinelor carbonilate s-a putut corela 

pozitiv cu gradul inflamator, dar nu s-a putut stabili o legătură între aceasta şi stadiul 

fibrozei. 

Nivelul plasmatic al glutationului nu a putut fi legat de stadiul fibrozei sau de 

gradul inflamaţiei. 

Prin concluzie, nivelurile plasmatice ale malondialdehidei se corelează cu apariţia 

şi progresia fibrozei hepatice, iar nivelul proteinelor carbonilate poate fi considerat un 

marker al inflamaţiei. 

 

Cercetările efectuate în cadrul prezentei teze ne permit să enunţăm principalele 

concluzii generale ale cercetării. Cele mai importante ar fi:  

În fibrogeneza hepatică activă la câine, celulele stelate hepatice activate exprimă 

intens metaloproteinaza matriceală de tip 2 şi caveolină-1, acest aspect sugerează 

importanţa colosală a acestor proteine în migrarea şi proliferarea celulelor stelate 

hepatice. 
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Hepatocitele proliferante intralobulare coexprimă metaloproteinaza matriceală de 

tip 2 şi caveolină-1, acest aspect sugerează rolul acestor proteine în procesele de 

regenerare hepatică. 

La câine, hipertensiunea portală a fost asociată în toate cazurile cu apariţia 

lipogranuloamelor hepatice, în studiul de faţă noi am descris două tipuri de 

lipogranuoame hepatice: tipul difuz septal şi tipul intralobular bine delimitat. 

Pe modelul experimental de hepatită toxică, am arătat faptul că concentraţia 

plasmatică a malondialdehidei poate fi folosit ca şi marker neinvaziv al stadiului fibrozei 

hepatice, nivelurile plasmatice ale acestuia corelându-se pozitiv cu apariţia şi progresia 

fibrozei hepatice, iar nivelul proteinelor carbonilate poate fi considerat un marker al 

inflamaţiei. 

 

 


