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SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 
 

 Scopul cercetărilor constă ȋn identificarea şi dozarea aminoacizilor liberi din 
biofluidele subiecţilor cu diferite patologii oncologice ȋn vederea identificării 
potenţialilor biomarkeri de diferenţiere şi stadializare ȋn clinica oncologică pentru 
gestionarea şi ȋmbunătăţirea prognosticului. 
 Obiectivele generale ale cercetării au fost concretizate prin realizarea a 4 

studii experimentale cu tematica următoare: 

 

1. Dezvoltarea şi ȋmbunătăţirea unei metode precise, sensibile şi rapide de 

identificare şi dozare a aminoacizilor din fluide biologice (ser şi urină).  

2. Compararea profilului aminoacizilor liberi din  serul pacientelor cu cancer sân 

versus voluntare sănătoase pentru a elucida diferenţele dintre normal şi 

patologic.  

3. Identificarea şi cuantificarea aminoacizilor liberi utilizaţi ca posibili 

biomarkeri de predicţie şi prognostic din urina femeilor care au fost 

confirmate şi diagnosticate ȋn diferite stadii ale cancerului de sân.  

4. Observarea schimbǎrilor metabolice ale profilului aminoacizilor liberi asociaţi 

cu tranformǎrile maligne ȋn relaţie cu cǎile metabolice specifice subiecţilor cu  

hiperplazie benignă de prostată comparativ cu cancerul de prostată confirmat 

şi cu voluntarii sănătoşi. 

 

1. Dezvoltarea şi ȋmbunătăţirea unei metode de identificare şi dozare a 

aminoacizilor din fluide biologice (ser şi urină) prin analiza LC/MS a inclus 

următoarele activităţi: 

 Implementarea metodei de cuantificare a aminoacizilor liberi utilizând un kit 

specific de derivatizare a aminoacizilor. 

 Identificarea şi separarea aminoacizilor derivatizaţi din standarde pe baza 

maselor moleculare şi a timpului de retenţie. 

 Cuantificarea aminoacizilor utilizând curbe de calibrare şi determinarea 

sensibilităţii metodei prin limita de detecţie şi cuantificare, urmată de 

separarea şi cuantificarea aminoacizilor din ser şi urină. 

 

2. Compararea profilului aminoacizilor liberi din  serul pacientelor cu cancer sân 

versus voluntare sănătoase a urmărit: 

 Modificările de metabolism ȋn cazul pacientelor cu cancer de sân la nivelul 

aminoacizilor liberi din ser. 

 Utilizarea analizei de chemometrie cu scopul de a realiza discriminarea ȋntre 

cele două grupuri şi de a identifica posibili biomarkeri de detecţie şi diagnostic 

de stadializare a cancerului mamar. 
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3. Au fost identificaţi aminoacizi liberi semnalaţi ca posibili biomarkeri de 

predicţie şi prognostic din urina femeilor cu cancer de sân ȋn urma analizei 

multivariate. 

4. Au fost identificaţi prin analiza mutivariatǎ a datelor cei mai relevanţi 

biomarkeri-candidat responsabili de diferenţierea grupurilor studiate cu 

hiperplazia benignă de prostată comparativ cu cancerul de prostată confirmat 

şi cu voluntarii sănătoşi. 

 
 Structura tezei. Teza este structurată ȋn două părţi, prima parte conţine date 

de literatură referitoare la caracterizarea aminoacizilor proteinogenici identificaţi ca 

bioamarkeri metabolici ȋn diferite patologii, la căile lor metabolice specifice ȋn celula 

tumorală, la metodele analitice implementate de identificare şi dozare a aminoacizilor 

din biofluide, completate de date suplimentare despre tehnicile chemometrice utilizate 

cu scopul identificării de noi markeri biologici. A doua parte se focusează pe 

contribuţiile personale aduse incluse ȋn 4 studii experimentale ce cuprind date cu 

privire la materialele şi metodele utilizate ȋn cadrul cercetării, rezultatele şi discuţiile 

aferente precum şi concluziile studiilor. 

 Prima parte a tezei este structurată ȋn 2 capitole: 

Capitolul 1 oferă informaţii legate de caracterizarea aminoacizilor proteinogenici 

identificaţi ca biomarkeri metabolici ȋn diferite patologii, la rolul şi căile metabolice 

specifice ȋn celula tumorală studiate ȋn ultimii ani, sumarizează principalele studii de 

literatură focusate pe analiza aminoacizilor ca şi biomarkeri ȋn cancerul de sân şi 

prostată şi identifică principalele metodele analitice implementate de identificare şi 

dozare a aminoacizilor din biofluide. 

Capitolul 2  prezintă informaţii despre analiza metabolomică şi abordările sale ȋn 

studiile clinice (ţintită, neţintită) precum şi date despre studiile de metabolomică 

aplicate ȋn diagnosticul şi monitorizarea cancerului de sân şi prostată, completate de 

date suplimentare despre tehnicile chemometrice utilizate cu scopul identificării de 

noi markeri biologici. 

 A doua parte a tezei este reprezentată de contribuţia personală şi ȋnsumează 

4 studii concludente: 

Capitolul 3 (Studiul1) prezintă rezultatele dezvoltării şi implementării unei metode 

de identificare şi dozare a aminoacizilor liberi din ser şi urină prin tehnica LC-QTOF-

ESI(+)/MS bazată pe prelucrarea probelor prin utilizarea unui kit specific 

aminoacizilor liberi. 

Capitolul 4 (Studiul 2) prezintă implementarea unei analize de tip metabolomică 

ţintită bazată pe abordarea tehnicii de tip LC-MS ȋn care a fost comparat profilul 
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aminoacizilor liberi din serul subiecţilor cu cancer la sân versus voluntari sănătoşi cu 

scopul final de a discrimina ȋntre condiţia normală şi patologică. 

Capitolul 5 (Studiul 3) continuă studiul 2 prin identificarea şi cuantificarea 

aminoacizilor liberi utilizaţi ca posibili biomarkeri de predicţie din urina femeilor care 

au fost confirmate şi diagnosticate ȋn diferite stadii ale cancerului de sân şi a femeilor 

sănătoase, ȋn acest studiu numărul de subiecţi a fost mai restrâns. 

Capitolul 6 (Studiul 4) rezumă comparativ rezultatele obţinute ȋn urma analizei 

targhetate de monitorizare a profilului aminoacizlor liberi asociat cu transformǎrile 

maligne şi de identificare a celor mai relevanţi biomarkeri-candidat pentru hiperplazia 

benignă de prostată şi cancerul de prostată confirmat comparativ cu subiecţii sănătoşi.  

CONTRIBUŢIA PERSONALǍ 

Capitolul 3. Optimizarea analizei LC-QTOF-ESI(+)/MS a 
aminoacizilor din biofluide (Studiul 1) 

 Scopul acestui studiu a fost de a dezvolta şi implementa o metodă de 

identificare şi dozare a aminoacizilor liberi din ser şi urină prin tehnica LC/MS bazată 

pe prelucrarea probelor prin pre-derivatizare utilizând kitul EZ:faastTM produs de către 

firma Phenomenex, specific aminoacizilor liberi. Metoda a fost aplicată ȋn cazul a trei 

mari studii: cancer sân/ser, cancer sân/urină, cancer prostată versus voluntari 

sănătoşi. 

 Materiale şi metodă 

 Analiza de tip LC-QTOF-ESI(+)/MS a fost implementată pentru determinarea 

simultană a aminoacizilor din biofluide. Validarea metodei s-a realizat prin utilizarea 

amestecului de standarde ȋn triplicat a 7 concentrații diferite ȋntre 0.01-10 nmol/ml 

amestec standard. Metoda de derivatizare a aminoacizilor utilizând kitul EZ:faastTM 

este prezentată ȋn figura 1. Probele de ser şi urină au fost derivatizate ȋnainte de 

analiza LC-MS şi cuantificate conform standardelor.  

 

Fig. 1 Schema de lucru pentru derivatizarea aminoacizilor conform kitului EZ:faastTM produs de firma 
Phenomenex 
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 Rezultate şi discuţii 

 În urma analizei LC-QTOF-ESI(+)/MS din amestecul de standarde au fost 

identificaţi şi cuantificaţi 33 de compuşi cu perioada optimă de eluţie cuprinsă ȋntre 

minutul 2.8 şi minutul 16.1. Curbele de calibrare pentru majoritatea aminoacizilor 

cuantificaţi arată o separare şi linearitate bună cu coeficienţi de corelaţie ȋn general de 

0.99.  

 Limita de detecţie (LOD) pentru aparatura utilizată a fost cuprinsă ȋntre 0.004-

0.08 nmol/ml pentru cei 24 de aminoacizi care au putut fi identificaţi ȋntre aceste 

valori calculate. Valorile limitei de cuantificare (LOQ) au fost ȋnregistrate ȋntre 0.01 şi 

0.28 nmol/ml aminoacid. 

 În urma validării metodei de detecţie şi determinare cantitativă a 

aminoacizilor au fost identificaţi şi cuantificaţi aminoacizii serici şi urinari cu 

semnalele cele mai mari ȋnregistrate ȋn cazul Gln, care este unul dintre aminoacizii cei 

mai abundenţi ȋn sânge (Hansely, 2013), urmat de Ala, Pro, Lys, His, Leu şi Tyr. În cazul 

urinei cei mai abundenţi aminoacizi au fost Glu, Lys, His, Trp şi Phe. 

 Concluzii 

 Utilizând metoda rapidă şi reproductibilă de identificare şi cuantificare cu pre-

derivatizare a aminoacizilor liberi prin implementarea unei analize LC-QTOF-

ESI(+)/MS specifice s-a obţinut amprenta metabolomică a aminoacizilor liberi 

din fluidele biologice: ser şi urină. 

 Utilizând tehnica de extracţie a ionilor din cromatogramă pe baza valorii m/z 

şi a timpului de retenţie al aminoacizilor derivatizaţi au fost identificaţi şi 

cuantificaţi 33 din 36 compuşi utilizaţi ca şi standard de referinţă cu un timp 

de eluţie relativ scurt de 20 minute. 

 Metoda poate fi aplicată ȋn caracterizarea amprentei metabolomice a 

aminoacizilor din ser şi urină cu grad bun de detecţie calitativă (≤0.02 µM) şi 

cantitativă (≤0.25 µM), cu o bună linearitate ȋn general cu valori R2 de 0.99. 

 Această nouă metodă de determinare a aminoacizilor prin pre-derivatizare 

implementată ȋn analiza LC/MS aduce valoare adăugată prin rapiditatea, sensibilitatea 

şi precizia datelor colectate ȋn urma acestui tip de analiză targhetată. 

 

Parte din aceste cercetări au fost publicate ȋn Bulletin USAMV Animal Science 

and Biotechnology 71(2)/2014, paginile 250-255. 
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Capitolul 4. Profilul aminoacizilor din ser de la pacienţii 
cu cancer de sân (Studiul 2) 

 Scopul studiului a fost de a implementa o analiză de tip metabolomică ţintită, 

bazată pe abordarea tehnicii de tip LC-MS ȋn care a fost comparat profilul 

aminoacizilor liberi din serul a 30 pacienţi cu cancer de sân (BC) comparativ cu 26 

femei voluntare sănătoase (HC). Studiul comparativ s-a focusat pe analiza statistică 

multivariată a rezultatelor, cu scopul de a evidenţia diferenţe ale profilului 

aminoacizilor din ser ȋntre cele două grupe, alături de diferenţele ȋntre stadii sau 

statusul menstrual, cu scopul final de a discrimina ȋntre condiţia normală şi patologică. 

 Materiale şi metodă 

 Au fost recoltate probe de ser patologic în conformitate cu procedurile 

chirurgicale standardizate ȋn perioada 2014-2015, pacientele fiind histologic 

diagnosticate cu cancer de sân şi comparate cu probe de ser de la femei sănătoase. 

Grupul patologic a fost împărțit în următoarele stadii clinice: I, II și III. Analiza 

statistică a utilizat testul U Mann-Whitney, testul Kruskal-Wallis ANOVA, testul 

Pearson, analiza ȋn Componente Principale (PCA) şi analiza de tip Receptor al Curbei 

de Operare (ROC). 

 Rezultate şi discuţii: 

 Profilul aminoacizilor la pacienţii cu cancer sân (BC) a suferit modificări 

semnificative comparativ cu pacienții sănătoși (HC). Individual, nivelul Ala, Arg, Gln, 

Gly şi Ser au suferit cele mai mari modificări ȋn serul pacienţilor cu cancer sân 

comparativ cu voluntarii sănătoşi, cu un raport al HC/BC mai mare de 4, urmat de Leu, 

Lys, Thr, Val şi Pro cu un raport HC/BC de până la 2.  

 În urma analizei PCA s-a concluzionat faptul că lotul subiecţilor control 

prezintă variabilitate mare ȋn ceea ce priveşte profilul aminoacizilor, iar ȋn  cazul  

pacienţilor cu BC există o omogenitate ȋn ceea ce priveşte concentraţia aminoacizilor 

fiind caracterizaţi de valori negative.  

 Pentru toți aminoacizii cu excepția Cys, valorile ROC-AUC de discriminare au 

fost mai mari de 0.62. Au fost ȋnregistraţi cinci aminoacizi cu valori AUC ≥ 0.85, 

aminoacizi esenţiali (EAA), cum ar fi Ile și Trp, precum și (aminoacizi neesenţiali) 

NEAA: Ala, Arg și Tyr. NEAA au avut putere mai mare de discriminare (AUC > 0,9) și 

95% CI, de asemenea, o sensibilitate şi specificitate ȋmbunătăţită faţă de EAA, motiv 

pentru care aceşti cinci aminoacizi au capacitatea de a oferi informaţii valoroase cu 

privire la statusul metabolic alterat.  
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Concluzii 

 Studiul de faţă a reuşit să evidenţieze existenţa unui metabolism tumoral 

accelerat ȋn cancerul de sân, având ca rezultat reducerea disponibilităţii aminoacizilor 

serici.  

 Aminoacizii care au suferit cea mai pronunţată alterare la pacienţii cu cancer 

sân au fost Leu, Ile, Lys, Trp, Ala, Arg, Tyr şi Pro, parte din ei având scăderi 

semnificative, de aproximativ 50%.  

 Analiza de tip PCA a reuşit să discrimineze ȋntre normal şi patologic, ȋn cazul 

BC se poate obseva o bună grupare a acestora caracterizaţi de un metabolism 

al aminoacizilor similar. 

 Din totalul de 22 de aminoacizi studiaţi, cinci au fost identificaţi ca având 

potenţial bun de discriminare ȋn ceea ce priveşte analiza de tip ROC (AUC ≥ 

0.85) ȋntre BC şi HC. Acei aminoacizi care au fost selectaţi ca şi candidaţi 

potriviţi pentru viitoarele investigaţii au fost Arg, Ala, Ile, Tyr şi Trp.  

 În ceea ce priveste progresia bolii, ȋn cazul EAA s-a observat o scădere treptată 

a concentraţiei paralel cu creşterea agresivităţii tumorale de la stadul I la 

stadiul III.  

 Acest studiu a avut şi unele neajunsuri cum ar fi: numărul limitat de subiecţi şi 

numărul limitat de pacienţi aflaţi ȋn stadiul incipient, motiv pentru care ȋn viitoarele 

studii ne propunem să ȋmbunătăţim sensibilitatea statistică prin mărirea numărului de 

subiecţi ȋntr-un mod mai omogen ȋn ceea ce priveşte vârsta, IMC şi stadializarea. 

Capitolul 5. Profilul aminoacizilor din urină de la 
pacienţii cu cancer de sân (Studiul 3) 

 

 Scopul acestui studiu de metabolomică ţintită a fost de a identifica şi 

cuantifica aminoacizii liberi utilizaţi ca posibili biomarkeri de predicţie din urina 

femeilor sănătoase şi a femeilor care au fost confirmate şi diagnosticate ȋn diferite 

stadii ale cancerului de sân. 

 Materiale şi metodă 

 Probele de urină au fost colectate de la un număr de treizeci de paciente 

diagnosticate preliminar prin examinare histopatologică cu cancer de sân (BC) şi 

clasificate ȋn 5 stadii (I-IIIA şi II-IIIB) şi comparate cu probele control recoltate de la 

cinci voluntare sănătoase (HC). 
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 Rezultate şi discuţii 

 Din cromatograma de bază obţinută prin analiza LC-QTOF-(ESI+)/MS 16 

aminoacizi au fost cuantificaţi ȋn urină. Luȃnd ȋn considerare profilului individual al 

aminoacizilor, cei mai abundenţi au fost Ser, Gln, Gly, Ala şi Tyr ȋn grupul NEAA (237-

668 nmol/mg creatininǎ), iar ȋn cazul EAA majoritari au fost Lys, His, Phe şi Trp (de la 

119 la 270 nmol/mg creatininǎ) ȋn urina grupului de voluntare sǎnǎtoase, ȋn timp ce la 

pacientele cu cancer de sȃn valorile medii scad cu aproximativ 35%. 

 Graficele obţinute prin analiza PCA arată o bună discriminare ȋntre cele două 

grupuri sănătos versus patologic bazată pe categoria aminoacizilor, o foarte bună 

discriminare se observă când sunt luaţi ȋn considerare EAA (cu valoare PC1-64%).

 Curba ROC care reprezintă predicţia valorilor claselor validat-ȋncrucişate a 

fost realizată pentru aminoacizii individuali care au fost identificaţi ca suferind 

modificări semnificative  ȋn urina grupului patologic (valoare P <0.5). În conformitate 

cu rezultatele curbei ROC, aminoacizii Lys şi Ile au avut cele mai mari valori AUC şi CI, 

având un bun potenţial de diagnosticare ȋntre pacienţii sănătoşi şi cei cu cancer de sân, 

ȋn timp ce Ser şi Tyr au avut valori AUC puţin mai scăzute, dar au avut un bun potenţial 

pentru a oferi un diagnostic de ȋncredere pentru a discrimina ȋntre diferite stadii 

tumorale ale cancerului de sân. Leu şi Asn au avut valori inferioare de predicţie, de fapt 

ei au avut tendinţa de a creşte ȋn urina pacientelor cu cancer sân. 

 Concluzii 

 Utilizând analiza metabolomică ţintită, s-a implementat o metodă optimizată 

pentru identificarea şi cuantificarea aminoacizilor liberi din urină pentru a fi utilizaţi 

ca potenţiali biomarkeri predictivi pentru cancerul de sân, fiind de asemenea corelaţi 

pozitiv cu progresia tumorală. 

 Utilizând tehnici avansate LC-QTOF-(ESI+)-MS ȋmpreună cu kitul specific 

aminoacizilor liberi EZ:faast având la bază tehnica de derivatizare a aminoacizilor, 16 

aminoacizi din urina a două grupe de pacienţi: voluntari sănătoşi şi pacienţi cu cancer 

de sân, clasificaţi histopatologic ȋn stadiile I-III A şi II-III B, au fost identificaţi şi 

cuantificaţi.  

 Analiza statistică multivariată ȋn urma căruia s-au obţinut graficele PCA, 

arată o bună discriminare ȋntre grupul sănătos şi patologic, separarea optimă fiind 

obţinută ȋn cazul EAA (PC1 - 64%), iar ȋn cazul NEAA şi totali s-a obţinut o slabă 

discriminare (PC1-55%, respectiv 63%). Analiza de tip custer confirmă prezenţa a trei 

regiuni separaret, o grupă majoră formată din 25 paciente cu cancer sân, grupul 

control şi un grup separat format din cinci patologici. Sunt necesare investigaţii 

suplimentare asupra celor cinci patologici. 

 S-a observat o scădere lineară atât ȋn cazul EAA cât şi NEAA de la stadiul I 

la stadiul IIIA şi de la stadiul II la IIIB, ȋn mod paralel cu valori de 3.5 ori mai mari ȋn 

cazul NEAA. Scăderile fiind mai accentuate ȋn cazul NEAA.  
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 Potrivit curbei ROC, aminoacizii Lys şi Ile au ȋnregistrat cele mai mari valori 

AUC şi CI, având un grad de discriminare mare ȋntre sănătos şi patologic. În timp ce, ȋn 

concordanţă cu datele cantitative şi corelaţia cu stadiul tumoral, Ser şi Tyr au potenţial 

ridicat pentru a oferi un diagnostic  de ȋncredere, putând discrimina ȋntre diferite stadii 

tumorale progresive, iar valorile Leu şi Asp cresc ȋn urina pacienţilor patologici 

amanifestând valori de predicţie inferioare. 

 În concluzie, din probele de urină analizate, se poate observa că cinci 

aminoacizi liberi  au avut valori de diagnostic superioare şi anume Lys şi Ile pentru 

discriminarea ȋntre sănătos şi patologic, ȋn timp ce Ser şi Tyr au avut potenţial de 

predicţie ridicat putând fi consideraţi biomarkeri de diagnostic de diferenţiere a 

stadiilor tumorale ȋn cancerul de sân. 

 

Aceste cercetări au fost publicate în Bulletin UASVM Animal Science and 

Biotechnology 72(2)/2015, paginile 226-235. 

Capitolul 6. Profilul aminoacizilor din ser de la pacienţii 
cu hiperplazie benignă de prostată şi cancer de prostatǎ 

confirmat 

 

 Scopul studiului a fost de a identifica semnătura metabolică a aminoacizilor 

liberi (FAA) ȋn hiperplazia benignă de prostată versus cancer de prostată confirmat 

comparativ cu serul bǎrbaţilor sǎnǎtoşi, cu scopul de a evalua modificǎrile specifice ale 

FAA, ȋn relaţie cu cǎile metabolice prin analiza chemometrică. 

 Materiale şi metodă 

Toate probele de sȃnge au fost colectate de la pacienţii ȋnregistraţi la Spitalul Clinic 

Municipal Cluj-Napoca, Romȃnia (ȋn 2015), diagnosticaţi histopatologic cu hiperplazie 

benignǎ de prostatǎ (BPH) (n=88, vȃrsta medie 63.92±7.8 ani), cancer de prostatǎ 

(PCa) (n = 40, vȃrsta medie 65.67 ±7.5 ani), comparativ cu subiecţii sǎnǎtoşi (n=12, 

vȃrsta medie 50±6.5 ani).  

 Rezultate şi discuţii 

 În urma analizei LC-MS Au fost identificaţi şi cuantificaţi 20 aminoacizi 

proteinogenici, esenţiali (EAA) şi neesenţiali (NEAA) şi doi aminoacizi 

neproteinogenici. Pentru grupul BPH, concentraţiile EAA au prezentat o scădere 

semnificativă (P<0.001) comparativ cu NEAA (P<0.01) ȋn comparaţie cu grupul C.  

Pentru grupul pacienţilor cu PCa, EAA au suferit aceaşi scădere accentuată (P<0.001) 
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comparativ cu NEAA (P<0.01), ȋn comparaţie cu grupul control, scăderea nefiind la fel 

de semnificativă ca ȋn cazul pacienţilor cu BPH.  

 Conform analizei PCA există o discriminare bunǎ ȋntre subiecţii control şi 

pacienţii cu HBP cu un scor de discriminare de 75%. De asemenea o bunǎ discriminare 

a fost observatǎ ȋntre grupul C şi grupul Pca cu variaţia totalǎ de 70%.  

 Aminoacizii corelaţi cu agresivitatea tumorală au fost Gly şi Thr care au avut o 

descreştere paralelǎ cu scǎderea scorului Gleason (de la 7 la 9). În cazul Val care a 

manifestat o tendinţă de creştere la pacienţii patologici, ȋn cazul scorului Gleason a 

manifestat o scădere proporţională cu scăderea scorului de la 6 la 8.  

 Prin analiza multivariată a datelor de tip ROC s-a demonstrat un bun potenţial 

de discriminare al FAA ȋntre PCa, HBP şi subiecţii sănătoşi. În grupul patologic HBP, cel 

mai bun scor de discriminare a fost obţinut ȋn cazul Asn, Trp, Phe, Met şi Ile cu valori 

AUC > 0.9, şi 100% specificitate şi senzitivitate. În cazul pacienţilor cu PCa cel mai 

sensibil şi predictiv aminoacid a fost Trp cu o valoare AUC de 0.93, 82.9 % sensibilitate 

şi 91.67% specificitate, urmat de Asn (AUC=0.88; 63.6% sensibilitate şi 100% 

specificitate) şi de Met, Orn şi Thr cu valori AUC ≥0.85, cu sensibilitate şi specificitate 

ȋntre 75-88%, respectiv 75-91%.  

 Concluzii 

Semnǎtura aminoacizilor liberi din ser poate reflecta fenotipul şi 

metabolismul celulei prostatice, induse printr-o transformare benignǎ sau neoplazicǎ. 

Prin tehnici avansate de LC-QTOF-(ESI+)-MS cuplate cu metode specifice de 

derivatizare, au fost identificaţi şi cuantificaţi 22 de aminoacizi liberi, unii fiind 

consideraţi posibili biomarkeri candidaţi, ȋn acord cu datele clinice (PSA şi scor 

Gleason), ai cancerului de prostatǎ confirmat şi al hiperplaziei benigne de prostatǎ. 

 Imaginea de ansamblu a fost reprezentatǎ de concentraţiile scǎzute ale 

aminoacizilor liberi proteinogenici, fie ei esenţiali sau neesenţiali. Utilizȃnd analiza 

componentelor principale, cu o acurateţe ȋntre 70-75% (pentru PC1 vs PC2), cu un 

grad bun de discriminare ȋntre grupurile patologice (PCa sau HBP) şi grupul 

voluntarilor sǎnǎtoşi, de asemenea s-a observat şi o divizare a pacienţilor patologici ȋn 

subgrupe caracterizaţi prin modificǎri mai specifice a unor cǎi metabolice ale 

aminoacizilor liberi. 

 Testul ROC a reflectat valori AUC ridicate, cu sensibilitate şi specificitate 

mǎritǎ ȋn cazul unor aminoacizi individuali ȋn discriminarea cancerului de prostatǎ şi a 

hiperplaziei benigne de prostatǎ faţǎ de normal.  

 Caracteristici comune pentru probele patologice au fost ȋnregistrate ȋn 

cazul Asn, Trp şi Met, ȋn timp ce discriminarea specificǎ ȋntre grupul malign şi benign a 

fost legatǎ de Thr, Orn (cu grad mare de predicţie a cancerului), iar Phe şi Ile (ca 

discriminant al hiperplaziei).  
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CONCLUZII GENERALE 

 Contribuţiile personale şi rezultatele obţinute ȋn urma celor patru studii 

experimentale prezentate ȋn teza de doctorat prezentă pot fi sumarizate astfel: 

1. Conform rezultatelor prezentate ȋn Studiul 1 (Capitolul 3) a fost 

optimizată şi implementată metoda de identificare şi dozare a 

aminoacizilor liberi din ser şi urină prin tehnica LC-QTOF-ESI(+)/MS cu 

pre-derivatizare utilizând un kit specific validat pentru aminoacizii 

liberi. 

  

 S-a realizat amprenta cromatografică a 33 de aminoacizi analizaţi cu timp de 

eluţie de 20 minute. În urma validării metodei, au putut fi cuantificaţi şi 

aminoacizii liberi din ser şi urină cu grad bun de detecţie calitativă (≤0.02 µM) 

cu o bună linearitate şi reproductibilitate ȋn general cu valori R2 de 0.99. 

 În fluidele biologice au fost identificaţi şi cuantificaţi 23 de aminoacizi serici şi 

16 aminoacizi urinari pe baza linearităţii standardelor, cei mai abundenţi 

aminoacizi au fost glutamina, alanina, prolina, lizina, histidina, leucina şi 

tirozina, iar cei minori au fost metionina, cistrulina şi acidul aspartic. 

 

2. Prin analiza metabolomică ţintită ȋn serul pacienţilor cu cancer de sân 

comparativ cu subiecţii sănătoşi (Studiul 2) au fost identificate 

modificări ale concentraţiilor aminoacizilor liberi. 

 

 Metabolismul celulelor tumorale ȋn cancerul de sân poate fi corelat cu 

reducerea concentraţiei unor aminoacizi serici (ȋndeosebi Leu, Ile, Lys, Trp, 

Ala, Arg, Tyr şi Pro). 

 Din totalul celor 22 de aminoacizi identificaţi, cinci au demonstrat un potenţial 

bun de discriminare ȋntre pacienţi, evidenţiaţi prin analiza ROC (AUC ≥0.85). 

Aminoacizii de interes ca biomarkeri de diagnostic care vor fi confirmaţi prin 

investigaţii ulterioare au fost Ile, Trp, Ala, Arg şi Tyr. 

 

3. Prin analiza metabolomică ţintită ȋn urina pacienţilor cu cancer de sân 

comparativ cu subiecţii sănătoşi (Studiul 3) au fost identificate 

modificări ale concentraţiilor aminoacizilor liberi, ca posibili factori de 

predicţie a diferitelor stadii de dezvoltare tumorală. 

 

 Au fost identificaţi şi cuantificaţi 16 aminoacizi urinari, cu scăderi 

semnificative pentru Ser, Lys, Ile, Tyr, Asp. 
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 Analiza statistică multivariată prin PCA a demonstrat o bună discriminare 

ȋntre aminoacizii esenţiali (PC1 - 64%), neesenţiali şi totali. Curbele ROC au 

demonstrat faptul că Lys şi Ile au valoare de diagnostic (pentru discriminarea 

ȋntre sănătos şi patologic), iar Ser şi Tyr au potenţial de predicţie ridicat 

putând fi consideraţi biomarkeri de diagnostic de diferenţiere ȋntre diferitele 

stadii tumorale ȋn cancerul de sân. 

 

4. Prin analiza metabolomică ţintită (Studiul 4) s-a realizat amprenta metabolică 

a aminoacizilor liberi serici ȋn hiperplazia benignă de prostată şi ȋn cancerul de 

prostată confirmat, comparativ cu serul bărbaţilor sănătoşi. 

 

 Analiza biostatistică a datelor metabolomice a permis identificarea fenotipului 

şi a metabolismului specific celulei prostatice, caracterizat prin concentraţii 

scăzute ale aminoacizilor liberi proteinogenici, confirmată şi de curbele ROC 

cu valori AUC ridicate (0.6-0.9). 

 Au fost ȋnregistrate valori similare la probele patologice pentru Asp, Trp şi 

Met, ȋn timp ce Thr şi Orn au un grad mare de predicţie al cancerului, iar Phe 

poate discrimina specific grupul malign de cel benign. Alanina şi izoleucina pot 

fi consideraţi markeri buni de discriminare ȋntre grupul cu hiperplazie şi 

pacienţii sănătoşi. 

 

ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUŢIILE INOVATIVE ALE 
TEZEI 

 Prezenta teză de doctorat prezintă o primă abordare ȋn Romania a utilizării 

biotehnologiei metabolomice ȋn identificarea biomarkerilor tumorali, utilizând 

aminoacizii ca metaboliţi specifici ȋn diagnosticul şi stadializarea cancerului de sân şi 

prostată.  

 Contribuţiile prezentate sunt originale şi prezintă multe aspecte de inovaţie 

care pot fi sintetizate prin următoarele rezultate semnificative: 

 
1. Optimizarea şi implementarea metodei LC-QTOF-ESI(+)/MS, cu o procedură 

rapidă, sensibilă şi reproductibilă de identificare şi dozare a aminoacizilor 

liberi din ser şi urină. 

 

2. Implementarea pentru prima dată ȋn România a 3 studii experimentale 

(metabolomică ţintită) care implică alterări ale metabolismului aminoacizilor 

ȋn două patologii oncologice de mare interes (cancerul de sân şi cancerul de 

prostată) pentru a găsi terapii adecvate. 



XVI 
 

 

3. Identificarea unor aminoacizi care pot reprezenta biomarkeri predictibili şi 

sustenabili pentru diagnosticul acestor tipuri de cancer, dar şi pentru 

aplicarea unor terapii moleculare. 

 

4. Acest studiu reprezintă, ȋn premieră ȋn România, un punct de plecare 

important şi valoros pentru viitoare investigaţii pre-clinice ale alterărilor unor 

metaboliţi ca potenţiali biomarkeri ȋn diferite patologii oncologice. 

 


