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INTRODUCERE 
 

Tumorile glandei mamare reprezintă una dintre cele mai întâlnite forme de 
neoplazii care afectează femeile (JEMAL, 2011) și cățelele (MISDORP, 2002).  

Studiile de oncologie comparativă din ultimele patru decenii au raportat 
similarități multiple între tumorile mamare umane și canine bazate pe aspectele de la 
nivelul molecular (VAN LEEUWEN, 1996; VISONNEAU, 1999), epidemiologic 
(SCHNEIDER, 1970), histologic (KUMARAGURUPARAN, 2006), și morfologic 
(GILBERTSON, 1983). Din punct de vedere clinic, ambele specii prezintă tumori 
mamare spontane, leziuni intraepitaliale, etiologie hormonală (BERNSTEIN, 2002; 

DONNAY, 2005). 
Din considerentele amintite mai sus, tumorile mamare canine reprezintă un 

model excelent pentru studiile de oncologie comparativă cu scopul de a identifica noi 
biomarkeri de prognostic și diagnostic, de a elucida mecanismele moleculare precum și 
de a dezvolta noi scheme terapeutice eficiente pentru îmbunătăţirea calității vieţii şi a 

răspunsului pacienţilor la terapie (MOE, 2001). 
Medicina veterinară a adoptat multe din protocoalele pentru chimioterapie 

utilizate în medicina umană (PAOLONI, 2008). În clinica veterinară, doxorubicina se 
numără printre agenţii terapeuticii cei mai des utilizaţi separat sau în combinaţie cu 
alte terapii (TODOROVA, 2005), însă eşecul în răspunsul la terapie se datorează în 
principal dezvoltării unei rezistenţei la citostatice iar limitarea dozei de toxicitate 
constituie o problemă majoră în managementul clinic al acestor neoplazii (SPEE, 
2006). Drept urmare, este necesară identificarea unor terapii alternative care să 
potenţeze eficacitatea terapeutică şi să minimalizeze toxicitatea sistemică a agenţilor 
chimioterapeutici utilizaţi în tratamentul tumorilor mamare canine. 

În prezent nu s-a efectuat studii in vitro care să testeze eficiența tratamentului 
cu propolis și venin de albine asupra cancerului mamar canin., dar studiile recente din 
patologia umană au descris proprietăți antitumorale ale propolisului prin blocarea 
ciclului celular, activarea apoptozei (SAWICKA, 2012), inducerea stresului 
mitocondrial (BENGUEDOUAR, 2008), inhibarea creșterii și proliferării tumorale 
(SZLISZKA, 2009), iar a veninului de albine prin inhibarea dezvoltării și proliferării 
tumorale (LIU, 2002). Deoarece apiterapia și aplicațiile acesteia reprezintă o 
alternativă de tratament promițătoare, interesul pe plan mondial pentru această 
abordare a devenit tot mai răspândit. 

Cuvinte cheie: cancer mamar uman și canin, oncogene, propolis, venin de 
albine, apoptoză, activitate anti-tumorală 
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STRUCTURA LUCRĂRII 
 

Lucrarea intitulată "Utilizarea compușilor bioactivi din propolis și veninul de 
albine ca opțiuni terapeutice în cancerul mamar canin"conţine 152 de pagini şi este 
redactată conform normelor în vigoare în două părţi. 

Prima parte cuprinde 31 pagini, structurate într-un capitol şi sintetizează 
cadrul general actual al cunoaşterii legat de cancerul mamar la om și câine, 
caracteristicile fenotipului tumoral malign, mecanisme moleculare implicate în 
patologia mamară umană și canină, terapii convenționale ale cancerului mamar uman 
și canin, respectiv terapii alternative cu compuși naturali: apiterapia cu propolis și 
venin de albine. 

Partea a II-a, extinsă pe 76 de pagini, cuprinde cercetările personale realizate 
în perioada 2012–2016, axate pe trei studii principale: studiul de identificare a 
factorilor proinflamatori de susținere a creșterii tumorale, mediați de sistemul imun al 
gazdei, prin metode de explorare non-invazive a profilelor genomice transcripționale 
în sângele pacientelor diagnosticate cu cancer de sân HER2 negativ, studiul de validare 
a expresiei genelor PTTG1, TP53, CSF2, MYC, BCL2 și TREM1 din patologia mamară 
umană ca posibili biomarkeri utilizați pentru diagnosticul cancerului mamar canin și 
studiul de evaluare in vitro a efectelor antitumorale, anti-proliferative, pro-apoptotice 
și imunostimulatoare a tratamentului cu extract apos de propolis 30% și venin de 
albine în tratamentul cancerului mamar canin. 

Fiecare capitol este structurat în subcapitole ce prezintă scopul şi obiectivele, 
materialele şi metodele utilizate, rezultatele obţinute cu discuţii asupra noutăţii 
acestora comparativ cu alte studii efectuate şi concluziile aduse în urma efectuării 
studiului. Rezultatele cercetării sunt ilustrate într-un număr de 28 de figuri şi 
sintetizate în 23 tabele. Lucrarea se încheie cu lista bibliografică (290 de titluri). 

 
REZULTATELE CECETĂRII 

 
Capitolul 3 intitulat “Identificarea factorilor proinflamatori de susținere a 

creșterii tumorale, mediați de sistemul imun al gazdei, prin metode de explorare non-
invazive a profilelor genomice transcripționale în sângele pacientelor diagnosticate cu 
cancer de sân HER2 negativ” cuprinde cinci obiective principale: asocierea dintre 
parametrii clinico-patologici ai pacientelor cu subtipurile ER+/PR+ şi ER-/PR- de 
cancer de sân; identificarea profilul expresiei genice rezultat din sângele periferic al 
pacientelor diagnosticate cu cancer de sân subtipul triplu negativ (ER-/PR-/HER2-), 
respectiv cu subtipul hormono-dependent ER+/PR+/HER; identificarea căilor de 
semnalizare dereglate şi a proceselor biologice în cancerul de sân, evaluarea genelor 
implicate în inflamatie, proliferare celulară, migrare în relație cu răspunsul imun al 
gazdei și validarea datelor de microarray prin qRT-PCR. 

Pentru realizarea acestui studiu, au fost selectate 29 de paciente diagnosticate cu 
cancer de sân în cadrul Institutului Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca. 
Comisia de etică a Institutului Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca a 
aprobat acest studiu, iar toate pacientele incluse în studiu și-au dat aprobarea scrisă pe 
baza unui consimțământ informat în conformitate cu declaraţia de la Helsinki. Criteliile 
de selecție au fost reprezentate de: diagnostic recent de cancer mamar invaziv, status 
HER2- în tumorile primare, absenţa metastazelor şi a altor malignităţi secundare, nu 
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au urmat tratament înainte sau în timpul recoltării probelor biologice. Statusul pentru 
ER, PR şi HER2 a fost analizat prin tehnica de imunohistochimie, iar gradarea 
tumorilor a fost efectuată conform criteriului AJCC (American Joint Committee on 
Cancer)  

Recoltarea probelor de sânge a celor 29 de paciente incluse în studiu s-a 
efectuat anterior administrarii oricărei terapii, în vacutainere cu anticoagulant EDTA. 
După îndepărtarea plasmei și a hematiilor, celulele nucleate au fost procesate în 
vederea izolării ARN-ului total. Extractia ARN-ului total s-a realizat prin metoda clasică 
fenol-cloroform folosind TriReagent (Ambion/Thermo Fisher, Waltham, MA, SUA) pe 
baza unui protocol standardizat .Ulterior, ARN-ul obținut a fost purificat pe coloane de 
gel-silicat cu ajutorul kitului RNeasy Mini Kit (Qiagen Hilden, Germania) conform 
protocolului recomandat de producător. Concentrația ARN-ul extras a fost măsurată cu 
ajutorul spectrofotometrului NanoDrop ND-1000 (Nanodrop Technologies, 
Wilmington, DE, SUA), iar evaluarea integrității a fost efectuată cu ajutorul 
Bioanalizorului Agilent 2100 (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, SUA). Toate ARN-
urile incluse în studiul prezent au avut un RIN (RNA Integrity Number) cuprins între 8 
şi 10. 

În cadrul experimentului de microarray s-a utilizat o cantitate de 100 ng de 
ARN total pentru sinteza sondelor de microarray one-color cu ajutorul kit-ului Agilent 
Low Input Quick Amp Labeling Kit conform protocoalelor recomandate de către 
Agilent. Sondele de microarray (cRNA-Cy3) cu o concentraţie minimă de 1,65 µg şi cu o 
activitate specifică a Cy3 de 6 pmol/µl au fost hibridizate pe lamele de expresie genică 
de tipul 4 X 44 k v2 (G4845A) urmărind protocolul recomandat de producător (Agilent 
Technologies, Santa Clara, CA, SUA). A urmat apoi scanarea lamelor utilizând scanner-
ul microarray Agilent G2565CA, iar imaginile au fost procesate cu ajutorul software-
ului Feature Extraction v.11.0 

În cadrul analizei datelor de microarray, au fost importate şi analizate cu 
ajutorul programului Gene Spring GX v.11.5seturile de date care au conţinut semnalele 
intensităţilor array. Diferenţele în expresia genică dintre cele trei grupuri studiate 
(ER−/PR−/HER2−, ER+/PR+/HER2− şi CTR) au fost testate folosind testele one-way 
ANOVA urmat de Tukey’s post hoc test. Pentru evaluarea a două grupuri (BC-toate 
probele de cancer de sân versus CTR-control), diferenţele în expresia genică au fost 
calculate folosind testul t nepereche. S-a utilizat testarea multiplă prin metoda 
Benjamini-Hochberg FDR pentru ajustarea valorilor p din cadrul tuturor comparaţiilor 
efectuate în acest studiu. S-a generat apoi un cluster supravegheat bazat pe distanţele 
Euclidiene şi pe algoritmul Ward rezultat din profilele genelor exprimate diferenţial.  

S-a folosit funcţia IPA Core Analysis pentru a determina procesele biologice şi 
căile de semnalizare afectate de modificările în expresia genică observate în setul de 
date al acestui studiu şi de asemenea pentru a identifica reglatorii “upstream” (UR-
upstream regulators) şi a ţintelor acestora care ar putea controla aceste procese. 
Importanța asocierii dintre fiecare set de date şi categoriile funcţionale sau căile 
canonice stocate în Baza de Date Ingenuity (Ingenuity Knowledge Base) a fost testată 
cu ajutorul testului exact Fisher (p<0,05). Reglatorii upstream semnificativi au fost 
identificați prin calcularea valorii p suprapuse (p<0,01) estimată prin testul exact 
Fisher, indicând astfel dacă există o suprapunere semnificativă între genele din setul 
nostru de date şi genele cunoscute a fi modulate de către un UR. Importanța căilor 
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canonice de semnalizare a fost analizată prin scorul de z activare obținut în urma 
suprapunerii dintre efectele aşteptate (activare sau inhibare) a unui UR şi a 
modificărilor observate în expresia genică (UR “activat”, scor z >2; UR „inhibat” scor z < 
-2). 

Pentru validarea rezultatelor de microarray s-a folosit tehnica de real time 
PCR cantitativ (qRT-PCR). Pentru sinteza de ADN complementar (ADNc) s-a utilizat o 
cantitate de 100 ng de ARN total din fiecare probă și reactivii din kit-ul First Strand 
cDNA Synthesis Kit (Roche Applied Science, Penzberg, Germania). După sinteza de 
ADNc, probele obținute au fost diluate 1/10 (v/v) și amplificate într-un sistem Viia™7 
(Applied Biosystems) folosind primeri specifici şi sonde fluorescente de tipul TaqMan 
cu ajutorul kitului Light Cycler Taqman Master Kit (Roche Applied Science, Penzberg, 
Germania). Design-ul structurilor primerilor şi a sondelor de hidroliză UPL (Universal 
Probe Library) s-a făcut cu ajutorul software-ului Roche Applied Science. RPLP0 şi 
RNA18S5 s-au folosit ca și gene de referință (housekeeping) pentru a normaliza 
expresia genelor de interes, iar expresia lor relativă a fost calculată prin metoda de 
cuantificare relativă ΔΔCt. 

Evaluarea stromei s-a efectuat pe secţiuni de 5 µm colorate cu hemoxilină-
eozină (H&E), fiind clasificată ca şi dezmoplazică sau fibrohialină luând în considerare 
densitatea celulelor stromale, edemul stromal şi densitatea colagenului din spaţiul 
intercelular. Necroza tumorală s-a evaluat ca fiind prezentă sau absentă, iar gradele 
inflamatorii s-au clasificat în funcție de tipul de reacţie absentă-slabă, respectiv medie-
intensă. 

Analiza statistică a datelor s-a efectuat cu ajutorul software-ul SPP 16.0. 
Asocierea dintre caracteristicile clinico-patologice s-a evaluat prin testul exact Fischer 
pentru variabilele categorice, respectiv testul Mann-Whitney pentru variabilele 
cantitative. Normalizarea datelor de qRT-PCR s-a efectuat cu ajutorul testului Shapiro-
Wilk. Conform distribuţiei datelor, diferenţele în expresia genică dintre grupurile 
studiate evaluate prin qRT-PCR au fost analizate prin teste parametrice. Pentru a 
compara două grupuri s-a utilizat testul t student, iar pentru analiza a 3 grupuri s-a 
folosit testul one-way ANOVA urmat de testul post hoc a lui Tukey (p<0,05). 

Pacientele incluse în studiul prezent au inclus în totalitate carcinoame 
mamare invazive cu HER2-. Subtipurile ER+/PR+/HER2- (51,7%) şi ER-/PR-/HER2- 
(48,3%) au fost comparabile din punct de vedere al vârstei şi mai mult de 60% dintre 
paciente au ajuns la menopauză în momentul diagnosticării. Toate cazurile de cancer 
de sân triplu negative (TNBC) au prezentat ganglioni pozitivi, iar 71% dintre paciente 
au fost diagnosticate cu tumori de gradul III Nottingham. Nu au fost prezente 
metastaze la nicio pacientă inclusă în acest studiu. Majoritatea cazurilor 
ER+/PR+/HER2- au prezentat o stromă de tip fibrohialin fără sau cu o inflamaţie slabă, 
iar 9 din 14 cazuri aparţinând subtipului ER-/PR-/HER2- au prezentat o stromă de 
tipul dezmoplazic cu o inflamaţie medie sau intensă. Subtipul TNBC a fost asociat 
semnificativ cu un grad Nottingham crescut, stroma dezmoplazică, inflamaţie şi 
necroză tumorală.  

S-au generat profilele genomice extinse rezultate din probele de sânge 
periferic de la 14 paciente diagnosticate cu cancer de sân subtipul triplu negativ (ER-
/PR-/HER2-), 15 paciente diagnosticate cu cancer de sân subtipul ER+/PR+/HER2-, 
respectiv 7 subiecţi sănătoşi (grupul de control). În urma analizei de tip microarray 
bazată pe expresia genică, s-au identificat 371 de gene cu expresie de cel puţin 1,5x în 
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grupul pacientelor cu TNBC în comparaţie cu probele aparţinând grupului control. 171 
dintre genele identificate au fost supraexprimate, iar 194 au fost subexprimate. Pe 
baza aceluiași criteriu de selecţie, s-au identificat 579 de gene exprimate diferenţial în 
cadrul grupului ER+/PR+/HER2- comparativ cu grupul de control (314 de gene 
supraexprimate şi 265 de gene subexprimate) şi 172 de gene cu expresie alterată în 
grupul cu subtipul ER-/PR-/HER2- versus grupul ER+/PR+/HER2- (79 de gene 
supraexprimate şi 93 de gene subexprimate). În urma suprapunerii rezultatelor celor 
trei grupuri comparate, s-a obținut o semnătură moleculară alcătuită din 108 de gene 
specifice pentru subtipul ER+/PR+/HER2-, respectiv o semnătură alcătuită din 34 de 
gene specifice pentru grupul cu subtipul ER-/PR-/HER2-. 

Pe baza analizei IPA (Ingenuity Pathway Analysis) Core s-au identificat 15 căi 
canonice semnificative în sângele periferic al pacientelor cau subtipul ER+/PR+/HER2-
, respectiv 18 căi canonice semnificative în cadrul grupului cu subtipul ER-/PR-/HER2- 
comparative cu grupul de control. Aceste căi de semnalizare au inclus:“comunicarea 
dintre celulele sistemului imun înnăscut şi cel dobândit”, “reglarea diferenţială a 
secreţiei de citokine în macrophage şi celulele T helper de către IL-17A şi IL-17F” şi 
“reglarea diferenţială a secreţiei de citokine în celulele epiteliale intestinale de către IL-
17A şi IL-17F” și au fost activate doar în cazul pacientelor din subtipul ER-/PR-/HER2- 
comparativ cu grupul control. “Semnalizarea chemokinelor”, semnalizarea efrinei B şi 
semnalizarea PTEN au fost identificate doar în grupul ER-/PR-/HER2- comparativ cu 
grupul ER+/PR+/HER2-. 

În urma analizei IPA Upstream Regulator Analysis a modulatorilor cheie, s-au 
identificat dintre factorii proinflamatori, genele PTGS2/COX-2 (scor-𝑧=2,322 şi 
valoarea 𝑝 suprapusă=6.41𝐸−09) şi TREM1 (scor-𝑧=2.685 şi valoarea 𝑝 
suprapusă=8.11𝐸−08) ca şi reglatori upstream. AREG/AREGB şi F7 au fost preziși ca 
fiind reglatori upstream în subtipul ER+/PR+/HER2-. 

În urma analizei de qRT-PCR prin care s-a evaluat nivelul de expresie genică a 
reglatorilor upstream comuni (PTGS2 şi TREM1) şi a două dintre ţintele acestora (IL-8 
şi AREG), s-au identificat concordanțe complete între datele qRT-PCR şi rezultatele 
analizei de microarray. În cazul genei PTGS2 (COX2), diferenţele la nivel de expresie 
genică obținute prin qRT-PCR au fost mai mari decât cele obţinute prin analiza de tip 
microarray în toate comparaţiile efectuate, iar pentru genele TREM1, IL-8 şi AREG 
nivelul de expresie a fost comparabil între datele obţinute de la analiza microarray şi 
qRT-PCR. 

Pentru realizarea studiul de validare a expresiei genelor PTTG1, TP53, CSF2, 
MYC, BCL2 și TREM1 din patologia mamară umană ca posibili biomarkeri utilizați 
pentru diagnosticul cancerului mamar canin, s-au recoltat în perioada ianuarie 2015 – 
mai 2016, în cardul disciplinei de Reproducţie, Obstretică şi Patologia Reproducţiei a 
facultăţii de Medicină Veterinară, USAMV Cluj-Napoca 18 probe de țesut mamar 
tumoral și 19 probe de țesut mamar sănătos de cățelele cărora li s-a efectuat 
mastectomia totală a lanțului mamar afectat, urmată de ovariohisterectomie. Niciun 
caz nu a prezentat metastaze la nivelul limfoganglionilor regionali și metastaze 
pulmonare la momentul diagnosticului. Diagnosticului histopatologic s-au evaluat pe 
secțiuni de 4 µm grosime, marcate cu H&E conform criteriilor stabilite de către 
Goldschmidt și colab., 2011 (GOLDSCHMIDT, 2011).  
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Cazurile incluse în acest studiu au fost diagnosticate cu tumori mamare 
maligne și au cuprins următoarele tipuri histologice, predominând tumorile mamare 
de origine epitelială reprezentate de: carcinom complex (n=6), carcinom papilar chistic 
(n=2), carcinom tubular simplu (n=2), carcinom cu mioepiteliom malign (n=2), 
carcinom in situ (n=1), carcinom simplu de tipul solid (n=1), urmate de tipul histologic 
cu origine mixtă reprezentate carcinom mixt (n=2) și carcinosarcom (n=1), urmat de 
un tip histologic cu origine mamelonară: adenom mamar simplu cu aspect solid (n=1). 
Adițional au mai fost incluse și un tip histologic special cu origine epitelială: carcinom 
scuamos și adenom mamar (n=1) urmat de un tip histologic cu origine mezenchimală: 
osteosarcom osteoblastic productiv (n=1).  

Vârsta cățelelor incluse în acest studiu a fost cuprinsă între 4 și 13 ani cu o 
vârstă medie de 9,47 ani. Dimensiunea tumorală a fost cuprinsă între 1 și 20 cm cu o 
medie de 6,44 cm. Gradul histologic de malignitate a inclus 8 tumori de gradul I, 6 
tumori de gradul II, 5 tumori de gradul III, iar la cazul 88792 nu a prezentat grad 
histologic de malignitate. În studiul prezent s-a observant că rasele predominat 
afectate au fost cele de talie mică reprezentate de Pekingese (n=3), Yorkshire Terrier 
(n=2), urmate de rase de talie medie reprezentate de către metiși (n=2) și metiși de 
Ciobănesc german (n=2). Conform analizei statistice, s-a identificat o corelație 
semnificativă privind dimensiunea tumorală a tumorilor de grad I versus tumorile de 
grad III, fapt ce denotă că tumorile mamare slab diferențiate de gradul III prezintă 
dimensiuni mai mari în comparație cu tumorile bine diferențiate de gradul I, ceea ce se 
află în conformitate cu datele histopatologice din literatura de specialitate.  

Probele de țesut mamar canin sănătos și tumoral au fost recoltate în soluţia de 
stabilizare RNA Latter® (Ambion, Thermo Fisher). Anterior aplicării protocolului de 
izolare a ARN-ului total prin metoda clasică fenol-cloroform, s-a efectuat politronarea 
acestora în mediu cu azot lichid cu ajutorul politronului Miccra D-1 (Miccra GmbH, 
Müllheim, Germania) prin adăugare de 800 µl de TRI Reagent (Sigma-Aldrich). ARN-
urile astfel obținute au fost evaluate cantitativ cu ajutorul spectrofotometrului 
NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies) care a indicat concentrații cuprinse 
între 213,03-3656,08 ng/µl. Calitatea ARN-urilor a fost determinată cu ajutorul 
Bioanalizorului Agilent 2100 indicând un RIN între 6-9,5.  

Pentru revers transcriere s-a utilizat o cantitate de 500 ng de ARN total și 
reactivii din kitul High Capacity cDNA Reverse Transcription conform specificațiilor 
producătorului (Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific). Sinteza de ADNc s-a 
realizat în termo cycler-ul ProFlex™ PCR System (Applied Biosystems) respectând 
indicaţiile recomandate de producător. 

După sinteza de ADNc, probele obținute au fost diluate 1:10 (v:v) și 
amplificate în plăci cu 384 de godeuri utilizând kitul TaqMan® Fast Advanced Master 
Mix (Life Techologies, Europe, BV) și în aparatul ViiA7™ Real-Time PCR System 
(Applied Biosystems), conform recomandărilor utilizate de producător. Design-ul 
structurilor primerilor şi a sondelor de hidroliză UPL de tipul TaqMan s-a făcut cu 
ajutorul software-ului Roche Applied Science. HPRT1 s-a utilizat ca și genă 
housekeeping pentru a normaliza expresia genelor de interes. Rezultatele analizei de 
qRT-PCR au fost analizate pentru calcularea valorii fold-change (FC)/fold-regulation 
(FR), prin metoda ΔΔCt pentru valori Ct cu un cut-off  la 35 de cicluri. Au fost 
considerate statistic semnificative genele cu -1,5<fold change>1,5 și cu o valoare p 
ajustată <0,05 obţinute prin metoda Benjamini și Hochberg. 



Utilizarea compușilor bioactivi din propolis și veninul de albine ca opțiuni terapeutice în 
cancerul mamar canin 

9 

 

Rezultatele analizei de qRT-PCR pentru cuantificarea de ARNm a genelor 
PTTG1, TP53, CSF2, MYC, TREM1 și BCL2 în probele de tumori mamare canine maligne 
versus probe de țesut mamar sănătos au evidențiat o subexprimare a genelor MYC 
(FR=-1,4; p=0,007), BCL2 (FR=-1,42; p=0,022), TP53 (FR=-1,15; p=0,238), respectiv o 
supraexprimare a genelor PTTG1 (FR=2,89; p=0,064), CSF2 (FR=14,20; p=0,097) și 
TREM1 (FR=3,04; p=0,190), dar valori p statistic semnificative au fost obținute doar în 
cazul genelor PTTG1, BCL2 și MYC. 

Toate analizele fizico-chimice ale extractului apos de propolis 30%, respectiv a 
veninului de albine utilizate în studiul de evaluare in vitro a efectelor antitumorale, 
anti-proliferative, pro-apoptotice și imunostimulatoare a tratamentului cu extract apos 
de propolis 30% și venin de albine în tratamentul cancerului mamar canin s-au 
efectuat în cadrul laboratorului Aphis din cadrul Disciplinei de Apicultură și 
Sericicultură, Facultatea de Zootehnice și Biotehnologii din incinta Institutului de 
Științele Vieții, USAMV Cluj-Napoca. 

Rezultatele privind determinarea randamentului de extracție al extractului 
apos de propolis 30% au indicat un procent de 12,5%.  

Cantitatea de polifenoli totali din extractul apos de propolis 30% determinată 
prin metoda spectrofotometrică Folin-Ciocâlteau este de 21,59 mg GAE g/extract. 

Conținutului de flavonoide totale din exractul apos de propolis 30% evaluat 
prin metoda colorimetrică pe bază de AlCl3 este de20,16 mg RUT/g extract. 

Pe baza analizei cromatografiei lichide de înaltă performanță (HPLC) cu 
ajutorul sistemului HPLC SCHIMADZU (Kyoto, Japonia) a extractului apos de propolis 
30% s-au identificat 3 acizi fenolici principali: acidul cafeic, acidul p-cumaric şi acidul 
ferulic, urmați de vanillină 

Utilizând tehnica cromatografiei lichide cuplată cu detector spectrometru de 
masă (LC-MS) (Shimadzu, Japonia) s-au identificat 31 de aminoacizi liberi: prolina, 
asparagina, acidul glutamic și valina predominând în extractul apos de propolis 30%, 
în timp ce în veninul de albine s-au evidențiat prolina, cistina, alanine și arginina 

Principalii compuși ai veninul de albine identificați prin analiza HPLC au fost: 
melitina (62.32%), fosfolipaza A2 (21.84%) și apamina (4.36%) 

Prin utilizarea metodei spectrofotometrice pentru determinarea capacității de 
captare a radicalului liber DPPH din extractul apos de propolis 30% s-a înregistrat o 
valoare de 0,32 mmoli Trolox/g extract. 

Potențialul antioxidant total extractului apos de propolis 30% evaluat prin 
metoda spectrofotometrică FRAP a indicat o valoare de 49 mmoli Fe2+/g extract. 

În vederea efectuării studiului in vitro de testare a extractului apos de propolis 
30% și a veninului de albine, au fost selectate două linii celulare tumorale canine 
reprezentative: linia CMT-U27 (carcinom ductal invaziv mamar), respectiv linia P114 
(carcinom mamar anaplazic malign), care au fost crescute în mediul de cultură RPMI 
1640, suplimentat cu 10% ser fetal bovin, glutamină 1%, penicilină-streptomicină 1% 
(Sigma-Aldrich, Germania) la 37°C într-un incubator cu CO2 5%. S-a folosit testul MTT 
pentru evaluarea activității antitumorale a celor două tratamente. Valoarea jumătății 
concentraţiilor inhibitorii maxime (IC50) au fost stabilite prin reprezentarea graficului 
de absorbanță a concentrațiilor fiecărui tratament aplicat liniilor celulare și prin 
identificarea concentrațiilor la care 50% dintre celule intră în moarte celulară. 
Conform curbelor grafice obținute pe baza relației doză-răspuns, s-a constatat că 
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pentru a induce moartea celulară la jumătate din polulația celulară este necesară o  
concentrație de 0,030 mg/ml extract apos de propolis 30% pentru linia celulară CMT-
U27, respectiv de 0,150 mg/ml extract apos de propolis 30% pentru linia celulară 
P114. Referitor la tratamentul cu venin de albine, concentrația IC50 stabilită pentru 
linia celulară P114 este de 0,35 mg/ml, iar pentru linia celulară CMT-U27 este 0,01 
mg/ml. 

Deoarece, la momentul actual, terapiile convenționale din patologia mamară 
umană aplicate în clinica veterinară oferă un răspuns rezervat la terapie, am utilizat în 
acest studiu un tratament alternativ/neconvențional cu extract apos de propolis 30%, 
respectiv cu venin de albine cu scopul de a stimula sistemul imun compromis, precum 
și de a evalua efectele induse de aceste tratamente la nivel molecular. 

În vederea analizei de biologie moleculară prin tehnica qRT PCR, un număr de 
2,5x105 de celule au fost depuse în plăci cu 12 godeuri (Nunc™ Multi Dishes, Therm 
Fisher Scientific™, Danemarca) cu o zi înainte de tratament. În ziua tratamentului, 
mediul de pe celule a fost înlocuit cu mediu proaspăt ce conține 0,030 mg/ml extract 
apos de propolis 30% pentru linia celulară CMT-U27, respectiv 0,150 mg/ml pentru 
linia celulară P114. Referitor la tratamentul cu cenin de albine, linia celulară P114 a 
fost tratată cu 0,35 mg/ml, iar linia celulară CMT-U27 cu 0,01 mg/ml. 

Celulele au fost incubate timp de 24 ore cu tratamentele stabilite, după care 
acestea au fost lizate în soluția TRI Reagent® (Ambion, Thermo Fisher Scientific) şi 
procesate pentru extracţia ARN-ului total prin metoda clasică cu fenol-cloroform. În 
urma evaluării cantitative cu ajutorul spectrofotometrlui NanoDrop ND-1000, 
concentrația ARN-urilor extrase a fost cuprinsă între 108,22-654,78 ng/µl. În urma 
analizei calitative cu ajutorul Bioanalizorlui Agilent 2100, toate ARN-urile extrase au 
avut o valoare RIN de peste 8.8. Pentru sinteza de ADNc s-a folosit o cantiate de 500 ng 
ARN total din fiecare probă și kit-ul High Capacity cDNA Reverse Transcription, 
urmărind protocolul indicat de producător (Applied Biosystems, ThermoFisher 
Scientific). ADN-urile complementare obţinute au fost diluate 1:10 şi amplificate în 
plăci cu 384 de godeuri pentru fiecare genă de interes (PTTG1, TP53, CSF2, MYC, BCL2, 
PTGS2 și TREM1) cu kit-ul TaqMan® Fast Advanced Master Mix (Life Techologies, 
Europe, BV) în aparatul ViiA™7 Real-Time PCR System (Applied Biosystems).Valorile 
Ct au fost calculate prin metoda Absolute Quantification Second Derivative max, după 
care nivele de expresie pentru fiecare genă au fost normalizate la gena housekeeping 
HPRT1 şi calculate prin metoda 2-ΔΔCt.  

Investigarea procesului de apoptoză a fost ales pe baza datelor din literatura 
de specialitate conform cărora tratamentul cu propolis și venin de albine acționează în 
principal prin inducerea morţii celulare. În vederea identificării unui tratament care să 
stimuleze răspunsul imun compromis al pacienților canini diagnosticați cu tumori 
mamare maligne, identificat în studiul din capitolul precedent, am investigat dacă 
tratamentul cu propolis sau/şi venin de albine reglează transcripția unor gene de 
semnalizare a răspunsului imun. Drept urmare, pentru elucidarea mecanismelor 
moleculare de acţiune ale extractului apos de propolis 30% și venin de albine, am 
investigat modificările de expresie genică induse de cele două tratamente prin testarea 
unui panel de gene care au fost descrise în literature de specialitate a regla principalele 
căi de semnalizare ale apoptozei: PTTG1, gene implicate în semnalizarea răspunsului 
imun: CSF2, PTGS2, TREM1, respectiv gene care reglează atât procesul de apoptoză cât 
şi cel de răspuns imun: TP53, BCL2, MYC. 
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Rezultatele obţinute arată că tratamentul cu extract apos de propolis 30% 
induce o supraexprimare a genelor TP53 și PTGS2 în cazul liniei celulare CMT-U27, 
respectiv a genelor PTGS2 și TREM1 în cazul liniei celulare P114. De asemenea, 
tratamentul cu propolis asupra liniei tumorale CMT-U27 duce la subexprimarea 
genelor PTTG1, CSF2, MYC, BCL2, TREM1, în timp ce în cazul liniei anaplazice P114 
determină subexprimarea genelor PTTG1, TP53, CSF2, MYC și BCL2. S-a obsevat de 
asemenea că gena CSF2 nu prezintă amplificare în cadrul liniei celulare P114. 

Tratamentul cu venin de albine stimulează transcripţia genelor PTTG1, TP53, 
CSF2, PTGS2 TREM1 pentru linia celulară CMT-U27, respectiv a genelor PTTG1, MYC, 
PTGS2 și TREM1 în cazul liniei celulare P114. De asemenea s-a observant că la 
tratamentul cu venin de albine este reprimată transcripţia genelor MYC și BCL2 în 
cadrul liniei celulare CMT-U27, respectiv a genelor TP53, CSF2 și BCL2 în cazul liniei 
celulare P114. 

CONCLUZII GENERALE 
 

În conformitate cu primul obiectiv al acestei teze, am identificat profilele 
genomice transcripționale a două subtipuri de cancer de sân HER2-: subtipul 
hormono-dependent ER+/PR+/HER2- şi subtipul triplu negativ (TNBC) ER-/PR-
/HER2-, cunoscute ca având cel mai bun, respectiv cel mai slab prognostic. Această 
analiză s-a facut printr-o metodă de explorare non-invazivă, folosindu-se ca și material 
biologic sânge integral recoltat de la pacientele introduse în studiul de cercetare. S-au 
identificat 4 gene: PTGS2, TREM1, IL8, AREG puternic exprimate în sângele periferic al 
pacientelor cu cancer de sân versus control, statistic semnificative și care ar putea fi 
folosite ca si biomarkeri de detecție timpurie a tumorilor, predicție a metastazelor și a 
răspunsului la terapie. Datele din literatură confirmă de asemenea specificitatea 
tisulară a celor 4 molecule în tumorile mamare. Au fost identificate căi de semnalizare 
importante care includ comunicarea dintre celulele sistemului imun înnăscut şi cel 
dobândit, reglarea diferenţială a secreţiei de citokine în macrophage şi celulele T 
helper de către IL-17A şi IL-17F şi reglarea diferenţială a secreţiei de citokine în 
celulele epiteliale intestinale de către IL-17A şi IL-17F, subliniind astfel importanța 
activării răspunsului imun în neoplaziile mamare. 

Datorită similitudinilor remarcabile de la nivel molecular, histologic, 
morfologic, epidemiologic și hormonal din cadrul patologiei mamare umane și canine 
s-au evaluat nivelele de expresie genică din țesut tumoral versus control pentru genele 
PTTG1, TP53, CSF2, MYC, BCL2 și TREM1. S-au observant nivele de expresie 
asemănătoare cu patologia mamară umană, sugerând astfel posibila lor utilizare ca și 
biomarkeri de detecție a cancerului mamar canin. 

Deoarece la momentul actual, pentru tratamentul cancerului mamar în clinica 
veterinară nu există terapii adjuvante sau neoadjuvente standardizate care să 
îmbunătățească răspunsul pacienților canini la chimio-, respectiv radioterapie, am 
realizat studii in vitro de activitate anti-tumorală a unor compuși naturali, precum 
propolisul și veninul de albine pe linii celulare de cancer mamar canin. Având ca suport 
rezultatele obținute pe linii celulare de cancer de sân, am selectat gene implicate în 
semnalizarea apoptozei: PTTG1, gene implicate în semnalizarea răspunsului imun: 



Simona Vișan 

12 

 

CSF2, PTGS2, TREM1, respectiv gene care reglează atât procesul de apoptoză cât şi cel 
de răspuns imun: TP53, BCL2, MYC. 

Rezultatele obținute pe modele in vitro de cancer de sân au relevat faptul că 
tratamentul cu propolis modulează în principal căi de semnalizare TP53 dependente, 
iar veninul de albine activează mecanismele moleculare prin calea de semnalizare 
MYC. În plus, aceste tratamente reglează transcrierea unor gene implicate în 
semnalizarea răspunsului imun (CSF2, PTGS2, TREM1), sugerând astfel că aceste 
tratamente pot stimula activarea răspunsul imun în celulele tumorale mamare. Datele 
obținute în urma acestui studiu au fost comparabile cu cele din patologia umană, doar 
că la momentul actual nu există studii de expresie genică care să investigheze aceste 
molecule implicate în patologia mamară canină, ipotezele emise referitoare la 
mecanismele lor de acțiune au fost emise în conformitate cu observațiile din patologia 
mamară umană. 

Aceste observații relevante sunt demne de a fi luate în considerare pentru 
stabilirea unor scheme terapeutice multițintite care să reducă citotoxicitatea terapiilor 
convenționale chiar să le potențeze eficacitatea, să reducă riscul apariției recidivelor 
prin activarea unor mecanisme moleculare adiacente de reglare a proliferării și 
supraviețuirii celulare și stimularea răspunsului imun. 
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