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REZUMAT 
 

Teza a fost structurată în două părţi. În prima parte sunt prezentate:  
Stadiul actual al cunoaşterii cu referire concretă la tematica cercetării. 
Această parte este structurată în patru capitole. 

În capitolul 1, intitulat - Procesele tumorale, în 5 subcapitole sunt prezentate aspecte 
referitoare la:  

 Generalităţi privind procesele tumorale ,  
 Relaţia tumoră-organism gazdă şi rolul ei în procesele de angiogeneză ,  
 Semnificaţia biologică şi clinică a proceselor de invazie şi metastazare,  
 Aspecte ale imunităţii antitumorale,  
 Reacţia imună antitumorală şi eficacitatea sa. 

Capitolul 2 - Oncologie experimentală, este structurat în 5 subcapitole în care sunt 
prezentate: rolul oncologiei experimentale, metodologia protocolului experimental în 
oncologie, modele şi sisteme tumorale experimentale, sisteme in vitro, sisteme tumorale in 
vivo şi animalele de laborator utilizate, sisteme combinate in vitro şi in vivo, comparaţii între 
sistemele şi modelele tumorale. 

Terapia complementară în cancer, Artemisia annua utilizată în terapia complementară în 
cancer, terapia integrativă în cancer, sunt prezentate în Capitolul 3, cu titlul: Produşi naturali 
din plante utilizaţi în controlul creşterii tumorale. 

Cel de-al 4-lea capitol al primei părţi tratează aspecte privind: istoricul transplantării 
tumorale, legile transplantării tumorale, principalele domenii de utilizare ale transplantelor 
tumorale, principii grenerale pentru alegerea unui model experimental bazat pe tumori 
transplantate, principalele diferenţe dintre tumorile animalelor de experienţă şi cele umane. 
Capitolul este intitulat: Clasificarea sistemelor tumorale experimentale şi legile transplantării 
tumorilor. 

Partea a –II-a ilustrează contribuţia personală ce se structurează pe 6 capitole. 
Ipoteza de lucru şi obiectivele urmărite sunt prezentate în capitolul 5.  Acest capitol 

cuprinde 2 subcapitole.  În realizarea acestei cercetări ne-am propus obținerea unui model 
experimental prin care să poată fi demonstrat un eventual efect antitumoral a două 
suplimente alimentare, asupra proceselor de invazie şi metastazare tumorală a celulelor 
provenite din ascita Ehrlich, administrate unor şoareci din linia Swiss. Selectarea sistemului 
tumoral experimental s-a făcut pornind de la faptul că el trebuie să răspundă cerinţelor 
minime privind studiul particularităţilor biologice ale creşterii tumorale la animale şi care să 
permită o monitorizare cât mai eficientă a stadiilor evolutive pe care le parcurge dezvoltarea 
ţesutului tumoral. 

Pornind de la considerente din ipoteza de lucru am stabilit următoarele obiective. 
Obţinerea de material biologic omogen genetic prin consangvinizare timp de trei 

generaţii, prin împerechere frate x soră a unor indivizi proveniţi initial din linia Swiss. 
Efectuarea testului de toxicitate pentru stabilirea dozei medii letale DL50 pentru 

produsele Tumolit şi Artemisinină utilizate în experiment. 
Investigarea efectelor biologice şi antiproliferative ale produselor Tumolit şi Artemisină , 

pe model experimental in vivo. 
În capitolul 6, sunt prezentate particularităţile mediului natural/artificial în care a avut 

loc experimentarea.  
Materialul şi metoda de lucru se concentrează în capitolul 7 structurat în 5 sub-capitole.  

În sub-capitolul 7.2. pe două sub-capitole este prezentat materialul biologic de experienţă care 
cuprinde atât animale reprezentate de şoarecii Swiss cât şi material vegetal, reprezentat de 
suplimentul alimentar Tumolit şi suplimentul alimentar Artemisină. 
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Redăm în continuare schema formării liniilor consangvine de şoareci utilizaţi în cercetare. 
 

 
Fig 3. Schema formarii liniilor consangvine experimental G1, G2 si G3-generatiile consangvine 1,2 si 3 

 
Producătorul PARAPHARM, descrie produsul TUMOLIT ca fiind o descoperire ştiinţifică 

de excepţie care se bazează pe întărirea sistemului specific de autoapărare a organismului 
împotriva celulelor canceroase, fiind obţinut dintr-un amestect din mai multe tipuri de plante 
medicinale. 

Celălalt produs utilizat în cercetare ARTEMISINA se extrage prin purificare din Artemisia 
annua  L, care din punct de vedere chimic este o lactonă sesquiterpenică.  

Sesquiterpenele sunt compuși chimici a căror moleculă este formată din 15 atomi de 
carbon formați prin cuplarea a trei unități izoprenice.  

Tumora transplantabilă provenită de la un epiteliu malign de adenocarcinoma mamar de 
şoricioaică, purtând denumirea de tumoră ascitogenă Ehrilch, a fost şi este utilizată ca şi model în 
cercetările oncologice. 

Metodele de executare ale experimentelor sunt prezentate pentru fiecare obiectiv în 
parte, cu descrierea observaţiilor şi a determinărilor efectuate.  

Sunt relevate modalităţile de efectuare ale determinărilor hematologice, biochimice 
sanguine, evaluarea viabilităţii celulelor tumorale din lichidul ascitic, metodele statistico-
matematice utilizate. 

Rezultatele şi discuţiile privind cercetarea sunt concentrate în capitolul 8 care este 
structurat pe 6 sub-capitole.  

Analiza prolificităţii generaţiilor de şoareci consangvini obţinuţi, realizată la obiectivul 1 
determină următoarele concluzii parţiale:  
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1. Prolificitatea scade foarte semnificativ statistic faţă de populaţia neconsangvină la indivizii cu 
procente de consangvinizare de 25%, 37,5% şi 50%. 

2. Scăderea drastică a prolificităţii poate fi atribuită şi efectelor depresiunii de consangvinizare 
în situaţia în care condiţiile de mediu la toate structurile genetice şi toate generaţiile au fost 
identice. 

3. Descendenţii consangvini utilizaţi în cercetările ulterioare cu un coeficient de 50% 
homozigotare ating greutatea medie de 30 grame doar la vârsta de 55-56 zile mai tartiv 
aproximativ cu 5 zile decât restul structurilor. 

4. Pe parcursul formării liniilor consangvine nu s-au semnalat indivizi cu malformaţii, ceea ce ne 
face să credem că încă de la naştere femelele mănâncă puii cu viabilitate şi vitalitate scăzută. 

Rezultatele şi discuţiile privind testul de toxicitate a produselor Tumolit şi Artemisină, 
vizate în obiectivul 2, au dus la următoarele concluzii: 
1. Produsul Tumolit în dozele sus menţionate nu a produs nici un fel de modificare la nivelul 

unităţilor experimentale. 
2. Produsul Artemisinină determină începând cu doza de 2000 mg/kg/corp uşoare manifestări 

de agitaţie concretizate în stagnarea sau reducerea uşoară a greutăţii corporale fără alte 
semne  clinice specifice de intoxicaţie. 

3. Putem concluziona că atât produsul Tumolit cât şi Artemisinina nu produc toxicitate la o doză 
de 500 mg/kg/corp, fapt ce ne determină să afirmăm că nu prezintă toxicitate. 

Rezultatele şi discuţiile privind evaluarea eficienţei efectelor biologice şi antiproliferative 
ale produselor Tumolit şi Artemisină, pe model experimental in vivo, sunt prezentate în sub-
capitolul 8.3. Analiza profilului hematologic,  constantelor eritrocitare cât şi aspecte legate de 
leucogramă şi plachetele sanguine ne permit să concluzionăm următoarele aspecte: 
1. La lotul tratat cu Tumolit s-a constatat o scădere la limita inferioară a normalităţii a valorii 

medii a hematiilor la 14 zile după pasaj, reflectată şi în valoarea mai redusă dar în limitele 
fiziologice ale hemoglobinei atât la loturile experimentale cât şi la martor, cu minim 10,71 ± 
0,96 g/l ca medie a lotului tratat cu Artemisină la un maxim de 13,96 ± 1,95 g/l la lotul tratat 
cu Artemisină + Tumolit. 

2. Valorile hematocritului care alături de valorile hemoglobinei şi cele ale hematiilor permite 
diagnosticarea stărilor de anemie la toate loturile experimentale atât înainte cât şi după pasaj 
este în limitele normale cu valori minime de 29,70± 2,89% la lotul tratat cu Artemisină la 14 
zile după pasaj şi un maxim de 39,13± 4,80% la lotul martor înainte de pasaj. 

3. Lotul tratat cu artemisinină plus tumolit prezintă gradul cel mai redus de anemie, având valori 
comparative cu lotul martor, fiind şi singurul lot care îşi păstrează valorile ridicate şi după 
inocularea tumorală acest aspect putând fi explicat prin existenţa probabilă a unor hematii 
mai rezistente la acţiunea factorilor tumorali circulanţi. 

4. Administrarea celor două produse Tumolit şi Artemisinină cât și a combinației dintre ele, ca 
pre-tratament timp de 90 de zile, determină un răspuns imun celular prin menţinerea înainte 
de pasaj a unei  proporţii echilibrate între granulocite reprezentate de neutrofile şi leucocitele 
mononucleate reprezentate de monocite şi limfocite. 

5. La 14 zile după pasajul ascitic,  constatăm o reducere semnificativă a procentului de limfocite 
la lotul tratat cu artemisinină, o creştere a procentului de monocite și neutrofile. 

6. La lotul tratat cu Tumolit la 14 zile de la pasaj se constată cel mai ridicat nivel de leucocite 
totale, ceea ce generează o neutrofilie accentuată și o scădere accentuată a procentul de 
limfocite. 

7. După perioada de administrare a celor două suplimente, se constată o stimulare imună  
ilustrată prin creşterea limfocitară  şi o maturare intensivă a limfocitelor, putând fi atribuită 
unei stimulări nespecifice care se menţine la lotul tratat cu Tumolit şi după inocularea cu 
material tumoral. 

8. La 14 zile de la inocularea tumorală datorită extravazării unei cantităti ridicate de plasmă în 
lichidul ascitic se constată o falsă trombocitoză, iar comportamentul plachetelor sanguine la 
toate loturile experimentale este în concordanță cu evoluţia volumului lichidului ascitic. 
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Profilul biochimic sub toate aspectele lui este analizat în sub-capitolul 8.4. rezultatele au 
dus la următoarele concluzii: 
1. După tratamentul cu tumolit constatăm valori fiziologice normale pentru principalele enzime 

hepatice, atât înainte cât și după 14 zile de la pasajul tumoral. 
2. La loturile tratate cu artemisină evoluția enzimelor hepatice este mai lentă, situație ce se 

menține comparativ cu lotul martor și după grefa tumorală. 
3. Procesele de inducție enzimatică în cazul lotului tratat cu combinația dintre tumolit și 

artemisină, sunt mai tardive și mai reduse în intensitate. 
4. La lotul martor activarea enzimelor hepatice se produce lent fară a depăși valorile fiziologice. 
5. La lotul tratat cu artemisină se observă la nivelul enzimelor hepatice, atât înainte cât și după 

pasaj o scădere foarte semnificativă statistic a ALAT-ului concomitent cu o creștere foarte 
semnificativă  a ASAT-ului. 

În sub-capitolul 8.5. sunt prezentate rezultate și discuții privind evoluția greutății 
corporale și a cantității de lichid ascitic cu stabilirea numărului de celule tumorale viabile.  

Prezentăm grafic valorile volumului de lichid ascitic şi a greutăţii corporale precum şi 
volumul de lichid ascitic şi celule tumorale viabile pe indivizii din fiecare lot experimental. 

 

  
Fig.34 Greutatea corporală și volumul de lichid ascitic la lotul tratat cu Tumolit  

Fig.35 Volumul de lichid ascitic și celule tumorale viabile la lotul tratat cu Tumolit 

 
 
 

  
Fig.36.Greutatea corporală și volumul de lichid ascitic la lotul tratat cu artemisină 

Fig.37Volumul de lichid ascitic și celule tumorale viabile la lotul tratat cu artemisină 
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Fig.38 Greutatea corporală și volumul de lichid ascitic la lotul tratat cu artemisină+ tumolit  
Fig.39 Volumul de lichid ascitic și celule tumorale viabile la lotul tratat cu artemisină + tumolit 

 
 

  
Fig.40 Greutatea corporală și volumul de lichid ascitic la lotul martor 

Fig.41 Volumul de lichid ascitic și celule tumorale viabile la lotul martor 

 
 

  
Fig.42 Greutatea corporală și volumul de lichid ascitic la loturile experimentale  

Fig.43 Concentrația celulelor tumorale în lichidul ascitic la loturile experimentale 

 
 

Nu putem evidenția o corelație între cantitatea de lichid ascitic și numărul de celule tumorale 
viabile/ml deși variabilitatea procentului de lichid ascitic din greutatea corporală ar putea fi 
atribuită tipului de tratament aplicat. 
1. Efectul antiproliferativ al produsului artemisină se evidențiază prin reducerea concentrației 

de celule tumorale viabile din lichidul ascitic atât la lotul tratat doar cu aceasta cât și la cel 
tratat cu combinația dintre artemisină + tumolit. 

2. Efectul antiproliferativ al artemisinei concretizat în numărul de celule tumorale viabile din 
lichidul ascitic a fost dovedit și prin evaluarea ratei de supraviețuire a indivizilor tratați, la 
care s-a redus intensitatea hemoragiei în lichidul ascitic. 
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3. Combinația dintre produsele artemisină și tumolit a dovedit că reduce numărul celulelor 
tumorale viabile, având efect antiproliferativ mai accentuat decât artemisina singură. 
Capitolul 9, cuprinde concluzii şi recomandări pentru fiecare obiectiv în parte. 
Pentru că majoritatea concluziilor au fost enunţate anterior expunem în continuare câteva din 

recomandările care pot fi făcute în urma rezultatelor cercetărilor efectuate. 
1. Cercetările noastre ne determină să recomandăm în continuare utilizarea artemisinei ca și 

tratament adjuvant în terapia antineoplazică. 
2. Recomandăm efectuarea în continuare de cercetări privind combinațiile artemisinei cu 

tumolit, cu alte extracte vegetale și fier pentru mărirea capacității antiproliferative și pentru 
inducerea apoptozei celulare în tumorile maligne. 
În Capitolul 10, Originalitatea şi contribuțiile inovative ale tezei, sunt prezentate următoarele 

trei puncte de vedere: 
Teza reprezintă prima cercetare aprofundată pe plan național pentru demonstrarea 

efectului antiproliferativ al produselor artemisină și tumolit pe șoareci Swiss. 
1. Noutate absolută o constitue modul de organizare și desfășurare a testului toxicologic care are 

ca efect reducerea pierderilor de unități experimentale fără motivație. 
2. Altă noutate pe plan național este propunerea ca toate experimentele efectuate pe animale de 

laborator să se realizeze numai după testul de consagvinizare a indivizilor utilizați prin 
urmărirea funcțiilor lor de reproducție (număr descendenți). 
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