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SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 
 
 Scopul cercetărilor efectuate pe parcursul stagiului doctoral a fost utilizarea 
metabolomicii pentru identificarea unor molecule lipidice din ser provenit de la 
pacienți cu diferite patologii ale prostatei și hepatice, ca posibili biomarkeri de 
diagnostic sau de indicare a stadiului acestora. Identificarea acestora permite  
îmbunătățirea diagnosticului, minimizarea utilizări metodelor invazive de diagnostic și 
evaluarea corectă a stadiilor stării patologice. 
  

Au fost vizate patru obiective,  concretizate prin cinci studii experimentale. 
Obiectivele  urmărite au fost : 

 
1. Optimizarea și standardizarea unei metode rapide și reproductibile pentru 
obținerea unor extracte lipidice cloroformice din probele de ser a pacienților cu 
patologii urologice (hiperplazie și cancer de prostată) sau hepatice (steatoze alcoolice 
şi non-alcoolice) şi analiza lor  prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă 
cuplată cu spectrometria de masă (UHPLC-QTOF-ESI+-MS). 
 
2. Realizarea amprentei lipidomice specifice prin lipidomica neţintită aplicată pe probe 
de ser sangvin de la pacienții cu patologii ale prostatei sau hepatice, comparativ cu 
subiecți sănătoși. 
 
3. Folosirea biostatisticii avansate (uni- și multivariată) prin softuri diferite pentru o 
mai bună diferențiere a moleculelor lipidice care variază calitativ şi cantitativ între 
probele control și cele patologice. 
 
4. Utilizarea lipidomicii semicantitative pe anumite molecule identificate prin 
biostatistică,  ca posibili biomarkeri de diagnostic în patologiile prostatei și hepatice. 
 
Obiectivul 1 a fost realizat prin: 
• Implementarea unei metode de extracție a lipidelor din ser utilizând metoda 
lui Bligh și Dyer, cu modificări. 
• Identificarea moleculelor lipidice pe baza maselor moleculare preluate din 
cromatogramele UHPLC brute (de tip BPC) sau dissect, , la care s-a aplicat algoritmului 
Find Molecular Features. 
 
Conform obiectivului 2, s-a determinat amprenta lipidomică UHPLC-QTOF-ESI+-MS cu 
ajutorul metodelor de lipidomică nețintită, la pacienții cu diferite patologii ale 
prostatei sau hepatice. Au fost identificate moleculele separate prin accesarea bazelor 
de date internaţionale ( Human Metabolomic Data Base si Lipidomic Gateway). 
 
Obiectivul 3 a fost realizat prin utilizarea biostatisticii avansate (multivariată-Principal 
Component Analysis, Cluster Analysis), ce a avut ca scop discriminarea între grupurile 
patologice și control. S-au identificat moleculele lipofilice ce pot fi posibili biomarkeri 
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de detecție și diagnostic de stadializare în patologii ale prostatei (hiperplazie și cancer) 
și steatoze hepatice (alcoolice și nealcoolice). 
 
Obiectivul 4 și-a propus analiza lipidomică semicantitativă, realizată pe baza matriței 
Find Molecular Features, utilizând molecule selectate, ce prezentau variații cantitative 
de ±20% la probele patologice față de control, indentificându-se astfel posibilii 
biomarkeri de diagnostic în patologiile prostatei și hepatice. 

 
 Structura tezei. Teza este structurată ȋn două părţi principale. În prima parte 
sunt descrise date de literatură referitoare la caracterizarea metaboliților lipofilici ce 
au fost identificaţi ca bioamarkeri metabolici ȋn diverse patologii. De asemenea, au fost 
caracterizate căile metabolice ale lipidelor în patologia cancerului și a bolilor hepatice, 
metodele analitice de identificare a metaboliților lipidici din biofluide și prezentarea 
strategiilor și instrumentelor bioinformatice, utilizate pentru identificarea 
biomarkerilor noi. A doua parte include contribuţiile personale, ce conțin 5 studii 
experimentale în care sunt cuprinse date despre materialele şi metodele utilizate ȋn 
cadrul cercetării, rezultatele şi discuţii, precum şi concluziile acestor studii. 
 Prima parte a tezei este structurată ȋn 2 capitole: 
Capitolul 1 definește termenii principali utilizați în această teză. Oferă informații cu 
privire la clasificarea lipidelor și a principalelor metode de extracție și analiză utilizate 
în lipidomică. De asemenea, sunt prezentate date despre metabolismul lipidelor în 
diferite patologi, precum patologii ale cancerului și patologii hepatice. 
Capitolul 2  prezintă informaţii despre analiza biostatistică a datelor experimentale 
obținute în lipidomică prin aplicarea metodelor de bioinformatică în metabolomică. 
Oferă informații cu privire la strategii aplicate în metabolomica nețintită și 
managementul datelor și fluxul metabolomicii nețintite de la achiziționarea datelor 
prin LC-MS, procesarea datelor brute, la analiza biostatistică a datelor și interpretarea 
biologică. 
 A doua parte a tezei constă în contribuţia personală şi ȋnsumează 5 studii 
concludente: 
Capitolul 3 constă în analiza lipidomică comparativă a hiperplaziilor benigne și a 
cancerului de prostată, cuprinzând 3 studii:  
Studiul 1 prezintă rezultatele cu privire la identificarea biomarkerilor lipidici de la 
pacienți cu diferite patologii ale prostatei. 
Studiul 2 are un scop similar cu al studiului 1, dar s-a utilizat un grup martor mai 
semnificativ, de varstă apropiată cu a pacienţilor cu hiperplazie de prostată şi cancer 
de prostată confirmat după biopsie sau după operaţie, pentru a imbunătăţi 
interpretarea biostatisică şi a obţine concluzii mai concludente privind identificarea de 
biomarkeri de diagnostic diferenţiat hiperplazie-cancer. 
Studiul 3 constă în analiza comparativă a datelor din studiile 1 şi 2, folosind matriţe de 
tip Find Molecular Features (FMF) și are ca scop analiza detaliată a datelor anterioare 
prin metoda FMF, cu parametrii care fac posibilă identificarea unui număr mult mai 
mare de molecule ȋn matrici complexe. Acest tip de analiză a datelor poate aduce 
informaţii suplimentare, de tip semicantitativ. 
Capitolul 4 cuprinde 2 studii cu privire la analiza lipidomică a serului provenit de la 
pacienți cu steatoză hepatică alcoolică și nealcoolică.  
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Studiul 4 constă în analiza metabolomică nețintită a lipidelor din ser de la pacienţi 
diagnosticaţi cu steatoze pentru a identifica, prin metoda LC-QTOF-ESI+-MS, amprenta 
caracteristică și profilul calitativ al lipidelor din probe de ser sangvin prelevate de la 
loturi de pacienți sănătoși şi patologici (cu steatoze hepatice alcoolice şi steatoze 
hepatice non-alcoolice, confirmate clinic). 
Studiul 5 prezintă rezultatele analizei metabolomice a lipidelor din seruri de la 
pacienţi diagnosticaţi cu steatoze, modul de lucru fiind similar cu cel aplicat la 
patologiile urologice. Astfel, s-a aplicat comparativ şi analiza metabolomică a lipidelor 
de la pacienţii cu steatoze, folosind matricile complexe de tip Find Molecular Features.  

CONTRIBUŢIA PERSONALǍ 

Capitolul 3. Analiza lipidomică comparativă a 
hiperplaziilor benigne și a cancerului de prostată 

Analiza lipidomică nețintită a fost aplicată pentru identificarea biomarkerilor de 
diagnistic al hiperplaziilor benigne și a cancerului de prostată și inclus două studii. 
Primul studiu a avut loc în perioada mai-iunie 2015 iar cel de-al doilea studiu în 
octombrie 2015. 

3.1. Studiul 1: Biomarkeri lipidici la pacienți cu diferite patologii 
ale prostatei 

Scopul acestui studiu a fost determinarea profilului lipidic al probelor de ser a 
pacienților cu hiperplazie benignă și cancer de prostată, bazat pe HPLC-MS și 
biostatistica multivariată, nesupervizată sau supervizată, pentru a putea discrimina 
amprentele specifice stărilor patologice benign-malign ȋn raport cu statusul normal, pe 
baza fenotipurilor lipidomice. 

Materiale şi metodă 
Probele de sânge uman au fost colectate conform unui protocol aprobat de 

Comisia de Bioetică a Comisiei de Medicină și Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca 
și după acordul scris al pacienților, înainte de a fi incluse în acest studiu. Toate probele 
de sânge au fost colectate de la pacienți înregistrați la Spitalul Clinic Municipal Cluj-
Napoca, Romania (2015), care au fost diagnosticați anterior și clasificați histologic cu 
hiperplazie de prostată benignă (BPH), probe de la pacienți diagnosticați cu cancer, 
preluate după biopsie (PCa-b), sau preluate după operație (PCa-s), comparate cu probe 
provenite de la subiecți control. Lipidele au fost extrase utilizând metoda Bligh & Dyer 
(BLIGH, 1959). Serul sangvin a fost supus analizei HPLC–ESI+-QTOF-MS  pentru 
cuantificare și identificare. Analizele multivariate (PCA şi CA) s-au efectuat cu ajutorul 
software-lui Unscrambler 10.1 (CAMO Software AS, Norvegia). Metoda de clusterizare 
folosită (CA) a fost cea euclidiană. Algoritmul Find Molecular Feature (FMF) a fost 
aplicat datelor utilizând software-ul Data Analysis 4.2. (Bruker) 
 Rezultate şi discuţii 
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 Separarea și identificarea moleculelor din ser de la pacienții control, 
comparativ cu pacienții patologici a fost efectuată prin analiza LC-MS ȋn urma căreia s-
au preluat cromatogramele BPC (Base Peak Chromatogram) şi de tip Dissect pentru 
fiecare grup de studiu în parte. 
 Numărul total de molecule lipidice care au fost separate prin HPLC variază de 
la 62 (cromatograme BPH) la 123 (cromatograme Dissect), separate în 23 min. 
Aproximativ șase grupuri de molecule au fost separate conform polarității și masei lor 
moleculare: de la min 1 la min 5 molecule foarte polare și molecule nelipidice (grupul 
1), molecule lipidice polare de la min 6 la min 9 (grupul 2), lipide semipolare de la min 
12-15 (grupul 3), lipide neutre de la min 12 la min 16 (grupul 4) și lipide nepolare în 
intervalul de timp al min 20-23 (grupul 5). 

Identificarea acestor molecule s-a realizat comparând valorile lor ESI+ m/z cu 
valorile înregistrate în baza de date Lipidomics Gateway (http://www.lipidmaps.org/ ) 
și Human Metabolomic Data Base (http://www.hmdb.ca/). 

Analizele multivariate de tip PCA și CA au arătat o bună discriminare a probelor 
patologice față de cele control. 

 
 Concluzii 

 Utilizând tehnica avansată HPLC-QTOF-ESI+-MS și optimizând procesarea și 
analiza datelor am reușit să separăm și să identificăm sute de molecule lipidice 
din ser uman, ca și candidați pentru patologiile prostatei (hiperplazie și 
cancer). 

 Analizele statistice multivariate nesupervizate bazate pe PCA (scores și 
loadings), utilizând software-ul specializat Unscrambler 10.X, a evidenţiat o 
discriminare bună între cele două grupuri de cancer (CB=PCa-b după biopsie 
și CO=PCa-s după operație) și pacienți cu hiperplazie benignă (BPH=H) faţă de 
controale (M). Analiza supervizată de tip Cluster Analysis a arătat o grupare 
bună a probelor provenite de la pacienții cu cancer vs control în comparație cu 
probele de la pacienții cu hiperplazie. 

 Moleculele responsabile pentru discriminarea dintre probele patologice și 
control au fost identificate ca fiind în mare parte reprezentate de lipide polare 
(ȋndeosebi fosfatidilcoline), gliceride, ceramide si derivaţi ai acidului 
eicosanoic. Pe baza analizei PCA-loadings, un număr de 11 molecule au fost 
selectate, acestea aparținând familiei de fosfolipide și diacilgliceroli, 
triacilgliceroli, ceramide sau carnitine şi pot fi considerate ca posibili 
biomarkeri pentru hiperplazie și cancerul de prostată. 

 
Parte din aceste cercetări au fost publicate ȋn Bulletin USAMV Animal Science 
and Biotechnology 73(2), 155-162 (2015). 
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3.2. Studiul 2: Biomarkeri serici ai patologiilor de prostată 
(hiperplazie-cancer), identificate prin lipidomică HPLC–ESI+-QTOF-

MS   
Scopul acestui studiu a fost similar cu al studiului 1, dar s-a utilizat un grup 

martor mai semnificativ, de varstă apropiată cu a pacienţilor cu hiperplazie de prostată 
şi cancer de prostată confirmat după biopsie sau după operaţie, pentru a imbunătăţi 
interpretarea biostatisică şi a obţine concluzii mai concludente privind identificarea de 
biomarkeri de diagnostic diferenţiat hiperplazie-cancer. 

Materiale şi metodă 
În studiul 2 s-a aplicat acelaşi tip de analiza lipidomică cu unele modificări şi 

anume au fost schimbate probele control cu probe de la pacienţi cu vârste mai 
apropiate de pacienţii patologici, fără diferenţe semnificative (P ≥ 0.05) de vȃrstă ȋntre 
grupurile de pacienţȋ.  

Probele au fost denumite la fel ca în experimentul anterior, probe colectate după 
biopsie (PCa-b), probe colectate după operaţie (PCa-s), pacienţi cu hiperplazie benignă 
(BPH) şi probele control (C). 

La fel ca în experimentul anterior, după obţinerea cromatogramelor BPC s-a 
aplicat algoritmul Find Molecular Features (FMF) în software-ul Data Analysis după 
care s-au introdus noi parametrii pentru obţinerea matricelor optime pentru analizele 
multivariate PCA şi CA. 

Rezultate şi discuţii 
Nivelul de variabilitate a vârstei dintre pacienții patologici și control, a fost 

evaluat cu softul Origin 2015. În acest studiu, cele două grupe de pacienți nu au 
diferențe statistice semnificative ale vârstei ( p< 0.05). 

Utilizând Profile Analysis 2.0, datele din matriţa FMF au fost aliniate, 
normalizate şi supuse algoritmului de bucketing pentru a obţine o matriţă adecvată 
pentru analiza PCA şi CA. 

Analizele multivariate de tip PCA și CA arată o bună diferențiere a probelor 
patologice față de cele control. Astfel, pentru grupul PCa-b, au fost identificate 26 de 
molecule care diferenţiază probele patologice de cele control.  

Pentru grupul PCa-s, probele sunt bine delimitate de probele control care se 
grupează separat, dar nu sunt atȃt de omogene precum cele a grupului PCa-b. Rezultă 
un număr de 22 de  astfel de molecule care pot diferenţia probele PCa-s de cele control 
C. 

S-au identificat 2 grupări distincte pentru grupurile C şi BPH. Un număr de 23 de 
molecule, care diferenţiază probele patologice faţă de controale, au fost evidenţiate 
prin analiza PCA loadings.  

Pentru moleculele ce diferențează starea patologică de cea sănătoasă, s-a aplicat 
analiza ROC unde multe dintre acestea au avut valorile AUC foarte ridicate. 

Concluzii 
Analizele de tip UHPLC-QTOF-ESI+-MS au evidenţiat amprentele specifice, 

individuale ale probelor din grupurile Control, PCa-S, PCa-b si BPH. 
 Separările efectuate au permis evidenţierea unui număr de peste 200 de 

molecule care au fost apoi selectate prin analiza statistică de tip PCA – scores şi 
loadings.  
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 Prin analizele multivariate precum PCA și CA urmate de curbe ROC și valori 
specifice AUC au fost detectate moleculele care prezintă variații cu adevărat 
semnificative ȋntre probele control și cele patologice putȃnd avea relevanță în 
diferenţierea patologiilor prostatice și anume ȋntre cancerul de prostată 
confirmat prin biopsie și operaţie și respectiv hiperplazia benignă de prostată. 

 Aceste analize au evidenţiat faptul că ȋndeosebi lipidele polare (lizo derivaţii şi 
derivaţii fosfatidil colinei, etanolaminei şi serinei), precum şi derivaţii de tipul 
prostaglandinelor pot fi consideraţi potenţiali markeri cantitativi, pe baza 
analizei PCA. 

 
Parte din aceste cercetări au fost valorificate printr-un manuscris trimise spre 

publicare la revista ISI Biomarkers in Medicine, 2017 ( FI=2.179)  
 

3.3. Studiul 3: Analiza comparativă a datelor din studiile 1 şi 2, 
folosind matrici de tip FMF-Find Molecular Features 

 
Scopul prezentului studiu a fost analiza detaliată a datelor anterioare ( studiul 1 

și 2)  prin metoda Find Molecular Features (FMF), cu parametrii care fac posibilă 
identificarea unui număr mult mai mare de molecule ȋn matrici complexe. Acest tip de 
analiză a datelor poate aduce informaţii suplimentare, de tip semicantitativ. 

Materiale și metodă 
S-au preluat matrici din studiul 1 și 2 de tip FMF pentru analiza metabolomică 

semicantitativă. 
Rezultate şi discuţii 
Analiza statistică a datelor din studiul 1, obţinute prin metoda FMF a arătat 

faptul ca, conform imputurilor de date, numărul total de molecule separate care apar în 
matriţa FMF la grupul BPH şi C a fost de 273. Din aceste molecule s-au ales moleculele 
cu procente de scădere sau creştere a mediilor ariilor semnalelor cu cel puţin 20% şi a 
rezultat un număr de 130 de astfel de molecule care au fost identificate. Pentru 
grupurile PCa-b şi C numărul total de molecule separate care apar în matriţa FMF a fost 
de 288. Din aceste molecule s-au ales doar moleculele cu procente de scădere sau 
creştere a mediilor ariilor semnalelor cu cel puţin 20% şi a rezultat un număr de 129 
de astfel de molecule care au fost identificate. La grupurile PCa-s şi C, un numărul total 
de 356 molecule separate apar în matriţa FMF. Din aceste molecule s-au ales doar 
moleculele cu procente de scădere sau creştere a mediilor ariilor semnalelor cu cel 
puţin 20% şi a rezultat un număr de 102 de astfel de molecule care au fost identificate. 

În mod similar cu datele provenite din studiul 1, s-au importat datele din Data 
Analysis în Profile Analysis folosite la experimentul prezentat în studiul 2, utilizând 
metoda FMF. 

În acest caz, numărul total de molecule separate din matriţa FMF la grupul BPH 
au fost de 636. Din aceste molecule s-au selectat doar moleculele cu procente de 
scădere sau creştere a mediilor ariilor semnalelor cu ±20% şi a rezultat un număr de 
313 de astfel de molecule, care pot fi considerate biomarkeri pentru grupul BPH. 

În ceea ce privește PCa-b, numărul total de molecule separate care apare în 
matriţa FMF, a fost de 849. Din aceste molecule s-au ales doar moleculele cu procente 
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de scădere sau creştere a mediilor ariilor semnalelor cu ±20% şi a rezultat un număr 
de 441 de astfel de molecule care pot fi considerate biomarkeri pentru grupul PCa-b. 

Numărul total de molecule separate care apare în matriţa FMF la grupul PCa-s a 
fost de 597. La fel ca la grupurile menționate mai sus, s-au ales doar moleculele cu 
procente de scădere sau creştere a mediilor ariilor semnalelor cu ±20% şi a rezultat un 
număr de 199 de astfel de molecule care pot fi considerate biomarkeri pentru grupul 
PCa-s. 

Pentru a face o interpretare globală a acestor date şi pentru a identifica un 
număr mai mare de molecule cu relevanţa în diagnostic, s-a făcut o analiză globală a 
datelor din bazele de date HMDB şi Lipidomics Gateway, verificându-se dacă într-
adevăr moleculele cu valori m/z găsite de noi sunt în sânge şi pot fi în mod realist 
identificate ca biomarkeri. 

Concluzii 
Analizele statistice multivariate de tip neţintit (nesupervizate sau supervizate) 

PCA și CA prezentate în cap. 3.1. si 3.2 (studiul 1 şi 2) au permis identificarea de 
molecule care prezintă modificări calitative, semnificative din punct de vedere statistic, 
care pot avea relevanţă ca biomarkeri în depistarea patologiei benigne de tip 
hiperplazie (BPH) sau a cancerului de prostată (PCa-s si PCa-b).  

Parametrii utilizați în obținerea matricelor utilizate pentru analiza PCA și CA din 
studiul 2 au dat rezultate mai bune față de cei utilizati în studiul 1. 

Prin analiza statistică asistată de metoda Find Molecular Features (FMF) s-au 
identificat un număr mai mare de molecule, multe din ele specifice unei patologii (BPH 
sau PCa-s sau PCa-b), acest tip de analiză metabolomică fiind mai ţintită, cu date 
semicantitative, pentru ca s-au aplicat filtre de variaţie de ±20% la un număr 
semnificativ mai mare de molecule, multe fiind molecule noi față de cele obținute prin 
analiza metabolomică neţintită prezentată ȋn studiul 1 şi 2.  

Considerăm astfel că acest tip de analiză asiatată prin metoda FMF este mai 
complexă, oferă date mai multe şi poate fi folosită în completarea analizei 
metabolomice nețintite, descoperind un număr cât mai mare de molecule cu relevanță 
ca biomarkeri. 

Capitolul 4. Analiza lipidomică a serului provenit de la 
pacienți cu steatoză hepatică alcoolică și nealcoolică 

4.1. Studiul 4: Analiza metabolomică nețintită a lipidelor din ser de 
la pacienţi diagnosticaţi cu steatoze 

 
Scopul acestor cercetări este identificarea profilului lipidomic specific probelor 

de ser de la pacienții diagnosticați cu steatoze hepatice alcoolice (SA) sau nealcoolice 
(SH), pentru identificrea unor molecule-biomarker specifice ȋn diagnosticul diferenţiat 
al acestor patologii. 

Materiale și metodă 
S-au recoltat un număr total de 112 probe de sânge. Acestea sunt provenite de la 

bărbaţi sănătoşi (C) (n=10) şi pacienţi cu steatoză hepatică alcoolică (SA) (n=30) şi 
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steatoză hepatică non-alcoolică (SH) (n=72) confirmată clinic şi prin analize 
biochimice de rutină. Lipidele au fost extrase din ser, utilizând metoda Bligh & Dyer 
(BLIGH, 1959), iar pentru identificarea și cuantificarea acestora s-a utilizat un 
instrument HPLC-QTOF-ESI+-MS.  

Algoritmul metodei de tip Find Molecular Features(FMF) a fost aplicat pe datele 
brute colectate prin softul Data Analysis iar apoi s-a utilizat softul Profile Analysis 2.1 
(Bruker) pentru pre-procesare, aliniere, bucketing. 

Analizele biostatistice multivariate nesupervizate și supervizate s-au efectuat în 
softul Profile Analysis 2.1 (Bruker) cu ajutorul metodelor PCA, CA și PLS regression. 

 
Rezultate şi discuţii 
Separarea și identificarea moleculelor din ser de la pacienții control, comparativ 

cu pacienții patologici SA și SH s-a făcut prin preluarea cromatogramelor de tip Base 
Peak Chromatogram (BPC) şi Dissect pentru fiecare grup de studiu în parte.  

Analiza biostatistică de tip PCA, PLS-DA și CA pentru grupurile control și 
steatoze nealcoolice (SH) și alcoolice (SA) arată o diferențiere bună a probelor control 
de cele patologice. 

Pentru fiecare moleculă în parte, din fiecare grup patologic SH sau SA s-au făcut 
curbe ROC pentru a determina probabilitatea ca acestea să fie un posibil biomarker, 
considerȃnd valorile de sensibilitate și specificitate (AUC). Astfel, pentru grupul SH, 
moleculele care sunt responsabile de diferențierea probelor control de cele patologice 
au valori AUC de la 0.69 pâna la 1. Aceste date arata o buna specificitate si sensibilitate 
pentru moleculele cu valori m/z de 520.343, 522.358, 544.342, 991.673, 496.343, 
230.249, 258.281, 353.267, 381.299 cu excepția moleculei 524.373 care are o 
specificitate și sensibilitate mai scăzută. În cazul grupului SA s-au înregistrat valori 
AUC de la 0.563 pîna la 0.953, aceste date aratând o bună specificitate și sensibilitate 
pentru moleculele cu valori m/z 520.343, 230.249, 496.343 iar pentru moleculele cu 
valori m/z 991.672, 524.373, 544.342 și 522.358 o specificitate și sensibilitate mai 
scăzută. 

Concluzii 
 Metodele PCA „Principal Component Analysis”, PLS-DA “Partial Least Square 

analysis-Discriminant Analysis” și HCA „Hierarchical Clustering Analysis” au 
demonstrat că pacienţii din grupurile de steatoze alcoolice sau nealcoolice şi 
pacienţii sănătoşi pot fi identificați prin molecule lipidice specifice, identificate 
cu ajutorul bazei de date LIPID MAPS (Lipidomics Gateway). 

 Moleculele ce diferențiază SA și SH de C sunt lipide din clasele lipidice 
glicerofosfocoline (molecule cu m/z 520.343, 522.358, 544.342, 524.373, 
496.343, 544.342 și 496.343), glicerofosfoetanolamine (molecule cu m/z 
524.373,), ceramide (molecule cu m/z 522.358, 991.673, 524.373, 522.358 ), 
acizi graşi (molecule cu m/z 230.249, 258.281, 353.267, 381.299) şi 
glicerofosfoserine (molecule cu m/z 522.358, 544.342 și 520.343).  

 Toate moleculele ce sunt posibili biomarkeri ai grupului SA au fost identificate și 
la grupul SH, acesta din urmă având în plus 3 molecule ce sunt posibili 
biomarkeri (molecule cu m/z 258.281, 353.267 și 381.299). Aceste molecule pot 
reprezenta biomarkeri buni pentru diagnostic, care pot evidenția diferențe 
calitative între grupurile control și cele patologice (așa cum arată analiza PCA). 
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4.2. Studiul 5: Analiza metabolomică a lipidelor din ser de la 
pacienţi diagnosticaţi cu steatoze, asistată de metoda FMF 

 
Scopul acestui studiu este unul similar cu cel al studiilor patologiilor urologice. 

S-a aplicat comparativ şi analiza metabolomică a lipidelor de la pacienţii cu steatoze, 
folosind matricile complexe de tip FMF. S-au importat datele din Data Analysis în 
Profile Analysis 2.1 pentru a obține, utilizând metoda FMF cu parametrii descrişi 
anterior matriţele corespunzătoare. 

 
Materiale și metodă 
S-au preluat matricele din studiul 4 pentru analiza metabolomică 

semicantitativă a grupurilor de poacienţi cu steatoză hepatcă nealcoolică (SH) și 
alcoolică (SA). 

Rezultate şi discuţii 
Numărul total de molecule separate care apare în matriţa FMF la grupul SH şi C 

a fost de 299. Din aceste molecule s-au ales doar moleculele cu procente de scădere sau 
creştere a mediilor cu ±20% şi a rezultat un număr de 122 de astfel de molecule ce pot 
fi posibili biomarkeri. Pentru grupurile SA și C am obținut din matrița FMF un număr 
de 275 molecule. Din aceste molecule s-au ales doar moleculele cu procente de scădere 
sau creştere a mediilor cu 20% şi a rezultat un număr de 66 astfel de molecule ce pot fi 
posibili biomarkeri.  

Molecule lipidice au fost identificate cu ajutorul bazelor de date LIPID MAPS și 
HMDB, efectuându-se o interpretare globală și o identificare a unui număr mai mare de 
molecule cu relevanță în diagnostic. Moleculele care au îndeplinit aceste condiţii au 
fost selectate şi apoi au fost împărţite pe clase de molecule lipidice şi anume lipide din 
clasele lipidice glicerofosfocoline, glicerofosfoserine, glicerofosfoetanolamine, 
ceramide, acizi graşi, triacil gliceroli, diacil glicerol, derivați ai carnitinei și derivați 
steroidici. 

Concluzii 
 Prin analiza metabolomică asistată de FMF s-au identificat un număr mai mare 

de molecule, respectiv 112 molecule în cazul SH și 66 molecule în cazul SA, 
multe fiind molecule noi față de cele obținute prin analiza metabolomică 
nețintită.  

 Astfel, acest tip de analiză poate fi folosită în completarea analizei nețintite 
pentru a putea descoperi un număr cât mai mare de molecule, unele minore, dar 
cu relevanță ca biomarkeri.  

 Deși există multe molecule care sunt comune celor două grupuri patologice SH 
și SA, unele din acestea se deosebesc cantitativ, prin creșteri sau descreșteri 
semnificative între aceste grupuri. Astfel, pentru grupul SH s-au identificat 89 de 
molecule specifice acestui grup care nu se regăsesc în grupul SA, ȋn timp ce 27 
de molecule sunt specifice grupului SA. 
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CONCLUZII GENERALE 

Prezenta teză de doctorat şi-a propus, pe durata a trei ani, ȋn perioada 2015-
2017, aplicarea unei biotehnologii biomedicale de vârf, și anume lipidomica serică 
bazată pe cromatografie de lichide de înaltă performanţă cuplată cu spectrometria de 
masă (UHPLC-QTOF-ESI+-MS). Această tehnică avansată este de mare actualitate 
internaţională pentru diagnosticul unor patologii hepatice și urologice, facând posibilă 
identificarea moleculelor lipidice implicate în procesele patologice, ca biomarkeri de 
diagnostic și monotorizare terapeutică. 

In cele 5 studii experimentale efectuate pe probe de ser sangvin prelevate de la 
diferite grupuri patologice și martori sănătoşi, s-au acumulat date complexe şi s-au 
identificat molecule care pot constitui biomarkeri de diagnostic diferenţiat, prin 
comparare cu baze de date internaţionale specializate ȋn metabolomică, respectiv 
lipidomică. 

Datele obţinute au fost procesate prin metode bioinformatice diferite, pe baza 
unor softuri specializate şi de analiză statistică multivariată.  

 
Rezultatele concretizate prin analiza experimentală, procesare de date şi biostatistică 
pot fi sumarizate astfel: 
 
1. S-au optimizat și standardizat metode rapide și reproductibile pentru obținerea 
unor extracte lipidice din probele de ser a pacienților cu patologii urologice 
(hiperplazie şi cancer de prostată) sau hepatice (steatoze alcoolice şi non-alcoolice). 
 
2. S-au optimizat sistemele de analiză cromatografică cuplată cu spectrometria de 
masă (UPLC-QTOF-ESI+-MS), utilizȃnd un echipament performant (de tip Maxis Impact, 
Bruker). 
 
3. S-au obținut diferite tipuri de cromatograme (Base Peak Chomatogram, Dissect 
Chromatogram) care au fost procesate diferit, fie direct prin analiza statistică 
multivariată bazată pe datele din cromatogramele dissect, fie prin analiza complexă de 
tip Find Molecular Features (FMF). S-au obţinut amprente lipidomice specifice prin 
lipidomica neţintită şi s-au identificat molecule care pot discrimina grupurile 
patologice de grupurile control.  
 
4. S-au folosit diferite metode de biostatistică avansată (multivariată), cum sunt 
Principal Component Analysis (PCA), PLS-DA, Cluster Analysis (CA), utilizȃnd softuri 
diferite (Unscrambler 10.X sau Profile Analysis 2.1) pentru o mai bună diferențiere a 
moleculelor lipidice care variază calitativ şi cantitativ între probele control și cele 
patologice. 
 
5. Numărul moleculelor identificate a fost semnificativ mai mare (200-250) atunci cȃnd 
s-a folosit metoda FMF, prin obţinerea unor matrici complexe care fac posibilă o mai 
bună discriminare decȃt prin metodele PCA, PLS-DA sau CA. 
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6. Identificarea moleculelor s-a făcut prin comparaţie cu cele mai avansate baze de 
date, şi anume Lipid Maps şi Human Metabolomic Data Base (HMDB). 
 
7. S-au selectat anumite molecule identificate prin biostatistică PCA sau PLS-DA, ca 
posibili biomarkeri de diagnostic în patologiile specifice prostatei și a steatozelor 
hepatice, iar prin intermediul curbelor ROC şi a valorilor AUC s-a confirmat şi relevanţa 
acestora ca biomarkeri. 

Elemente de originalitate a tezei 

Contribuțiile originale ale prezentei teze de doctorat pot fi sintetizate prin 

urmatoarele rezultate semnificative: 

1. Aplicarea tehnologiei metabolomice prin tehnica cromatografiei de înaltă 

performanță cuplată cu MS, adaptată specific pentru molecule lipidice din probe de ser 

provenite de la pacienți cu patologii urologice și hepatice. Este o premieră in Romania 

utilizarea ecestei tehnologii avansate de evaluare metabolomică. 

2. Utilizarea unor softuri biostatistice moderne pentru procesarea datelor și 

evidențierea moleculelor lipidice care pot fi considerate biomarkeri de diagnostic in 

aceste patologii. 

3. Realizarea primei baze de date (de lipidomică) din Romania, prin aceste studii 

originale, bază de date ce include profile lipidomice ale unui număr semnificativ de 

pacienţi (peste 300) cu patologii urologice și hepatice. Aceste date sunt un punct de 

plecare în stabilirea de conexiuni cu bazele de date internaționale realizate pe 

populații din întreaga lume (Human Metabolomic Data Base, Lipidomics Gateway). 

Perspective 

Studiile efectuate deschid perspectiva completării bazei de date, prin extindere 

la alte patologii, utilizând tehnicile de metabolomică/lipidomică biomedicală din 

Romania. Este posibilă astfel și standardizarea ȋn viitor a acestor tehnologii avansate 

de tip UHPLC-MS, specifice şi sensibile pentru diagnosticul precoce și pentru 

monitorizarea terapeutică a acestor patologii. 

 


