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Rezumat
Date  generale:  Am  investigat  efectele  disulfurii  de  alil  (un  extract  de  usturoi)  asupra  distrucţiei 
tisulare,  regenerãrii,  proliferãrii  şi  distrugerii  oxidative  pe  un  model  experimental  de  rezecţie 
hepaticã.
Materiale şi metode: În acest studiu 24 de femele de şobolani albi Wistar cu greutãţi de aproximativ 
200-250 g au fost utilizaţi. Grupul 1: toţi şobolanii din acest grup experimental au fost supuşi unei 
hepatectomii de 70% din dimensiunea ficatului şi  au fost hrãniţi  cu disulfurã de alil  (30 µg/kg/zi,  
disulfurã de alil,  Sigma-Aldrich,  formula:  C6H10S2, Numãrul-CAS: 2179-57-9, greutate molecularã: 
146.27 g/mol) suplimentar faţã de dieta normalã timp de câte o sãptãmânã pre- şi  postoperator.  
Grupul 2: Şobolanii din grupul control au fost de asemenea supuşi unei hepatectomii în proporţie de 
70% şi au primit un regim nutriţional şi de hidratare normale atât pre-, cât şi postoperator. Grupul 3: 
În  grupul  de  control  non-placebo  toţi  şobolanii  au  fost  sacrificaţi  la  7  zile  dupã  intervenţia  
chirurgicala. În vederea evaluãrii biochimice, AST, ALT, bilirubina, CRP şi malondialdehida sericã au 
fost studiate.  În cadrul analizei histopatologice au fost examinate acumularea de ţesut grãsos la nivel  
hepatic, existenţa fibrozei (macro-micro veziculare), pleomorfismul nucleilor hepatocitelor, inflamaţia 
portalã,  existenţa  de  celule  inflamatorii  intralobulare,  dilatarea  la  nivelul  sinusoidelor,  congestia, 
congestia venei centrale, regenerarea, existenţa de celule Kupffer în lumenul sinusoidal şi  indicele de 
proliferare ki-67 la nivelul hepatocitelor. 
Rezultate:  S-a observat o diferenţã semnificativã între grupurile 1 şi 2 în ceea ce priveşte prezenţa 
regenerãrii,  (p:0.06),  pleomorfismelor  nucleare  (p:0,001)  şi  statusului  de  activitate  fibroblasticã 
(p:0.001).  Diferenţe  semnificative  au  fost  gãsite  între  grupurile  experimentale  vizând  creşterea 
numericã şi dilatarea celulelor Kupffer şi statusul hiperemic la nivelul lumenelor sinusoidelor (p:0.013 
şi  p:0.001 respectiv).  În  grupul  cu  administrare  de  disulfurã  de  alil  indicele  de  proliferare  a  fost  
semnificativ  mai  ridicat  decât  în  celelalte  grupuri  (p:0,001),  în  timp  ce  valoarea  medie  a 
malondialdehidei  serice  a  fost  mai  scãzutã  comparativ  cu  celelalte  2  grupuri  (p:  0,042).  Nu s-au 
înregistrat  diferenţe  semnificative  între  grupuri  referitor  la  valorile  de  malondialdehidã  tisularã 
(p:0,720). Nu s-au gãsit diferenţe importante între nivelurile de ALT şi AST din grupul 1 în comparaţie  
cu celelalte grupuri (p:0.247 şi p:0.539 respectiv). Valorile medii de bilirubinã totalã au fost de 0,12,  
0,08 şi  0,04 în grupurile 1, 2 şi  3.  Aceastã diferenţã dintre grupuri  prezintã semnificaţie statisticã  
(p:0.001). Valorile medii ale bilirubinei directe au fost 0,06, 0,02 şi 0,02 în grupul experimental, grupul  
control şi grupul control non-placebo. Şi aceastã variaţie între grupuri este semnificativã din punct de  
vedere statistic (0.001).
Concluzii: Am observat cã suplimentarea de disulfurã de alil  dupã o hepatectomie majorã are un 
impact pozitiv asupra regenerãrii, proliferãrii şi distrugerii oxidative la nivel hepatic. 
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