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INTRODUCERE 

 
Sterilizarea canalelor radiculare constituie în prezent principalul obiectiv al 

tratamentelor endodontice. Implicarea factorului microbian în etiologia şi evoluţia 

patologiilor endodontice reprezintă astăzi o convingere, bazată pe evidențe științifice.  

Odată cu dezvoltarea tehnicilor de cultivare și de identificare a 

microorganismelor, studiile caută să exploreze caracteristicile celor mai întâlnite 

microorganisme şi să găsească cele mai eficiente metode de a le elimina. Cu toate 

acestea, există până la ora actuală un număr destul de mare de microorganisme 

necultivabile. De asemenea, o problemă importantă este și existenţa unui număr mare 

de microorganisme, care prezintă rezistenţă crescută la tratamentele convenţionale.  

Aşadar, dezvoltarea de noi produse antimicrobiene devine o necesitate şi îşî găseşte 

justificarea în dorinţa practicienilor de a avea la dispoziţie mijloacele necesare pentru 

a conduce tratamente corecte şi eficiente.  

Compoziţia majorității produselor cu aplicare intracanalară este reprezentată 

de substanţe chimice active, care odată cu beneficii importante aduc după sine o serie 

de efecte secundare.  Având în vedere gradul actual crescut de informare al pacienţilor, 

devine evident interesul acestora pentru caracteristicile, structura şi efectele adverse 

ale substanțelor utilizate. 

Luând în considerare aceste principii, în teza de faţă am urmărit꞉ 

 Dezvoltarea unui preparat original, destinat dezinfecţiei canalului radicular, 

constând într-un extract experimental, pe bază de plante. Acesta conţine Arctium lappa 

L. şi Aloe vera (L.) Burm.f., plante cunoscute pentru efectele  lor terapeutice.  Studii 

anterioare au demonstrat efectele compuşilor activi conţinuţi în aceste plante, precum 

efectul antimicrobian, efectul antiinflamator sau cel antioxidant. 

 Desfăşurarea cercetărilor microbiologice in vitro, care să stabilească 

potenţialul antimicrobian al preparatului experimental,  asupra microorganismelor  

care se regăsesc în mod uzual în canalul radicular. 

 Efectuarea studiilor chimice de separare şi de identificare a compuşilor 

bioactivi conţinuţi în cele două plante şi corelarea efectelor acestora cu informaţiile 

regăsite în literatura de specialitate. 

 Efectuarea unui studiu in vitro de evaluare a potenţialului antimutagen și 

totodată inhibitor al produsului experimental. 

 Realizarea unui studiu in vitro al efectului antimicrobian al produsului 

experimental, comparându-l cu efectele altor produse similare disponibile în practica 

de zi cu zi. 

 Realizarea identificării microorganismelor din canalele radiculare la specia 

canină și totodată testarea in vivo a potenţialul antimicrobian al preparatului 

experimental. 
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Cuvinte cheie ꞉ Arctium lappa, Aloe vera, patologie endodontică 

STRUCTURA LUCRĂRII 

Teza de doctorat intitulată “Evaluarea efectului terapeutic al extractului de 

Arctium lappa și Aloe vera ca alternativă în tratamentul patologiei endodontice”, 

conține 145 de pagini s i este structurata    n doua  pa rt i.  

Prima parte prezintă stadiul actual al cunoașterii, este împărțită în 4 capitole și 

se extinde pe 28 de pagini. Aceasta cuprinde aspecte generale ale patologiei 

endodontice la specia umană și canină, trecerea în revistă a microorganismelor din 

spațiul endodontic, precum și actualități cu privire la plantele studiate în această 

lucrare. 

A doua parte conține 82 de pagini și reprezintă contribuția personală. Aceasta 

este structurată în 8 capitole și conține cercetările efectuate în perioada 2012-2016. 

Capitolul 5 ilustrează ipoteza de lucru și obiectivele lucrării, în timp ce capitolele 6-10 

se referă la 5 studii distincte, fiecare conținând obiective, materiale și metodele, 

rezultate și discuții, precum și concluzii. Capitolul 11 prezintă concluziile generale și 

recomandările cu privire la cele 5 studii. Capitolul 12 prezintă originalitatea și 

contribuțiile inovative aduse tezei. 

REZULTATELE CERCETĂRII 

Capitolul 6, intitulat “Evaluarea efectului antimicrobian al unui extract 

experimental pe bază de plante“ conține studiul microbiologic al efectului antimicrobian 

al extractului pe bază de Arctium lappa și Aloe vera. Tuplinile de referință au provenit 

din culturi acreditate ATCC (American Type Culture Collection), achiziționate de la 

firma Microbiologics, SUA, după cum urmează꞉ o tulpină bacteriană aerobă- 

Pseudomonas aeruginos (ATCC 27853), o tulpină bacteriană facultativ aerobă- 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212), trei tulpini bacteriene anaerobe- Parvimonas 

micra (ATCC 33270), Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) și Peptostreptococcus 

anaerobius  (ATCC  27337), un fung- Candida albicans (ATCC 10231). 

  Determinarea activității antibacteriene s-a efectuat conform procedurii 

standard prevăzute de EUCAST, prin metoda difuzimetrică (EUCAST Disk Diffusion 

Method for Antimicrobial Susceptibility Testing -Versiunea 5.0, ianuarie 2015).  

Determinări ale concentraţiei minime inhibitorii (CMI) și concentraţiei 

minime bactericide (CMB) au fost realizate prin tehnica diluţiilor seriate. 

Formula vegetală pe bază de rădăcină din Arctium lappa a prezentat cea mai 

mare zonă a inhibiţie la Candida albicans (ATCC 10231), 11.65 mm, urmată de 3.69 mm 

la E. faecalis (ATCC 29212). Zone mai mici de inhibiție la această formulă au prezentat 

tulpinile de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) (2.63 mm), Parvinomas micra 
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(ATCC 33270) (0.65 mm), Peptostreptococcus anaerobius (ATCC  27337) (0.56 mm) şi 

Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) (0.14 mm).  

Formula vegetală pe bază de Aloe vera a prezentat cea mai mare zonă a 

inhibiţiei la Candida albicans (ATCC 10231), 11.35 mm, urmată de 6.24 mm la E. 

faecalis (ATCC 29212). Zone mai mici de inhibiție la această formulă au prezentat 

tulpinile de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) (3.61 mm), Parvinomas micra 

(ATCC 33270) (1.56 mm), Peptostreptococcus anaerobius (ATCC  27337) (2.61 mm) şi 

Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) (3.65 mm). 

Formula mix intre Arctium lappa şi Aloe vera a prezentat cea mai mare zonă a 

inhibiţiei la Candida albicans (ATCC 10231), 11.62 mm, urmată de 5.69 mm la E. 

faecalis (ATCC 29212). Zone mai mici de inhibiție la această formulă au prezentat 

tulpinile de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) (3.45 mm), Parvinomas micra 

(ATCC 33270) (1.01 mm), Peptostreptococcus anaerobius (ATCC  27337) (2.02 mm) şi 

Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586)(1.89 mm) (ANDRADA ȚONEA, 2016) Toate 

valorile obţinute au fost comparate cu valorile etalon ale antibioticelor la care tulpinile 

sunt sensibile, conform CLSI. Astfel pentru E.faecalis (ATCC 29212), P.micra (ATCC 

33270) și P.anaerobius (ATCC  27337) am utilizat Amoxicilina cu acid clavulanic, care a 

prezentat diametrele medii ale zonelor de inhibiție de 13.66 mm, 16.31 mm și 

respectiv 11.22 mm. Pentru P. aeruginosa(ATCC 27853) substanța de referință utilizată 

a fost Ciprofloxacinul, prezentând diametrul mediu al zonei de inhibiție de 11.25 mm. 

Metronidazolul a fost aleasă ca substanță de referință pentru F. Nucleatum (ATCC 

25586) și a prezentat diametrul mediu al zonei de inhibiție de 9.15 mm. Pentru tulpina 

de C. albicans (ATCC 10231) substanța de referință conform CLSI a fost Fluconazolul, 

prezentând un diametru mediu al zonei de inhibiție de 12.68 mm. 

  Pentru tulpinile de referință, CMI a fost stabilită în următoarea ordine 

crescătoare꞉ pentru P. Aeruginosa (ATCC 27853), 0.19 mg/ml pentru substanța de 

referință (Ciprofloxacin) și 6.25 mg/ml pentru cele trei extracte pe bază de plante. 

Pentru tulpina de E. Faecalis (ATCC 29212)꞉ 1.56 mg/ml pentru substanța de referință 

(Amoxicilina cu acid clavulanic), 3.125 mg/ml pentru extractul pe bază de Aloe vera și 

pentru extractul pe bază de Arctium lappa și Aloe vera. 

  Pentru tulpina de P. Micra (ATCC 33270)꞉ 3.125 mg/ml pentru substanța de 

referință (Amoxicilina cu acid clavulanic), 12.5 mg/ml pentru extractul pe bază de Aloe 

vera și 25 mg/ml pentru extractul pe bază de Arctium lappa și Aloe vera. Extractul pe 

bază de Arctium lappa a prezentat CMI LA 100 mg/ml. 

               Pentru tulpina de P. anaerobius (ATCC  27337) 3.125 mg/ml. pentru 

Amoxicilina cu acid clavulanic și 25 mg/ml pentru extractul pe bază de Aloe vera și 

pentru extractul pe bază de Arctium lappa și Aloe vera. Extractul pe bază de Arctium 

lappa a prezentat CMI LA 100 mg/ml. 

               Pentru tulpina de F. nucleatum (ATCC 25586) s-a determinat CMI de 6.25 

mg/ml în cazul substanței de referință (Metronidazol), 25 mg/ml pentru pentru 

extractul pe bază de Aloe vera și pentru extractul pe bază de Arctium lappa și Aloe vera 

și 100 mg/ml pentru extractul pe bază de Arctium lappa.  
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               Pentru tulpina de C. albicans (ATCC 10231) s-a determinat CMI de 6.25 mg/ml 

pentru toate extractele pe bază de plante, mai mic decât CMI determinată pentru 

substanța de referință, Fluconazol, de 12.5 mg/ml. (ANDRADA ȚONEA, 2016) 

               Determinarea CMB a fost efectuată pentru tulpinile de referință, în următoarea 

ordine crescătoare꞉ pentru P. Aeruginosa (ATCC 27853) ), 0.38 mg/ml pentru substanța 

de referință (Ciprofloxacin) și 12.5 mg/ml pentru cele trei extracte pe bază de plante. 

  Pentru tulpina de E. Faecalis (ATCC 29212)꞉ 3.125 mg/ml pentru substanța de 

referință (Amoxicilina cu acid clavulanic), 6.25 mg/ml pentru pentru extractul pe bază 

de Aloe vera și pentru extractul pe bază de Arctium lappa și Aloe vera și 12. mg/ml 

pentru extractul pe bază de Arctium lappa. 

               Pentru tulpina de P. Micra (ATCC 33270)꞉ 6.25 mg/ml substanța de referință 

(Amoxicilina cu acid clavulanic),  25 mg/ml pentru extractul pe bază de Aloe vera, 50 

mg/ml pentru extractul pe bază de Arctium lappa și Aloe vera și 100  mg/ml pentru 

extractul pe bază de Arctium lappa. 
               Pentru tulpina de P. anaerobius (ATCC  27337) s-a determinat CMB de 6.25 

mg/ml pentru Amoxicilina cu acid clavulanic, 50 mg/ml pentru extractul pe bază de 

Aloe vera și pentru extractul pe bază de Arctium lappa și Aloe vera și 100 mg/ml pentru 

extractul pe bază de Arctium lappa.  
           Pentru tulpina de F. nucleatum (ATCC 25586)꞉ 12.5 mg/ml pentru 

Metronidazol, 50 mg/ml pentru pentru extractul pe bază de Aloe vera și pentru 

extractul pe bază de Arctium lappa și Aloe vera și 100 mg/ml pentru extractul pe bază 

de Arctium lappa. 

               Pentru tulpina de C. albicans (ATCC 10231)꞉ CMB s-a determinat la 12.5 mg/ml 

pentru toate produsele testate. (ANDRADA ȚONEA, 2016) 

               Din punct de vedere al analizei statistice, testele Kruskal-Wallis și POST HOC 

Mann-Whitney s-au aplicat pentru toate substanțele utilizate în studiu.   

              La analiza statistică cu ajutorul testului ANOVA Kruskal-Wallis am obținut  

p<0.05, pentru fiecare tulpină testată. Aceste rezultate resping H0, prin care am 

presupus că toate grupurile testate vor demonstra același efect antimicrobian și 

antifungic, pentru o anumită tulpină de referință, prin obținerea acelorași valori la 

determinările diametrelor zonelor de inhibiție. Astfel, rezultatele clinice sunt 

completate de rezultatele testelor statistice, care relevă o diferență statistic 

semnificativă intre grupurile luate în studiu. 

Capitolul 7, intitulat “Studiu comparativ al efectului antimicrobian al 

extractului experimental și medicația endodontică folosită curent în practică“ compară 

efectul antimicrobian al extractului pe bază de Arctium lappa și Aloe vera cu efectele 

terapeutice ale gluconatului de clorhexidină 2% și hidroxidului de calciu. Tuplinile de 

referință au provenit din culturi acreditate ATCC (American Type Culture Collection), 

achiziționate de la firma Microbiologics, SUA, după cum urmează꞉ o tulpină bacteriană 

facultativ aerobă- Enterococcus faecalis (ATCC 29212) și un fung- Candida albicans 

(ATCC 10231). 
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Determinarea activității antibacteriene s-a efectuat conform procedurii 

standard prevăzute de EUCAST, prin metoda difuzimetrică (EUCAST Disk Diffusion 

Method for Antimicrobial Susceptibility Testing -Versiunea 5.0, ianuarie 2015 

E. faecalis și C. albicans au fost inactivate eficient doar de două dintre 

substanțele testate, după cum urmează꞉ împotriva E. faecalis gluconatul de 

clorhexidină 2% a evidențiat un diamentru mediu de inhibiție de 14.15 mm, hidroxidul 

de calciu un diametru mediu de inhibiție de 0.04 mm, în timp ce pentru extractul 

experimenta pe bază de plante am măsurat un diamentru mediu de inhibiție de 5.69 

mm.  

Împotriva C. Albicans, gluconatul de clorhexidină 2% a evidențiat un  

diamentru mediu de inhibiție de 12.18 mm., hidroxidul de calciu un diametru mediu de 

inhibiție de 0.09 mm, în timp ce pentru extractul experimental pe bază de plante am 

măsurat un diamentru mediu de inhibiție de 11.62 mm. 

Substanțele testate au fost comparate și cu antibioticele și antifungicele de 

elecție, conform CLSI. Pentru E. faecalis am utilizat amoxicilina cu acid clavulanic iar 

pentru C. albicans am folosit Fluconazolul. Diametrele medii de inhibiție măsurate în 

cazul substanțelor de control au fost de 13.66 mm pentru amoxicilină cu acid 

clavulanic și de 12.68 mm pentru Fluconazol. 

La analiza statistică, cu ajutorul testului ANOVA Kruskal-Wallis, am obținut 

p<0.05. Acest fapt respinge  H0, prin care am presupus că toate grupurile testate vor 

demonstra același efect antimicrobian și antifungic pentru o anumită tulpină de 

referință, prin obținerea acelorași valori la determinările diametrelor zonelor de 

inhibiție. Astfel, rezultatele clinice sunt completate de rezultatele testelor statistice, 

care relevă o diferență statistic semnificativă intre grupurile luate în studiu. 

Capitolul 8, intitulat “Identificarea compușilor bioactivi din extractul 

experimental pe bază de plante, prin metoda cromatografiei lichide de înaltă 

performanță“ prezintă compușii bioactivi identificați în extractul experimental pe bază 

de Arctium lappa și Aloe vera. 

La analiza HPLC/ESI(+)-MS am identificat un total de 12 compuși bioactivi, 11 

pentru extractul pe bază de Arctium lappa și 1 pentru extractul pe bază de Aloe vera.  

Pentru extractul pe bază de rădăcină din Arctium lappa am identificat la peak 

1 acidul clorogenic, cu [M + H]+ ion la 355 m/z. Peak-urile 2 și 3 au prezentat [M + H]+ 

ion la 517m/z și au fost identificate ca fiind izomeri ai acidului cafeolinic (ANDRADA 

ȚONEA, 2016). 

Acizii clorogenici reprezintă esteri ai acidului quinic și ai acidului trans-

cinamic, precum acidul cafeic, acidul p-coumaric sau acidul ferulic (CLIFFORD, 2000). 

Acești acizi au fost studiați și utilizați pentru proprietățile lor antiinflamatoare și 

antioxidante (SAQIB, 2016) (MULLER, 2016). În endodonție, efectul antimicrobian al 

acidului clorogenic a fost observat și in trecut. Spre exemplu, Matricaria recutita este 

capabilă să exercite efect antimicrobian prin intermediul proprietăților acidului 

clorogenic și al altor compuși fenolici aflați în structura plantei (VENKATESHBABU, 

2016). Passiflora Edulis este la rândul său eficientă în îndepărtarea încărcăturii 
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bacteriene de pe pereții canalului radicular, datorită conținutului în acid clorogenic și a 

altor substanțe bioactive (LOURITH, 2013). 

Peakurile 4 și 5 au prezentat același ion cvazimolecular, la 537 m/ z și au 

corespuns compușilor lappaol A și izolappaol A. Lappaol F a fost identificat la peakul 7, 

cu [M + H]+ ion, la 713 m/z. Peakurile 6 și 11, cu [M + H]+ ion la 373 m/z, au fost 

identificate ca fiind arctiin și arctigenin. Arctignan E și Arctignan D au fost identificate 

la peakurile 8 și 10, cu [M + H]+ ion la 733 m/z. La peakul 9 am identificat compusul 

matairesinol, cu [M + H]+ ion la 359 m/z (ANDRADA ȚONEA, 2016). 

Compusul major identificat în Arctium lappa a fost arctiin, împreună cu 

derivații săi, artignan și arctigenin. Arctiin, artignan, arctigenin și matairesinol se 

regăsesc sub denumirea de lignani. Aceștia sunt un grup de derivați ai fenil propanului 

(ZHANG, 2014). Tot din categoria lignanilor fac parte și lappaol A, izolappaol A și 

lappaol F. Aceștia mai sunt cunoscuți sub denumirea de sesquilignani. 

Arctium lappa prezintă lignani sub formă de produși secundari ai 

metabolismului, deținând variate proprietăți farmacologice. Efectul antioxidant și 

efectul anticancer transformă lignanii într-un punct de plecare în descoperirea unor 

noi produse medicamentoase (CAI, 2004) (SU, 2015). Lignanii, în special Arctiin și 

derivații săi sunt cunoscuți pentru efectele antiinflamatoare asupra macrofagelor, prin 

diminuarea cantității de oxid nitric și a citokinelor proinflamatoare, precum TNF-α sau 

IL6 (ZHAO, 2009) (LEE, 2011). 

În structura extractului pe bază de Aloe vera  am identificat compusul aloe-

emodin. Acesta aparține substanțelor denumite antrachinone, un grup de substanțe 

fenolice naturale. Compusul se remarcă prin potențialul său antimicrobian împotriva 

microorganismelor organizate în biofilme, în special împotriva Streptococcus mutans 

(KIM, 2011) având capacitatea de a inhiba răspunsul inflamator indus de 

lipopolizaharide. (CATALDI, 2015) (HU, 2014). Acțiunea sa importantă împotriva 

Staphylococcus aureus meticillin-rezistent (REDDY, 2016), împotriva bacteriilor Gram 

pozitive și Gram negative, precum și împotriva fungilor (RADHA, 2015) a fost de 

asemenea confirmată. 

Aloe-emodin a fost descris deasemenea ca un agent eficient anticancer 

(RAHMANI, 2015), (CHEN, 2014), (SHALABI, 2015). 

  La analiza spectrometrică de masă am realizat determinarea cantitativă, 

exprimată în mg/100g, a fiecărui compus în relație cu ariile peak-urilor și 

concentrațiile obținute din cromatograme. 

  Ariile reprezentate grafic sub peak-uri sunt direct proporționale cu cantitatea 

analitului injectat în coloană. Volumul injectat a fost identic pentru fiecare probă, 

pentru acuratețea rezultatelor. 
  Capitolul 9, intitulat “Evaluarea mutagenității extractului experimental pe bază de 

plante- testul  AMES“ conține rezultatele testării microbiologice a extractului 

experimental împotriva a două tulpini bacteriene, care au suferit mutații anterioare, 

aferente genei responsabile de producția de Histidină.  Tulpinile utilizate au fost  

Salmonellea typhimurium TA98 și Salmonellea typhimurium TA100, achiziționate de la 
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firma Trinova Biochem, Germania. Aceste tulpini bacteriene au fost special modificate, 

prin inducerea mutațiilor, conform protocolului metodei folosite de Maron&Ames 

(1983) și Mortelmans&Zeiger (2000). 

  În urma efectuării testelor microbiologice de evaluare a caracterului mutagen 

al extractului experimental am obținut următoarele rezultate꞉ numărul de colonii 

bacteriene de Salmonellea typhimurium TA98 determinate în prezența extractului pe 

bază de Arctium lappa, în absența mixului S9, afost de 40 UFC/placă.  Tot în absența 

mixului S9 și tot în relație cu Salmonellea typhimurium TA98, am determinat în cazul  

extractului pe bază de Aloe vera un număr de 42 UFC/placă. În cazul extractului pe 

bază de Arctium lappa și Aloe vera am determinat în absența mixului S9 40 UFC/placă. 

În cazul substanței de control negativ al efectului mutagen am determinat 49 

UFC/placă de Salmonellea typhimurium TA98, în absența mixului S9. În raport cu 

aceasta, media numărului de colonii bacteriene determinate în cazul extractelor pe 

bază de plante este mai mică decât în cazul controlului negativ și putem afirma că în 

prezența tulpinii auxotrofe Salmonellea typhimurium TA98 și în absența mixului S9, 

nici un extract pe bază de plante nu exercită efect mutagen. 

  La adaugarea mixului S9, Salmonellea typhimurium TA98 a dat naștere 

următoarelor determinări a unităților formatoare de colonii꞉ pentru extractul pe bază 

de Arctium lappa 33 UFC/placă, pentru extractul pe bază de Aloe vera 31 UFC/placă și 

pentru extractul pe bază de Arctium lappa și  Aloe vera 31 UFC/placă. În cazul 

substanței de control negativ al efectului antimutagen am determinat 32 UFC/placă de 

Salmonellea typhimurium TA98, în prezența mixului S9. În cazul substanței de control 

pozitiv al efectului mutagen am determinat 763UFC/placă de Salmonellea typhimurium 

TA98, în prezența mixului S9. În raport cu aceasta, numărul de colonii bacteriene 

determinate în cazul extractelor pe bază de plante este mai mic decât în cazul 

controlului pozitiv și similar cu determinările din cazul controlului negativ.  Putem 

afirma astfel, că în prezența tulpinii auxotrofe Salmonellea typhimurium TA98 și în 

prezența mixului S9, nici un extract pe bază de plante nu exercită efect mutagen. 

  Numărul de colonii bacteriene de Salmonellea typhimurium TA100 

determinate în prezența extractului pe bază de Arctium lappa, în absența mixului S9, a 

fost de 110 UFC/placă.  Tot în absența mixului S9 și tot în relație cu Salmonellea 

typhimurium TA100, am determinat în cazul extractului pe bază de Aloe vera un număr 

de 100 UFC/placă. În cazul extractului pe bază de Arctium lappa și Aloe vera am 

determinat în absența mixului S9 107 UFC/placă. În cazul substanței de control negativ 

al efectului mutagen am determinat 110 UFC/placă de Salmonellea typhimurium 

TA100, în absența mixului S9. În raport cu aceasta, media numărului de colonii 

bacteriene determinate în cazul extractelor pe bază de plante este mai mică decât în 

cazul controlului negativ și putem afirma că în prezența tulpinii auxotrofe Salmonellea 

typhimurium TA100 și în absența mixului S9, nici un extract pe bază de plante nu 

exercită efect mutagen. 

  La adaugarea mixului S9, Salmonellea typhimurium TA100 a dat naștere 

următoarelor determinări a unităților formatoare de colonii꞉ pentru extractul pe bază 
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de Arctium lappa 126 UFC/placă, pentru extractul pe bază de Aloe vera 117 UFC/placă 

și pentru extractul pe bază de Arctium lappa și  Aloe vera 125 UFC/placă. În cazul 

substanței de control negativ al efectului mutagen am determinat 124 UFC/placă de 

Salmonellea typhimurium TA98, în prezența mixului S9. În cazul substanței de control 

pozitiv al efectului mutagen am determinat 885UFC/placă de Salmonellea typhimurium 

TA100, în prezența mixului S9. În raport cu aceasta, numărul de colonii bacteriene 

determinate în cazul extractelor pe bază de plante este mai mic decât în cazul 

controlului pozitiv și similar cu determinările din cazul controlului negativ.  Putem 

afirma astfel, că în prezența tulpinii auxotrofe Salmonellea typhimurium TA100 și în 

prezența mixului S9, nici un extract pe bază de plante nu exercită efect mutagen. 

  Am presupus că activitatea antimutagenă a substanței de control pozitiv  

reprezintă 0% inhibiție asupra tulpinilor mutante. Pentru extractele testate am obținut 

astfel următoarele rezultate꞉ în cazul Salmonellei typhimurium TA98, în prezența 

fiecărui extract am obținut o inhibiție de 96%. 

În cazul Salmonellei typhimurium TA100, în prezența extractul de Arctium lappa am 

obținut o inhibiție de 86%. În prezența extractului de Aloe vera am obținut o inhibiție 

de 87% iar în cazul extractul pe bază de Arctium lappa și Aloe vera am obținut o 

inhibiție de 86%. Rezultatele au fost obținute conform formulei  % Inhibiție = [1 − T / 

M] × 100, unde T reprezintă numărul bacteriilor revertante per placă în prezența 

substanței de control pozitiv și a extractului iar M reprezintă numărul bacteriilor 

revertante per placă, în prezența substanțelor de control (în absența extractului). 

Testul Mann-Whitney este o analiză non parametrică, cu ajutorul căruia am 

comparat diferențele dintre grupurile independente, luând în considerare ordinea 

variabilelor (rangul acestora) și nu valoarea lor. Valorile obținute au indicat p<0.05, 

pentru fiecare tulpină testată. Acest fapt respinge H0, prin care am presupus că toate 

grupurile testate vor demonstra același efect mutagen pentru o anumită tulpină de 

referință, prin obținerea acelorași valori la determinările numărului de colonii rezultat. 

Astfel, rezultatele clinice sunt completate de rezultatele testelor statistice, care relevă o 

diferență statistic semnificativă intre grupurile luate în studiu 

Capitolul 10, intitulat “ Identificarea microorganismelor din spațiul 

endodontic la specia canină. Evaluarea activității antimicrobiene in vivo a extractului 

de Arctium lappa și Aloe vera“ reunește caracterizarea organismelor bacteriene, 

identificate în canalele radiculare la specia canină, precum și răspunsul acestora la 

contactul in vivo cu extractulo experimental pe bază de plante.  

Microorganismele identificate în acest studiu pot fi întâlnite parțial în sistemul 

endodontic al speciei umane. Prezența unor anumite bacterii în canalele radiculare ale 

câinilor poate fi rezultatul mediului de viață specific al animalelor (ANDRADA ȚONEA, 

2017). Aceste microorganisme sunt꞉ Propionibacterium acnes, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas putida, Staphylococcus equorum. Conform literaturii de specialitate 

consultate, S. equorum și P. putida  nu au fost identificate anterior în sistemul 

endodontic la câine și nici la specia umană. 
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  Rezultatele testării in vivo a produsului experimental pe bază de plante relevă 

o activitate antimicrobiană importantă împotriva tulpinilor identificate la specia 

canină. Cu toate acestea, limitările studiului au constat în dificultatea conștientizării 

persoanelor deținătoare de câini asupra necesității tratamentului endodontic în cazul 

animalelor și dificultatea interpretării semnelor subiective.   

  Produsul experimental pe bază de Arctium lappa și Aloe vera a exercitat 

eficiență antimicrobiană nu doar asupra tulpinilor bacteriene testate în prealabil in 

vitro ci și asupra unor specii bacteriene mai puțin întâlnite în canalele radiculare 

umane, cum ar fi Staphylococcus equorum sau Pseudomonas putida. Aceste rezultate 

ridică noi ipoteze privind potențialul antimicrobian al extractului experimental și al 

celor două plante utilizate pentru obținerea acestuia.  

CONCLUZII GENERALE 

1. Produsul experimental pe bază de Arctium lappa și Aloe vera se obține printro 

metodă facilă, cu un protocol ușor de reprodus. 

2. Extractul natural pe bază de Arctium lappa și Aloe vera prezintă activitate 

antibacteriană selectivă in vitro. 

3. Extractul natural pe bază de Arctium lappa și Aloe vera prezintă activitate 

antimicrobiană in vitro împotriva C. albicans și E. faecalis. 

4. Extractul natural pe bază de Arctium lappa și Aloe vera are eficiență 

antimicrobiană redusă in vitro împotriva P. aeruginosa, P. micra, F. nucleatum și P. 

Anaerobius. 

5. Extractul experimental pe bază de plante exercită efect antimicrobian in vivo 

împotriva microorganismelor identificate la specia canină. 

6. Extractul din Arctium lappa și Aloe vera se încadrează din punct de vedere al 

efectului antimicrobian în gama proprietăților substanțelor antiseptice, utilizate în 

mod curent în tratamentul infecțiilor canalelor radiculare. 

7. Efectul antibacterian și antifungic al extractului experimental este inferior 

gluconatului de clorhexidină 2% dar superior hidroxidului de calciu. 

8. Extractele pe bază de Arctium lappa și Aloe vera conțin în structurile chimice 

compuși bioactivi cu importante efecte terapeutice. 

9. Caracteristicile compușilor bioactivi prezenți in cele două extracte pot justifică 

potențialul antimicrobian al produsului experimental obținut din combinarea lor. 

10. Extractul experimental nu a prezentat efecte mutagene asupra tulpinilor de Salmonella 

typhimurium TA98 și Salmonella typhimurium TA100; 

11. Flora microbiană din canalele radiculare la specia canină a fost diferită de cea de la 

om; 

12. Conform literaturii de specialitate consultate, S. equorum și P. putida  nu au fost 

identificate anterior în sistemul endodontic la câine și nici la specia umană. 
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   RECOMANDĂRI 

1. Extractele vegetale testate în cadrul acestei teze pot constitui o 

alternativă în tratamentul patologiei endodontice; 

2. Extractul vegetal din Arctium lappa și Aloe vera poate fi o variantă de 

tratament în cazul dinților deciduali sau a dinților permanenți, tineri, 

unde hipocloritul de sodiu este contraindicat; 

3. Pentru specia canină recomandăm continuarea studiilor atât în ceea ce 

privește identificarea tulpinilor microbiene, cât și a eficienței extractului 

vegetal de Arctium lappa și Aloe vera în afecțiunile canalului radicular. 
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