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INTRODUCERE 
 

 Adenocarcinomul pulmonar ovin posedă o caracteristică unică în seria animală, 

fiind singurul tip de tumoră pulmonară produsă de un agent viral (retrovirusul ovin 

Jaagsiekte) (PALMARINI și FAN, 2003). Virusul Jaagsiekte prezintă tropism pentru 

pneumocitele de tip II și celulele neciliate Clara bronhiolare (PLATT și colab., 2002; 

MARTINEAU și colab., 2011). Această patologie a fost raportată de-a lungul timpului 

global cu excepția țărilor precum Australia și Noua Zeelandă (PALMARINI și FAN, 2003). 

Adenocarcinomul pulmonar ovin a fost raportat la nivelul Europei în 

majoritatea țărilor, precum: Bulgaria (ENCHEV și colab., 1963), Irlanda (LEE și colab., 

2017), Italia (KWANG și colab., 1995), Spania (MINGUIJON și colab., 2013), Scoția 

(LEWIS și colab., 2011), Marea Britanie (COUSENS și colab., 2015a), Cipru (TOUMAZOS, 

1989), Grecia (SEIMENIS și colab, 1983), Germania (VOIGT și colab., 2007), Franța 

(SCHELCHER și colab., 1991). În ceea ce privește România și țările învecinate, nu există 

studii recente care să ateste prezența acestei patologii în prezent. Mai mult, raportările 

anterioare din România nu au identificat prezența JSRV ca agent etiologic 

(ADAMEȘTEANU și colab., 1970; BABA și colab., 1980), existând și tumori pulmonare 

primare la ovine, neinduse de infecția cu JSRV (LEE și colab., 2017). Din punct de vedere 

morfologic, au fost raportate două forme: clasică și atipică (GARCIA-GOTI și colab., 

2000), cea din urmă fiind mai rar întâlnită (GRIFFITHS și colab., 2010). 

 În prezent, preocupările majore legate de această patologie au în vedere 

mecanismele de oncogeneză care stau la baza dezvoltării tumorilor pulmonare induse 

de retrovirus, incomplet elucidate (LIU și MILLER, 2007; YOUSSEF și colab., 2015). De 

asemenea, fragmente din genomul JSRV au fost identificate în tumorile pulmonare de la 

om, presupunându-se un potențial rol al JSRV în oncogeneza tumorilor pulmonare de la 

om, cu rezultate inconstante (YOUSEM și colab., 2001; LINNERTH-PETRIK și colab., 

2014).  

 Similaritățile legate de anatomia și fiziologia aparatului respirator între om și 

ovine, și de asemenea caracteristicile adenocarcinomului pulmonar ovin determină 

capacitatea speciei ovină să servească drept model experimental (YOUSSEF și colab., 

2015). Mai mult, cancerul pulmonar la om determină o rată crescută a mortalității, 

situându-se la momentul de față pe primele poziții drept cauză a deceselor, ca urmare a 

procesului neoplazic (BASUMALLIK și AGARWAL, 2019; GEJMAN și colab., 2019). În 

România, conform bazei de date GLOBOCAN, în anul 2018 sunt estimate 11340 noi 

cazuri de tumori pulmonare și 10277 decese (MANEA și colab., 2019). Modelele animale 

care să reflecte cu o mai mare acuratețe anumite patologii de la om sunt de o importanță 

majoră pentru progresele medicale legate de tratament și prognostic (GRAY și colab., 

2019).  
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STRUCTURA LUCRĂRII 
 
 În literatura de specialitate există puține date referitoare la adenocarcinomul 

pulmonar ovin în România.  

 Lucrarea intitulată "Adenocarcinomul pulmonar ovin – epidemiologie, metode 

de diagnostic și mecanisme de oncogeneză" conţine 121 de pagini şi este redactată 

conform normelor în vigoare, fiind structurată în două părţi.  

 Prima parte, respectiv cea bibliografică, este stucturată în 7 capitole și cuprinde 

21 de pagini. În această parte a tezei am sintetizat cadrul general actual al cunoaşterii 

legat de principalele afecțiuni respiratorii la ovine, urmând ca această parte să fie axată 

pe adenocarcinomul pulmonar ovin, cuprinzând aspecte clinice, epidemiologice, 

etiologie, clasificarea anatomică și histologică, metode de diagnostic, mecanisme de 

oncogeneză și posibilitatea caracterului zoonotic.  

 În cea de-a doua parte, extinsă pe 63 de pagini și structurată în 5 capitole, am 

detaliat cercetările personale realizate în perioada 2017 – 2020. Fiecare capitol este 

împărțit 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 parţiale aduse în urma efectuării fiecărui studiu în parte. 

Rezultatele cercetării au fost ilustrate într-un număr de 28 de figuri şi sintetizate în 10 

tabele. Lucrarea se încheie cu bibliografia citată (284 titluri). 

 

REZULTATELE CERCETĂRII 
 
 În partea a doua a prezentei lucrări, am studiat tumorile pulmonare primare la 

ovine, recoltate în perioada noiembrie 2017-mai 2019 din două abatoare din regiunea 

Transilvaniei (România), și anume I.F. Fluieraș (localitatea Bungard, județul Sibiu) și 

Agro-Invest Prod (localitatea Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud). Principalele 

obiective pe care ni le-am propus: 

• realizarea unui studiu epidemiologic cu privire la situația adenocarcinomului 

pulmonar ovin și a altor patologii pulmonare în Transilvania (România) 

• investigarea formațiunilor tumorale identificate din punct de vedere al 

aspectelor macroscopice, citologice, histologice și caracterizarea 

imunohistochimică 

• identificarea reetrovirusului ovin Jaagsiekte (JSRV) folosind metode moderne 

de diagnostic, precum examenul imunocitochimic, imunohistochimic, 

electronomicroscopic, molecular (PCR) și totodată realizarea analizei 

filogenetice 

• evaluarea expresiei imunohistochimice a proteinei K-RAS și a căii de 

oncogeneză IL6-STAT3 în adenocarcinoamele pulmonare la specia ovină  

 Capitolul 9, intitulat "Afecțiunile respiratorii non-neoplazice la ovinele din 

Transilvania (România): epidemiologie și aspecte morfologice" a avut drept scop 

realizarea unui studiu epidemiologic în cadrul a două abatoare principale din regiunea 

Transilvaniei (județele Bistrița-Năsăud și Sibiu), prin evaluarea din punct de vedere 
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macroscopic şi histologic a principalelor leziuni întâlnite la nivel pulmonar, la specia 

ovină. Pentru realizarea acestei lucrări au fost analizate post-mortem 2693 de cazuri 

(pulmoni). Probele au fost reprezentate de țesuturi cu modificări recoltate în formol 

10% (pH 7), în vederea fixării timp de 24-72 de ore. Țesuturile au fost ulterior 

prelucrate în vederea efectuării examenului histopatologic, fiind incluse la parafină și 

colorate prin tehnica uzuală Hematoxilină-Eozină. Din acest număr total (n=2693), 

leziunile non-tumorale predominante au fost reprezentate de pneumoniile parazitare, 

diagnosticate la 80,80% dintre cazuri. Acestea la rândul lor au fost predominate de 

pneumoniile verminoase, fiind obținută o prevalență de 55,29%. Leziunile caracteristice 

pneumoniei interstițiale, asociate infestației cu Protostrongylus rufescens au fost 

localizate la nivelul lobilor diafragmatici sub formă de plăci, ușor reliefate, de culoare 

brun-verzuie sau sub formă de noduli miliari localizați predominant pe fața 

diafragmatică. Infestația asociată cu Muellerius capillaris s-a caracterizat prin prezența 

a numeroși noduli miliari, cu diametrul cuprins între 2 și 4 mm, localizați predominant 

la nivelul lobilor diafragmatici. Infestația cu Echinococcus granulosus a fost asociată cu 

numeroase granuloame cu dimensiuni cuprinse între 1 și 8 cm, distribuite randomizat 

în parenchimul pulmonar la 10,59% dintre cazuri. Pneumoniile bacteriene cu aspecte 

caracteristice limfadenitei cazeoase a oilor și a caprelor și manheimiozei cronice au 

înregistrat o prevalență redusă, fiind identificate la 2,67% dintre cazuri. Infecțiile virale 

non-tumorale asociate infecției cu lentivirus (pneumonia progresivă a oilor-Maedi) au 

fost întâlnite cu o prevalență de 0,14%, cu aspecte caracteristice atât din punct de 

vedere macroscopic cât și histologic.  Din numărul total de cazuri evaluate doar 15,21% 

nu au prezentat leziuni din punct de vedere macroscopic. 

Capitolul 10, intitulat "Adenocarcinomul pulmonar ovin în Transilvania 

(România): epidemiologie și aspecte morfologice" a urmărit evalurea din punct de 

vedere epidemiologic a patologiei pulmonare neoplazice la ovine. Studiul a fost realizat 

în două abatoare din regiunea Transilvania prin evaluarea macroscopică a 2693 de 

cazuri (pulmoni) și caracterizarea histologică a formațiunilor tumorale identificate. Au 

fost identificate 34 de formațiuni tumorale pulmonare, obținând o prevalență de 1,18%, 

predominant fiind afectat un singur lob pulmonar (58,82%). Din punct de vedere 

macroscopic, 30 de cazuri (88,23%) au fost încadrate în forma clasică de adenocarcinom 

pulmonar ovin, iar 4 cazuri (11,77%) au fost încadrate în forma atipică a bolii. Forma 

clasică se caracterizează prin prezența de mase tumorale, de culoare cenușie, iar pe 

secțiune cu un aspect omogen, în timp ce forma atipică este caracterizată prin 

formațiuni nodulare dispuse predominant subpleural, bine delimitate față de 

parenchimul pulmonar adiacent și de dimensiuni mici. Subtipul histologic predominant, 

atât în cadrul formei clasice, cât și în cadrul celei atipice a fost de adenocarcinom 

pulmonar tip acinar. În cadrul formei atipice a fost observat un aspect morfologic 

distinctiv la două cazuri, reprezentat de formațiuni tumorale unice, dispuse subpleural, 

de dimensiuni reduse, aproximativ 2-5 cm, de culoare alb-rozacee, bine delimitate, cu 

suprafața neregulată, iar pe secțiune cu un caracter multinodular, de culoare albă și cu 

un aspect gelatinos. Histologic, acest aspect a corespuns prezenței unor structuri 

neoplazice cu un caracter mixoid (MGs), fiind slab celularizate, cu celule de formă 
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alungită sau stelată dispuse în şiruri scurte, dispuse într-o matrice extracelulară 

abundentă și slab acidofilă, intens pozitivă la coloraţia AB-PAS. Mai mult, și în cazul 

formei clasice, MGs au fost identificate, asociate proliferării epiteliale la 6 cazuri. Astfel, 

MGs au fost identificate la 8/34 cazuri (23,53%). 

 Capitolul 11, intitulat "Evaluarea și caracterizarea imunohistochimică a 

tumorilor pulmonare primare la ovine" a urmărit utilizarea unor markeri uzuali de 

diagnostic pentru țesuturi cu origine epitelială (MCK, TTF-1), respectiv mezenchimală 

(vimentină, desmină, SMA și S100), și totodată evaluarea indicelui de proliferare Ki67 și 

expresiei complexului major de histocompatibilitatate II (MHC II) în adenocarcinomul 

pulmonar ovin. Componenta epitelială neoplazică din cadrul adenocarcinomului 

pulmonar ovin a fost pozitivă la toate cazurile evaluate pentru expresia MCK și negativă 

pentru vimentină. Expresia nucleară a TTF-1 în celulele neoplazice epiteliale a fost 

observată la toate cazurile examinate, sugerând originea primară pulmonară a 

formațiunilor pulmonare evaluate. MGs au fost pozitive pentru vimentină, caracterizată 

prin marcarea intensă a citoplasmei. Expresia MCK, TTF-1 și S100 la nivelul MGs a fost 

absentă. Desmina a fost intens și difuz exprimată la nivelul MGs, în timp ce SMA a 

prezentat o expresie citoplasmatică moderată și selectivă, sugerând originea 

miofibroblastică a celulelor. Forma clasică de adenocarcinom pulmonar ovin a prezentat 

o medie a indicelui de proliferare Ki67 de 10,87%, în timp ce media indicelui de 

proliferare Ki67 în forma atipică a fost de 4,54% (3,93%-5,15%). Componenta mixoidă, 

neasociată unei proliferări epiteliale neoplazice a avut media Ki67 de 2,48% (1,63%-

3,27%), iar în cele asociate neoplaziei epiteliale a fost cuantificată strict componenta 

mezenchimală, înregistrând o medie a nucleilor marcați pentru Ki67 de 1,61% (1,44%-

1,78%). Expresia MHC II a fost absentă în forma atipică, iar în forma clasică a fost 

observată la 12,5%. 

 Capitolul 12, intitulat "Identificarea retrovirusului ovin Jaagsiekte (JSRV)" a 

avut drept scop identificarea agentului etiologic al adenocarcinomului pulmonar ovin 

prin PCR, IHC, ICC și caracterizarea morfologică prin examenul electronomicroscopic. 

Prin ICC, JSRV-MA a fost identificat în celulele epiteliale neoplazice la toate probele 

evaluate. Imunohistochimic, atât în forma clasică cât și în forma atipică s-a observat o 

reacție pozitivă difuză pentru JSRV-MA în celulele neoplazice la 32 de cazuri (94.11%). 

De asemenea, celulele mezenchimale neoplazice au fost marcate pentru JSRV-MA. În 

cazul examenului PCR, secvențe de 128 de perechi de nucleotide din forma exogenă a 

virusului Jaagsiekte (ExJSRV) au fost obținute în 33/34 (96,85%) din probele examinate, 

iar analiza filogenetică a secvențelor LTR (U3) au prezentat omologie la nivel de 

nucleotide de 94,87% cu tulpina izolată din Marea Britanie (GenBank AF105220.1). 

Ultrastructural, adenocarcinomul pulmonar ovin este o tumoră heterogenă, fiind 

compusă din celule epiteliale neoplazice cu origine din celulele Clara și pneumocitele de 

tip II. JSRV a fost identificat prin electronomicroscopie la 3/5 probe evaluate 

caracterizate prin structuri rotunde/ovale, cu dimensiuni de 80-120 nm, dispuse atât 

individual cât și sub formă de grupuri de 4-6 particule virale. Particulele virale prezintă 

o zonă centrală moderat electronodensă reprezentând nucleoidul, înconjurat de o 

membrană dublă, cea internă fiind mai electronodensă și cu spiculi dispuși la exterior.  
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 Capitolul 13, intitulat "Evaluarea a două mecanisme de oncogeneză cu 

potențială implicare în adenocarcinomul pulmonar ovin: expresia KRAS și IL6-STAT3" 

a urmărit evaluarea unor noi mecanisme de oncogeneză prin intermediul examenului 

imunohistochimic și a tehnicii Western Blot. Probele utilizate au fost încadrate într-unul 

dintre cele 3 grupuri: 1) OPA (adenocarcinoame pulmonare-forma clasică)-20 de probe; 

2) BAH (hiperplazii epiteliale bronho-alveolare, de la periferia procesului neoplazic)-9 

probe; 3) M (martori negativi-țesut pulmonar neafectat)-10 probe. Imunoexpresia 

KRAS nu a prezentat diferențe între cele 3 grupuri luate în studiu. STAT3 a fost exprimat 

la nivelul celulelor epiteliale și mezenchimale neoplazice și la nivelul zonelor de 

hiperplazie bronho-alveolară, dar cu o creștere semnfificativă statistic în grupul OPA 

comparativ cu BAH (U=0, p=0.001, testul non-parametric Mann-Whitney U). Pentru IL6 

intensitatea reacției a fost semnificativ statistică mai crescută în grupul OPA, comparativ 

cu grupul BAH (U=16.5, p=0.019, testul non-parametric Mann-Whitney U), iar de 

asemenea numărul de celulele marcate în OPA a fost semnificativ statistic (Fig. 27) mai 

ridicat (U=18.5, p=0.023, testul non-parametric Mann-Whitney U). Prin evaluarea 

simultană a expresiei IL-6, respectiv STAT3 în cele două grupuri, nu s-a putut stabili o 

corelație statistică, nici în ceea ce privește grupul BAH (r=0.224, p=0.602), sau grupul 

OPA (r=1, p=0.391) (Coeficientul de corelație Kendall’s tau). Metoda Western Blot a 

evidențiat o cantitate semnificativ statistic (p<0,05) mai crescută de IL-6 în grupul OPA 

față de grupul M. Rezultate similare au fost obținute și pentru STAT3 (p< 0,05). Grupul 

BAH a prezentat o corelație statistică (p< 0,01) doar în privința cantității mai reduse de 

IL-6, raportată la grupul martor. 
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