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1. Introducere 

Este cunoscut că rumegătoarele, în general – şi 
mai ales ovinele – sunt frecvent parazitate de 
helminŃi, dintre care unii se localizează la nivelul 
ficatului şi canalelor biliare; aşa sunt dintre 
trematode: Fasciola hepatica (fascioloza) şi 
Dicrocoelium lanceolatum (dicrocelioza), iar 
dintre cestode: Echinococcus granulosus, larva 
(hidatidoza) şi Cysticercus tenuicollis 
(cisticercoza hepato-peritoneală). Contaminarea 
animalelor cu aceşti viermi se face pe cale 
bucală, iar accesul formelor infestante din 
intestin spre ficat se face pe căi diferite. 
Dependent de calea de acces leziunile pe care le 
provoacă pot fi mai grave sau benigne. 

Vom prezenta, succint, câteva aspecte noi despre 
ciclul evolutiv şi modificările produse 
organismelor gazdă de aceşti helminŃi [21]. 

Ficatul este un organ cu rol metabolic important 
atât în condiŃii normale, dar şi în stările 
patologice şi de aceea a fost denumit “laborator 
central al organismului”. 

În ficat au loc procese energetice şi sintezele 
necesare vieŃii celulare proprii, dar şi procese de 
degradare a multor componente structurale şi 
funcŃionale ale celorlalte Ńesuturi şi organe. 

Ficatul, primul organ care preia substanŃele 
nutritive din intestin, trebuie să aibă mare 
flexibilitate în a-şi adapta activităŃile metabolice 
la compoziŃia variabilă a amestecului de 
substanŃe nutritive, dar şi la absorbŃia lor 
discontinuă. 

FuncŃiile principale ale ficatului sunt: preluarea 
şi distribuirea substanŃelor nutritive introduse în 
organism; totodată, menŃinerea constantă a 

concentraŃiei lor în sânge. În ficat are loc 
metabolismul glucidic, lipidic, al proteinelor 
ceea ce justifică multiplicitatea sa funcŃională. 
Ficatul are, de asemenea şi funcŃie excretoare 
(fig. 1) [25]. 

Profilul enzimatic al ficatului a fost studiat 
experimental, ceea ce a permis o schematizare a 
sa pentru ficatul normal şi patologic redată astfel: 

� existenŃa preponderentă a 
hexozomonofosfaŃilor ca mod de 
degradare a glucozei, reflectată în 
profilul enzimatic normal, dar şi 
patologic; 

� prezenŃa unor enzime specifice ficatului: 
fructozo-1-fosfat-aldolaza, sorbitol-
dehidrogenaza, ornitin-carbamil-
transferaza (OCT), arginaza, urocanaza, 
guanaza; 

� prezenŃa în cantitate semnificativă a cinci 
enzime glicolitice: gliceraldehid-3-
fosfat-dehidrogenaza (GAPDH), 
fructozo-1-6-difosfat-aldolaza, enolaza, 
piruvat-kinaza şi fructozo-1-fosfat-
aldolaza; 

� prezenŃa unor enzime caracteristice, dar 
nu specifice: glutamat-dehidrogenaza 
mitocondrială, GOT, ICDH, MDH, 
hexokinaza, GPT, LDH [25], [1]. 

Rolul complex al ficatului în organism este 
datorat multiplelor funcŃii ale sale care se pot 
grupa în trei categorii: participarea la procesele 
metabolice,  secreŃia bilei, detoxifierea. 



 84 

 
 

Figura 1 
Rolul central al ficatului în metabolismul intermediar  

(după Zamfirescu şi Popescu, 1991) 
 

 
2. Patologia ficatului 

Patologia ficatului poate fi înnăscută, datorită 
unei deficienŃe enzimatice sau dobândită, care se 
manifestă prin icter sindrom de acumulare a 
bilirubinei care trece în Ńesuturi [25]. 

PrezenŃa unor paraziŃi la nivelul ficatului, căilor 
biliare sau vaselor sanguine, poate constitui o 
cauză a apariŃiei proceselor patogene a căror 
intensitate şi durată sunt dependente de ciclul 
evolutiv al paraziŃilor, migraŃia lor, tipul de 
nutriŃie etc. 

Metabolismul cu cele două laturi: anabolismul şi 
catabolismul sunt influenŃate de prezenŃa 
paraziŃilor, în special a celor hepatici, fiind 
afectat atât metabolismul general cât şi cel al 
glucidelor, lipidelor, proteinelor, al vitaminelor, 
al apei şi sărurilor minerale. 

3. Participarea ficatului la procesele metabolice 

3.1. Rolul ficatului în metabolismul GLUCIDIC 

Rolul principal al ficatului în acest proces 
metabolic este asigurarea glucozei sanguine. 
Echilibrul dinamic al acestui proces se stabileşte 
prin depozitarea glucozei ca glicogen urmată de 
utilizarea ei din acest depozit [25]. 

Ficatul primeşte un amestec de monozaharide 
libere, provenite din digestia oligozaharidelor şi 
a polizaharidelor în intestinul subŃire. Glucoza 
liberă care vine la ficat intră în celule şi 
aproximativ 2/3 este fosforilată la glucozo-6-
fosfat de către hexokinază; restul de glucoză 
liberă trece din ficat în sânge [14]. 

Alte monozaharide – D-fructoza, D-galactoza şi 
D-manoza – sunt fosforilate în ficat şi apoi 
transformate în glucozo-6-fosfat. Sângele nu 
conŃine în mod normal alte glucide în afară de D-
glucoză şi D-fructoză – în cantităŃi mici. 

În figura 2 prezentăm principalele căi metabolice 
prin care, în ficat, este transformat glucozo-6-
fosfatul [14]. 
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Figura 2 
Căile metabolice ale glucozo-6-fosfatului, în ficat (după Lehninger, 1992) 

 
 
În cazul unei diete normale a organismului, cea 
mai mare parte a glucozo-6-fosfatului se 
transformă în glicogen, acizi graşi sau glucoză 
sanguină. 

Formarea din glucozo-6-fosfat a glucozei sau 
glicogenului este decisă de raportul de 
concentraŃie dintre glicogenul hepatic şi glucoza 
sanguină [3]. 

Un procent mic este oxidat total, deoarece 
oxidarea acizilor graşi şi aminoacizilor 
furnizează ATP-ul necesar ficatului. 
Aproximativ jumătate din glucoza degradată în 
ficat intră pe calea fosfatgluconatului, care 
generează NADPH2, care este agent reducător în 
biosinteza acizilor graşi [14]. 

łesuturile glucodependente, care necesită aport 
permanent de glucoză (sistem nervos central, 
muşchiul striat în contracŃie, hematia) în cazul în 
care apare un deficit în zaharuri – inaniŃie sau 
regim alimentar preponderent lipidic şi proteic – 
recurg la sinteza “de novo” a glucozei din 
compuşi neglucidici: piruvat, aminoacizi, 
glicerol, lactat printr-un proces numit 
gluconeogeneză. 

Este important că gluconeogeneza hepatică sau 
renală din lactat, alanină sau glicerol este 
modalitatea de resinteză a glucozei din compuşi 
rezultaŃi prin metabolizarea sa parŃială în 
Ńesuturile extrahepatice şi extrarenale care nu au 
altă posibilitate de transformare ulterioară în 
Ńesuturile în care se formează [3]. 

Sângele asigură o sursă bogată de glucide pentru 
producŃia de energie, dar şi aminoacizi şi acizi 
graşi necesari sintezei moleculelor parazitare şi 
pentru producŃia de ouă a paraziŃilor. Glucoza şi 
aminoacizii transportă moleculele situate la 
suprafaŃa tegumentelor şi la baza membranelor 
trematodelor şi cestodelor, mecanismul fiind 
legat de aceste molecule şi de distribuŃia lor în 
Ńesuturile parazitare. 

Originea energiei metabolismului la paraziŃii 
adulŃi este în general anaerobică, bazată pe 
glicogen [2], [15]. 

3.2. Modificarea metabolismului GLUCIDIC 

Cauzele şi modalităŃile de realizare a 
dezechilibrelor în acest sector metabolic sunt 
complexe şi multiple şi depind de: calea de 
contaminare şi localizarea paraziŃilor, modul de 
nutriŃie al lor şi perturbarea utilizării glucidelor. 
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În cazul hidatitozei hepatice la rumegătoare se 
cunoaşte că prezenŃa unor chisturi multiple 
determină dezechilibre în metabolismul glucidic 
deoarece chistul hidatic se hrăneşte pe baza 
umorilor şi lichidelor din parenchimul hepatic în 
care există o cantitate însemnată de glucide 
(0,22% glucoză) [7], [8]. 

Cestodele, care sunt paraziŃi cu acŃiune spoliantă, 
fiind lipsite de tub digestiv, se hrănesc prin 
osmoză activă, folosind din chimul intestinal 
principii nutritive cu conŃinut glucidic important, 
astfel că privează organismul. 

În cazul cestodelor adulte (cum sunt 
anoplocephalidele), care se hrănesc cu glucide 
din chimul intestinal, absorbŃia acestora este 
selectivă uneori cu consecinŃe reciproc inhibante. 
De exemplu, absorbŃia glucozei inhibă absorbŃia 
galactozei şi invers, în timp ce levuloza şi 
glucoza în procesul de absorbŃie nu se inhibă 
reciproc. Cestodele adulte au acumulări de 
glucide în Ńesuturi şi parenchim care se găsesc 
sub formă de  glicogen şi în complexele 
glicoproteice şi consumul de glucide în acest  caz 
este mai mic. Formele parazitare tinere însă 
folosesc mai intens glucidele. 

Glicogeneza foloseşte glucoza provenită din 
intestinul gazdei, dar în absenŃa ei se poate forma 
din acid piruvic în prezenŃa de CO2. 

Catabolizarea glucidelor se poate realiza în două 
moduri: aerobă, când se ajung la acid piruvic şi 
anaerobă până la acid acetic, acid lactic şi acizi 
graşi, fază care se desfăşoară prin procese 
fermentative. 

În dicrocelioză la bovine se constată o scădere a 
glicogenului hepatic [9]. 

S-a semnalat şi sindrom de hipoglicemie în unele 
infestaŃii intestinale, cum sunt trichostrongilide la 
ovine, chiar în infestaŃii slabe, deoarece este 
perturbată digestia şi absorbŃia intestinală, o 
parte din suprafaŃa mucoasei se degradează ceea 
ce duce la scăderea echipamentului enzimatic 
[22]. 

Există toxine parazitare care au efect asupra 
catabolismului glucidic, inhibând glicogenoliza 
hepatică (guanidina). 

Verificarea metabolismului paraziŃilor a fost 
făcută experimental, în vitro, de către 

Kalaycionglu şi colab. (1982), care a incubat F. 
gigantica de la oi, în mod aerob, cu adaos de 
glucoză, iar rezultatele experimentului au 
evidenŃiat că media consumului de glucoză şi 
producerea de acid acetic a fost de 298,6±10,39 
nmol/mg/oră şi respectiv 156,7±10,53 
nmol/mg/oră. 

În 1980, Furmaga şi col., în urma unor infestări 
experimentale la viŃei cu 600 metacercari de F. 
hepatica, după aproximativ 8-9 săptămâni 
constată o scădere foarte mică a glicemiei şi o 
creştere semnificativă a fructozodifosfatazei şi a 
aspartaminotransferazei. 

3.3. Rolul ficatului în metabolismul LIPIDIC 

Rolul ficatului în acest proces metabolic este 
esenŃial deoarece participă la realizarea tuturor 
stadiilor metabolice ale transformării, dar şi a  
sintezei substanŃelor lipidice. 

Ficatul este foarte bogat în lipide, dar şi în acizi 
graşi nesaturaŃi – cu o singură dublă legătură. 
Infestarea oilor cu Fasciola hepatica este cauza 
cunoscută a anemiei, febrei şi a unui nivel ridicat 
de enzime în ficat. 

Ficatul este, de asemenea, bogat în CoA, care 
este indispensabilă oxidării şi sintezei acizilor 
graşi, sintezei colesterolului, degradării resturilor 
piruvice pe calea ciclului acizilor tricarboxilici 
[16]. 

Hepatocitul, datorită capacităŃilor lui reactive, 
face din ficat organul principal pentru realizarea 
următoarelor procese: 

- preluarea lipidelor alimentare, mai ales a 
trigliceridelor sub formă de chilomicroni (care 
sunt lipoproteine cu un conŃinut foarte mare de 
lipide : 98-99% şi puŃine proteine : 1-2% ; 
chilomicronii sunt sintetizaŃi în celulele 
mucoasei intestinale şi încorporează lipidele 
alimentare absorbite şi apar în plasmă după 
ingerarea alimentelor bogate în grăsimi [3] ), a 
acizilor graşi cu un număr mediu de atomi de 
carbon în catenă; lipidele sunt absorbite din 
tractul intestinal pe calea venei porte ca 
fosfolipide [14]; 

- captarea acizilor graşi cu provenienŃă din 
lipidele Ńesutului adipos care ajung la ficat prin 
albumina serică; 
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- sinteza acizilor graşi din diverşi metaboliŃi 
intermediari glucidici, mai ales triozo-fosfaŃii 
metabolizaŃi ulterior în acetil-CoA. Acizii graşi 
astfel sintetizaŃi sunt utilizaŃi pentru formare de 
trigliceride pe care hepatocitul le încorporează în 
preβ-lipoproteine [23]; 

- catabolismul acizilor graşi prin β-oxidare, 
proces care implică prezenŃa a numeroşi 

cofactori, ducând până la formarea corpilor 
cetonici sanguini care sunt transportaŃi datorită 
valorii lor energetice şi pot fi utilizaŃi de către 
ficat sau extrahepatic de către miocard şi rinichi 
care catabolizează corpii cetonici preferenŃial în 
comparaŃie cu glucoza [25]. 

Figura 3 reprezintă transformarea lipidelor în 
ficat, schemă propusă de A. Lehninger (1992): 

 
 
 

 
 

Figura 3 
Căile metabolice ale lipidelor în ficat (după A. Lehninger, 1992) 

 
 
Implicarea ficatului în metabolismul 
colesterolului presupune biosinteza sa, 
esterificarea şi transformarea lui în acizi biliari. 
Hepatocitul este şi sediul central al biosintezei 
colesterolului din acetil-CoA. [25]  

Colesterolul este cel mai important steroid din 
organismele animale, îndeplinind numeroase 
funcŃii: 

- este element structural al membranelor celulare 
şi al lipoproteinelor plasmatice, liber sau ca acil-
colesterol. 

Ficatul este al doilea Ńesut în ceea ce priveşte 
conŃinutul total în colesterol, mai ales acil-
colesterol, după creier, dar acest colesterol este 
stabil metabolic. 

- este precursorul hormonilor steroidici, cortico-
suprarenali, sexuali 

- este precursor al acizilor biliari 

- este implicat în sinteza calciferolului 

Colesterolul din organism provine din alimente 
(aprox. 0,5g) şi prin sinteză endogenă (aprox 1 
g). 

În ceea ce priveşte biosinteza colesterolului, 
acesta provine din precursori simpli. 
Echipamentul enzimatic necesar sintezei 
colesterolului există în toate Ńesuturile, ficatul şi 
intestinul fiind principalele. Ficatul este 
furnizorul principal de colesterol pentru 
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Ńesuturile extrahepatice şi este locul de tranzit al 
colesterolului în vederea excreŃiei. 

Catabolismul colesterolului are drept cale 
principală de excreŃie bila- care mai cuprinde pe 
lângă colesterol şi acizi biliari, cataboliŃi ai 
acestuia - proces de tranzit al colesterolului prin 
ficat în vederea eliminării sale. Cea mai 
importantă cale de catabolizare a colesterolului 
este transformarea sa în acizi biliari care se  
formează în hepatocite, sunt secretaŃi în 
canaliculele biliare şi după tranzitul prin vezica 
biliară sunt deversaŃi împreună cu bila în duoden. 
Acizii sintetizaŃi în ficat sunt acizi biliari sau 
esterificaŃi , iar în bilă se găsesc sub formă de 
săruri [3]. 

3.4. Modificări ale metabolismului LIPIDIC 

Datorită faptului că acŃiunea spoliatoare lipidică 
a paraziŃilor este mică se presupune că modificări 
ale acestui metabolism apar datorită paraziŃilor 
digestivi care au efecte asupra digestiei şi 
absorbŃiei. ParaziŃii hepatici pot produce 
degenerescenŃe grase, dar şi modificări ale 
sărurilor biliare şi a lipazei. 

Acest efect redus al paraziŃilor asupra 
metabolismului lipidic a fost demonstrat prin 
cultivarea in vitro în medii sărace în lipide [22]. 

La gazdele parazitate s-a observat o creştere a 
cantităŃii totale de lipide şi, de asemenea, o 
creştere a raportului colesterol/fosfolipide. 
Consumul de lipide creşte mai ales în fazele de 
divizare celulară. 

Unele lipide nu pot fi sintetizate de plasmodii şi 
de aceea sunt luate din mediu. În această 
categorie intră colesterolul şi acizii graşi 
nesaturaŃi care sunt absorbiŃi din plasma 
sanguină şi aceste lipide sunt transportate pentru 
sinteza fosfolipidelor sub acŃiunea 
fosfatidilserinei, decarboxilazei şi fosfatidil-
etanolamino-metil-transferază [4]. 

Catabolismul acizilor graşi este dat de activitatea 
CoA care se găseşte în hematii sub formă de acid 
pantotenic şi pantotenaŃi. 

Histopatologic şi biochimic s-a evidenŃiat rolul 
pe care lipidele îl joacă în metabolismul chistului 
hidatic hepatic. La oi, chistul hidatic conŃine o 
mare cantitate de lipide, ceea ce reflectă 
schimbări celulare distrofice. Deasemenea 
creşterea nivelului colesterolului în lichidul 
hidatic hepatic a fost asociat cu faza de maturare 
şi degenerare [11],[18]. 

Din punctul de vedere al echipamentului 
enzimatic, s-a constatat la şoareci infestaŃi 
experimental cu Fasciola hepatica, că la 3-4 
săptămâni după infestaŃie cresc: fosfataza 
alcalină, fosfataza acidă, β-glucoronidaza, dar şi 
Na-β-glucozaminidaza [17]. 

La şobolani infestaŃi cu Fasciola hepatica s-au 
urmărit la 10-14 săptămâni p.i. unele enzime 
hepatice şi s-a constatat că la 2 săptămâni p.i. se 
modifică în serul sanguin GOT de la 284,9 la 
452,0 mol/ml, GPT de la 85,5 la 64,0 mU/ml, 
GLDH de la 41,9 la 52,0 mU/ml şi o creştere a 
bilirubinei [13]. 

La oi infestate cu 60 de metacercari de Fasciola 
hepatica, timp de  20 de zile, s-a studiat 
activitatea în plasmă a aspartamino-transferazei 
(AST), glutamat dehidrogenezei (GLDH) şi γ-
glutamil-transpeptidazei (GGT) şi s-a înregistrat 
o creştere semnificativă, după 6 zile p.i., în 
plasmă a AST, valoarea maximă fiind observată 
la 14 zile, rămânând la o valoare mare 23 de zile. 
GLDH în plasmă a crescut semnificativ între 6 şi 
21 zile p.i., iar GGT a crescut între zilele 8 şi 26 
p.i., atingând valoarea maximă la 15 zile [24]. 

De asemenea, în dicrocelioză la oi cresc  
enzimele GLDH, SDH, GOT şi GPT [19]. 
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