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PROIECTUL PELOVITAL

CERCETARE APLICATIVĂ ÎN DEZVOLTAREA UNOR
PRODUSE HEALTHY-AGING INOVATOARE

2

REZUMAT
Procesul de îmbătrânire cu toate consecinţele subsecvente socio-demografice şi
biomedicale reprezintă un domeniu prioritar, atât în cadrul actualului program FP7, cât şi al
viitorului program cadru de finanţare a cercetării ştiinţifice la nivel European - Orizont 2020.
Caracterul prioritar este subliniat şi prin datele cu privire la proiectele finanţate pe această
tematică, disponibile în raportul public HEALTHY AND ACTIVE AGING elaborat de
EuroHealthNet, Brussels, 2012 [6].
În concordanţă cu preocupările la nivel european dar şi cu experienţa şi expertiza
acumulată de România în domeniul geriatriei prin valorificarea pozitivă a Gerovitalului produs
sub brandul „Ana Aslan”, proiectul propune un sistem integrat de cercetare aplicativă pentru
dezvoltarea biotehnologică a unor produse inovative cu acţiune în prevenţie şi geroprotecţie,
având la bază combinarea originală a unui extract de nămol sapropelic de Techirghiol cu
resveratrolul, rapamicina şi procaina, ultima fiind substanţa activă utilizată în producerea
Gerovitalului, şi alegerea în baza rezultatelor de farmacodinamie a celui mai bun produs pentru
a fi testat clinic şi ulterior introdus pe piaţă.
Caracterul aplicativ al cercetărilor urmăreşte maximizarea exploatării economice a
cunoştinţelor teoretice şi practice ale echipei de cercetare, cunoştinţe acumulate în domeniul
medical, al factorilor naturali terapeutici, al geriatriei, al fiziologiei, biochimiei, biologiei celulare
şi moleculare.
Structural, proiectul are 112 pagini şi cuprinde 3 etape conexate într-o abordare unitară,
integrată, centrată pe demonstrarea calităţilor terapeutice şi preventive ale unor noi produse
healthy-aging (geroprotectoare), prin studii farmacocinetice, farmacotoxicologice şi studii
farmacodinamice pe animale de laborator, pe culturi celulare primare şi o linie celulară de
fibroblaste umane, culminând cu studii clinice. Aceste studii la nivel de animale de laborator,
celulare şi moleculare şi clinice vor fi realizate de echipe mixte interdisciplinare de cercetători şi
personal medical cu mare experienţă în aria lor de expertiză, pe lângă care vor activa
cercetători tineri, la început de carieră, pentru care mentoratul reprezintă cheia reuşitelor
ştiinţifice viitoare.
Caracterizarea microbiologică, fizică, fizico-chimică, chimică şi biochimică a extractului de
nămol sapropelic şi a produselor geroprotectoare subsecvente, dezvoltate în cadrul proiectului,
reprezintă un element nodal al schemei de implementare şi va sta la baza dezvoltării gamei
PELOVITAL.
Şobolani Wistar din Biobaza Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi
Balneoclimatologie (P1) vor constitui suportul cercetărilor de farmacodinamie necesare
implementării subsecvente a studiilor clinice ce vor fi realizate cu noul produs.
Echipa medicală şi-a exprimat punctul de vedere că nu există riscuri medicale majore
pentru realizarea studiilor clinice, fiind descrise atat în practica medicală cât şi în literatura de
specialitate atât utilizarea peloidextractelor cât şi a preparatelor farmaceutice sau a
suplimentelor nutritive pe bază de resveratrol, rapamicină sau procaină.
La nivel fiziologic, definirea unui indice original al vârstei biologice, cu fundamentare pe un
model matematic de calcul, compus din peste 30 de parametrii selecţionaţi în baza relevanţei
şi a informaţiilor căutate în bazele de date internaţionale, reprezintă un punct de reper pentru
corelarea ştiinţifică integrativă a rezultatelor clinice şi experimentale ce vor fi obţinute.
Din punct de vedere celular şi molecular, abordarea complexă a proiectului vizează
utilizarea culturilor primare de fibroblaste musculare, cardiomiocite, celule gliale şi celule
osoase obţinute din ţesuturi prelevate de la şobolani Wistar şi a liniei standard de fibroblaste
umane MRC5.
Cercetările la nivel molecular vor urmări caracterizarea prin electroforeză, RT-PCR, ELISA
şi Western blotting a unor markeri moleculari descrişi în literatura de specialitate [2], printre
care se numară p53, Akt, caspaza-3, sirtuinele, elemente ale balanţei stresului oxidativ, nivelul
proteinelor de şoc termic (HSP), nivelul FRAP1 (mTOR).
Analiza matematică a datelor vine să susţină şi să argumenteze ipotezele experimentale.
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1. DESCRIEREA TEHNICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ A PROPUNERII DE PROIECT
1.1 Aria tematică a propunerii de proiect şi relevanţa
Proiectul se încadrează în aria tematică 6. Biotehnologii, subdomeniul 6.1.2. Elaborarea
unor protocoale de diagnostic şi tratamente medicale cu impact asupra stării de sănătate şi
creşterii speranţei de viaţă.
Proiectul propus de un consorţiu format din opt parteneri, cu o echipa formată din peste 50
de cercetători, vizează obţinerea, caracterizarea şi cercetarea efectelor terapeutice pentru
patentarea şi autorizarea punerii pe piaţă a unui nou produs healthy-aging din viitoarea gamă
PELOVITAL, dezvoltat prin combinaţia inovatoare dintre un extract original obţinut din
peloidul din lacul Techirghiol şi una din principalele 3 molecule geroprotectoare, intens
studiate la nivel mondial în acest moment: resveratrol, rapamicină sau procaină.
Dezvoltarea acestor noi produse răspunde nevoilor de pozitivare a rolului în societate a
persoanelor vârstnice, ce devin capabile prin menţinerea stării de sănătate să ducă o viaţă
activă, în sprijinul generaţiei tinere din familie, să nu fie o povară socială şi economică prin
costuri medicale foarte mari şi prin necesitatea îngrijirii lor în stadiul unor boli dizabilitante.
Dezechilibrul piramidelor demografice şi creşterea accentuată a populaţiei cu vârsta de
peste 65 de ani reprezintă o provocare serioasă pentru specia umană [1,2,5,9], iar
comunitatea ştiinţifică este chemată să răspundă acestei provocări prin menţinerea stării de
sănătate a populaţiei în vârstă pentru a putea beneficia de rolul pozitiv şi experienţa pe care
aceste persoane le pot avea, fapt subliniat şi de programul Healthy People 2020 [4].
În acest context, elaborarea unor programe socio-bio-medicale destinate persoanelor în
vârstă trebuie să constitue o prioritate a sectorului guvernamental. În termeni ştiinţifici este
impetuos necesar să se identifice biomarkerii relevanţi ai îmbătrânirii, să se descopere ţinte
biologice asupra cărora actul medical să fie posibil, având ca rezultat reglarea favorabilă a
acestor mecanisme, împiedicând apariţia proceselor patologice, accelerarea îmbătrânirii,
apariţia complicaţiilor şi conferind indivizilor un rol social pozitiv [2].
În mod curent, sănătatea este înţeleasă ca fiind înlăturarea bolilor, într-o manieră defensivă
faţă de procesul patologic şi cu costuri sociale şi medicale mult mai mari. Ar fi mai eficientă
menţinerea stării de sănătate prin mecanisme de prevenţie identificate de ştiinţa modernă [2,6].
Studiul mecanismelor prin care diverşi factori naturali sau medicali pot influenţa, favorabil sau
negativ, procesele de îmbătrânire deschide calea conceperii şi obţinerii de noi produse de care
populaţia în vârstă ar putea beneficia pentru a-şi menţine starea de sănătate un timp mai
îndelungat şi astfel de a avea un rol social activ şi pozitiv pentru cei din jur. Biotehnologii
moderne permit astăzi obţinerea unor geroprotectoare eficiente prin a căror utilizare medicală
putem obţine efectul healthy-aging căutat [2,12].
Îmbinarea balneoterapiei cu utilizarea produselor cu efect healthy-aging aduc un avantaj
semnificativ şi reprezintă argumentul sustenabilităţii proiectului, în contextul în care staţiunea
balneară reprezintă locul ideal pentru aplicarea noilor tratamente.
Peloizii, utilizaţi în peloidoterapie [8], în tratamentul a numeroase afecţiuni reumatismale,
endocrine, dermatologice sau ginecologice, datorită numeroaselor acţiuni biologice,
biochimice, fizice, chimice şi fizico-chimice pe care le au în organism, aşa cum sunt descrise în
literatura de specialitate – au reprezentat suportul conceperii unor noi produse geroprotectoare
prin combinaţie cu procaina, rapamicina sau resveratrolul, utilizând în acest scop o schemă
biotehnologică originală de obţinere a unui extract de nămol sapropelic.
Studii farmacologice preclinice şi clinice desfăşurate de echipa de cercetare a proiectului
sunt orientate aplicativ în direcţia verificării caracterului terapeutic al noilor produse dezvoltate,
cu efect geroprotector, având o relevanţă practică semnificativă din punct de vedere medical,
în câmpul gerontologiei şi social, pentru calitatea vieţii persoanelor în vârstă, dar şi a celor ce
pot beneficia de experienţa lor de viaţă şi de ajutorul lor.
Relevanţa economică a balneologiei şi healthy-aging-ului este uşor de subliniat în contextul
transformărilor socio-economice la nivel naţional şi mondial, şi din acest punct de vedere,
expunerea proiectului ţine locul argumentelor.
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1.2 Contribuţia proiectului raportată la stadiul actual
Analiza numeroaselor teorii ale îmbătrânirii [2,3] subliniază mai multe schimbări de
paradigmă ale cercetătorilor preocupaţi de acest domeniu, ca o consecinţă a progresului
ştiinţific şi al dezvoltărilor tehnologice aparute treptat [2]. Cercetarea ştiinţifică propusă pentru
evaluarea terapeutică a noilor produse va avea un caracter aplicativ în domeniul geriatriei şi
gerontologiei, domenii în care România a jucat un rol important prin descoperirea Gerovitalului
de către Prof. Ana Aslan.
Daca teoriile timpurii ale îmbătrânirii erau centrate pe disfuncţii la nivel de organ sau la
nivelul sistemic, al organismului, teoriile actuale vizează disfuncţii la nivelul mecanismelor
celulare şi moleculare [10]. Astfel de abordări moderne reduc diferenţele dintre teoriile
existente privind mecanismul îmbătrânirii, punctând elementele lor de complementaritate,
lipsind însă la acest moment o teorie integrativă pentru dezvoltarea ontogenetică postreproductivă care să explice toate procesele sistemice implicate în multitudinea aspectelor
legate de îmbătrânire [10].
Conceptul ontogenetic post-reproductiv, bazat pe interacţii sinergistice şi antagonice ale
proceselor genetice şi filogenetice implicate în reproducere şi dezvoltare, presupune o
reorganizare a proceselor reglatorii dezvoltate evolutiv şi care asigură adaptarea organismului
la factori interni şi externi, după consumarea funcţiei reproductive. Astfel, corectarea şi
reprogramarea anumitor funcţii vine ca o compensaţie la pierderea sau alterarea altor procese,
cu impact asupra mecanismului de îmbătrânire [2,3].
Îmbătrânirea este un proces degenerativ [11], intens studiat pentru care au fost formulate
numeroase teorii [10] ce vizează caracterul programat sau non-programat [2,3, 10,13, 44].
Teoriile îmbătrânirii programate sunt subdivizate în trei subcategorii conceptuale [2,13,14]:
teoria longevităţii programate genetic care presupune că îmbătrânirea este consecinţa pornirii
sau opririi anumitor gene, fiind inclus aici rolul instabilităţii genetice (scurtarea telomerelor) în
dinamica proceselor de îmbătrânire [14,17]; teoria endocrină – conform căreia îmbătrânirea
este guvernată de un ceas biologic a cărui funcţionare este reglată prin mecanisme endocrine,
printre care hormonul de creştere insulin-like IGF-1 joacă un rol important [2,3,14]; şi teoria
imunităţii care afirmă că sistemul imunitar poate fi programat către o descreştere a
funcţionalităţii sale – imunosenescenţă, ce va duce la creşterea susceptibilităţii la boli
infecţioase, respectiv îmbătrânire [15,16,25,26].
Teoriile care pun procesul îmbătrânirii pe seama influenţei factorilor de mediu [10] interni şi
externi sunt: teoria uzurii şi distrugerii conform căreia celulele şi ţesuturile devin uzate în timp
[2,14]; teoria nivelului vital al activităţii – care afirmă că un nivel ridicat al metabolismului bazal
conduce spre o scurtare a vieţii organismului [2,14]; teoria cross-linking conform căreia
interschimbul chimic cumulat al macromoleculelor importante, printre care şi colagenul,
determină îmbătrânirea [2,14]; teoria distrugerii ADN-ului somatic [47] prin care se consideră
că îmbătrânirea rezultă din degradarea integrităţii genetice a celulelor somatice ca rezultat al
mutaţiilor, înregistrate atât la nivelul nucleului cât şi la nivelul mitocondriei [2,13,14,44]; şi teoria
radicalilor liberi care stipulează că superoxidul şi alţi radicali liberi distrug componente
moleculare ale celulelor şi alterează astfel funcţionarea normală a acestora [11].
Speciile reactive ale oxigenului (ROS) sunt probabil cei mai importanţi radicali liberi cu
implicaţii majore în distrugerea, îmbătrânirea celulelor şi a organismului [19,20]. Teoria
radicalilor liberi este la momentul actual cea mai acceptată explicaţie a îmbătrânirii [19], deşi,
un set de date recente obţinute pe şoareci mutanţi transgenici Sod2+/- sau Mclk1+/- infirmă
dogma centrală a teoriei [11]. În 1957 Harman a avansat ipoteza că un proces general de
acumulare a radicalilor liberi de oxigen afectează negativ factori ai mediului intern şi modifică
factori genetici, mecanism făcut responsabil pentru îmbătrânirea şi moartea tuturor
vieţuitoarelor. Teorie a fost revizuită în 1972 când s-a arătat că mitocondria este principalul
sediu al unor reacţii chimice care generează radicali liberi.
Considerând îmbătrânirea ca fiind o scădere graduală a reglajului funcţional al unor
procese biologice multifactoriale complexe, genotipul individului are sigur un impact asupra
ratei de îmbătrânire. Cu toate acestea, nu sunt identificaţi markeri genetici ai procesului de
îmbătrânire, deşi în ultimii 20 de ani au fost făcute eforturi susţinute [11,12,18].
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Caracterizarea ratei de îmbătrânire a organismului implică existenţa conceptului de
biomarker al îmbătrânirii [21,24,27], definit ca parametru biologic cantitativ sau calitativ care
permite predicţia statusului funcţional al organismului la un anumit moment al existenţei sale
[22,24]. În acest context, specialiştii din domeniu propun parametrii care vizează vârsta
sistemului nervos, a celui cardiovascular, respirator sau excretor, şi chiar avansează propuneri
pentru estimarea vârstei biologice a celulei. La om, palierul vârstei biologice este surclasat de
cel al vârstei psihologice, al vârstei intelectuale şi al vârstei sociale.
Combinarea specifică a unor parametrii consideraţi biomarkeri ai procesului de îmbătrânire
şi utilizarea indicelui de refracţie ca parametru optic pentru evaluarea statusului biologic al
organismului, interpretarea matematică a datelor prin utilizarea unei metode de analiză a
datelor bioclinice, dezvoltată de membrii ai echipei de cercetare, ne determină să considerăm
că eforturile noastre în identificarea setului optim de biomarkeri va reprezenta un reper pentru
cercetare ştiinţifică în domeniul gerontologiei.
Mai mulţi autori au discutat despre criteriile necesare pentru alegerea unor biomarkeri ai
îmbătrânirii, fiind subliniate următoarele puncte critice pe care să le îndeplinească [23]:
predicţia ratei de îmbătrânire şi a longevităţii, monitorizarea cantitativă a calităţii biologice a
organismului prin parametrii a căror determinare să nu lezeze integritatea acestuia, datele
obţinute trebuind să fie reproductibile şi comparabile pentru diferite specii de animale de
laborator şi cu relevanţă pentru organismul uman [23,25,27,28].
Printre principalii markeri utilizaţi în predicţia vârstei biologice şi a longevităţii, Federaţia
Americană de Cercetare în Îmbătrânire propune ca set de biomarkeri ai îmbătrânirii [27]:
presiunea sistolică şi diastolică, nivelul pulsului în repaus, nivelul colesterolului total, HDL şi
LDL colesterolului, nivelul lipidelor, glicemia, indicele de masă corporală [26], indicele obezităţii
abdominale, nivelul limfocitelor T, nivelul cortizolului şi electrocardiograma.
Indicele suprasolicitării alostatice [23] propus de McEwan şi Stellar în 1993 denotă
răspunsul disfuncţional al organismului la stresul cronic şi relevă nivelul hormonal crescut al
adrenalinei, noradrenalinei şi dopaminei [2]. Acest indice a fost utilizat de Karlamangla şi
colaboratorii săi într-un studiu recent asupra ratei de mortalitate la persoanele cu vârsta de
peste 70 de ani, urmărite pe o durată de 4,5 ani. Pacienţii cu un indice de suprasolicitare
alostatică crescut prezintă un risc de mortalitate mult mai mare. Astfel, studiul concluzionează
că o creştere unitară a indicelui de suprasolicitare alostatică (situat normal între –1,7 şi +1,4)
duce la o creştere a mortalităţii măsurate pe intervalul de 4,5 ani de 3,3 ori.
Aşa numitul protocol matriceal [2] al biomarkerilor îmbătrânirii utilizat de Institutul
Internaţional al Longevităţii Montclair (New Jersy) determină rata de îmbătrânire pe 4 nivele:
I)
funcţionalitatea generală a organismului măsurată prin raportul dintre greutate şi
nivelul de grăsime, flexibilitate, anduranţa aerobică, densitatea osoasă, latenţa reacţiei tactile,
volumul expiraţiei forţate, vedere şi auz [27];
II) funcţionarea la nivel celular monitorizată la nivelul pielii prin determinarea modificărilor
citoarhitecturale ale membranei bazale, turn-overul epidermal, arhitectura glandelor sebacee,
schimbări microvasculare, raportul colagenului, elasticitatea fibrelor [28];
III) nivelul molecular ia în considerare nivelul hormonului de creştere şi al celui tiroidian,
al coenzimei Q10, sensibilitatea la insulină, nivelul proteinelor de şoc termic, nivelul
oncogenelor din sânge, nivelul seric al antioxidanţilor [25];
IV) la nivel ADN sunt studiate poziţia şi dimensiunea telomerelor (stabilite la nivelul
leucocitelor) şi nivelul de acumulare al mutaţiilor la nivelul materialului genetic.
Cercetătorii de la Institutul Internaţional al Longevităţii lucrează în prezent la un nou test
biochimic de laborator care să reflecte nivelul de deteriorare al ADN şi care să aducă predicţii
fundamentate ştiinţific privind valoarea terapeutică a intervenţiilor anti-aging prin prisma
modificărilor mutaţionale survenite la nivelul materialului genetic somatic [2, 28, 29].
Deteriorarea telomerelor poate fi evaluată indirect prin măsurarea unor biomarkeri ce se
corelează cu scurtarea acestora [28]. Astfel, Jiang şi Rudolph au analizat mecanismul scurtării
telomerelor şi rata îmbătrânirii la mai multe organe şi ţesuturi, identificând 4 proteine a căror
expresie creşte în relaţie cu scurtarea telomerelor, fiind vorba de: Cathelcidine din lizozomii
macrofagelor şi leucocitelor polimorfonucleare, activate de infecţia bacteriană; Chitinaza 3like3 (Chi 3L3) care participă la iniţierea răspunsului imun; Factorul de elongaţie 1α (EF-1 α) –

6/87

care controlează sinteza proteinelor la fibroblastele umane şi Stathminele – care dirijează
stabilitatea microtubulilor intracelulari, motilitatea celulară şi mitozele [2].
Conceptul stresului oxidativ cauzat de radicalii liberi sau de sistemele generatoare de astfel
de radicali în concentraţii ce exced capacitatea antioxidantă de apărare, reprezintă
fundamentul luării în considerare ca biomarkeri ai îmbătrânirii, indicatorii fiziologici şi moleculari
ai stresului oxidativ. Proteinele carbonilate reprezintă, în acest context, un exemplu de utilizare
a indicatorilor stresului oxidativ ca biomarkeri ai îmbătrânirii [2, 25].
Mai mulţi oameni de ştiinţă consideră acumularea proteinelor carbonilate în membrana
eritrocitară ca un marker indirect al îmbătrânirii, iar potenţialul antioxidant fero-reducător
(FRAP) din plasma sangvină ca un indicator al capacităţii de protecţie antioxidantă a
organismului [2]. Nivelul activităţii oxidative şi reducătoare a enzimelor ce acţionează asupra
glutationului, thioredoxinei şi a altor substranţe de interes în oxido-reducere, reflectă nu numai
nivelul protecţiei antioxidative ci probabil sunt biomarkeri relevanţi pentru rata de îmbătrânire.
S-a sugerat că microheteroplasmia ar putea explica unele dintre mecanismele patologice
legate de îmbătrânire: diabetul, bolile cardiovasculare, Parkinson, Alzheimer, cancer [2,23].
Elementele genetice mobile au fost propuse ca şi componente ale instabilităţii genetice şi
pe aceste considerente ca factori ai senescenţei celulare pentru numeroase specii, cu efecte
ce includ dereglarea expresiei genetice şi a dereglărilor corelate cu vârsta în fiziologia celulară,
blocarea creşterii celulare şi eventual moartea celulară sau transformarea blastică. Conform
acestor ipoteze, îmbătrânirea este corelată la nivel celular cu activitatea traspozonică, prin care
copia unei secvenţe ADN rămâne la locul său prestabilit în nucleu, în vreme ce a doua copie,
numită transpozon, se poate muta în diferite locaţii în genom [2].
Coenzimele NADH şi FADH – componente critice ale transportului energetic la nivel
mitocondrial pot reprezenta, prin nivelul exprimării lor, biomarkeri ai activităţii mitocondriale şi
indirect ai senescenţei şi vârstei organismului [2].
Proteinele de şoc termic (HSP) sunt alţi biomarkeri ai proceselor de îmbătrânire, existând
studii care arată că modificarea exprimării acestor proteine se corelează cu modificări ale
longevităţii, descrise experimental la Caenorhabditis elegans [2].
Apolipoproteinele sintetizate la nivelul ficatului şi intestinului sunt implicate în transportul
colesterolului şi al trigliceridelor în sânge, fiind considerate predictori mult mai elocvenţi ai
decesului cauzat de boli cardiace coronariene [23]. În particular, apolipoproteina A1 ce
transporta HDL- colesterolul prezintă o corelaţie inversă cu riscul decesului prin boala cardiacă
coronariană, un nivel crescut fiind asociat cu un risc scăzut, în vreme ce apolipoproteina B,
responsabilă pentru transportul LDL- colesterolului are o corelaţie directă, nivelul crescut
indicând un risc ridicat de deces. Raportul celor două apolipoproteine este prin urmare un
indicator relevant şi pentru rata de îmbătrânire [23].
Interleukina 6 – IL6 este o citokină multifuncţională ce joacă un rol important în faza acută
a inflamaţiei. Deşi în mod normal, în absenţa unei inflamaţii nu poate fi detectată în probele de
sânge, cu trecerea timpului prin pierderea reglajului exprimării sale nivelul exprimării creşte în
corelaţie cu vârsta [22,23].
Hormonul de creştere, secretat de glanda pituitară are un nivel în scădere în raport cu
vârsta organismului, fiind înregistrată o scădere de 14% la fiecare decadă după vârsta de 2025 de ani şi ajungând la jumătate în jurul vârstei de 60 de ani [2,21,22,26].
Măsurarea indicelui de refracţie al unei probe biologice [96] reprezintă un parametru optic
relevant, utilizat în diagnostic şi tratament [95], fiind un indicator al variaţiei nivelului de
hidratare, al vârstei biologice a probei sau a nivelului disfuncţiilor intracelulare [93]. Indicele de
refracţie măsurat la nivelul serului şobolanilor Wistar prezintă o dependenţă de timp, fiind
măsurată o creştere de la 1,34136, la naştere, la 1,35175 la maturitate (250g) [94]. Indicele de
refracţie efectiv al unei singure celule [101] este determinat de indicele de refracţie al
constituenţilor celulari şi determinarea acestuia ne furnizează date privind dimensiunea şi
volumul celular, volumul nucleului, instalarea anumitor disfuncţii la nivel celular [97,99,100].
Utilizarea relaţiilor Kramers-Kronig permit cuantificarea schimbărilor în dependenţă de timp
a indicelui de refracţie pornind de la măsurarea reflectanţei probelor ce poate fi realizată atât la
nivelul probelor biologice de tip ser sau mediu de cultură [99] cât şi la nivelul tegumentului [98].
Prin urmare vom putea considera un biomarker al îmbătrânirii indicele de refracţie al serului
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sangvin şi la nivelul tegumentului şi vom corela aplicarea tratamentelor dezvoltate în cadrul
proiectului cu modificarea acestui indice.
Posibilitatea extensiei duratei de viaţă a fost demonstrată experimental pentru numeroase
substanţe geroprotectoare, printre care: antioxidanţi [75], latirogene, agenţi chelatori (carnosina
[53]), adaptogene, neurotrope, inhibitori monoamino-oxidazici, dehidroepiandrosteron, hormoni
sexuali, hormonul de creştere, melatonină [50], preparate din glanda pineală, inhibitori
proteazici, agenţi antidiabetici, hormoni timici, imunomodulatori, mimetice pentru superoxid
dismutază şi catalază, enterosorbenţi etc. [47]. Potrivit mai multor autori, nu există însă
geroprotectoare cu efect anti-aging cu eficienţă indiscutabilă, dovedită ştiinţific, existând nu
puţine cazuri de substanţe presupus geroprotectoare al căror efecte pe termen lung s-au
dovedit greu de prevăzut iniţial [2].
În ultimii ani, un nou domeniu din cadrul gerontologiei capătă importanţă, cel al studierii
mecanismelor denumite HORMESIS, prin care substanţe considerate toxice sau foarte nocive,
în doze subliminale pot avea efecte geroprotectoare, fiind numeroase investigaţii ştiinţifice
iniţiate în acest sens în prezent [2,35].
Reducerea aportului caloric s-a dovedit experimental a fi un comportament anti-aging cert
[31,58]. Cercetând mecanismele prin care reducerea aportului caloric influnţează rata de
senescenţă şi longevitatea pe animale experimentale [82], cercetătorii au corelat acest
comportament impus cu reducerea nivelului plasmatic al insulinei [81], creşterea sensibilităţii
receptorilor insulinici, scăderea temperaturii corpului, a nivelului colesterolului, trigliceridelor,
alfa-lipoproteinelor, presiunii sangvine şi o creştere a HDL - colesterolului. Reglarea tuturor
acestor procese este corelată experimental cu expresia unor gene numite sirtuine existente
filogenetic de la drojdii şi până la om [39]. Sirtuinele sunt enzime de tipul deacetilazei şi ADPriboziltransferazei, al căror nume derivă de la Saccharomyces cerevisiae, unde au fost
descoperite. La mamifere familia sirtuinelor este compusă din 7 asemenea gene, denumite
Sirt1 până la Sirt7. Cercetări recente caută să identifice rolul acestora în fiziologia celulară şi
mecanisme sau agenţi moleculari prin care se poate influenţa activitatea lor [31,32].
În anul 2011 au fost descrise la nivel global 30 de substanţe cu proprietăţi geroprotectoare,
printre care merită menţionate, alături de Gerovital – produsul geroprotector românesc
preparat de Prof. Ana Aslan în 1951, având la bază anestezicul Procaină, Resveratrolul şi alţi
polifenoli de origine vegetală [30], Rapamicina, Antioxidanţi (Vitaminele A, C şi E,
carotenoidele, acidul lipoic, coenzima Q, seleniu etc.), hormoni (GH, hormoni tiroidieni,
hormoni adrenalinici şi sexuali, melatonina [50]), peptide bioregulatoare (timalin, epithalmin),
biguanide (metformin, fenformin) [77], adaptogene (ginseng [48]).
Sirolimus sau Rapamicina, descris ca imunodepresiv şi medicament antitumoral s-a
dovedit a fi şi un medicament anti-aging [41] al cărui ţintă este la drojdii gena TOR [43], iar la
mamifere, corespondentul său, gena mTOR, cunoscută şi ca factorul FK506 sau FRAP1, o
serin/treonin kinază ce reglează creşterea celulară, viabilitatea, mobilitatea, sinteza proteică şi
transcripţia genică [31,45, 78]. Rapamicina, conform unor studii recente, poate acţiona
preventiv în ateroscleroză, hipertonie şi hipercoagulare, prevenind astfel infarctul miocardic,
accidentele cardiovasculare, osteoporoza, cancerul, bolile autoimune, artrita, diabetul adipos,
Alzheimer şi Parkinson [31,42,45].
Datele din literatura de specialitate arată că biguanidele, în special metformina [56,77],
utilizate în terapia diabetului de tip 2, datorită capacităţii lor de a inhiba gluconeogeneza şi de a
determina creşterea sensibilităţii la insulină, pot avea şi efecte geroprotectoare [56].
2 Deoxiglucoza [78] este un analog pentru glucoză care absorbit de celule determină
inhibarea glucozei, rezultând scăderea metabolismului energetic celular, situaţie ce mimeză
restricţia calorică. Datele privind geroprotectecţia acestei substanţe nu sunt însă relevante.
Antioxidanţii precum: α-tocoferol, acidul ascorbic, retinolul, ubiquinona, seleniu, ca şi
compuşi endogenici sau numeroasele molecule sintetice intervin în balanţa oxidativă [87].
Resveratrolul este cel mai cunoscut geroprotector actual, descoperit din 2003, prezent în
concentraţii ridicate în epicarpul seminţelor şi tulpina strugurilor şi subsecvent în vinul roşu
[30,33], pentru care, printre altele şi România este renumită şi specificată în colecţii, sau în
rădăcinile de Polygonum cuspidatum [2]. Este o fitoalexină naturală utilizată de anumite plante
în mecanismul de apărare împotriva unor patogeni de tipul bacteriilor şi ciupercilor, intens
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studiată în prezent şi care poate influenţa nivelul exprimării sirtuinelor [35,37]. De la
descoperire, în 2003, şi până azi au fost înregistrate peste 2000 de studii experimentale în
lume asupra resveratrolului, existând laboratoare focalizate pe studiul acestei substanţe [2].
Studii preclinice asupra resveratrolului au demonstrat o creştere a longevităţii la S.
cerevisiae de 70% prin cultivarea pe un mediu ce conţine 10 mM resveratrol, de 20% la C.
elegans, de 29% la Drosophila melanogaster prin tratament cu 100 mM resveratrol [39,40].
În studii pe şoareci de laborator, resveratrolul în doze în jur de 20 mg/kg a determinat o
scădere statistică semnificativă a unor parametrii corelaţi cu vârsta: albuminuria, nivelul
inflamator, apoptoza endoteliului vascular, descreşterea elasticităţii aortei, incidenţa cataractei,
etc, fiind înregistrate inclusiv date privind scăderea instabilităţii genetice [2].
Pe culturi de fibroblaste umane MRC5, resveratrolul în concentraţie de 5 µm a indus o
protecţie semnificativă a deteriorării oxidative a ADN, împiedicând creşterea volumului nuclear,
reducerea generării formelor acetilate ale histonelor H3 şi H4 şi al proteinei p53. Într-un alt
studiu pe fibroblaste umane, utilizarea unei concentraţii de 10 µm şi 25 µm au fost obţinute
date care susţin întârzierea apariţiei modificărilor morfologice la nivel celular corelate cu vârsta
[2].
Se presupune că polifenolii de tipul resveratrolului inhibă senescenţa la nivel celular prin
activarea unor gene de tipul p53 şi AKT [39], sirtuinelor sau inhibarea altora, precum mTOR
[46]. Acestea influnţează diferite căi de semnalizare intracelulară prin care sunt controlate
expresia unor gene implicate în creşterea celulară, proliferare şi viabilitatea celulară [34].
Studii clinice privind acţiunea resveratrolului în oncologie ce au utilizat o formă comercială
a resveratrolului denumită SRT501, au arătat o creştere cu 39% a apoptozei celulelor maligne
la pacienţi cu cancer colorectal metastatic [2].
Efectele neuroprotective ale resveratrolului [30,35] au fost descrise experimental în studii
pe şoareci de laborator şi au fost explicate de cercetători prin efectul resveratrolului de creştere
a nivelului cisteinei care poate proteja celulele de stresul oxidativ prin controlul precursorilor
proteici ai plăcii amilazice [38]. Resveratrolul acţionează şi asupra mangan-superoxid
dismutazei (MnSOD), un grup de enzime ce degradează moleculele de superoxid generate
metabolic, având prin urmare efect antioxidant [80].
Efectul cardioprotectiv al resveratrolului [30,36], ca de altfel şi al altor antioxidanţi
polifenolici precum quercetina sau catechinele, a fost observat prin studii in vitro care au arătat
o reducere a apoptozei cardiomiocitelor prin scăderea nivelului caspazei-3 şi a altor citokine,
printre care: NF-kB2, E selectine, troponina sau TNF-α [2].
Resveratrolul are de asemenea efect antiinflamator [30,33], determinând scăderea
activităţii ciclo-oxigenazei, cu rol cheie în sinteza altor citokine precum IL17.
Ipoteza utilizării antidiabetice a resveratrolului [30] se explică prin activarea SIRT1 şi
creşterea subsecventă a sensibilităţii la insulină [32], îmbunătăţirea microcirculaţiei şi a
funcţionării nervilor periferici [2].
Resveratrolul acţionează şi asupra mecanismelor celulare implicate în foto-îmbătrânirea
corelată cu acţiunea razelor UV, ce includ MAP-kinazele, factorul nuclear NF-kB şi
metaloproteinele matriceale. Aplicaţii externe ale resveratrolului la modelul de şoarece fără păr
SKH-1 anterior expunerii la ultraviolete, au determinat o reducere semnificativă a proliferării
celulare, protecţia mARN şi a fosforilării [30].
Farmacologia resveratrolului [34] este însă marcată de o serie de limitări, având o
solubilitate scăzută în apă şi consecvent o biodisponibilitate şi o stabilitate scăzute, fiind
oxidată cu uşurinţă în prezenţa luminii sau căldurii. Există chiar şi date care contrazic faptul că
resveratrolul ar determina extensia longevităţii, obţinute pe Drosophila melanogaster şi C.
elegans diseminate de unii autori [36].
Printre multitudinea de hormoni care au efecte geroprotectoare [49] amintite anterior,
relevanţă mai mare pentru acest proiect au substanţele cu acţiune similară hormonilor sexuali.
Substanţe de tipul estrogen-like, testosteron-like, care stimulează sau care inhibă diverse
mecanisme neuroendocrine [49] sunt depistate în componenţa organică a nămolurilor
terapeutice, iar activitatea lor geroprotectivă este intens studiată în prezent.
Nivelul seric al testosteronului scade gradual odată cu înaintarea în vârstă ceea ce
detemină o atrofie musculară treptată, oboseală, osteoporoză, reducerea funcţiei sexuale şi
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creşterea nivelului grăsimilor, toate aceste putând fi combătute prin administrarea de
testosteron [22], ceea ce are ca efect, pe lângă o restabilire a nivelului lipidic şi o scădere a
concentraţiei glucozei plasmatice în corelaţie cu creşterea sensibilităţii la insulină.
Ultima jumătate de secol a permis ca urmare a numeroase rezultate ştiinţifice, utilizarea
estrogenului la femeile aflate la menopauză pentru a preveni semnele îmbătrânirii, printre care
osteoporoza, bolile cardiovasculare, scăderea funcţiilor sexuale şi cognitive [52].
Cu toate acestea, entuziasmul a fost estompat de publicarea recentă a rezultatelor unor
studii care arată şi riscurile utilizării estrogenului, printre care cancerul de sân, embolismul
pulmonar, accidentul vascular cerebral şi boala cardiacă coronariană. În acest context putem
discuta de importanţa fitoestrogenilor şi al substanţelor estrogen-like din componenţa peloizilor,
a căror efecte nu ating valoarea riscurilor menţionate [2, 55].
Investigarea efectelor fiziologice ale procainei, un anestezic [79,83,54] din compoziţia
gerovitalului, pe culturi de neuroni de albină, a arătat că aceasta acţionează asupra unor
canale de Na+ voltaj-dependente sau ligand-dependente [51].
Procaina are cunoscute proprietăţi neuroprotective, împiedicând formarea plăcilor amiloide
şi prezervând depleţia ATP, cel mai probabil prin inhibiţia efectului neurotoxic al glutamatului,
aşa cum a fost arătat pe culturi de celule PC12 de şobolan [76].
Procaina este utilizată în cardioplegie şi în stabilizarea ritmului cardiac postischemic după
decompensarea aortică în chirurgia cardiacă [84]. Efectele anti-aterogenice ale gerovitalului şi
aslavitalului au fost confirmate prin studii recente privind oxidarea LDL şi inhibarea generării
radicalilor superoxid, având prin urmare proprietăţi antioxidante prin care interferă cu
mecanismele celulare şi moleculare ale îmbătrânirii [85,86].
Cantitatea de clorhidrat de procaină din Gerovital H3 – drajeuri / fiole (şi Aslavital H3 –
drajeuri / fiole) este de 100 mg, la care se adaugă 6 mg acid benzoic, 5 mg metabisulfit de
potasiu şi 0,5 mg fosfat de sodiu bifazic. Tratamentul de prevenţie presupune administrarea de
2 drajeuri / zi la 2-3 ore după mese, timp de 12 zile. Tratamentul se reia după o pauză de o
lună. Parenteral de 3 ori pe săptămână timp de 4 săptămâni. Tratamentul se reia după o pauză
de 1-2 luni. Se recomandă tratamentul asociat – 4 săptămâni injecţii (12 fiole), pauză 30 zile
după care urmează un tratament de 12 zile cu drajeuri. După 24 de zile se poate începe o
nouă serie de tratament.
Ştiut fiind că faza lichidă a nămolului este o soluţie hipertonă de substanţe minerale,
substanţe organice humice, bituminoase, hidraţi de carbon, peptone, aminoacizi şi enzime,
V.D. Narti propunea, încă din 1957 folosirea soluţiilor naturale din aceste nămoluri terapeutice,
pe lângă procedurile clasice cu nămol. Soluţia preconizată de Narti “PELOIDEXTRACT” era
extrasă prin filtrarea sub presiunea de 6-12 atmosfere din gaz inert (CO2). Soluţia astfel
obţinută din nămolul de Techirghiol este un lichid clar, limpede, stabil, cu densitatea de 1062 la
210C, cu un pH alcalin de 7,6-8, conţinând substanţe minerale într-un raport cantitativ al ionilor
minerali foarte apropiat de cel al serului sangvin, cu excepţia SO42- şi Mg2+, care sunt în exces;
soluţia naturală ar fi o soluţie hipertonă de 10 ori mai concentrată decât serul sanguin.
Prin hipertonia lui, prin pH-ul alcalin, prin aminoacizii şi enzimele conţinute, peloidextractul
favorizează schimburile de membrană locale, reduce procesele congestive, acidozice,
uşurează resorbţia exudatelor, iar prin enzime şi hormoni grăbeşte procesul eutrofic local, de
desensibilizare generală, de imunizare şi de echilibrare neuro-endocrino-metabolică [8].
Brevetul de invenţie nr. 116867 B din 03.06.1996 solicitat de S.C. “BIOTEHNOS” S.A.
Bucureşti descrie un peloidextract ce are la bază nămolul sapropelic din lacul Techirghiol,
caracterizat sub forma unui lichid de culoare uşor gălbuie, slab opalescent, fără miros, cu
săruri totale: 116,4- 118,3 g/l, reziduu mineral 75-80 g/l, Na+ 24,3-25,0 g/l, K+ 0,7-0,9 g/l, Ca2+
0,08 – 0,19 g/l, Mg2+ 2,9-3,4 g/l, HCO3- 0,2-0,65 g/l, Cl- 39,4-41,4 g/l, SO42- 7,1-10,9g/l, glucide,
lipide şi proteine la limita de detecţie şi o activitate antihialuronidazică de minimum 30UI/ml.
Brevetul de invenţie nr. 118630 B1 din 19.08.1996 solicitat de S.C. “BIOTEHNOS” S.A.
Bucureşti descrie un unguent antireumatic care conţine 40-46,3 părţi soluţie peloidextract ce
are la bază nămolul sapropelic din lacul Techirghiol, de concentraţie 10% substanţă uscată, 12 părţi camfor, 0,5-1 părţi metanol, 15-20 părţi alcool cetilic, 10-15 părţi vaselină, 10-15 părţi
glicerină, 5-7 părţi tween 80, 0,1-0,15 părţi conservant reprezentat de amestec 3:1 nipaginnipasol şi apă distilată până la 100 părţi, părţile fiind exprimate în greutate.
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Brevetul de invenţie nr. RO126911A0 din 11.07.2011 solicitat de Stan Viorel Adrian descrie
compoziţia de mască facială cu nămol de Techirghiol. Compoziţia, conform invenţiei cuprinde
3% nămol sapropelic extras din lacul Techirghiol, 1% gumă din Ceratonia siliqua, 0,5 % suc din
frunze de Aloe barbadensis, împreună cu ingredientele şi excipienţii uzuali. Această
compoziţie, o emulsie de culoare gri antracit poate fi utilizată pentru un tratament periodic de
reînnoire, întinerire şi luminozitate a pielii feţei pe baza de nămol sapropelic extras din Lacul
Techirghiol şi de extracte vegetale.
Brevetul de invenţie nr. RO126913A0 din 11.07.2011 solicitat de Stan Viorel Adrian descrie
compoziţia unei creme pentru masaj corporal cu apă şi nămol de Techirghiol. Compoziţia,
conform invenţiei cuprinde 32 % nămol sapropelic extras din lacul Techirghiol, 0,5 % extract
glicolic din ghimbir, 0,5 % extract glicolic din frunze de rozmarin şi 0,5 % complex organic pe
baza de iod, împreună cu ingredientele şi excipienţii uzuali. Avantajele asocierii nămolului
extras din lacul Techirghiol cu extractele vegetale obţinute din ghimbir şi rozmarin, conform
invenţiei au un caracter atât farmaceutic cât şi cosmetic prin următoarele efecte: antireumatice,
antiastenice, cu proprietăţi sinergice în afecţiunile inflamatorii şi artromusculare, combaterea
depunerilor inestetice de grăsime şi relaxarea ţesutului.
Peloidextractul se prezintă sub formă de pulbere albă, amorfă, cu proprietăţi
antiinflamatoare, antiseptice şi anticongestive, având un pH cuprins între 7,6 şi 7,8, un rH de
8,2 şi o densitate de 2,011, având în compoziţie 53,178% substanţe minerale insolubile în apă
care cuprind 0,2172 % silicat de magneziu, 0,54% silicat de calciu, 0,03% silicat de fier şi
1,74% silicat de aluminiu. Extractul natural de nămol sapropelic este un complex mineralorganic şi enzimatic cu proprietaţi biotrofice, regeneratoare, antiinflamatoare, analgetice,
sedative şi vasodilatatoare demonstrate atât experimental cât şi în cercetări clinice.
Produsele farmaceutice se bazează pe un extract total al nămolului, rareori acesta fiind
fracţionat. Astfel, există preparate de uz cosmetic pentru care compuşii activi din nămol sunt
extraşi utilizând amestecuri de parafină/etanol/dimeticonă sau un amestec de apă/etanol ori
unul conţinând apă/etanol/glicerină/propilen glicol [119].
Pentru tratamentul celulitei extractul de nămol este amestecat sub formă de cremă cu
extracte vegetale şi substanţe bioactive [120]. În cazul psoriazisului, dermatitei seboreice şi
atopice, eczemelor şi arsurilor de gradul I se utilizează o cremă conţinând 1-6% suspensie de
nămol ca şi ingredient activ [121]. De asemenea, suspensia de nămol se poate folosi şi pentru
crearea unor bandaje cu aplicare cutanată [122, 123].
Nămolul este compus din substanţe humice, pectine, celuloză şi lignine, ceruri, răşini şi
material anorganic [124], alături de acestea fiind identificaţi şi alcani, acid 4 fenil valeric, acid 5
isopentil picolinic, acid 3 hidroxilauric, (5α, 3β) 3-hidroxi-11-androstanon, 5α-2-en-11
androstenon, scualen, α terpineol, derivaţi ai mentolului, acid palmitic, oleic şi eicosanoic,
precum şi izoprenoid fitan [125].
Compuşii humici joacă rol în reacţiile de oxido-reducere, absorbţie, complexare şi transport
al substanţelor, susţinând structura şi formarea nămolului şi controlul biogeochimiei carbonului
in ecosisteme [126]. Compuşii humici pot fi clasificaţi în 3 fracţiuni în funcţie de solubilitatea în
apă la diferite valori de pH. Acizii humici sunt fracţia solubilă în soluţii alcaline, acizii fulvici
reprezintă fracţia solubilă în apă indiferent de pH, iar humina este fracţia insolubilă în apă
[127,128].
Acizii humici sunt compuşi cu masa moleculară între 10.000 şi 100.000, conţinând structuri
aromatice, atomi de azot în structuri ciclice, resturi alifatice şi peptidice. Acizii humici conţin
56% C, 5.5% H, 4% N şi 33% O, principalele grupări funcţionale prezente fiind COOH, OH
fenolic şi alcoolic, şi grupări cetonice [129]. Acizii humici au efect astringent, agonist asupra
receptorilor adrenalinici şi dopaminici, antialergic, antibacterial, anticoagulant, antiinflamator,
antiviral, estrogenic, hemostatic, hiperemic, UVB-protector [123] şi sunt agenţi chelatori ai
metalelor grele [129,130,131]. La şobolanii trataţi cu nămol natural sau cu acizi humici extraşi
din nămol s-a observat scăderea colesterolului total, lipidelor totale şi a glicemiei şi o creştere a
LDH, imunoglobulinelor, eritrocitelor, hemoglobinei şi hematocritului [132]. Acizii humici pot fi
extraşi şi purificaţi utilizând metoda pe bază de pirofosfat-NaOH [128,133,134,137] sau lichide
ionice cum ar fi dimetil amoniu dimetilcarbamatul şi clorura de 1-butil-3-metilimidazol [136].

11/87

Acizii fulvici sunt substanţe oxidate caracterizate prin structuri aromatice cu lanţuri alifatice
laterale extinse având un conţinut de azot mai scăzut în comparaţie cu acizii humici [127].
Acizii fulvici au efect antialergic [137,138], antioxidant [139], antimicrobian [140], reduce
răspunsul imun cutanat [141], antitumoral [142], antiseptic [143] acţionând în mediu acid prin
inhibarea respiraţiei mitocondriale la Candida utilis [144], fiind utilizaţi şi în tratamentul
eczemelor [145], au proprietăţi antiulcerogenice [146] şi procognitive putând fi utilizaţi în
tratamentul bolii Alzheimer [147], în doze mici neapărând efecte adverse asupra organismului
[148]. Conform metodei Societăţii Internaţionale a Substanţelor Humice [149], acizii fulvici sunt
separaţi din supernatantul acidifiat al extrasului alcalin de nămol folosind răşinile pe bază de
polimetil metacrilat DAX-8 [150] sau XAD-8 [151] pe baza interacţiilor hidrofobe dintre acizii
fulvici şi aceste răşini. Alţi schimbători de ioni utilizaţi la separarea acizilor fulvici sunt
polivinilpyrolidona şi dietilaminoetil celuloza [152]. De asemenea, acizii fulvici pot fi separaţi
prin formarea de perechi ionice cu agenţi tensioactivi de suprafaţă cationici precum bromura de
cetiltrimetilamoniu, de dodeciletildimetilamoniu sau clorura de benzildimetilhexadecilamoniu
[153].
Fracţia lipidică din nămol este definită ca fiind materia organică insolubilă în apă şi care
poate fi solubilizată şi extrasă folosind solvenţi organici nepolari precum hexan, benzen,
cloroform, eter [154]. Aceasta este în proporţie de 0,2-5% din nămol şi include acizi graşi,
steroli, terpene, hidrocarburi, clorofilă, grăsimi, ceruri şi răşini [155].
Lipidele din nămol pot fi extrase prin metoda Soxhlet utilizând un amestec de
benzen/metanol [156] sau de diclorometan/metanol [157] ori prin metoda Bligh-Dyer cu un
amestec de cloroform/metanol [158].
O altă fracţie din nămol de interes terapeutic o constituie proteinele hidrolizabile,
aminoacizii, enzimele (amilaza (EC 3.2.1), arilsulfataza (EC 3.1.6.1), b-glucozidaza, celulaza
(EC 3.2.1.4), chitinaza, dehidrogenaze, fosfataze (EC 3.1.3), proteaza, ureaza) şi carbohidraţii
[159], acestea fiind eliberate din complexul cu substanţele humice prin hidroliză acidă [160] şi
concentrate prin osmoză inversă [161,162].
Combinarea în varianta optimă a fracţiilor de nămol obţinute va duce la obţinerea
extractului de nămol ce va fi utilizat pentru obţinerea noilor produse healthy-aging prin
adăugarea resveratrolului, procainei sau rapamicinei.
Rezultatele experimentale ce vor fi obţinute vor stabili direcţia viitoare de punere pe piaţă a
produselor dezvoltate în cadrul priectului şi vor demonstra practic utilitatea lor ca
geroprotectoare, a căror eficienţă terapeutică urmează să fie testată prin studii pe animale de
laborator, prin studii experimentale la nivel celular şi molecular şi prin studii clinice derulate cu
suportul principalilor actori instituţionali din domeniul ştiinţific şi medical din Bucureşti, Iaşi,
Constanţa şi Cluj, acoperind astfel o problematică relevantă şi având o susţinere naţională.
1.3 Obiectivele şi rezultatele proiectului
Proiectul vizează obţinerea, caracterizarea şi cercetarea efectelor terapeutice pentru
patentarea şi autorizarea punerii pe piaţă a unui nou produs geroprotector, inclus în viitoarea
gama PELOVITAL, dezvoltat prin combinaţia inovatoare dintre extractul peloidului din lacul
Techirghiol şi una din principalele 3 molecule geroprotectoare, intens studiate la nivel
mondial: resveratrol, rapamicină sau procaină.
Obiectivele proiectului vor fi:
• Obţinerea şi caracterizarea unui peloidextract din nămolul de Techirghiol utilizat în
prezent în activitatea balneoterapeutică;
• Combinarea noului extract de nămol cu procaină, rapamicină şi resveratrol pentru
obţinerea unor noi geroprotectoare cu eficienţă terapeutică superioară;
• Analiza farmacodinamică, elaborarea şi optimizarea metodelor terapeutice de
utilizare a noilor produse healthy-aging;
• Elucidarea mecanismelor terapeutice prin care noile produse influenţează starea de
sănătate şi procesul de îmbătrânire;
• Stabilirea eficienţei clinice a noilor produse şi a metodelor terapeutice dezvoltate în
cadrul proiectului.
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Conceptul proiectului este cel de a obţine şi testa clinic un nou produs inclus în viitoarea
gama PELOVITAL, cu acţiune geroprotectoare care utilizează ca substanţă activă
resveratrolul, rapamicina sau procaina, a căror biodisponibilitate şi eficienţă terapeutică poate fi
crescută prin sinergismul cu fracţia lipidică, a acizilor humici, a acizilor fulvici, a aminoacizilor
sau a carbohidraţilor din compoziţia inovatoare a peloidextractului.
Din punct de vedere experimental vom urmări farmacocinetic şi farmacodinamic, pe
animale de laborator şi pe culturi celulare, efectele biologice a mai multor combinaţii posibile
ale peloidextractului obţinut din nămolul de Techirghiol cu resveratrolul, rapamicina şi procaina,
urmând ca după acestă etapă, produsul cel mai eficient să treacă în faza de testare clinică.
1.4 Originalitatea şi contribuţia inovativă a proiectului
Originalitatea şi contribuţia inovativă a proiectului are în vedere mai multe componente:
• obţinerea unui extract de nămol sapropelic printr-o metodă originală, pur din punct de
vedere microbiologic, diferit de cele brevetate până în prezent de alţi autori şi descrise în
referinţa: Nămolul terapeutic a directorului de proiect;
• combinarea în produse inovatoare noi, dezvoltate în cadrul proiectului, a extractului de
nămol cu substanţe cunoscute pentru efectul lor geroprotector (resveratrol, rapamicină şi
procaină), a căror eficienţă poate fi crescută substanţial datorită componentelor minerale şi
organice ale peloidului, utilizat în domeniul balnear pentru tratamentul mai multor afecţiuni
reumatismale, neurologice, endocrine şi dermatologice;
• conceperea şi dezvoltarea unui model matematic pentru evaluarea statusului biologic al
organismului, al ratei de îmbătrânire şi stabilirea prognosticului de longevitate prin intermediul
unui indice biologic dezvoltat în cadrul proiectului şi exprimat ca rezultat al unei funcţii
matematice cu elemente de ponderaţie aplicate datelor biologice obţinute experimental;
• stabilirea unor criterii de selectare a biomarkerilor procesului de îmbătrânire în baza
analizei datelor din literatura de specialitate;
• includerea indicelui de refracţie a serului sangvin ca parametru clinic alături de
biomarkeri biologici ai procesului de îmbătrânire;
• obţinerea unor date originale cu privire la efectul celular şi molecular al tratamentelor cu
noile produse geroprotectoare dezvoltate în cadrul proiectului.
1.5 Caracterul inter-, multi-, sau trans- disciplinar al proiectului
Derularea proiectului implică în afara abilităţilor manageriale, a cunoştinţelor necesare de
marketing sau de implementare a proiectelor de cercetare, cunoştinţe multidisciplinare
avansate de fizică, matematică, chimie, biologie şi medicină care vor trebui privite obligatoriu
prin prisma relaţiilor inter, multi şi transdisciplinare şi pentru care, în cadrul echipei de
implementare a proiectului există cercetători care acoperă fiecare dintre aceste discipline
într-un mod convingător şi eficient. Astfel, echipa de implementare a proiectului cuprinde
fizicieni, chimişti, biochimişti, biologi, matematicieni şi medici de diferite specialităţi: recuperare
medicală, gerontologie, neurologie, boli interne, endocrinologi şi cardiologi.
Carcterizarea fizică şi chimică a componentelor nămolului sapropelic de Techirghiol, a
căror proprietăţi biomedicale sunt generate prin combinarea diverselor elemente chimice cu
componente biologice din structură, constitue un argument solid pentru interdisciplinaritate.
Realizarea unor studii pe animale de laborator implică interacţiunea inter şi
transdisciplinară a biochimiştilor şi biologilor care trebuie să interacţioneze cu matematicieni şi
statisticieni pentru prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor şi stabilirea concluziilor.
Studiul la nivel celular şi molecular vizează interacţiunea interdisciplinară a biochimiştilor şi
biologilor cu matematicieni în analiza şi interpretarea datelor obţinute experimental.
Studiul clinic implică interacţiunea interdisciplinară şi transdisciplinară a medicilor, biologilor
din laboratoare clinice şi a matematicienilor ce vor trebui să prelucreze datele obţinute şi
împreună cu restul echipei să le interpreteze medical şi biologic astfel încât să aducă
argumente ştiinţifice valide pentru ipoteza terapeutică utilă a noilor produse healthy-aging,
dezvoltate în cadrul proiectului.
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2. IMPACTUL ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
2.1 Diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectului
Teze de doctorat şi lucrări de licenţă – Ca urmare a rezultatelor obţinute în cadrul
acestui proiect se vor crea premisele elaborării şi susţinerii unor teze de doctorat care vor avea
ca subiect acţiunea diferitelor produse cu efect geroprotector asupra ratei de îmbătrânire. De
asemenea, se vor putea susţine lucrări de licenţă pe aceeaşi temă, de către studenţi Facultăţii
de Biologie din cadrul Universităţii din Bucureşti, din Universitatea Politehnică şi UMF Cluj,
cărora le vor fi prezentate datele ştiinţifice ale proiectului.
Publicarea cărţii: Healthy-Aging - Participanţii la acest proiect şi-au propus publicarea
unei cărţi având titlul „Healthy-Aging”, carte care va detalia diversele aspecte ale tratamentului
geriatric la nivel mondial şi cu acent pe oportunităţile din ţara noastră.
Broşura PELOVITAL pentru cabinete medicale – Pentru a aduce în atenţia medicilor
această modalitate de tratament se va publica o broşură care se va distribui gratuit în cabinete
medicale, sanatorii balneare, centre de recuperare, Centre Spa şi care va contura efectele,
indicaţiile şi contraindicaţiile terapiei cu produse PELOVITAL.
Articole de specialitate în reviste cotate ISI – pentru a aduce în atenţia lumii ştiinţifice
această alternativă terapeutică, se vor publica articole în reviste de specialitate în care vor fi
tratate diverse aspecte ale cercetării desfăşurate în cadrul proiectului. Ne propunem cel puţin 3
articole ştiinţifice anual în urmatoarele reviste cotate ISI: The Journal of Nutrition, Health and
Aging, Journal of Aging Studies, The International Journal of Aging and Human Development,
Journal of Aging Research, Nutrition and Aging, Neurobiology of Aging, Healthy Aging &
Clinical Care in the Elderly, Advances in Aging Research, Aging and Disease, Clinical
Medicine Insights: Geriatrics, Geriatric Medicine, Geriatrics, etc.
Work-shopuri de etapă pentru prezentarea rezultatelor – La sfârşitul fiecarei etape cu
activitate de cercetare se vor organiza work-shopuri în care se vor prezenta detaliat rezultatele
de etapă ale proiectului. Vor fi organizate 3 astfel de evenimente de diseminare la care vor
participa pe langă întreaga echipă de implementare şi diferiţi invitaţi, inclusiv din partea
Autorităţii contractante, ce vor putea evalua rezultatele obţinute.
Participări la conferinţe interne şi internaţionale unde vor fi prezentate rezultatele
cercetării desfăşurate în cadrul proiectului, ce vor fi justificate de directorul de proiect şi care
vor urmări un impact relevant al diseminării.
Prezentare media a rezultatelor ştiinţifice – în cadrul conferinţelor cu participare
internaţională, la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai mass-mediei pentru promovarea
rezultatelor cercetărilor asupra efectelor pe care noile produse anti-aging dezvoltate în cadrul
proiectului.
Pagina web dedicată proiectului în care vor fi prezentate toate activităţile desfăşurate şi
rezultatele obţinute în cadrul proiectului precum şi elementele de diseminare şi informare
adresate publicului larg.
Forum online de dezbatere a rezultatelor proiectului prin care vor fi dezvoltate mecanisme
de interacţiune cu clienţii finali pentru dezvoltarea nivelului de încredere în produsele din gama
PELOVITAL.
Reclame de promovare online, în presa scrisă şi mediul audiovizual pentru promovarea
rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.
2.2 Aplicaţii posibile cu potenţial de piaţă
După demonstrarea ştiinţifică a acţiunii terapeutice favorabile a produselor gamei
PELOVITAL asupra ratei îmbătrânirii şi calităţii vieţii persoanelor în vârstă, tratamentul healthyaging va putea fi aplicat cu succes, fundamentat ştiinţific, respectându-se indicaţiile şi
contraindicaţiile specifice. Persoanele în vârstă vor putea beneficia, astfel, de o modalitate
terapeutică nouă, argumentată pe baze ştiinţifice.
Turismul balnear şi cel de sănătate ar putea beneficia prin rezultatele acestui proiect de o
reactualizarea a potenţialului geriatric naţional, completat cu un nou tip de tratament şi
influenţând în mod pozitiv turismul României pentru care potenţialul balnear este uriaş dar
nevalorificat. Cum, în general, factorii naturali de cură reprezintă terapii adjuvante importante
în multe categorii de suferinţe, turismul balnear ar putea fi una din direcţiile de dezvoltare ale
acestui domeniu.
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Profit financiar – Dezvoltarea subsecventă a acestui tip de produse ar putea aduce
sustenanţa financiară a businissului în domeniul healthy-aging prin care societatea în
ansamblu devine un beneficiar prin plata taxelor şi impozitelor aferente.
În afara persoanelor în vârstă, o altă categorie de beneficiari ai rezultatelor vor fi staţiunile
balneare, în beneficiul cărora vor fi aduse argumentele ştiinţifice pentru promovarea şi
valorificarea resursei balneare şi a noilor produse healthy-aging. Ţinând cont de respectarea
unor principii de dezvoltare durabilă şi eficientă a resurselor naturale, având în vedere că de
respectarea acestor principii depinde şi viitorul comunităţii, dezvoltarea turistică prezintă un
avantaj subliniat prin venituri, locuri de muncă şi coeziune socială.
Statul Român ar fi un alt beneficiar al rezultatelor acestui proiect atât ca urmare a creşterii
valorii cercetării-dezvoltării într-un domeniu neglijat cum este gerontologia şi
balneoclimatologia cât şi prin vizibilitatea internaţională a unui factor terapeutic natural
important – nămolul terapeutic şi produsele subsecvente.
Valorificarea socială a rezultatelor proiectului vizează impactul demografic al creşterii
longevităţii active şi creşterea rolului social al persoanei în vârstă. Implicarea echipelor de
cercetare în diseminarea pe scară largă a rezultatelor ştiinţifice ale acestui proiect vor avea
rolul de a informa persoanele în vârstă asupra posibilităţilor terapeutice pe care le au ca
rezultat al proiectului.
Valorificarea ştiinţifică rezultă şi din creşterea experienţei echipei în vederea extinderii
cercetărilor asupra geriatriei prin proiecte internaţionale. Ponderea specialiştilor tineri în cadrul
proiectului prin echipele desemnate de fiecare partener pentru a participa la acest proiect sunt
formate în mare parte din tineri, dupa cum se vede şi din CV-urile anexate. Tinerii cercetători
au şansa de a acumula experienţă alături de cercetători experimentaţi. Participarea unor
instituţii de învăţământ superior de prestigiu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj şi
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Biologie, Universitatea Politehnică - asigură
antrenarea tinerilor spre activitatea de cercetare, fiind îndrumaţi să-şi aleagă drept temă a
lucrării de licenţă elemente ştiinţifice din proiect. Vom considera drept un extraordinar
consumator de ştiinţă publicul format din studenţi ai celor trei instituţii participante. Tinerii
specialişti care au participat la elaborarea proiectului au identificat ca fiind foarte atrăgătoare
tematica proiectului pentru abordarea ei în cadrul unor doctorate ştiinţifice.
Efectele economice pot fi văzute la scară microeconomică, prin activitatea economică
desfăşurată de beneficiarul proiectului, dar şi la scară macroeconomică prin relansarea
turismului în România şi prin ameliorarea indicilor demografici, cu impact economic cert.
2.3 Estimarea îmbunătăţirii calităţii vieţii, raportată la performaţa actuală a
produselor, tehnologiilor şi/sau serviciilor
Demografic – România se află de 19 ani în declin demografic. Acest declin demografic nu
şi-a arătat încă rezultatele la nivel economic deoarece aceste generaţii reduse numeric nu au
ajuns încă la vârsta fertilă, moment în care derapajul va fi de necontrolat. Dacă se menţine
actuala rată de fertilitate totală (1,3 copii/femeie), în anul 2050 populaţia activă economic (2064 ani) va ajunge la 9 milioane adica cu 4 milioane mai puţin decât astăzi, iar populaţia de
peste 65 de ani va ajunge la 5 milioane faţă de 3,2 milioane cât este astăzi. Asta înseamnă că
la 100 de persoane adulte (active economic) vor reveni 54 de vârstnici. Dacă la aceasta mai
adăugăm şi numărul tinerilor, se va ajunge la 82 persoane de întreţinut la 100 de persoane
adulte.
Prevenirea bolilor şi prelungirea vieţii sănătoase nu este o sarcină tocmai dificilă, cel puţin
teoretic, dacă reguli simple ar fi riguros urmate [52]: exerciţii fizice, consumul suficient de apă,
menţinerea unei balanţe nutriţionale echilibrate, păstrarea unui mediu sanogen, diagnosticul
timpuriu, păstrarea unei atitudini emoţionale pozitive prin socializare adecvată cu prietenii şi
rudele [7]. În practică, din păcate, lucrurile nu sunt atât de simple.
Pentru multe probleme medicale pe care oamenii le pot avea, cum ar fi alergiile, probleme
pulmonare, dermatologice, reumatismale, ginecologice şi multe altele, dar mai ales pentru
prevenirea bolilor, reducerea stresului, profilaxie şi reconfortare, utilizarea factorilor terapeutici
naturali prin turismul balnear reprezintă o soluţie vizată de comunitatea ştiinţifică internaţională
prin diferiţi experţi, programe medicale, sociale şi de mediu [48].
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Generarea şi exploatarea de cunoaştere au devenit surse vitale ale creşterii bunăstării pe
plan global. Cunoaşterea reprezintă totodată elementul central ce determină competitivitatea şi
ca atare statele lumii, în special cele dezvoltate, s-au angajat în generarea sistematică a
acesteia, dezvoltând sisteme naţionale şi interacţiuni internaţionale tot mai sofisticate.
La nivel internaţional, datele ştiinţifice privind nămolurile şi apele minerale utilizate
terapeutic în diferite afecţiuni medicale sunt relativ puţine şi cu un caracter general. Căutările
noastre prin literatura de specialitate au demonstrat că şi în alte ţări din Europa situaţia este
asemănătoare în ceea ce priveşte argumentarea ştiinţifică a utilizării factorilor naturali
terapeutici în curele balneare. Acest aspect ne determină să credem că acumularea unei
experienţe convingătoare în acest domeniu ştiinţific deschide noi perspective de colaboare la
nivel internaţional. Parteneriatul propus pentru acest proiect maximizează efortul colectiv,
interdisciplinar şi transdisciplinar, de a răspunde unei provocări din lumea ştiinţifică.
Expertiza medical-balneară, geriatrică şi endocrinologică este completată eficient de o
expertiză fizico-chimică, microbiologică, histologică, fiziologică, bio-celulară şi biochimică a
echipelor de cercetare din cele opt instituţii implicate în consorţiu.
Proiectul propus contribuie la creşterea competitivităţii în cercetare-dezvoltare prin
parteneriatul dintre unităţi de cercetare dezvoltare şi IMM-uri cu profil diferit:
balneoclimatologie, biologie şi medicină. Fiecare partener îşi propune să abordeze specific
problematica actuală a îmbătrânirii şi să identifice noi soluţii terapeutice argumentate ştiinţific
prin studii moderne de biologie celulară şi moleculară, de genomică şi proteomică.
Scopul final este obţinerea unui exctract sapropelic cu proprietăţi terapeutice în
geroprotecţie. Proprietăţile terapeutice ale factorilor naturali de cură din Lacul Techirghiol,
respectiv apa minerală şi namolul sapropelic, recunoscute de multă vreme, vor fi fundamentate
ştiinţific în cadrul acestui proiect ceea ce ne va determina să promovăm conservarea şi
consolidarea diversităţii biologice şi ecologice a acestui areal. Se creează astfel premisele
pentru susţinerea de măsuri speciale de protecţie adresate valorificării durabile a acestor
factori naturali.
Eficientizarea sistemului de sănătate publică vis a vis de problema îmbătrânirii va fi
susţinută în cadrul proiectului prin stabilirea unor criterii clare de selecţie a pacienţilor care vor
primi indicaţie de tratament. Cercetările efectuate în cadrul proiectului vor permite dezvoltarea
cunoaşterii mecanismului prin care factorii naturali pot acţiona asupra sistemului biologic
integrativ al procesului de îmbătrânire. Dezvoltarea cunoaşterii sistemelor biologice integrative
ale fiinţei umane se concretizează în cadrul acestui proiect prin elucidarea unor mecanisme
complexe prin care factori de mediu şi geroprotectoarele intervin asupra reglării unor funcţii ale
organismului uman: funcţii de reglaj endocrin, funcţia de răspuns la stres.
Mecanismele de adaptare ale organismului uman la dinamica factorilor de mediu biologic şi
psiho-social reprezintă pentru echipele de cercetători implicate în acest proiect, cadrul
conceptual de referinţă ce permite înţelegerea fenomenului biologic în toată complexitatea sa.
Metodele de investigaţie utilizate pentru elucidarea mecanismelor prin care peloidextractul
obţinut şi produsele geroprotectoare subsecvente acţionează în menţinerea stării de sănătate
a persoanelor vârstnice vor fi bazate pe biologia şi medicina moleculară şi celulară, pe studii
de genomică şi proteomică.
Medicina anti-aging este un domeniu medical relativ nou care se dezvoltă într-un ritm
foarte accelerat. Acest domeniu este unul al aplicării tehnologiilor ştiinţifice şi medicale
avansate în prevenirea, detecţia timpurie, tratatamentul şi cura disfuncţiilor legate de vârstă.
Scopul medicinei anti-aging nu este însă numai acela al prelungirii duratei de viaţă ci mai
ales acela de susţinere a unei vieţii sănătoase o perioadă mai lungă de timp. De aceea
termenul mai des utilizat azi de specialiştii este cel de healthy-aging în loc de anti-aging.
Healthy-agingul este un domeniu clinic ce cuprinde peste 30.000 de specialişti la nivelul a
80 de state la nivel global (conform datelor statistice din 2009). Medicina anti-aging combină
tehnologii biomedicale de diagnostic şi tratament cu intenţia de a depista precoce diferite boli şi
al prescripţiei unui tratament cât mai eficient. Tomografia computerizată, ultrasonografia,
tomografia de emisie pozitronică, tratamentul cu celule stem, ingineria genetică şi
nanotehnologia medicală sunt prin urmare componente ale medicinei anti-aging a căror
importanţă medicală este azi pe deplin înţeleasă.
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Actul medical în staţiunea balneară poate fi orientat spre profilaxie, tratament sau
recuperare şi are o legatură directă cu medicina anti-aging. Staţiunile balneare europene oferă
o gamă diversă de servicii. În prezent, utilizarea factorului natural terapeutic în cadrul serviciilor
desfăşurate sub supraveghere medicală, este însoţit de o serie de tehnici pentru a ajuta
pacienţii să-şi amelioreze starea de sănătate (fizioterapie, kinetoterapie etc.). În fiecare an,
staţiunile balneare europene generează o cifră de afaceri de peste 20 miliarde de Euro.
Angajarea directă a peste 500.000 de persoane şi sprijinirea unui număr suplimentar de
1.2 milioane de locuri de muncă în domenii conexe face ca sectorul să fie unul dintre cei mai
mari angajatori din UE atât în domeniul asistenţei medicale cât şi a turismului - în special în
regiunile în care industria este mai puţin dezvoltată.
Concepţiile şi orientările noi din medicina modernă, ce abordează sănătatea ca un drept
fundamental al omului, introducerea între criteriile de evaluare a sănătăţii a noţiunilor de
calitate a vieţii, stil de viaţă, bunăstare, a determinat o reevaluare a asistenţei medicale din
staţiunile balneo-climatice ca şi a balneologiei în general. Între balneologia tradiţională şi
turismul tradiţional a apărut turismul de reconfortare, turismul de sănătate sau curele de
sănătate profilactice, care au la bază calitatea vieţii, strâns împletită cu apărarea sănătăţii şi un
raport psiho-fizic valid, avute în vedere şi de medicina healthy-aging.
Noile criterii de evaluare arată saltul uriaş înregistrat în terapia cu factori naturali de cură,
de la perioadele de criză când i se reproşa lipsa unei fundamentări ştiinţifice solide,
metodologia utilizată fiind bazată în cea mai mare parte pe empirism, la multiplele studii şi
cercetări ştiinţifice care au dovedit eficienţa curelor terapeutice şi de recuperare în diferite
grupe de afecţiuni, pe baza unei metodologii complexe.
Evaluarea modernă a sănătăţii, a bunăstării, a calităţii vieţii, impune continuarea şi
dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, pentru stabilirea mecanismelor de acţiune şi a
efectelor curative ale factorilor terapeutici naturali. Sunt considerate prioritare cercetările
asupra metodologiei şi efectelor „curelor de sănătate”, care reprezintă cel mai important
domeniu al profilaxiei primare a bolilor majore din patologia legată de modul de viaţă în
civilizaţia noului mileniu. Gradul de conştientizare a potenţialului de dezvoltare a turismului
balnear în conjunctură cu utilizarea avantajelor strategice oferite de cercetare ştiinţifică a
factorilor naturali este, din păcate, foarte redus.
Aplicarea celor mai multe dintre măsurile anti-aging se bazează pe ideea simplă dar
logică prin care se consideră că îmbătrânirea este determinată numai de procesele biologice
care influenţează negativ funcţionarea organismului. Consecinţa terapeutică a acestei idei este
faptul că intervenţia corectivă asupra proceselor biologice legate de mecanismul îmbătrânirii
vor avea rezultate favorabile şi vor avea efecte pozitive asupra longevităţii active.
În practică lucrurile nu sunt numai în această variantă. Stresul oxidativ corelat cu
fenomenul de îmbătrânire combătut prin utilizarea excesivă a antioxidanţilor reprezintă un
exemplu care arată că intervenţia în biologia organismului trebuie să vizeze balanţa şi nu doar
un singur taler.
Etica utilizării subiecţilor umani se va supune aprobării Consiliului Ştiinţific şi Medical de
Etică. Activitatea acestuia se va concretiza, din acest punct de vedere, prin respectarea
normelor de protecţie, obţinerea consimţământului informat, protecţia datelor personale şi
manipularea în siguranţă a probelor biologice.
Etica utilizării animalelor în experimentele ştiinţifice are la bază următorul cadru
legislativ: Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, OG 37/2002 şi Legea 471/2002 privind
protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.
Etica protecţiei mediului ne obligă la respectarea normelor privind gestionarea deşeurilor
rezultate în urma activităţii de cercetare, conform OUG 195/2005, Legea 265/2006, OUG
57/2007, OUG 114/2007, în raport cu OMS nr. 1226/2012 privind protecţia mediului.
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2.4 Integrarea proiectului cu strategia de dezvoltare a întreprinderilor partenere
Viziunea firmei SC Biosafety SRL-D este de a dezvolta un laborator modern de cercetări
şi analize medicale şi biologice prin care să ofere servicii specializate, atât pacienţilor, prin
analize de laborator cu rol diagnostic, cât şi firmelor din industria farmaceutică, alimentară sau
cosmetică, prin analize fizico-chimice, microbiologice şi biologice cu rol în testarea calităţii şi
siguranţei produselor alimentare, cosmetice sau medicamentelor. De asemenea, SC Biosafety
SRL-D îşi propune să dezvolte biotehnologii inovatoare pentru obţinerea de noi produse cu rol
terapeutic, aşa cum prevede statutul său. Din punct de vedere strategic, SC Biosafety SRL-D
este localizată în Bucureşti, oraş cu dezvoltare economică importantă, cu 10 procente din
populaţia Romaniei şi cu un număr semnificativ de societăţi comerciale care vor reprezenta
posibili clienţi ai firmei.
Sanatoriul Balnear Techirghiol are propria strategie de a dezvolta sectorul balnear şi de
a îmbunatăţi calitatea serviciilor pe care le oferă, noua gama PELOVITAL putând reprezenta
un plus de valoare pentru serviciile medico-balneare şi profilactice oferite în sectorul balnear.
Subdezvoltarea sistemului medical, continua subfinanţare, trecerea spitalelor în
subordinea consiliilor locale au creat oportunităţi pentru dezvoltarea sectorului medical privat
care a ajuns în 2010 la nivel naţional la 420 milioane de euro. Până în 2015 se estimează o
piaţa a serviciilor medicale de un miliard de euro. Investiţiile sunt masive, marile firme se
concentrează pe construcţia de spitale private: Arcadia Hospital din Iaşi realizat cu o investitie
de 20 milioane de euro, Memorial Hospital din Bucuresti cu 112 paturi în rezerve de lux de una
şi două paturi, cu laborator propriu de analize, tomografie, radiologie, mamografie, endoscopie
şi ecografie de înaltă rezolutie, inclusiv asistentă medicală ambulatorie pentru toate
specialităţile medicale, Athena din Timişoara - investiţie de 12 miloane de euro, Euroclinic
Hospital din Bucureşti, primul spital privat din capitală, inaugurat in 2005. Sanador va investi
40 de milioane de euro în construcţia unui spital privat tot în Bucureşti, MedLife a anunţat că va
demara construcţia unui spital de mari dimensiuni care va include o unitate de primiri urgenţe,
cinci săli de operaţie şi 140 de paturi, iar Medicover va construi un nou spital privat de 50 de
milioane de euro.
Pro Life Clinics - policlinică privată înfiinţată în februarie 2009, având ca obiect de
activitate prestarea de servicii medicale de specialitate, în Iaşi, este în acest moment cel mai
mare furnizor privat de servicii medicale din această regiune. Clinica cuprinde peste 25 de
specialităţi, printre care, de interes pentru actualul proiect sunt: Geriatrie, Genetică medicală,
Ortopedie, Reumatologie, Medicină Fizică şi Recuperare medicală, Neurologie, Medicină
Internă, Cardiologie, Endocrinologie, Dermatologie, Imagistică medicală, etc. Pro Life Clinics
devine un posibil furnizor al tratamentelor cu noile produse healthy-aging, strategia de
dezvoltare ulterioară înglobând promovarea gamei PELOVITAL pentru creşterea calităţii şi
cantităţii de servicii medicale şi profilactice în regiunea Moldovei.
2.5 Proprietate intelectuală
Biosafety ca iniţiator al proiectului şi generator al ideii acestuia, are dreptul de utilizare
nelimitată a metodei terapeutice cu ajutorul extractului sapropelic obţinut din nămolul prelevat
din Lacul Techirghiol şi a comercializării produselor geroprotectoare ale gamei PELOVITAL.
Cercetarea asupra efectelor terapeutice ale noilor geroprotectoare, generând drepturi de
proprietate intelectuală, acestea vor fi proporţional stabilite cu nivelul de activitate ştiinţifică
depus de partener.
Normele deontologice ale cercetării universitare se asigură prin practicile tradiţionale
privind citarea rezultatelor ştiinţifice, recunoaşterea paternităţiilor, asigurarea dreptului de
proprietate intelectuală al autorilor de publicaţii ştiinţifice, inclusiv cele electronice, critica
publică a rezultatelor ştiinţifice şi delimitarea ei de persoană, asigurarea şi încurajarea dreptului
la replică, măsuri specifice asiguratorii de prioritate şi protejare a secretului de lucru,
neacceptarea plagiatului, a reproducerii parţiale a unor lucrări anterioare, preluarea unor date
ştiinţifice fără precizarea sursei, precum şi prevederile Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor
şi drepturile conexe.
Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor publicate şi brevetate în cadrul proiectului
aparţine cercetorilor implicaţi în implementarea proiectului, într-o proporţie egală cu aportul
fiecăruia, agreeat de toţi membrii echipei cooptate în implementarea proiectului.

18/87

3. Descrierea consorţiului
3.1 DIRECTORUL DE PROIECT
Constantin Munteanu, 35 ani, Doctor în biologie din 2010

•
Din iulie 2008 - Cercetător Ştiinţific, III – Biolog sp. la Institutul Naţional de Recuperare, Medicină
Fizică şi Balneoclimatologie, Bucureşti, implicat în cercetarea ştiinţifică în domeniul fiziologiei,
coordonare proiecte, coordonare laborator.
•
Din 17.03.2011 - Administrator la S.C. BIOSAFETY SRL, împreună cu Hrişcă Marian
•
Secretar General – Asociaţia Română de Balneologie;
•
Din noiembrie 2010 - Director al Editurii Balneare
Perfecţionare:
2002 Bursa ERASMUS, Max Planck Institute, Andechs, Germania, Human Ethology
2003 Curs - Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “N. Simionescu”, curs de perfecţionare: “De la
biologia celulară la medicina secolului XXI”
2004 Neuroscience Course, International Brian Research Organization, Facultatea de Biologie,
Universitatea din Bucureşti,
2011 FORMATOR – Certificat de absolvire Seria G, Nr. 00218009
Proiecte de cercetare şi contracte de cercetare relevante pentru acest proiect
•
„Corelaţie între impactul sistemic al apelor minerale bogate în litiu şi modificările
moleculare induse celulelor gliale in vitro” – Programul VIASAN, Director de proiect; Proiect în
valoare de 30.000 EURO finanţat de Academia de Ştiinţe Medicale, 2003-2005
•
„Studiul la nivel celular şi molecular al efectelor radiaţiei laser asupra celulelor normale
şi patologice” – Programul VIASAN, Executant, proiect coordonat de Dr. Gabriela Zamfirescu,
2003-2004
•
„Mecanisme de protecţie hormonală a cardiomiocitelor supuse stressului oxidativ” –
Programul VIASAN, Executant, proiect coordonat de Dr. Gabriela Zamfirescu, 2004-2006
•
„Studii in vitro privind mecanismul fibrogenezei induse de citotoxicitatea metalelor” Programul CERES, Executant, proiect coordonat de Prof. Dr. Dana Iordăchescu, 2004-2006;
•
PARTENERIATE: Studiu complex medico-biologic în vederea utilizării inovative a
factorilor potenţial terapeutici din salină şi peşteră în sănătate şi turism balneoclimatic;
soluţii de modelare a acestora, Executant, proiect coordonat de CP II, Dr. Iuri Gh. Simionca,
2008-2011
•
PROIECTE DEPUSE LA PROGRAMUL EUROPEAN FP7 pentru evaluare (nefinanţat):
Lithium, mineral waters and human health – LITHIUM, Proposal ref. number: 201685
•
Contract nr. 5/21.06.2011 încheiat între SC Biosafety SRL şi SC Orvell SRL privind
desfaşurarea unor servicii bio-medicale de analiză şi cercetare a calităţilor terapeutice a APEI
MINERALE MARIA de la Malnaş-Băi în vederea etichetării, promovării şi comercializării ulterioare
a produsului, verificând îndeplinirea normelor calitative de biosiguranţă pentru consum uman.
Coordonator al contractului;
•
Contract 6477 /21.06.2011 încheiat între SC ROMAQUA GROUP SA şi INRMFB, privind
analiza fizicochimica si microbiologica cu buletin tip INRMFB a probelor de apa minerală naturală
de la sursele Borsec şi Borsec Faget, Borsec, judeţul Harghita şi Studiul clinic privitor la efectele
apei minerale naturale de la sursele Borsec şi Borsec Faget asupra pacienţilor cu sindrom
metabolic. Responsabil de contract;
•
Contract nr. 600/2011 încheiat între SC TURDA SALINA DURGAU SA şi INRMFB, având ca
obiect: Studiul complex clinic şi experimental asupra unor pacienţi cu astm/ bronşită cronică
obstructivă şi al parametrilor mediului subteran din Salina Turda cu relevanţă speleoterapeutică,
coordonat de Dr. Simionca Iuri
Publicaţii relevante:
1. Ape minerale litinifere / Constantin Munteanu, Diana Munteanu. - Bucureşti : Editura Balneară,
2011, ISBN 978-606-92826-0-1, DOI: http://dx.doi.org/10.12680/978-606-92826-0-1;
2. Nămolul terapeutic / Constantin Munteanu. - Bucureşti : Editura Balneară, 2012, ISBN 978-60693159-1-0;
3. Cercetarea ştiinţifică a factorilor naturali terapeutici / Constantin Munteanu, Delia Cinteză. Bucureşti : Editura Balneară, 2011, ISBN 978-606-92826-8-7;
4. Constantin Munteanu, Diana Munteanu, Delia Cinteză - GSK-3β expression after treatment of
glial cells with lithium and Maria lithium mineral water from Malnaş-Băi, MAEDICA- Journal
of Clinical Medicine, Vol.4, nr.2, 2009, p. 106-113, ISSN: 1841- 9038;
5. Munteanu Constantin;Therapeutic mineral waters, Balneo Research Journal, Vol.2, No.2, pp.52
(2011), pISSN: 2069-7597, DOI: http://dx.doi.org/10.12680/balneo.2011.1011v
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3.2 STRUCTURA CONSORŢIULUI
CO – SC Biosafety SRL-D este un concept ce a apărut în România din nevoia de
protecţie a factorului uman implicat în procesul de muncă, în corelaţie cu protejarea mediului,
iar implementarea acestuia în practică se realizează prin trei direcţii de dezvoltare:
•
Cercetare, dezvoltare, certificare biosiguranţă şi biotehnologie
•
Laborator de încercări şi analize medicale
•
Formare profesională în domeniul sănătăţii
Aceste direcţii sunt în conformitate cu principiile de dezvoltare a Uniunii Europene şi au ca
scop siguranţa în muncă, protejarea mediului înconjurător şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Biosafety promovează valorile cercetării multidisciplinare în ştiinţele vieţii şi promovarea
implementării în practică a rezultatelor acestor cerecetări.
Biosafety are misiunea de a accelera cercetarea şi educaţia în domeniul biotehnologiei,
biosiguranţei şi biosecurităţii în muncă cu potenţial pentru translarea cunoştinţelor
fundamentale biomedicale în noi strategii de cercetare şi prevenţie a riscurilor în muncă.
Societatea Biosafety îşi asumă ca obiective fundamentale:
•
Dezvoltarea domeniilor de cercetare multidisciplinară cu aplicabilitate pe termen
scurt şi mediu în domeniul biotehnologiei şi sănătăţii;
•
Integrarea la nivel de strategie şi infrastructură a activităţii de cercetare;
•
Formare profesională, inclusiv programe de formare şi susţinerea carierei în
cercetare pentru noi cercetători în domeniu;
•
Promovarea/ facilitarea parteneriatelor între cercetare şi industrie;
•
Investigaţii ale statusului populaţional de sănătate.
Societatea Biosafety este constituită din fonduri private, iar personalul are studii
superioare: doctor în biologie, doctor în ştiinţa mediului, inginer specializat în securitate
alimentară, medic rezident specialitate „Medicină de recuperare şi balneologie”.
Biosafety promovează servicii moderne de cercetare şi de analize medicale şi biologice
adresate atât pacienţilor, prin analize de laborator cu rol în diagnostic, cât şi firmelor din
industria farmaceutică, alimentară sau cosmetică, prin analize fizico-chimice, microbiologice şi
biologice cu rol în testarea calităţii şi siguranţei produselor alimentare, cosmetice sau
medicamentelor.
Misiunea asumată de asociaţii fondatori este aceea de a dezvolta servicii specializate
pentru diagnostic de laborator, de a organiza o structură de certificare a biosecurităţii
produselor, persoanelor, a spaţiilor şi a sistemelor biotehnologice utilizate industrial, oferind o
consultanţă specializată în domeniul biotehnologic, transpusă în strategii de biosecuritate şi
elaborarea programelor de formare profesională în domeniul biosiguranţei şi biosecurităţii în
muncă. Din punct de vedere strategic, SC Biosafety SRL-D este localizată în Bucureşti, oraş
cu dezvoltare economică importantă, iar componenţa de cercetare şi de formare profesională
se desfăşoară la sediul societăţii, în laboratoarele INRMFB şi în spaţiile partenerilor.
Viziunea asociaţilor este bazată pe dezvoltarea unui brand al calităţii şi siguranţei
produselor, persoanelor, spaţiilor şi sistemelor de management în conformitate cu principiile
Uniunii Europene.
P1 - Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, din
subordinea Ministerului Sănătăţii este la acest moment singura instituţie abilitată legal în
cercetarea şi certificarea calităţii terapeutice a factorilor naturali şi a bazelor balneare de
tratament, având competenţă legală privind studiul complex al factorilor naturali terapeutici,
stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 109 / 2000, aprobată prin Legea. 343 / 2002. La nivelul
său, există peste 15 proiecte la numai 20 de cercetători.
Unicitatea profilului de cercetare al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi
Balneoclimatologie determină o abordare strategică specială asupra potenţialului pe care
această instituţie îl are în descoperirea unor noi factori cu potenţial terapeutic, în certificarea
valorii terapeutice a factorilor utilizaţi în prezent în staţiunile balneare, avându-se în vedere
dinamica lor şi faptul că în timp proprietăţile lor fizico-chimice şi terapeutice se modifică. Este
de asemenea imperios necesară corelarea cu datele ştiinţifice medicale actuale a utilizării
factorilor în afecţiunile corespunzătoare, asupra cărora au un real efect terapeutic.
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P2 - Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol este o instituţie sanitară publică
înfiinţată prin decizia 129/1972, în a cărui structură funcţionează nucleul de cercetare privind
eficienţa tratamentelor naturiste cu nămol şi apă din lacul Techirghiol înfiinţat prin OMS
605/29.05.2006. De asemenea, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol este înscris în
Registrul Potenţialilor Contractori, cu număr de înregistrare sbrt002, iar domeniul de activitate
conform clasificării UNESCO este: domeniul 32 ştiinţe medicale (3201 ştiinţe clinice; 3204.04
reabilitare; 3205.09 reumatologie; 3289 altele-balneologie; 3201.07 geriatrie), având şi cod
CAEN 8610 asistenţă medicală, 7219 cercetare ştiinţifică.
Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol este implicat în activitatea de cercetaredezvoltare având ca misiune principală şi ca direcţii de cercetare realizarea de tehnologii,
produse şi servicii inovative adresate unor probleme complexe de sănătate şi crearea
mecanismelor de implementare în bazele de tratament şi SPA din staţiunile balneare din ţară
pentru eficientizarea sistemului de sănătate publică precum şi dezvoltarea de terapii medicale
cu apă din lac şi nămol sapropelic.
În ultimii ani Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol a obţinut multiple premii
internaţionale, dintre care: medalia de aur Eureka 2002, obţinută la Salonul de Inventică şi Noi
Tehnologii de la Bruxelles; medalia de aur şi premiul Vladislav Fadeev din Rusia obţinută la al
35-lea Salon de Inventică şi Noi Tehnologii de la Geneva 2007; medalia de bronz şi premiul de
elită al Academiei Iraniene obţinut la Bucureşti 2007, în cadrul Salonului Internaţional de
Inventică, Cercetare Ştiinţifică şi Noi Tehnologii; medalia de aur pentru succesul activităţilor
SPA, din partea Asociaţiei SPA din Rusia, acordată la Conferinţa Naţională de Neurochirurgie
şi Neuroreabilitare cu participare internaţională, obţinută la Mamaia, România în Septembrie
2009; certificatul de merit pentru cel mai bun cercetător în medicină termală, obţinut la al 62-lea
Congres Ştiinţific Internaţional al Federaţiei Mondiale de Hidroterapie şi Climatoterapie din
Yokohama, Japonia, Noiembrie 2009; premiul Federaţiei Mondiale de Hidroterapie şi
Climatoterapie pentru cel mai bun SPA obţinut în Tunisia în Noiembrie 2010; premiul Federaţiei
Mondiale de Hidroterapie şi Climatoterapie pentru o abordare corectă a tratamentelor naturale
obţinut în Slovenia în Octombrie 2011, etc.
Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol a fost implicat în 11 proiecte de cercetare
ştiinţifică, dintre care enumerăm: Cercetări multidisciplinare pentru realizarea de echipamente
mecatronice inteligente de maso-chinetoterapie vectorială, proiect nr. 1494, programul 5
inovare 2008, modul 1: Dezvoltare produs-sisteme; Thermal Bath for Ageing Peoples,
parteneriat Leonardo da Vinci, nr. LLP-LdV/PAR/2011/RO/125.
P3 – Pro Life Clinics, Iaşi, Policlinica privată Pro Life Clinics s-a înfiinţat în februarie
2009, având ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale de specialitate, în Iaşi, fiind
în acest moment cel mai mare furnizor privat de servicii medicale din această regiune. Clinica
cuprinde peste 25 de specialităţi, printre care, de interes pentru actualul proiect sunt: Geriatrie,
Genetică medicală, Ortopedie, Reumatologie, Medicină Fizică şi Recuperare medicală,
Neurologie, Medicină Internă, Cardiologie, Endocrinologie, Dermatologie, Imagistică medicală,
etc. Pro Life Clinics desfăşoară pe lângă servicii medicale în Ambulator şi servicii de
Spitalizare de zi pentru Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, Diabet zaharat, Boli de
nutriţie şi de metabolism, Cardiologie. Desfaşurarea studiilor clinice este autorizată de
Ministerul Sănătăţii. Din 2013 îşi dezvoltă un sistem propriu de cercetare ştiinţifică în domeniul
biotehnologiei şi farmacologiei ce va fi condus de responsabilul de proiect din partea P3.
P4 - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca este
una din cele mai importante şi mai apreciate Universităţi din România. Cercetarea stiinţifică
reprezintă una dintre misiunile asumate prin Carta Universităţii, urmărindu-se promovarea
interesului şi performanţei în cercetarea ştiinţifică bio-medicală, necesitatea creşterii rolului şi
implicării socio-economice a universităţii. Activitatea de cercetare se desfaşoară în toate
catedrele, departamentele şi centrele de excelenţă. Au fost câştigate la nivel de universitate
foarte multe granturi respectiv proiecte CEEX, IDEI, Parteneriate, Proiecte europene PC7,
POS-CCE, postdoctorale PNII.
P5 - Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Biologie, unitate de învăţământ
superior integrată în reţele ştiinţifice internaţionale, cum ar fi SOCRATES, TEMPUS,
COPERNICUS, CEEPUS, TEMPRA, PHARE sau TACIS.
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Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară a fost fondat în Decembrie 2007 prin
unirea resurselor umane şi infrastructurii a departamentului de învaţământ de Biochimie şi
Biologie Moleculară, a centrului de cercetare (multi user) în Biologie Moleculară cu (MURCMB) şi a centrului de cercetare în Biochimie şi Bilogie Moleculară (RCBBMB). Centrul de
cercetatre multi user în Biologie moleculară (BCUM-BM) a fost fondat în anul 2002. Acesta
reprezintă rezultatul de succes a proiectului CNCSIS de tipul B, finanţat de Banca Mondială şi
Banca Eurpeană pentru Reconstrucţie-Dezvoltare. Cel de al doilea centru, centrul de cercetare
în Biochimie şi Biologie Moleculară (CCBBM) a fost fondat în anul 2001 ca unitate funcţională
a Facultăţii de Biologie. În acest centru activităţile în domeniile abordate sunt efectuate la cel
mai înalt nivel ştiinţific şi profesional. În cadrul departamentului s-au desfăşurat numeroase
proiecte de înaltă importanţă, cu rezultate ştiinţifice deosebite. Rezulatele au fost valorificate
atât prin publicaţii ştiinţifice internaţionale cu impact, numeroase conferinţe internaţionale,
brevete, cărţi. Direcţiile de cercetare ale departamentului DBBM sunt: biodiversitate genetică,
filogenie moleculară, genotipare umană şi animală folosind microsateliţi şi mADN,
caracterizarea moleculară a diferitelor patologii umane, toxicologie moleculară, biomateriale,
inginerie tisulară, biocompatibilitate, biotehnologii moleculare. Printre cele mai reprezentative
proiecte pot fi amintite UEFISCDI 2012, CNCSIS 2010, Grantul Naţionale II - 2008, CEEX,
proiect Bilateral România - Cipru, 2004-2006 Programul Viasan / grant 427/2004 intitulat
"Studii asupra unor proteine de stres în hipertrofia ventriculară experimentală indusă de
isoproterenol şi evaluarea efectului curativ-profilactic al unor produse naturale cu proprietăţi
antioxidante" (HIP); 2005-2007 Programul CEEX / CALIST /grant 6109/2005 intitulat
"Dezvoltarea unor produse naturale standardizate pe bază de polifenoli prin studii de
biodisponibilitate" (HYPCUM), 2008-2010 Programul PN II / grant 62-068, "Fitopreparate,
prebiotice şi producţia de biocombustibili prin procesarea complexă a sorgului zaharat"
(ZYSOPROD), 2003-2005 "O nouă abordare în investigarea originii maladiilor mitocondriale
utilizând sisteme ale complexului I respirator bacterian drept model" (grant internaţional
Programul CoopBil România-Grecia). Rezultatele au fost valorificate prin articole ştiinţifice
publicate în reviste internaţionale şi două brevete acceptate: „Procedeu de activare a
proliferării celulare, cu efect asupra regenerării ţesutului ars şi rănit, şi a metaloproteinazelor
tisulare, sub acţiunea levanului produs de către bacteria Zymomonas mobilis crescută pe
extracte de sorg zaharat (Sorghum bicolor var saccharum)“, Nr A/01357/08.12.2011 şi „Metoda
imagistică pentru caracterizarea morfologică a celulelor sanguine prin utilizarea unui nou
marker fluorescent-Hipericina“, 116187 AO, A61K49/00,G01N33/49, A61B5/0275, 17.11.2010.
Dintre articolele ştiinţifice publicate în direcţia propusă pot fii amintite următoarele: “STUDII
PRIVIND FERMENTAREA ALCOOLICA A GLUCIDELOR DIN EXTRACTUL DE SORG ZAHARAT UTILIZAND
TULPINI DE ZYMOMONAS MOBILIS”, Lucrări ştiinţifice USAMVB, seria B, vol. LIII, pag. 768-774

(2009); “Zymomonas mobilis levan production in the presence of antimetabolic agents“,
Simpozion dedicat Anului international al Biodiversitatii, Iasi, Analele ştiinţifice ale “Universităţii
Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Secţiunea Genetică şi Biologie Moleculară, TOM XI, 2010,
pag.7-13, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi (2010); “Studies regarding
chaotropic effects of sodiun perclorate on Zymomonas mobilis bacterial membrane“,
Simpozion dedicat Anului internaţional al Biodiversităţii, Iaşi, Analele ştiinţifice ale “Universităţii
Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Secţiunea Genetică şi Biologie Moleculară, TOM XI, 2010, pag.
15-24, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi (2010); “Studying the aging of banked
erythrocytes using a fluorescemce marker, hypericin “, Simpozion dedicat Anului internaţional
al Biodiversităţii, Iaşi, Analele ştiinţifice ale “Universităţii Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi,
Secţiunea Genetică şi Biologie Moleculară, TOM XI, 2010, pag.183-196, Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi. (2010); ” Zymomonas mobilis levan is involved in
metalloproteinases activation in healing of wounded and burned tissues”, Scientific Papers:
Animal Science and Biotechnologies, 44 (1) (2011); „A sucrose-hypertolerant mutant
Zymomonas mobilis strain is a high levan producer”, Romanian Biotechnological Letters (RBL,
nr.3, ISI, 2012)’; “Study on alcoholic fermentation of sweet sorghum extract by Zymomonas
mobilis”, Revista de Chimie (ISI, 2012). Ariile de interes major al departamentului constau în
obţinerea şi caracterizarea compuşilor naturali cu activitate biologică, biochimia membranelor,
biotehnologie şi bioinginerie moleculară.
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P6 - Universitatea POLITEHNICA Bucureşti - Echipa partenerului Universitatea
POLITEHNICĂ Bucureşti are o importantă experienţă în domeniul studiilor privind biochimia
radicalilor liberi, fapt dovedit de publicarea în calitate de coautori a unui număr de 7 articole ISI
în reviste naţionale şi internaţionale (Biochimie, Applied Physiology Nutrition and Metabolism,
Pharmacological Reports, Annals of Clinical Biochemistry, Acta Biochimica Polonica,
Farmacia), precum şi a unui număr de 6 abstracte la conferinţe internaţionale (conform CVurilor).
Experienţa responsabilului de proiect în studiul biochimiei radicalilor liberi în patologia
umană a fost dobândită şi prin elaborarea unei teze de doctorat în acest domeniu, precum şi a
implicării în derularea a şapte proiecte naţionale cu tematică similară.
Unul dintre membrii echipei noastre (Carmina Buşu) a realizat un stagiu doctoral de trei
ani (2009 – 2012) la Departamentul de Fiziologie Celulară şi Moleculară al Facultăţii de
Medicină al Universităţii de Stat Louisiana, Shreveport, SUA. În cadrul acestui stagiu doamna
Buşu s-a specializat în tehnici spectrofotometrice şi cromatografice de investigare a statusului
redox în linii celulare de celule endoteliale vasculare cerebrale.
Datorită experienţei în domeniul radicalilor liberi, membrii echipei vor realiza în cadrul
proiectului determinări ale unor markeri de stres oxidativ. Realizarea determinărilor propuse
este posibilă datorită faptului că partenerul Universitatea POLITEHNICĂ Bucureşti posedă o
dotare corespunzătoare, ce permite realizarea în condiţii optime a tuturor testelor de laborator.
P7 – INOE 2000
Înfiinţat în anul 1996 şi reacreditat în 2008, institutul are ca activitate de bază cercetări în
domeniul proceselor fizice şi tehnicilor specifice şi complementare sistemelor care emit,
modulează, transmit şi recepţionează radiaţia optică, vizând aplicaţii în optoelectronică.
Institutul desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi de interes
naţional, care privesc asigurarea cerinţelor impuse de restructurarea economiei naţionale şi a
vieţii sociale: cercetare în domeniul fizicii, matematicii, chimiei şi biofizicii, realizarea unor
modele experimentale, platforme şi staţii pilot, tehnologii, standuri de măsurare şi control,
etaloane, tehnologii neconvenţionale cu rol de suport pentru cercetările multidisciplinare.
3.3
Complementarităţi şi sinergii în cadrul consorţiului
Ponderea specialiştilor tineri în cadrul proiectului – Echipele desemnate de fiecare
partener pentru a participa la acest proiect sunt formate în mare parte din tineri, dupa cum se
vede şi din CV-urile anexate. Tinerii cercetători au şansa de a acumula experienţă alături de
cercetători experimentaţi. Participarea unor instituţii de învăţământ superior de prestigiu:
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj şi Universitatea din Bucureşti – Facultatea de
Biologie, Universitatea Politehnică asigură antrenarea tinerilor spre activitatea de cercetare,
fiind îndrumaţi să-şi aleagă drept temă a lucrării de licenţă elemente ştiinţifice din proiect. Vom
considera drept un extraordinar consumator de ştiinţă publicul format din studenţi ai celor trei
instituţii participante. Tinerii specialişti care au participat la elaborarea proiectului au identificat
ca fiind foarte atrăgătoare tematica proiectului pentru abordarea ei în cadrul unor teme de
doctorat.
Complementaritatea dintre parteneri este reflectată prin fluxul informaţional al
proiectului, având în vedere implicarea partenerului P2 de la Techerghiol în prelevarea
probelor de nămol ce ajung să fie caracterizate şi utilizate în obţinerea peloidextractului în
cadrul laboratoarelor de cercetare ale P1 şi de la care probe biologice în urma desfăşurării
experimentelor pe animale şi pe culturi de celule ajung să fie cercetate apoi în cadrul
laboratoarelor de cercetare ale P5, P6 şi P7, datele experimentale fiind apoi preluate de P3 şi
prelucrate statistic şi analizate matematic. Produsele obţinute ajung la faza de testare clinică
prin contribuţia partenerilor P1, P2, P3 şi P4, cu structuri clinice bine dezvoltate.
Colaborarea dintre parteneri la realizarea acestui proiect corespunde unui nivel de
încredere ridicat între aceştia, fapt demonstrat prin proiectele comune desfăşurate în trecut şi
prin perspectivele comune de asociere în cadrul unor viitoare teme de cercetare.
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4.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Structura organizaţională şi mecanismele decizionale din cadrul proiectului.
Consiliul Ştiinţific şi Etic – este alcătuit din directorul de proiect şi responsabilul fiecărui
partener din cadrul consorţiului.
Comitetul administrativ coordonează activităţile echipelor de implementare a proiectului
fiind format din personal al coordonatorului şi cuprinde:
1. Director de proiect – asigură implementarea unui sistem de management eficient,
respectarea termenelor impuse de realizare a etapelor proiectului şi derulare a activităţilor şi
subactivităţilor, supraveghează derularea contractelor de achiziţii şi a activitaţilor
subcontractate, elaborează criteriilor de selecţie a experţilor de la nivelul partenerilor, asigură
sinergia acţiunilor din parteneriat.
2. Asistent proiect – asigură comunicarea între membrii echipei de management şi este
implicat în fluxul de documente, coordonează logistic activitaţile partenerilor şi experţilor şi
asigură suportul logistic pentru implementarea etapelor proiectului.
3. Director financiar / contabil – asigură managementul financiar al proiectului,
supervizează contabilitatea proiectului, mentine echilibrul între buget şi cheltuieli, întocmeşte
rapoartele financiare, realizează control financiar preventiv, supervizează achiziţiile şi
derularea operativă a cheltuielilor conform bugetului, desfaşoară procedurile de achiziţie,
asigură contabilitatea primară a proiectului, efectuarea plaţilor şi a transferurilor bancare
aprobate.
4. Responsabil comunicare – este responsabil pentru acţiunile de informare şi
publicitate şi de respectarea cerinţelor de vizibilitate ale proiectului. Participă la informarea
mediului extern interesat de rezultatele şi activitaţile proiectului.
Consiliul medical este format din corpul medical imlicat în derularea proiectului şi are
rolul de a evalua, aviza şi aproba activităţile clinice din proiect.
Activităţile orizontale privind implementarea proiectului:
1. Conducerea şi managementul proiectului în raport cu necesităţile de implementare,
timpul alocat şi rezultatele urmărite;
2. Elaborarea şi operaţionalizarea unui sistem de management al calităţii necesar
monitorizării şi evaluării nivelului de implementare al proiectului;
3. Activitate pregătitoare: asigurarea bazei logistice (echipe de implementare,
colaboratori, sistemul informatic de prelucrare a datelor), definitivarea metodelor de lucru,
identificarea materialelor necesare;
4. Derularea achiziţiilor necesare, planificate în cadrul proiectului;
5. Stabilirea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a activităţilor proiectului şi a impactului
lor în sectorul balnear;
6. Comunicarea între partenerii consorţiului de implementare şi între membrii echipei
manageriale a proiectului, precum şi între echipa managerială şi echipele de lucru constituite în
cadrul poroiectului;
7. Organizarea unor ateliere de lucru pentru dezbaterea problemelor identificate în
cadrul evaluărilor periodice;
8. Organizarea unor acţiuni privind rolul proiectului în dezvoltarea serviciilor de turism
balnear din România;
9. Organizarea evenimentelor de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului în
perioada de implementare a proiectului;
10. Elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului balnear prin utilizarea avantajelor
strategice oferite de calificarea resursei umane implicată în sectorul balnear;
11. Acţiuni promoţionale privind diseminarea strategiei de dezvoltare a turismului balnear
prin utilizarea avantajelor strategice oferite de cercetarea ştiinţifică;
12. Evaluarea proiectului – audit intern şi extern - analiza rezultatelor şi identificarea
mijloacelor de sustenabilitate ale proiectului, fiind prospectate variante strategice pentru
asigurarea dezvoltării ulterioare a proiectului.
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Schema de realizare a proiectului

Analize microbiologice
Analize chimice şi fizico-chimice
Fracţionari ale peloidului
Obţinere/caracterizare extract

Obţinerea şi
caracterizarea unui
peloidextract din
nămolul de Techirghiol

P
R
O
I
E
C
T

P5 - UNIV. BUC

P6 POLITEHNICA

Proiectarea experimentelor şi
elaborarea protocoalelor
experimentale;
Realizarea modelului terapeutic
Experimentarea noilor produse

Analiza
farmacodinamică şi
elaborarea noilor
metode de utilizare
terapeutica a
produselor dezvoltate

P1 - INRMFB

P2 SANATORIUL

DIRECTOR DE PROIECT

P4 – UMF Cluj

Comunicare: Scrisã; Fax, Telefon;
internet (e‐mail, pagina web a
proiectului, Google –Docs), întâlniri,
şedințe de lucru, workshop‐uri

Consiliul Medical
monitorizare

Comitetul Administrativ

Consiliul Ştiinţific

Planul Strategic

evaluare

Echipe de lucru

raportare

Programul de lucru

Obiectiv 1

Cercetări clinice
Selecţia loturilor de
pacienţi
Diagnostic şi evaluare
Tratament geriatric
Diseminarea rezultatelor

P3 PROLIFE CLIN

Analiza impactului asupra sănătăţii
Realizarea studiului clinic ;
Analiza datelor obţinute
Diseminarea rezultatelor ;
Patentarea si autorizarea noilor
produse şi terapii

Stabilirea eficienţei
clinice a noilor metode
terapeutice de tip
healthy-aging

Analiza date din literatură
Analize microbiologice
Analize fizice/fizico-chimice
Studii farmacodinamice
Studii pe animale de lab.
Studii la nivel celular
Studii la nivel molecular
Indice vârstă biologică
Analiza matematică
Interpretare date exp.
Modele ştiinţifice

P7 – INOE2000

Formularea ipotezelor terapeutice ;
Elaborarea modelului conceptual
Proiectarea experimentelor şi
elaborarea protocoalelor
experimentale;
Realizarea modelului experimental
Experimentarea şi demonstrarea
modelului terapeutic

Elucidarea
mecanismelor
terapeutice prin care
noile produse
influenţează sănătatea
şi procesul de
îmbătrânire

Management,
Diseminare
Brevetare
Autorizare
Obţinere noi produse
Suport Logistic
Centru de comunicare

CO - BIOSAFETY

Formularea ipotezelor terapeutice
Elaborarea modelului conceptual
Proiectarea noilor produse
Realizarea modelelor de testare

Obţinerea şi
caracterizarea unor noi
produse de prevenţie şi
geroprotecţie

RESPONSABILITĂŢI

ROLUL PARTEN.

ACTIVITĂŢI

OBIECTIVE

Obiectiv 2

Obiectiv 3

Obiectiv 4

Obiectiv 5

Structura de organizare a proiectului

GEROPROTECTOARE
S
T
A
R
T

TESTARE PE ANIMALE DE LABORATOR

REZULTATE
Noi produse healthy‐aging
Noi terapii antiaging

STUDIU CLINIC

Documentare
(lit. de specialitate)

PELOIDEXTRACT

PELOVITAL
STUDII LA NIVEL CELULAR ŞI MOLECULAR

MANAGEMENT; LOGISTICĂ; DISEMINARE; VALORIFICARE; EVALUARE

SCHEMA LOGICĂ A PROIECTULUI
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AUDIT, PATENTARE

END

4.1 PLAN DE LUCRU, LIVRABILE ŞI ÎNCĂRCAREA PER PARTENER
LISTA PACHETELOR DE LUCRU
Pachet
de lucru
1
Nr

Titlu pachet de lucru

Coordonat
or pachet
2
de lucru

Persoa
na/
3
luna

WP1

Obţinerea şi caracterizarea
peloidextractului din
nămol prelevat din Lacul
Techirghiol şi dezvoltarea
unor noi produse healthyaging a căror acţiuni
terapeutice vor fi testate în
etapele subsecvente.

CO

33

Luna 1

Luna 4

WP2

Studii de farmacologie preclinică pentru
experimentarea şi
verificarea caracterului
terapeutic al noilor
produse healthy-aging prin
studii pe animale
experimentale, la nivel
celular şi molecular.

CO

37,2

Luna 5

Luna 14

WP3

Studii clinice pentru
verificarea caracterului
terapeutic geroprotector al
produsului healthy-aging
recomandat de studiile de
farmacodinamică
desfaşurate în etapa
anterioară şi considerat
produsul final al
proiectului, primind
numele de PELOVITAL.

CO

54,8

Luna 15

Luna 26

2
3
4

5

începere

4

Lună
finalizare

5

125

TOTAL

1

Lună

Număr pachet de lucru: WP 1 – WP n.
Numărul partenerului care coordonează pachetul de lucru
Numărul total de person-months alocat fiecărui pachet de lucru.
Data relativă de începere a activităţilor din cadrul unui pachet de lucru specific, luna1 marcând data
de începere a proiectului, iar toate celelalte date de pornire fiind relative la aceasta.
Data relativă de sfârşit a activităţilor din cadrul unui pachet de lucru specific, luna1 marcând data de
începere a proiectului, iar toate celelalte date de sfârşit fiind relative la aceasta.
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DESCRIEREA PACHETELOR DE LUCRU
Nr. WP
Titlu WP
Coordonator
WP
Parteneri
implicaţi

1
Obţinerea şi caracterizarea peloidextractului din nămolul prelevat din
Lacul Techirghiol şi dezvoltarea unor noi produse healthy-aging a
căror acţiuni terapeutice vor fi testate în etapele subsecvente.
CO
CO

Person-months

P1
17

Lună începere

Luna 1

Lună finalizare

Luna 4

P2
8

P3
3

Total
5

33

Obiective
•

Caracterizarea fizică, fizico-chimică, biochimică şi microbiologică a nămolului
prelevat din Lacul Techirghiol şi utilizat terapeutic;
• Obţinerea unui nou extract de nămol propice pentru utilizarea sa la prepararea
unor noi produse cu activitate geroprotectoare prin combinaţie cu resveratrol,
rapamicină şi procaină;
• Caracterizarea fizică, fizico-chimică, biochimică şi microbiologică a noului extract
de nămol obţinut cu scopul de a valorifica ulterior proprietăţile sale cu rol
terapeutic.
Descrierea activităţilor şi rolul participanţilor
CO – asigură coordonarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul WP1 de către CO,
P1, P2 şi P3, comunicarea între partenerii implicaţi şi fluxul de informaţii, resurse şi materiale
între parteneri în conformitate cu planul de realizare al proiectului, raportarea la AC.
Activităţile desfăşurate în acest pachet de lucru sunt de tip A.2 – Cercetare industrială.
P2 – asigură prelevarea, pregătirea şi livrarea către P1 a probelor de nămol sapropelic de
Techirghiol necesare pentru caracterizarea nămolului, obţinerea peloidextractului, a produselor
subsecvente şi a cantităţilor de nămol necesare ulterior pentru obţinerea produselor cu acţiune
geroprotectoare.
P2 – furnizează date privind modalităţile de utilizare terapeutică a nămolului de Techirghiol,
asigură expertiza necesară interpretării datelor privind proprietăţile terapeutice ale acestuia şi
sprijină informaţional etapa de testare farmacodinamică a noilor produse obţinute.
CO şi P1 - caracterizează fizic, fizico-chimic, chimic, biochimic şi microbiologic probele de
nămol primite de la P2 şi extractul de nămol sapropelic obţinut ulterior.
Prelucrarea matematică a datelor experimentale şi obţinerea modelelor matematice este
responsabilitatea partenerului P3.
Din punct de vedere fizico-chimic, nămolul este un sistem fizico-chimic heterogen alcătuit
dintr-o fază lichidă ce conţine apă şi săruri minerale solubile în apă, o fază solidă ce conţine
substanţe minerale şi organice şi o fază gazoasă care conţine hidrogen sulfurat, bioxid de
carbon, hidrocarburi, etc.
Determinarea clorului se realizează printr-o metodă volumetrică în mediu de HNO3 (pentru
a înlesni disocierea clorurilor) în prezenţa indicatorului de alaun de fier. Se adaugă după
necesitate o soluţie de azotat de argint în exces, care se titrează cu sulfocianură de amoniu.
Cl- (din apă) + AgNO3(exces) →AgCl↓(precipitat) + NO3AgNO3(surplus) + NH4SCN → AgSCNH + NH4NO3
NH4SCN + Fe (NH4)2(SO4)2 →FeSCN +2(NH4)2SO4
Determinarea bromului (Br-). Bromul, detaşat din combinaţiile sale de oxidanţi este dozat
colorimetric cu ajutorul specolului. Reactivi folosiţi: fucsinat (soluţie obţinută din fucsină în
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mediu de acid sulfuric), cloroform, cromat de potasiu, acid clorhidric, acid sulfuric. Extincţia se
citeşte pe curba de etalonare.
Determinarea iodului – se realizează volumetric, în prezenţa următorilor reactivi: carbonat
de sodiu, acid clorhidric, perhidrol, sulfură de carbon, tiosulfat de sodiu. Reacţii: 2I- +H2O2→I2 ||
2I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6
Determinarea compuşilor cu azot (ionul amoniu, amidogenul, ionul nitric)
Metoda se bazează pe titrarea amoniacului rezultat din distilarea probei în diferite faze prin
titrarea succesivă a apei cu carbonat de magneziu şi aliaj Dervada. Se foloseşte aparatul
Aubin. După distilarea fiecărei faze, dozarea se face în prezenţă de roşu de metil şi surplus de
H2SO4 care se titrează cu NaOH.
Determinarea ionului nitros (NO2-). Metoda constă în dozarea colorimetrică a compusului de
culoare roşie care rezultă în urma dizolvării unei amine aromatice cu azotiţi în mediu acid.
Reactivi: reactivul Griess- care este un amestec format din α-naftilamină în soluţie de acid
acetic şi soluţie de acid sulfonic în soluţie de acid acetic. Soluţia etalon se prepară din azotit de
sodiu.
Determinarea ionului sulfuric (SO42-). Metoda folosită curent în laboratorul de Fizico-Chimie
al Institutului de Recuperare Medicală, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie este cea
gravimetrică. Această metodă se bazează pe precipitarea ionului SO42- cu clorură de bariu
(BaCl2) în exces în mediu de HCl.
Determinarea ionului bicarbonic (HCO3.-). Pentru determinarea ionului HCO3.- se foloseşte
metoda volumetrică în prezenţa indicatorului de metilorange. Se titrează cu o soluţie de acid
clorhidric. HCO3- (din apă) + HCl →CO2 + H2O + ClDeterminarea ionilor de sodiu, potasiu şi litiu. Pentru determinarea acestor ioni se foloseşte
metoda flamfotometrică (analiza cantitativă spectrală).
Determinarea ferului (Fe2+) – se face după reducerea Fe3+ la Fe2+.
Reactivi folosiţi: soluţie de ortofenantrolină dizolvată în alcool etilic, clorhidrat de
hidroxilamină, soluţie tampon de acetat de amoniu, acid clorhidric, amoniac concentrat.
Determinarea Fe2+ se face spectrofotometric.
Determinarea ionilor de Ca2+ şi Mg2+ - se realizează prin metoda complexo-metrică.
Această metodă se bazează pe proprietatea pe care o are sarea disodică a acidului etilendiamino-tetracetic, numită şi complexan III, de a da combinaţii complexe cu cationii sărurilor de
calciu şi magneziu. Reactivi necesari pentru determinarea Ca2+: acid clorhidric, hidroxid de
sodiu, indicator murexid, complexanIII. Reactivi necesari pentru determinarea Mg2+: soluţie de
acid clorhidric, soluţie de clorhidrat de hidroxil-amină, indicator negru de ericrom, complexanIII.
Determinarea substanţelor oxidabile
Metoda se bazează pe oxidarea acestora cu permanganat de potasiu, în mediu acid sau
bazic în funcţie de conţinutul de cloruri al apei. Reactivi necesari: permanganat de potasiu,
soluţie de acid sulfuric, acid oxalic.
Determinarea CO2- dozarea dioxidului de carbon se face prin metoda volumetrică.
Reactivi necesari: NaOH, fenoftaleină, acid clorhidric. Reacţiile care au loc:
CO2 + H2O + NaOH → Na2CO3 + H2O
NaOH(surplus) + HCl → NaCl + H2O
Determinarea acidului metasilicic (H2SiO3) Acidul metasilicic se determină colorimetric.
Reactivi folosiţi: soluţie de sare Mohr, molibdat de amoniu, soluţie tampon de acetat de amoniu.
Metode fizice de analiză a nămolului
Densitatea nămolului se determină cu ajutorul balanţei Morh-Westphal, cu care se măsoară
forţa arhimedică pe care lichidul o exercită asupra unui plutitor cu volum constant. Deoarece
densitatea este influenţată sensibil de temperatură este necesară corelarea cu acest parametru
a densităţii apei minerale.
Conductivitatea, exprimată în ρS/m, TBS (totalul de substanţe dizolvate) exprimat în mg/L şi
salinitatea se determină cu ajutorul conductivimetrului.
Echilibrul ionic al unui namol se reflectă asupra pH-ului acestuia.
În general nămolurile sunt alcaline pH= 9-10. Efectul terapeutic al nămolurilor este dat de
combinaţia proprietăţilor fizice şi chimice ale acestora. Determinarea pH-ului se face cu ajutorul
unui pH-metru.
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Determinarea microbiologică şi biologică a conţinutului nămolului se realiziează prin tehnici
specifice de microscopie optică şi folosirea diverselor tehnici specifice de cultivare a microorganismelor, folosind medii de cultivare adecvate diverselor specii.
Analiza extractelor proteice se va realiza spectrofotometric, prin tehnici specifice de
electroforeză, HPLC, Western Blotting. Identificarea genomică se realizează prin RT-PCR.
Evaluarea calităţii peloizilor se face utilizând diferite criterii calitative cum ar fi: indicatori
fizici: densitate, pH, rH, căldură specifică, textură, rezistenţă la alunecare, conţinut în substanţă
organică, gradul de descompunere a turbelor, mineralizarea şi compoziţia ionică a soluţiei de
imbibaţie precum şi printr-o serie de criterii cantitative cum ar fi volumul rezervelor omologate.
Principalii indicatori de calitate sunt reprezentaţi de:
Proprietăţile macroscopice - în special cele cu referinţe la culoare şi consistenţă fizică;
Textura peloizilor referitoare la starea de dispersie a fazei solide a acestora, la mărimea şi
proporţia particulelor ce intră în alcătuirea lor, trebuie să conţină un procent redus de particule
cu dimensiuni mai mari de 0,25 mm, apreciate ca grad de murdărie a nămolului;
Umiditatea peloizilor este dependentă de compoziţia chimică şi proprietăţile fizicochimice, în primul rând coloidale ale acestora. Gradul de hidratare a sedimentului heterogen de
peloid funcţie de ponderea de umiditate din compoziţia globală:
-peloide slab hidratate
< 37 %
-peloide hidratate
37 - 40 %
-peloide puternic hidratate
40 - 70%
Stadiul peloidogenetic de evoluţie ca peloid terapeutic corespunzător gradului de
descompunere a substanţelor organice, în funcţie de raportul cantitativ între principalele clase
de substanţe organice (carbohidraţi, substanţe humice, substanţe proteice, carbon organic /
azot organic) şi a nivelului consumul biologic de oxigen:
- peloide (sapropelice, organice, evoluate genetic sau cu tendinţe de mineralizare);
- turbe cu grade diferite de descompunere a substanţei organice;
turbe slab descompuse;
turbe incipient descompuse;
turbe bine descompuse. O turbă bine descompusă prezintă o masă omogenă cu
conţinut ridicat de umiditate condiţionată de cantitatea ridicată de coloizi şi înzestrată în acelaşi
timp cu o bună capacitate de absorbţie şi de reţinere a căldurii şi plasticitate. Gradul de
descompunere al resturilor organice vegetale trebuie să depăşească 50%.
Conţinutul global de substanţe organice raportate la substanţa uscată diferenţiază
nămolurile cu caracter mineral de cele cu caracter organic după cum procentul acestora este
situat sub sau peste limita de 10%. Diferenţele cantitative între principalele grupe de substanţe
organice îşi pun amprenta asupra calităţii nămolului terapeutic.
Mineralizarea şi compoziţia ionică a soluţiei de imbibaţie a peloizilor ca factori de
interacţie cu organismul uman la nivelul tegumentelor, urmează caracterizarea chimică a apelor
minerale. Se obişnuieşte însă a se defini faza lichidă în primul rând prin conţinutul global de
săruri solubile, după cum urmează:
- slab mineralizată, sub 15g/l
- mineralizată, 15-35 g/l
- puternic mineralizată, 35-150 g/l
- saturată în săruri, peste 150 g/l
Conţinutul de hidrogen sulfurat şi sulfuri, mai ales sulfură de fier, reprezintă un alt
factor definitoriu pentru calitatea peloizilor astfel:
peloizi nesulfuroşi, sub 0,02 % FeS
peloizi slab sulfuroşi, 0,02 – 0,15 % FeS
peloizi sulfuroşi, peste 0,15 % FeS
pH-ul peloizilor este un indicator cu un domeniu valoric de variaţie larg, funcţie de
condiţiile mediului de formare, compoziţie chimică şi microbiologică. Din acest punct de vedere,
peloizii pot fi caracterizaţi în: acizi (pH sub 5), slab acizi ( pH între 5 şi 7), slab alcalini (pH între
7 şi 8 şi alcalini, cu pH-ul peste 8.
Proprietăţile fizice ale nămolurilor: plasticitatea, capacitatea hidrică (hidroxipexia), greutatea
specifică, capacitatea lor de a retine căldura (termopexia) şi granulaţia au o deosebită
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importanţă în stabilirea indicaţiilor terapeutice şi în utilizarea lor sub diferite forme.
• hidropexia - capacitatea de absorbţie şi de reţinere a apei; valoare practică- peloizii cu
hidropexie redusă (nămolurile minerale) sunt utilizaţi doar pentru împachetări, cei cu
hidropexie medie (nămolurile sapropelice) şi mare (nămolurile de turbă) pot fi utilizaţi şi
pentru băi. Capacitatea hidrică a peloizilor variază în limite mari, de la 100 % în cazurile
peloizilor minerali până la 200 % la cei organici.
• plasticitatea- proprietatea de a-şi schimbă forma sub acţiunea unei forţe externe; este
dată de substanţele solide din conţinutul acestora; plasticitate mică (nămoluri minerale),
medie (de turbă) şi mare (sapropelice). Plasticitatea defineşte calitatea nămolului de a se
întinde şi mula pe suprafaţa corpului.
• dispersia- dată de dimensiunea granulelor de peloid; valoare terapeutică este direct
proporţională cu dimensiunea granulelor.
• densitatea sau greutatea specifică - este dată de componentele acestuia. Valoarea
terapeutică este invers proporţională cu densitatea nămolului. Greutatea specifică atinge
valori minime la turbe şi maxime la nămolurile puternic mineralizate.
• termopexia- capacitatea de a absorbi şi reţine căldura. Peloidele au o capacitate mare de
a reţine căldura, ceea ce explică de ce temperatura de indiferenţă a băii de nămol este
cu 20 grade mai mare decât la apa simplă.
Proprietăţile chimice ale nămolurilor:
APA din peloid- este cea mai importantă componentă, direct proporţională cu cantitatea de
coloizi. Substanţele minerale – a căror cantitate depinde de structura rocii şi a apei din bazin.
Cea mai mare cantitate de substanţe minerale o au nămolurile minerale (50-70%), apoi cele
sapropelice (20-40%) şi cele de turbă (sub 20%).
Substanţa organică apare aproape integral sub forma coloidală, fiind reprezentată de
câteva grupe importante ca: hidraţi de carbon (celuloză), lignină (hemiceluloză), componente
humice (acizi humici şi humaţi), componente bituminoase (ceruri, răşini), componente lipidice şi
proteine şi produşii lor de degradare (aminoacizii).
În general, acţiunile chimice ale peloizilor sunt în mare măsură asemănătoare cu cele ale
apelor minerale, la care se adaugă în plus diversele substanţe organice conţinute, a căror
efecte nu sunt pe deplin elucidate.
Dintre componentele chimice ale nămolului se acordă o deosebită importanţă terapeutică
substanţelor humice, celor bituminoase, hidrosulfurii de fier coloidale, carbonatului de calciu şi
zeoliţilor.
Substanţele humice, a căror structură intimă nu a fost încă exact precizată, dar ale căror
proprietăţi, ca înaltul grad de gonflare, acţiunea de frânare enzimatică, proprietatea de
schimbători de ioni, sunt cunoscute şi reprezintă un important factor fizico-chimic al nămolului.
Aceeaşi participare activă de schimb ionic (ad- şi absorbţie) o au şi zeoliţii.
Carbonatul de calciu constituie un bun emolient al pielii.
Fracţiunea bituminoasă prezintă interes prin aşa-zisele substanţe estrogen-active pe care le
conţine, puse în evidenţă prin teste biologice.
Enzimele sunt activatori vitali în procesele din organism, de asemenea, în nămol acestea
sunt cunoscute a juca un rol important în menţinerea sănătăţii solului şi a mediului său. Aceste
enzime, în principal de origine microbiană, pot include amilaza, arylsulphataza, b-glucozidaza,
celulază, chitinase, dehidrogenaza, fosfataza, protează, şi urează eliberate din plante.
Un echilibru unic de componente chimice, fizice şi biologice (inclusiv activităţi microbiene,
mai ales enzimatice), contribuie la mentinerea sănătăţii nămolului.
Aminoacizii din F3 pot fi separaţi şi prin extracţie reactivă [189] sau prin permeaţia prin
membrane lichide (pertraction) utilizând di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid (D2EHPA) [190].
Apariţia de estrogeni în mediul acvatic atrage o atenţie sporită din cauza potenţialului lor
endocrin perturbator puternic. Hormoni estrogeni sunt molecule nesteroidiene structural bazate
pe inelul fenantren. Ele sunt produse de la colesterol în primul rând în ovare ca răspuns la
semnalele de la creier sau alte organe şi, chiar dacă în cantităţi mai mici, în testicule la bărbaţi.
Dintre substanţele organice, un rol important în formarea depunerilor pe fundul lacurilor
revine florei şi faunei.

30/87

CO, P1 şi P3 - Obţinerea extractului sapropelic cu acţiune terapeutică.
Metodologia obţinerii acestui extract va porni de la preluarea supernatantului post
centrifugare a extractului total acid, analiza conţinutului proteic şi enzimatic al acestuia şi
fracţionarea sa prin diverese metode, pentru identificarea fracţiei biologic active care păstreză
capacitatea terapeutică maximă de geroprotecţie, după următoarea schemă de fracţionare:
Succesul experimentelor efectuate în laboratoarele de biotehnologie este determinat de
ecuaţiile matematice care descriu reproductibilitatea determinărilor, fiind parte integrantă a
studiului de zi cu zi. Modelarea şi simularea matematică va fi responsabilitatea P3.
P 1 si P3 Determinarea activitaţii enzimelor din nămol şi modelarea matematică a acestora
Determinarea activităţii dehidrogenazei. Metoda cu TTC [163] se bazează pe estimarea
ratei de reducere a clorurii de trifenil tetrazoliu (TTC) după incubarea cu nămol la 30ºC timp de
24h. Metoda cu ITC (Von Mersi şi Schinner, 1991) se bazează pe incubarea nămolului cu
clorură de 2 (p-iodofenil)-3-(p-nitrofenil)-5-fenil tetrazoliu (INT) la 40ºC timp de 2h urmată de
determinarea colorimetrică a produsului de reacţie, clorura de iodonitrotetrazoliu.
Determinarea activităţii proteazelor prin metoda Ladd - Butler se bazează pe determinarea
cu reactiv Folin-Ciocâlteu a cantităţii de aminoacizi eliberaţi prin incubarea nămolului cu
cazeinat de sodiu timp de 2h la 50ºC.
Determinarea activităţii fosfomonoesterazei [164,167] se realizează prin determinarea
absorbanţei la 400 nm a p-nitrofenilului eliberat în urma incubării nămolului cu p-nitrofenilfosfat
la 37ºC timp de 1h. Similar, utilizând ca şi substrat bis-p-nitrofenilfosfat sau tris-p-nitrofenilfosfat
pot fi determinate activităţile enzimatice ale fosfodiesterazei [164], respectiv a fosfotriesterazei
[167].
Determinarea activitaţii lipazei (Cooper şi Morgan 1981, modif. de Schinner et al.1991) se
bazează pe măsurarea fluorescenţei la 450 nm (ex. 340 nm) a 4-metil umbeliferonei eliberate
în urma incubării nămolului cu heptanoat de 4-metil umbeliferonă timp de 10 min. la 30ºC.
Determinarea activitaţii β-glucozidazei [165,166] se realizează prin determinarea
absorbanţei la 400 nm a p-nitrofenilului eliberat în urma incubării nămolului cu o soluţie de pnitrofenil glucozidă la 37ºC timp de 1h.
Determinarea activitaţii catalazei [163] se bazează pe determinarea volumetrică cu un
aparat Scheibler a oxigenului eliberat în urma incubării nămolului cu apă oxigenată timp de 3
min. la temperatura camerei.
Determinarea activitaţii arilsulfatazei [164] se realizează prin determinarea absorbanţei la
400 nm a p-nitrofenilului eliberat în urma incubării nămolului cu o soluţie de p-nitrofenilsulfat la
37ºC timp de 1h.
Determinarea activităţii celulazei se bazează pe determinarea carbohidraţilor reducători
după incubarea nămolului cu carboximetilceluloză timp de 24h la 50ºC.
În mod similar, prin incubarea timp de 3h la 50ºC a nămolului cu sucroză sau xilan pot fi
determinate activităţile enzimatice ale zaharazei, respectiv xilanazei.
Extracţia cu solvent este utilizată de decenii pe scară largă pentru izolarea de compuşi
bioactivi din probe nebiologice, plante şi umane. Recent, a fost descrisă microextracţia în fază
lichidă (LPME) de Rasmussen şi colaboratorii, precum şi de grupul Ugland.
Metoda Stas–Otto, modificată de Ogier şi Kohn-Abrest - materialul biologic prezentat la
analiză se împarte în două părţi: pe prima porţiune se realizează reacţiile preliminare, iar cea
de a doua se divide în trei porţiuni (A,B,C) în care se determină: în porţiunea A – substanţele
volatile şi minerale, în porţiunea B – substanţele organice, iar porţiunea C este utilizată pentru
cercetări complementare [191].
Nămolul se omogenizează prin pulverizare, solubilizare sau suspendare într-o cantitate de
apă. Se adaugă la proba omogenizată un volum dublu de alcool de 95° şi acid tartric în
proporţie de 1% faţă de cantitatea de probă, astfel încât pH-ul să fie acid (pH = 4-5). Nu se
folosesc acizi minerali, deoarece aceştia impurifică produsul de analizat cu albuminaţi solubili şi
determină hidroliza unor alcaloizi. Se macerează 6-12 ore pe o baie de apă la 50°, 3-6 ore la
70°C sau 1-2 zile la temperatura camerei. Se stoarce amestecul prin tifon şi se filtrează.
Filtratul este distilat sub presiune redusă sau este evaporat pe baie de apă la o temperatură
sub 40°C, până la consistenţa siropoasă, apoi se răceşte (Proca & Butnaru, 1995). Proba se
tratează, agitând continuu, cu 3-4 ori volumul său cu alcool de 95°, se lasă să se aglomereze
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precipitatele floconoase proteice, apoi se filtrează. Filtratul este spălat cu alcool, care se
adaugă la filtrat. Filtratul este din nou distilat, apoi tratat cu alcool de 95° şi filtrat.
Cea mai cunoscută tehnică de extracţie solid-lichid poartă numele de tehnică Soxhlet, care
se efectuează practic într-un aparat de extracţie cu acelaşi nume. Această metodă se bazează
pe o diferenţă mare dintre punctele de fierbere ale solventului şi cele ale analiţilor extraşi. De
cele mai multe ori, în cazul compuşilor organici extraşi prin această metodă, proba rezultată
este analizată printr-o tehnică cromatografică.
CO şi P1: Dezvoltarea noilor produse healthy-aging
Pornind de la caracteristicile fizico-chimice şi biochimice ale fracţiilor extrase din nămolul
prelevat din Lacul Techirghiol, vor fi realizate combinaţii ale acestora în proporţii variabile la
care vom adauga resveratrolul în doza optimă prezentată în literatura de specialitate,
rapamicina sau respectiv clorhidratul de procaină 2% aşa cum e utilizat în Gerovital / Aslavital.
Aceste combinaţii, presupus terapeutice vor fi analizate din punct de vedere al proprietăţilor
fizice, fizico-chimice şi biochimice urmărind stabilitatea fizico-chimică a produsului şi verificând
posibilităţile de administrare sub forma unor soluţii injectabile intramuscular sau sub forma unor
drajeuri ce se pot administra per os, aşa cum este şi cazul Gerovitalului şi Aslavitalului, ambele
existente pe piaţă atât sub forma soluţiilor injectabile intramuscular cât şi a drajeurilor.
Obţinerea formelor farmaceutice şi ale suplimentelor nutritive ce vor reprezenta produsele
din gama PELOVITAL va fi o activitate subcontractată către terţi, necesitând soluţii tehnologice
şi condiţii specifie tip GMP (Good Manufacturing Practice), pentru produse ce nu sunt înca bine
cunoscute în faza de elaborare a proiectului, aceste detalii fiind posibil de rezolvat la momentul
implementării, în funcţie de rezultatele obţinute pe parcurs, privind natura peloidextractului,
proprietăţile sale fizice şi fizico-chimice, cale optimă de administrare, forma farmaceutică
potrivită sau tipul de supliment nutritiv dezvoltat. În aceste condiţii CO îşi rezervă dreptul de a
alege, la momentul potrivit, partenerul subcontractant necesar pentru această activitate în
limitele bugetare agreeate prin contractul de finanţare cu Autoritatea contractantă, în cazul
acceptării la finanţare a proiectului.
Diseminarea rezultatelor pachetului de lucru va avea loc prin organizarea de către CO a
unui workshop de etapă la care vor paticipa invitaţi de la fiecare partener al consorţiului, de la
Autoritatea Contractantă şi din mediul academic; vor fi trimise spre publicare 2 articole ştiinţifice
în reviste cotate ISI, având ca autori membrii ai echipei care au participat la lucrările acestui
pachet de lucru, vor fi postate pe pagina web a proiectului şi pe forumul online date (în
rezumat) cu privire la rezultate obţinute şi vor fi iniţiate dezbateri online privind aceste rezultate.
La finalizarea etapei, CO va depune în numele partenerilor implicaţi în derularea
activităţilor din WP1, respectiv CO, P1, P2 şi P3 – cereri de brevet pentru patentarea noului
extract de nămol, a metodologiei de obţinere şi a produselor subsecvente obţinute pe baza
acestui extract.
Livrabile (scurtă descriere şi luna livrării)
1. Model original de obţinere a unui extract de nămol propice pentru utilizarea la prepararea
unor noi produse healthy-aging prin combinarea optimă cu resveratrol, rapamicină şi
procaină – modelul descrie procedura de obţinere a peloidextractului din nămolul sapropelic
prelevat din lacul Techirghiol. Livrabilul de natură: IT–Tehnologie inovativă; Luna livrării: 4;
2. Extract de nămol pentru utilizarea la prepararea unor noi produse healthy-aging prin
combinarea optimă cu resveratrol, rapamicină şi procaină – livrabilul reprezintă un produs
nou realizat prin combinarea optimizată terapeutic a diferitelor fracţii ale nămolului
sapropelic de Techirghiol, fiind de natură:P – Prototip, Luna livrării: luna 4;
3. Produse healthy-aging inovatoare pe baza extractului de nămol de Techirghiol obţinut,
resveratrol, rapamicină sau procaină, sub forma unor suplimente nutritive (în cazul
combinaţiei dintre extractul de nămol şi resveratrol) sau sub forma de produs farmaceutic
(în cazul combinaţiei dintre extractul de nămol obţinut, rezveratrol şi procaină sau
rapamicină), P – Prototip, Luna livrării: luna 4;
4. 2 Articole ştiinţifice privind modelul de obţinere a peloidextractului şi caracteristicile acestui
produs – vor fi trimise spre publicare la finalul etapei (luna 4);
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Nr. WP
Titlu WP
Coordonator WP

2
Studii de farmacologie pre-clinică pentru experimentarea şi
verificarea caracterului terapeutic al noilor produse healthy-aging
prin studii pe animale experimentale, la nivel celular şi molecular.
CO

Parteneri
implicaţi

CO

P1

P3

P5

P6

P7

Total

Persoana-luna

18

7

2

5

2,5

2,7

37,2

Lună începere

lună 5

Lună finalizare

lună 14

Obiective
•

Evaluarea şi optimizarea parametrilor de utilizare a noilor produse din gama
PELOVITAL prin studii de farmacocinetică ce vor urmări absorbţia, distribuţia,
biodisponibilitatea, metabolizarea şi excreţia din organism;
•
Identificarea mecanismelor de acţiune ale noilor produse la nivel sistemic, celular şi
molecular prin studii farmacodinamice pe animale de laborator şi culturi celulare;
•
Stabilirea relaţiilor dintre proprietăţile fizico-chimice şi bio-chimice ale noilor produse şi
efectele lor terapeutice, analizând factorii fiziologici şi fiziopatologici care pot influenţa
efectul terapeutic şi delimitând indicaţiile şi contraindicaţiile specifice;
•
Evaluarea posibilelor reacţii adverse şi nivelul concentraţiilor ce determină intoxicaţii
acute şi cronice prin studii experimentale farmacotoxicologice pe animale de laborator.
Descrierea activităţilor şi rolul participanţilor
A.3 Dezvoltare experimentală
A 3.6 Experimentarea şi verificarea caracterului terapeutic al noilor produse healthyaging prin studii pe animale de laborator, la nivel celular şi molecular.
CO – asigură coordonarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul WP2 de către CO,
P1, P3, P5, P6 şi P7 comunicarea între partenerii implicaţi, fluxul de informaţii, resurse umane
şi materiale între parteneri în conformitate cu planul de realizare al proiectului şi raportarea de
etapă către Autoritatea Contractantă.
Testarea farmacocinetică a noilor produse healthy-aging va fi realizată de CO şi P1 în
cadrul laboratorului de Farmacodinamie şi Fiziologie al P1, utilizând diverse metode analitice
specifice, printre care cele de spectrofotometrie, cromatografie HPLC şi tehnici electroforetice
pentru decelarea diferitelor componente ale noilor produse dar şi ale metaboliţilor acestora din
circulaţia sangvină. În funcţie de concentraţia plasmatică atinsă de substanţele geroprotectoare
la administrarea per os sau parenteral, la diferite doze, vom putea determina elementele
specifice ale farmacocineticii: absorbţia, distribuţia, biodisponibilitatea, metabolizarea şi
excreţia din organism a produselor administrate, datele experimentale fiind prelucrate
matematic utilizând modele matematice descrise în literatura de specialitate. Analiza şi
modelarea matematică este responsabilitatea P3.
Farmacocinetica noilor produse healthy-aging va caracteriza cinetica proceselor de
absorbţie, distribuţie, metabolizare şi excreţie pe baza unor ecuaţii şi modele matematice
dezvoltate de partenerul P3.
În funcţie de rezultatele obţinute va fi aleasă calea şi doza optimă de administrare a
produselor pentru studiile de farmacodinamie şi pentru studiile clinice din faza următoare.
Reacţii adverse posibile la animalele experimentale şi concentraţiile ce determină intoxicaţii
acute sau cronice, elemente specifice farmacotoxicologiei, vor fi efectuate de către P1 şi CO
prin studii efectuate la animale de laborator şi prin studii la nivel celular, pe culturi de celule de
tip fibroblaste la care se vor administra produsele în diferite doze. Şi în cazul studiilor de
farmacotoxicologie, prelucarea matematică a datelor va fi realizată de partenerul P3.
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Indiferent dacă sunt de origine naturală sau sintetice, medicamentele sunt în mod normal
amestecuri complexe, care rareori conţin numai substanţa activă. Analizele chimice detaliate
ale medicamentelor permit măsurarea concentraţiilor relative ale componenţilor majori, minori
sau în urme, astfel încât, cu metodele analitice adecvate, pot fi obţinute profilurile chimice
complexe ale acestora. În studiile de farmacocinetică, decelarea substanţelor din compoziţia
medicamentelor sau a metaboliţilor lor au acelaşi rol analitic [191].
În cazul proiectului nostru, profilul chimic al produsului healthy-aging este foarte important şi
pentru a elimina din compoziţia sa orice substanţă toxică nedorită adusă de nămol.
O primă problemă se referă la separarea amestecurilor în vederea identificării. Metodele de
separare cele mai utilizate sunt metodele cromatografice (cromatografia în strat subţire (CSS),
cromatografia de gaze (GC), cromatografia de lichide (CL) [191].
Metodele instrumentale de identificare sunt direct legate de natura compuşilor de analizat,
cele mai utilizate putând fi grupate astfel (tehnicile se mai numesc generic spectrometrie
moleculară, respectiv spectrometrie atomică) [191]:
- spectrometria de absorbţie în infraroşu (IR) – metodă bazată pe absorbţia de energie
electromagnetică;
- spectrometria de masă (MS) – metodă bazată pe ionizarea probei urmată de separarea
ionilor prin deviere în câmp magnetic; Spectrometrul de masă, o combinaţie a proceselor de
fragmentare şi ionizare - având ca rezultat spectre de masă caracteristice, joacă rol de detector
pentru gaz cromatograf (responsabil cu separarea probei în eluenţi relativ puri). Limita de
detecţie este foarte joasă, de ordinul ppm-urilor şi ppb-urilor.
- spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) – tehnică de analiză
elementală, care poate fi utilizată în analiza comparativă a medicamentelor (drogurilor).
Gazcromatografia capilară este o tehnică analitică ce se pretează foarte bine pentru analiza
detaliată a amestecurilor de substanţe, pentru separarea impurităţilor caracteristice din
matricea medicamentului, în vederea comparării acestora şi a stabilirii metodelor de obţinere.
Cuplajul GC-MS este sistemul cel mai des utilizat în analiza comparativă, calitativă în
special, a substanţelor stupefiante, gazcromatogramele obţinute oferind informaţii preţioase
despre compoziţia compuşilor majori, minori sau în urme. Când sunt urmărite urmele de
solvenţi sau reactivi utilizaţi în obţinerea produsului este necesară o analiză a probei după o
prealabilă extracţie prin metoda SPME (microextracţie în fază solidă) [191].
SPME este o metodă simplă şi eficientă de recoltare a probei, fără a folosi solvent.
Foloseşte o fibră de silice fuzibilă, pe care este depus la exterior un film de fază staţionară de
diferite grosimi (7, 30, 85, 100 µm). Analiţii din probă sunt extraşi şi concentraţi direct în fibră.
Dispozitivul folosit pentru microextracţie în fază solidă este o seringă modificată, care are în
interiorul acului o fibră retractabilă, cu o lungime de 1–2 cm. Fibra este o fibră optică căptuşită
cu un film subţire de polimer, polidimetilsiloxan – PDMS, folosit ca suport solid în
cromatografie[191].
Cuplajul cromatografie de gaze - spectrometrie de masă (GC-MS) a fost ales de către
majoritatea laboratoarelor implicate în studii de metabolomică. Cu ajutorul acestui cuplaj se
realizează analize calitative şi cantitative a compuşilor organici semi-volatili şi volatili. Succesul
aplicaţiilor GC-MS constă în acurateţea introducerii probei, curgerea şi precizia termică
garantează reproducerea foarte bună a timpilor de retenţie pe coloană cromatografică.
Tehnologia trapei ionice este extrem de utilă în analizele curente ale substanţelor volatile şi
semi-volatile, a deşeurilor din apele reziduale şi aer. Tipul substanţelor ce urmează a fi
determinate motivează utilizarea, în cadrul acestui proiect a cromatografiei HPLC.
O altă categorie de urme care poate aduce informaţii foarte utile în analiza comparativă şi
profilul medicamentelor o reprezintă urmele de substanţe anorganice (elemente chimice), care
pot proveni din nămol sau din substanţele folosite pentru obţinere [191].
În cadrul laboratorului de Farmacodinamie şi Fiziologie al P1 vom utiliza ca metode analitice
în special cromatografia HPLC şi spectrofotometria UV-VIS şi de absorbţie atomică.
Spectrometria de absorbţie atomică poate fi definită ca o metodă pentru determinarea
concentraţiei unui element dintr-o probă prin măsurarea absorbţiei radiaţiei în vapori atomici
produşi de probă la o lungime de undă specifică şi caracteristică elementului de studiat.
Obţinerea unei populaţii de atomi liberi este una din principalele funcţii ale metodei [193].
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Identificarea mecanismelor de acţiune ale PELOVITALULUI
CO împreună cu P1 au responsabilitatea obţinerii modelului animal pentru
cercetarea experimentală a efectelor geroprotectoare ale noilor produse.
Demonstrarea experimentală a efectelor geroprotectoare ale noilor produse pe animale de
laborator va fi desfăşurată pe şobolani Wistar, utilizând modele experimentale similare celor
din literatura de specialitate, din domeniul gerontologiei şi farmacologiei.
Avantajele utilizării unor animale experimentale [104] sunt cele ale relevanţei cercetărilor
pentru om, controlul condiţiilor experimentale [57,114] şi capacitatea de a interveni în
modificarea ratei de îmbătrânire prin utilizarea unor factori externi de tipul luminii ultraviolete, a
substanţelor ce cresc rata de îmbătrânire utilizate în dieta animalelor şi a numeroase alte
mijloace experimentale, monitorizând astfel felul în care rata de îmbătrânire este influenţată.
Dimensiunea populaţiei din Biobaza Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizică şi
Balneoclimatologie include un efectiv de peste 500 de animale experimentale. Durata medie
de viaţă a animalelor este de 29-36 luni [70], ceea ce în corelaţie cu structura demografică
actuală a efectivului, permite realizarea experimentală a proiectului pe animale de laborator.
Cercetările asupra terapiei geroprotectoare cu noile produse healthy-aging au ca scop
obţinerea unor date ştiinţifice prin care să permită utilizarea sa în profilaxia şi ameliorarea stării
de sănătate a pacienţilor cu diferite afecţiuni corelate cu vârsta înaintată.
Animalele de laborator (şobolani Wistar) din unele loturi experimentale vor avea un nivel al
ratei de îmbâtrânire ridicat prin diverse metodologii printre care: expunere prelungită la radiaţii
UV, prin dietă calorică excedentară în carbohidraţi [113,114], sau prin utilizarea unor emulsii
lipidice concentrate pentru inducerea rezistenţei la insulină [74,113,115]. Modelele animale vor
fi tratate experimental, prin administrarea intramusculară sau per os a PELOVITALULUI.
Selectarea loturilor experimentale şi organizarea activităţii experimentale va fi
responsabilitatea comună a P1 şi a CO.

Figura 1. Lot de animale experimentale – Wistar rats
Experimentele vor fi efectuate pe loturi de animale experimentale din specia Wistar rats
crescute în condiţii standard (Figura 1), în biobază, conform normelor legislative existente:
• în cuşti pe grupuri de 6 animale, astfel încât să fie posibilă observarea fiecărui animal,
• temperatură 21- 22oC, umiditate : minim 30 % - maxim 70%;
● ciclu circadian de 12 ore lumină şi 12 ore întuneric;
● dietă convenţională standard sau specifică lotului.
Vor fi selectate aprox. 360 de animale de laborator (un număr egal de masculi şi femele)
de aceeaşi vârstă iniţială (~20 săptămâni), cu o greutate medie de ~250 ± 10%, pentru a forma
30 loturi experimentale: 15 loturi de indivizi masculi şi 15 loturi de femele, care vor primi, cu
excepţia martorului, 4 tipuri de tratamente cu peloidextract, şi respectiv Pelovital (α, β sau γ).
Caracterizare LOT
MARTOR
Tratament cu PELOIDEXTRACT
Tratament cu PELOVITALα
(peloidextract + rezveratrol)
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Pe durata studiului experimental de 10 de luni, pentru animalele experimentale (Wistar
rats) vor fi monitorizaţi mai mulţi biomarkeri specifici pentru procesul de îmbătrânire, urmând ca
la final datele experimentale să fie analizate matematic, discutate şi interpretate de experţi.
Nutriţia animalelor de laborator este responsabilitatea P1 - va fi strict controlată
experimental. Animalele vor fi monitorizate din punct de vedere al aportului caloric. Conform
tabelului de formare a loturilor experimentale, vor exista trei categorii din acest punct de
vedere, respectiv categoria animalelor ce vor avea un regim ce prevede restricţia aportului
caloric cu 1/3 [111], categoria animalelor de laborator cu un regim nutriţional standard şi
categoria animalelor cu un regim alimentar caracterizat printr-un exces de carbohidraţi şi lipide.
Analiza consumului de apă – este responsabilitatea P1
Cantitatea medie de apă ingerată pe zi de animalele experimentale (Wistar rats) pe durata
studiului poate varia între diferitele loturi. Animalele experimentale vor avea la dispoziţie apa
controlată fizico-chimic şi microbiologic, pe care o vor putea consuma la discreţie, iar consumul
de apa va fi monitorizat zilnic, având la final media consumului de apă pe zi per animal.
Analiza greutăţii corporale loturilor de animale – este responsabilitatea P1
Toate animale experimentale vor fi cântărite înainte şi după începerea tratamentului de 12
de zile cu cele 4 tipuri de tratamente şi la fiecare interval de o lună, pe toată durata studiului,
pentru a urmări astfel rata modificării greutăţii animalelor experimentale.
Aplicarea tratamentului cu noile produse healthy-aging – responsabilitatea CO
Aplicarea tratamentului va fi realizată prin injecţii intramusculare la jumătate din numărul de
animale din fiecare lot, urmând ca la cealaltă jumătate, administrarea să fie realizată per os la
doza stabilită prin calcule de masă – echivalenţă.
Tratamentul per os zilnic va fi administrat de 2 ori / zi la interval de 2-3 ore dupa mese, timp
de 4 săptămâni. Tratamentul va fi administrat de 3 ori, cu pauză interterapeutică de o lună.
Tratamentul parenteral va fi administrat de 3 ori pe săptămână timp de 4 săptămâni.
Tratamentul se reia de încă două ori, după pauze de o lună, astfel că în final vor fi trei
tratamente administrate. După terminarea fiecarui tratament, pentru prelevarea probelor de
sânge, 4 animale din fiecare lot vor fi sacrificate pentru recoltarea probelor biologice. Sângele
va fi recoltat în condiţii de sterilitate corespunzătoare dozării parametrilor de biochimie în
eprubete de biochimie (dop roşu, pe activator).
La toate loturile de animale experimentale funcţiile vitale vor fi monitorizate. Se vor observa
diferenţe de comportament, modificări ale tegumentului, etc. Se vor monitoriza şi înregistra
cazurile de mortalitate, normale sau patologice, apărute pe durata experimentului.
Analiza parametrilor de sânge – responsabilitatea CO, P1, P5, P6 şi P7
Din ser vor fi dozaţi următorii parametrii biochimici: Creatinina, Glucoza, Colesterol total,
HDL Colesterol, LDL Colesterol, Trigliceride, Proteine totale, Nivelul Apolipoproteinelor A şi B,
nivelul limfocitelor T, nivelul cortizolului, nivelul adrenalinei, nivelul hormonului de creştere şi al
celui tiroidian, Factorul de elongaţie 1α, Ionograma: Sodiu, Potasiu, Calciu, Magneziu;
capacitatea antioxidantă totală, concentraţia totală de tioli şi a tiolilor neproteici, concentraţia
hidroperoxizilor lipidici, concentraţia de acid uric, activitatea paraoxonazică, nivelul
lactatdehidrogenazei, nivelul interleukinei IL6, nivelul proteinei C reactive, evaluarea indicelui
de refracţie optică al probelor de ser. Dozarea parametrilor biochimici va fi efectuată cu ajutorul
analizorului biochimic automat VITALAB SELECTRA E, utilizând kiturile corespunzătoare.
Determinarea markerilor imunologici specificaţi va fi realizată cu ajutorul unui analizor automat
ELISA, tip Brio2, SEAC, utilizând kituri corespunzătoare.
Examenul microscopic al sedimentului urinar – realizat de CO
Urina conţine în suspensie o serie de elemente care formează sedimentul urinar. Examenul
sedimentului urinar permite studierea excreţiei urinare. Prepararea sedimentului urinar se face
din urina proaspătă, necontaminată cu alimente sau fecale. Urina va fi recoltată într-o eprubetă
sterilă, dimineaţa, după schimbarea talaşului, prin utilizarea cuştilor de recoltare. Urina este
centrifugată timp de 5 minute la 1500 turaţii/minut (turaţii mai mari distrug elementele organice
componente ale sedimentului). După centrifugare va fi îndepărtat supernatantul şi omogenizat
sedimentul rămas, agitând energic eprubeta. Dintr-o picătură de omogenizat se obţine un
preparat lamă lamelă care va fi examinat la microscop cu obiectivul 10x şi pentru o observare
mai precisă şi cu obiectivul 20x.
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Sedimentul urinar este format din elemente organizate - celule epiteliale din căile
urinare, leucocite, hematii, cilindrii, uneori paraziţi, spermatozoizi şi din elemente neorganizate,
de natură organică (acid uric, cistină, leucină, tirozină) sau minerală (oxalaţi, fosfaţi, carbonaţi).
Studii la nivel celular şi molecular – realizate de CO, P1, P3, P5, P6 şi P7
Îmbătrânirea este însoţită frecvent de o panoplie patologică, pornind de la cancer şi până la
neurodegenerare, toate aceste patologii legate de vârstă având la bază modificări la nivelul
unor căi de semnalizare intracelulară, existând două alterantive principale în urma acestor
modificări: pierderea unor funcţii celulare, aspecte ce caracterizează degenerescenţele şi
respectiv obţinerea unor noi funcţii la nivel celular, aspecte ce caracterizează hiperplaziile [69].
Având la dispoziţie, prin baza de articole ştiinţifice publicate la nivel internaţional, un uriaş
input informaţional referitor la numeroasele căi de semnalizare moleculară a căror modificare
determină ajustări pozitive sau negative ale ceasului biologic al îmbătrânirii [69], ne propunem
să analizăm mecanismele prin care produsele healthy-aging, dezvoltate în cadrul proiectului,
influenţează viaţa la nivel celular şi molecular utilizănd ca modele de studiu culturi de celule
gliale, cardiomiocite, celule osoase şi fibroblaste, atât în condiţii normale cât şi după pasaje
repetate, conform modelului Hayflick pentru studiul senescenţei celulare.
Pentru obţinerea culturii primare de celule gliale se folosesc pui de şobolan de 1-4 zile.
După îndepărtarea meningelui, creierul este pasat printr-un nytex de 60 µm [117]. Celulele
sunt crescute în mediu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) cu 4500mg/l glucoză, 25
mM HEPES, 100 U/ml penicilină, 100 µg/ml streptomicină şi 50 µg/ml neomicină.
Mediul este suplimentat cu 15% ser fetal de viţel. După 24 de ore mediul este îndepărtat
pentru înlăturarea celulelor moarte şi a resturilor celulare. Ulterior schimbarea mediului se
efectuază la fiecare 3 zile.
Pe lângă receptori, celulele gliale expun o mare varietate de canale ionice şi pompe.
Predomină canalele pentru K+, din care unele sunt activate de voltaj. Există, de asemenea,
canale pentru Na+ (activate de voltaj), Cl-, ca şi pompe ionice pentru Na+, transportori proteici
pentru bicarbonat, glutamat.
Cultivate în mediu cu ser, astrocitele au întotdeauna o morfologie întinsă de tip epitelial,
indiferent de metoda folosită pentru dispersia celulară. Transferate în mediu fără ser, dar
conţinând EGF, celulele converg spre elongare, asemănător fibroblastelor.
Spre deosebire de astrocite, oligodendrocitele sunt celule relativ mici, cu procese celulare
foarte fine, puţin numeroase şi rar ramificate, incapabile să mai prolifereze la contactul cu alte
celule (inhibiţie de contact). Citoplasma densă la fluxul de electroni cuprinde un nucleu
excentric cu cromatina fin condensată, reticul endoplasmatic perinuclear dezvoltat şi aparat
Golgi bine dezvoltat. Celulele conţin numai câţiva lizozomi comparativ cu astrocitele. Nu se
observă mănunchiurile de gliofibrile existente la astrocite (Nicholls et all, 1992; Seres, 1993).
Aceste celule se găsesc în apropierea pericarionilor neuronilor (în substanţa cenuşie) şi
printre fibrele mielinizate (în substanţa albă).
Într-o cultură primară, oligodendrocitele cresc peste stratul de astrocite, fără a necesita
contactul cu acestea. Raportul între oligodendrocite şi astrocite este de 8:1, dar deoarece
astrocitele proliferează mai rapid decât oligodendrocitele, acest raport descreşte [117].
Soluţii şi reactivi utilizaţi la obţinerea culturilor
Tampon fosfat salin (TFS cu compoziţia: NaCl 0,13M + KCl 2,6mM + Na2HPO4 x12 H2O
8mM + KH2PO4 1,4mM); mediu DMEM; penicilină 100 U/ml; streptomicină 100mg/ml;
neomicină 50mg/ml; ser fetal de viţel.
Celulele din inocul, având la momentul iniţial o formă rotundă, se aşează pe suprafaţa de
cultură în sensul imprimat de forţa gravitaţională, însă numai elementele viabile aderă de
această suprafaţă şi ulterior se aplatizează. Resturile tisulare rezultate după procesul mecanic
de separare a celulelor formează „nori” de material tisular, rezultând un aspect iniţial neclar.
Cultura primară de cardiomiocite
Pentru înţelegerea mecanismelor implicate în funcţionarea miocardului normal şi patologic
precum şi pentru a stabili noi metode de cardioprotecţie sunt necesare modele experimentale
care să corespundă necesităţilor studiilor efectuate. Modelele experimentale cele mai utilizate
în studiile de cardiologie sunt organul (inima) izolat şi cultura de celule (cardiomiocite).
Cultura de cardiomiocite permite observarea efectelor diferiţilor agenţi chimici şi/sau
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farmaceutici la nivel celular, efecte declanşate de acestea fără implicarea fluxului sangvin şi a
sistemului neuro-endocrin. În plus, culturile celulare sunt modele simple şi reproductibile ce
permit monitorizarea toxicităţii selective şi inducerea morţii celulare.
Cultura de cardiomiocite elimină variabilitatea interindividuală şi permite studiul
metabolismului şi al mecanismelor de reglare ale enzimelor ce metabolizează medicamentele,
în diferite condiţii experimentale.
Cardiomiocitele sunt obţinute din ventriculele şobolanilor nou-născuţi după metoda lui
O’Connell şi colab. 1997, modificată. Inimile sunt recoltate de la şobolani Wistar nou-născuţi
(1-2 zile) după decapitare. Ventriculele sunt recoltate şi mărunţite fin în TFS cu 2‰ glucoză.
Fragmentele sunt spălate de două ori cu TFS pentru a îndepărta eritrocitele şi apoi sunt
supuse digestiei enzimatice cu soluţie de tripsină 1,25‰ şi DNază tip I 0,002%, timp de 10
min., la 370C cu agitare.
Celulele obţinute din prima tripsinizare se îndepărtează. Fragmentele sunt tripsinizate apoi
timp de 6 min., la 370C cu agitare. Celulele extrase sunt recoltate în mediu DMEM Nutrient
Mixture F-12 HAM cu 100 U/ml penicilină, 100 µg/ml streptomicină şi 50 µg/ml neomicină, pe
gheaţă. Mediul de cultură este suplimentat cu 10% ser fetal de viţel.
Extracţia celulelor continuă în acelaşi mod până la epuizarea completă a fragmentelor.
Suspensia celulară obţinută în urma digestiei enzimatice este centrifugată 10 min. la 1000g.
Celulele sunt apoi spălate cu mediu şi numărate. Pentru a separa cardiomiocitele de
fibroblaste, suspensia celulară este incubată timp de 30 min. la 370C, într-o atmosferă
umidificată, cu 5% CO2/95% aer atmosferic (Blondel si colab., 1971). După incubare, celulele
neataşate sunt recoltate şi cultivate cu o densitate de 600.000 cel/ml în mediu suplimentat cu
100µM BrdU. Mediul de cultură este schimbat zilnic. Activitatea pulsatilă a cardiomiocitelor
este evidentă după două zile de la iniţierea culturii.
Cultura primară de fibroblaste musculare
Soluţii şi reactivi
Tampon fosfat salin (TFS: NaCl 0,13M + KCl 2,6mM + Na2HPO4 x12 H2O 8mM + KH2PO4
1,4mM); mediu HAM-F12 (Sigma); penicilină 100 U/ml, streptomicină 100mg/ml (Antibiotice S.
C. Iaşi); neomicină 50mg/ml (Sigma); ser fetal de viţel (Sigma).
Mod de lucru
Pentru a obţine cultura primară de fibroblaste musculare se vor folosi ţesuturi musculare
prelevate de la pui de şobolani Wistar de până la 4 zile. Fragmentul de ţesut prelevat este
plasat în soluţie tampon fosfat salin (TFS) pe gheaţă. Prin tripsinizări succesive cu tripsină
0,125% şi centrifugare, peletul celular este preluat într-o cantitate corespunzătoare de mediu.
Celulele sunt crescute în mediu DMEM cu 4500mg/l glucoză, 25 mM HEPES, 100 U/ml
penicilină, 100 µg/ml streptomicină şi 50 µg/ml neomicină. Mediul este suplimentat cu 10% ser
fetal de viţel. După 24 ore mediul de cultură este schimbat, pentru a îndepărta celulele moarte
şi resturile celulare. Ulterior schimbarea mediului se efectuează la fiecare 3 zile. Celulele sunt
cultivate pe plăci Petri, cu diametrul de 50 mm (Schott).
Fibroblastul este celula conjunctivă cea mai răspândită în ţesuturile conjunctive. În
ţesuturile conjunctive fibroblastul se prezintă sub două forme, cu particularităţi morfofuncţionale
distincte: fibroblastul tânăr, activ, angajat în procese metabolice specifice şi fibroblastul adult,
în repaus funcţional, denumit fibrocit.
Fibroblastele active sunt celule alungite sau stelate cu prelungiri efilate sau bifurcate şi cu
contur discret datorită unei membrane citoplasmatice foarte subţiri, dublată la exterior de un
film mucopolizaharidic. Celula are citoplasma abundentă şi bazofilă, cu un aparat de sinteză
dezvoltat, reprezentat prin reticul endoplasmatic rugos cu cisterne dilatate, marginite de
numeroşi ribozomi, un aparat Golgi perinuclear, numeroase mitocondrii lungi şi subţiri,
lizozomi, microtubuli şi microfilamente. Nucleul mare, ovalar, bogat în eucromatină, este situat
central şi cu 1-2 nucleoli vizibili. Pe suprafaţa membranei plasmatice sunt distribuiţi receptori
pentru molecule din mediul extracelular (insulina, lipoproteine cu densitate mică, factorul de
creştere a epidermului).
Fibroblastul în repaus funcţional sau fibrocitul este mai mic decât fibroblastul activ, prezintă
un corp alungit, cu capete efilate, bifurcate sau trifurcate. Nucleul alungit este heterocromatic,
iar citoplasma prezintă organite celulare reduse. Compartimentul lizozomal este bine
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reprezentat. În condiţii de stimulare, când este necesară formarea de matrice conjunctivă,
fibrocitele se transformă în fibroblaste, luând toate particularităţile morfofuncţionale
caracteristice ale acestora.
Forma fibroblastelor în cultură poate varia în funcţie de substratul pe care se ataşează şi
spaţiul disponibil pentru mişcare.
Fibroblastele au funcţia principală de a sintetiza şi secreta proteinele fibroase ale matricei
extracelulare cum sunt: colagenul şi elastina, glicozaminoglicanii, proteoglicanii, glicoproteinele
structurale. În cazul diferitelor maladii apar alterări morfofuncţionale ale fibroblastului
manifestate prin (Bruckner, 1981; Geavlete1985; Ilinescu, 1994):
- creşterea indicelui de proliferare (în psoriazis, acromegalie);
- lipsa receptorilor pentru LDL şi deci incapacitatea de eliminare a acestora din mediul
extracelular (în hiperlipemie);
- sinteza crescută de precursori proteici fibrilari (procolagen şi proelastina) (în artrita
reumatismală, lupus eritematos, poliartrita noduloasă);
- sinteza crescută de glicozaminoglicani (în mixedem);
- reducerea activităţii de sinteză (în tireotoxicoză);
- scăderea sintezei de precolagen (în scorbut);
- degradarea fibrelor de colagen (în inflamaţii);
Cultura primară de celule osoase
Pentru a obţine cultura primară de celule osoase se va utiliza metoda explantului, fiind
utilizate fragmente osoase prelevate din capetele femurale prelevate de la pui de şobolani
Wistar de până la 4 zile. Fragmentele de ţesut prelevate sunt plasate în soluţie tampon fosfat
salin (TFS) pe gheaţă şi ulterior sunt plasate în mediu DMEM suplimentat cu 10% ser fetal de
viţel. Celulele sunt crescute în mediu DMEM cu 4500mg/l glucoză, 25 mM HEPES, 100 U/ml
penicilină, 100 µg/ml streptomicină şi 50 µg/ml neomicină.
După 24 ore mediul de cultură este schimbat, pentru a îndepărta celulele moarte şi resturile
celulare. Ulterior schimbarea mediului se efectuează la fiecare 3 zile. Celulele sunt cultivate pe
plăci Petri, cu diametrul de 50 mm (Schott).
Osteoblastul este celula formatoare de os. Are formă poliedrică, cu numeroase prelungiri
mici. Nucleul este rotund, aşezat central, eucromatic, cu 1-2 nucleoli. Citoplasma este bogată
în reticul endoplasmatic rugos, mitocondrii şi aparat Golgi. Celula are o puternică activitate
fosfatazică alcalină. Osteoblastul secretă colagen tip I, osteonectină, osteocalcină,
proteoglicani şi sialoglicoproteine. În matrice se depun, sub formă de cristale hidroxiapatita,
săruri minerale (fosfaţi şi carbonaţi de calciu, de magneziu), fier, citrati, sodiu, potasiu (Grigore,
1994). Odată formată matricea preosoasă, osteoblastul îşi reduce numărul organitelor celulare
şi se transformă în celula osoasă adultă (osteocit).
Prezenţa sau absenţa unor condiţii perturbatoare determină modificări ale celulei osoase
concretizate prin:
- inhibarea sintezei matricei osoase (în avitaminoza A);
- eliminarea calciului din os (în osteita fibroasă chistică);
- deficiente de mineralizare (în hiperosteoidoză);
- scăderea absorbţiei calciului (în osteoporoză);
- diminuarea sintezei colagenului tip I şi creşterea sintezei colagenilor tip III sau V. Fibrele
de colagen sunt subţiate iar benzile de colagen au dimensiuni diferite (în osteogeneza
imperfectă) ( Grigore, 1994);
- sinteza matricei mai rapidă decât rata mineralizării (în osteomalacie) (Grigore, 1994).
În cadrul proiectului va fi achiziţionată, de catre CO, linia celulară de fibroblaste umane
MRC5 ce va fi utilizată experimental pentru studiul acţiunii produselor healthy-aging, dezvoltate
în cadrul proiectului, în mod similar culturilor primare de celule obţinute din ţesuturi prelevate
de la pui de şobolani Wistar, pe baza protocoalelor expuse anterior.
Tratarea culturilor de celule cu noile produse healthy-aging
Testarea eficacităţi terapeutice a produselor healthy-aging se va realiza prin compararea
celulelor din culturile martor, cultivate în mediu de cultură standard, cu celulele cultivate în
mediu în care sunt introduse la concentraţii masă-echivalente produsele healthy-aging
dezvoltate. Caracterizarea comportamentului celulelor în prezenţa geroprotectoarelor se va
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realiza atât din punct de vedere morfologic cât şi funcţional. Efectele noilor produse healthyaging asupra senescenţei celulare vor fi determinate prin utilizarea modelelor in vitro la care,
după pasaje repetate se atinge limita Hayflick de creştere în cultură a celulelor [67,68,69].
Microscopia în contrast de fază – realizată de CO şi P1
Microscopia în contrast de fază permite studiul celulelor vii, nefixate şi necolorate. După
îndepărtarea mediului de pe placa de cultură se examinează cultura în contrast de fază
utilizând un microscop inversat de tip NIKON Ti.
Determinarea diviziunii celulare – realizată de CO şi P1
Determinarea diviziunii celulare se realizează prin numărarea celulelor pe o cameră de
numărat Burker-Turk. Celulele se numără pe o reţea într-un volum determinat.
Soluţii şi reactivi
Soluţie tripsină-EDTA cu următoarea compoziţie: 0,2% tripsină + 0,5mM EDTA + 1%
glucoză, preparată în TFS; mediu DMEM (Sigma); penicilină 100 U/ml; neomicină 50 mg/ml
(Sigma); streptomicină 100 mg/ml; ser fetal de viţel (Sigma).
Mod de lucru
După îndepărtarea mediului de cultură monostratul celular este tripsinizat cu soluţie
tripsină-EDTA timp de 2 min. După această perioadă de timp celulele sunt pipetate de câteva
ori pentru o bună individualizare şi reluate în mediu DMEM cu 10% ser fetal şi 1% antibiotice
(penicilină, streptomicină, neomicină) pe gheaţă. Celulele sunt centrifugate timp de 10 min. la
1000g şi resuspendate în 5 ml mediu. Cu ajutorul unei camere de numărat Burker-Turk se
realizează numărarea celulelor. Datele obţinute reprezintă media a 3 determinări individuale.
Determinarea viabilităţii celulare – realizată de P5
Celulele neviabile se colorează în albastru datorită pătrunderii colorantului în interiorul
celulelor.
Soluţii şi reactivi
Soluţie tripsină-EDTA cu următoarea compoziţie: 0,2% tripsină + 0,5mM EDTA + 1%
glucoză, preparată în TFS; mediu DMEM (Sigma); penicilină 100 U/ml (Antibiotice S.C-Iaşi);
neomicină 50 mg/ml (Sigma); streptomicină 100 mg/ml (Antibiotice S. C-Iaşi); ser fetal de viţel
(Sigma); TFS; Trypan blue.
Mod de lucru
După îndepărtarea mediului de cultură monostratul celular este tripsinizat cu soluţie
tripsină-EDTA timp de 2 min. După această perioadă de timp celulele sunt pipetate de câteva
ori pentru o bună individualizare şi reluate în mediu DMEM cu 10% ser fetal şi 1% antibiotice
(penicilină, streptomicină, neomicină) pe gheaţă. Celulele sunt centrifugate timp de 10 min. la
1000g şi resuspendate în 5 ml mediu. La 0,2 ml suspensie celulară se adaugă 0,3 ml TFS şi
0,5 ml Trypan blue. Celulele neviabile se colorează în albastru datorită pătrunderii colorantului
în citoplasmă. Se numără celulele colorate şi cele necolorate şi se calculează viabilitatea
celulară după formula :
Viabilitatea celulară (%) = nr. celule viabile / nr. total celule x 100
Efectele induse de stressul oxidativ la nivel celular şi molecular vor fi analizate,
studiate şi determinate de P5 şi P6
Oxigenul este esenţial pentru viaţa aerobă dar expunerea organismelor aerobe la
concentraţii ale oxigenului mai mari decât concentraţia atmosferică (21%) are efecte toxice.
În organism, toxicitatea oxigenului este generată de superproducţia de specii reactive ale
oxigenului – ROS. ROS au multiple situsuri de acţiune asupra celulei cardiace şi pot avea un
efect benefic sau toxic în funcţie de tipul şi concentraţia ROS. Mai mult, efectele ROS depind
nu numai de concentraţia moleculelor pro-oxidante generate ci şi de rezervele de antioxidanţi
ale ţesutului. La concentraţii fiziologice, ROS pot funcţiona ca mesageri secundari. ROS
influenţează creşterea şi diviziunea normală, stimulează sinteza ADN şi induce expresia
genelor c-fos, c-jun, c-myc precum şi activarea kinazelor redox-sensibile şi a fosfatazelor care
modulează transcripţia genelor. În condiţii patologice creşterea cantităţii de ROS determină
alterări semnificative ale proteinelor celulare şi acizilor nucleici.
Din categoria ROS fac parte anionul superoxid (O.-2), radicalul hidroxil (OH), peroxidul de
hidrogen (H2O2) şi peroxizii lipidici. Superoxidul şi radicalul hidroxil sunt instabili, în timp ce
peroxidul de hidrogen are capacitate de difuzie şi o durată de viaţă relativ lungă.
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Anionul superoxid se formează prin reducerea moleculei de oxigen. Reducerea ulterioară a
acestui anion spontan sau în prezenţa superoxid dismutazei (SOD) determină formarea
peroxidului de hidrogen. În timp ce peroxidul de hidrogen este descompus de catalază sau
peroxidază în apă şi oxigen, radicalul hidroxil este generat în cursul reacţiei Fenton sau HaberWeiss.
Sursa majoră de ROS o constituie lanţul transportor de electroni din mitocondrii. NADH-ul
generat în cantitate crescută în timpul ischemiei accelerează activitatea lanţului respirator în
momentul reintroducerii oxigenului. Astfel, o parte din oxigen suferă reduceri parţiale care
conduc la formarea anionului superoxid. Producerea radicalului superoxid se realizează în
principal în două puncte ale lanţului transportor de electroni şi anume complexul I (NADH
dehidrogenază) şi complexul III (ubiquinonă - citocrom c - reductază). În condiţii metabolice
normale, complexul III este principalul loc de formare a ROS. Electronii din complexele I şi II
sunt transferaţi la ubiquinonă. Forma redusă a ubiquinonei (QH2) suferă două reacţii de
reducere (ciclul Q) care au ca rezultat generarea superoxidului în urma transferului de
electroni direct unei molecule de oxigen. Odată produs, superoxidul poate fi redus de către
SOD cu formare de H2O2 care este metabolizat ulterior de către catalază şi glutation reductază
la H2O şi O2. Generarea superoxidului nu este o reacţie enzimatică atfel încât o rată mare a
metabolismului determină şi o rată ridicată a producerii ROS. Pe de altă parte, distrugerea
mitocondriilor afectate determină eliberarea elementelor lanţului respirator în citosol ceea ce
produce o reducere parţială a oxigenului.
O altă cale de producere a anionului superoxid în miocardul postischemic o reprezintă
xantinoxidaza (tipul O). În ţesutul sănătos aceasta se sintetizează în forma D, ca
dehidrogenază, capabilă să reducă NAD+ şi oxidând xantina la acid uric.
Metabolismul acidului arahidonic reprezintă veriga cea mai complexă din mecanismul de
producere a morţii celulare prin atac radicalic. Acidul arahidonic constituie punctul de pornire a
trei căi metabolice deosebit de importante: a prostaglandinelor via ciclooxigenază, a
leucotrienelor via lipooxigenază şi calea lipoxinelor. Sinteza prostaglandinelor iniţiată în cursul
agresiunii ischemice se desavârşeşte în timpul reperfuziei deoarece ciclooxigenaza utilizează
oxigen celular şi necesită prezenţa hem-ului pentru acţiunea sa. La trecerea PGG2 în PGH2 se
eliberează un radical hidroxil care acţionează asupra ciclooxigenazei inactivând calea de
sinteză a prostaglandinelor.
Inima este protejată împotriva leziunii ischemice de câteva sisteme de apărare.
Primul sistem este reprezentat de antioxidanţii intracelulari SOD, catalază, glutation
peroxidază (GPx), glutation reductază.
SOD converteşte anionul superoxid în H2O2 şi O2. Există trei izoforme ale SOD care diferă
numai prin localizarea lor subcelulară. Astfel, Cu/Zn-SOD se află în citosol, Mn-SOD în
matricea mitocondrială şi SOD-extracelulară în spaţiul extracelular.
S-a demonstrat experimental că şoarecii transgenici knockout pentru Mn-SOD nu trăiesc o
perioadă mare de timp, suferind leziuni grave ale plamânilor şi neurodegenerări. Modificările
fenotipice la şoarecii knockout pentru Cu/Zn-SOD sunt mai subtile dar ambele enzime sunt
esenţiale pentru viaţa aerobă.
Catalaza scindează forma liberă a H2O2 în H2O şi O2.
Glutation peroxidaza este o enzimă tetramerică care are izoforme situate în citosol,
mitocondrii, nucleu şi spaţiul extracelular. Această enzimă descompune atât forma liberă cât şi
pe cea organică a H2O2.
Un alt sistem de protecţie este reprezentat de proteinele apărute ca urmare a stressului
oxidativ. Astfel, factorul nuclear kB (NF-kB) şi AP-1 sunt în cantitate mare în miocardul supus
ischemiei-reperfuziei. Când miocardul este adaptat stressului ischemic prin ischemii şi
reperfuzii repetate, NF-kB rămâne în cantitate mare în timp ce AP-1 legat se află în cantitate
mică. NF-kB controlează gena anti-apoptotică Bcl-2 şi factorii pro-apoptotici Bax şi p53 în
miocardul supus ischemiei-reperfuziei. Activarea NF-kB poate fi blocată de antioxidanţi precum
vitamina E şi acidul α-lipoic.
Un rol important în cardioprotecţie revine proteinelor de şoc termic (Hsp). Astfel,
superexpresia Hsp70 stimulează funcţiile miocardice, funcţiile metabolice şi reduce mărimea
infarctului după ischemie-reperfuzie. În afară de Hsp70, Hsp27 şi β-cristalinul pot proteja
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cardiomiocitele in vitro împotriva leziunilor ischemice.
De asemenea, genele antiapoptotice Bcl-2 şi p53 au un rol important în cardioprotecţie.
Exprimarea genei Bcl-2 este inhibată în miocardul ischemic-reperfuzat dar este stimulată în
miocardul adaptat. Totodată, se produce o creşterea semnificativă a exprimării genei p53 ca
urmare a ischemiei.
Antioxidanţii nonenzimatici din alimente reprezentaţi de vitamine şi compuşi fenolici s-au
dovedit a avea efect antioxidant. Acţiunea vitaminei E asupra bolilor cardiovasculare este
controversată. Astfel, unele studii au arătat că vitamina E scade incidenţa evenimentelor
cardiovasculare în timp ce altele au arătat că vitaminele E, C şi β-carotenii nu au o importanţă
deosebită în prevenirea bolii coronariene. În Heart Protection Study s-a arătat că tratamentul
zilnic timp de 5 ani cu vitaminele E, C şi β-carotenii nu reduce rata mortalităţii sau incidenţa
oricărui tip de boală vasculară. În ceea ce priveşte peroxidarea lipidică, studiile in vivo au
arătat că vitamina E nu are efecte semnificative asupra peroxidării lipidice. Alţi autori au
demonstrat că vitamina E, la fel ca vitamina C, impiedică peroxidarea lipidică in vivo.
Tratamentul cu vitamina E impiedică creşterea malondialdehidei, reface activitatea
schimbatorului Na+-Ca2+, şi atenuează disfuncţia cardiacă. În Antioxidant Supplimentation în
Atherosclerosis Prevention Study se arată că suplimentarea cu vitaminele E şi C impiedică
progresia aterosclerozei.
Recent s-a descoperit că în ţările mediteraneene cu o dietă bogată în grăsimi şi colesterol
incidenţa bolii cardiace coronariene este mai mică decât în ţările estice. Acest fenomen
denumit “French paradox” pare a fi datorat consumului regulat de vin roşu. Efectul antiaterogen
al vinului roşu se datorează polifenolilor. Numeroase studii in vitro au arătat că polifenolii inhibă
protein kinaza C, lipooxigenaza, eliberarea histaminei, angiogeneza, ACE (enzima de
conversie a angiotensinei), modulează ciclul celular, are activitate asemănătoare SOD şi
antimutagenă.
Partenerul P5 va desfăşura următoarele activităţi în cadrul acestui pachet de lucru:
1. Test de viabilitate celulară (MTT) pe culturi de celule şi linia celulară de
fibroblaste tratate cu produse healthy-aging inovatoare
În vederea evaluării efectului tratamentului aplicat asupra viabilităţii celulare (fibroblaste),
se realizează testul de citotoxicitate prin metoda MTT (bromură de 3-(4,5-dimetitiazol-2-il)-2,5difeniltetrazoliu) [173].
Metoda MTT se bazează pe măsurarea activităţii dehidrogenazelor mitocondriale. Numărul
celulelor viabile este determinat indirect prin reducerea colorantului MTT. Dehidrogenazele
mitocondriale celulelor viabile au capacitatea de a cliva nucleul de tetrazoliu al acestui colorant
cu formarea unor cristale de formazan de culoare albastră solubile în isopropanol. Numărul de
celule viabile este direct proporţional cu cantitatea de formazan format. Cantitatea de formazan
poate fi determinată spectrofotometric (595nm) [173] folosindu-se un spectrofotometru de tip
Tecan (GENios).
2. Determinarea proteinei totale din probele tratate cu produse healthy-aging
inovatoare
Metoda se bazează pe formarea unui complex cupric, în momentul în care proteina
reacţionează cu un reactiv alcalin de cupru şi pe reducerea fosfomolibdaţilor şi a
fosfowolframaţilor din reactivul Folin-Ciocâlteu.
Celulele tratate şi martorii se resuspendă în NaOH 0,5N pentru liza celulelor. Determinarea
concentraţiei proteice are la bază metoda [174]. Valorile proteinei totale se determină cu
ajutorul unei curbe de etalonare de albumină serică bovină. Absorbanţele se citesc la 750 nm,
faţă de blanc. Concentraţia proteinei totale se exprimă în mg/mL.
3. Determinarea speciilor reactive de oxigen (ROS) intracelulare din probele tratate
cu produse healthy-aging inovatoare
În vederea determinării speciilor reactive de oxigen produse, celulele tratate se
însămânţează în plăci Petri (1.6x104 celule/mL). După încheierea tratamentului, se adaugă o
soluţie fluorescentă de 2’,7’ difluorofluorescein diacetat (DCF-DA) 10 µM în DMSO.
Fluorescenţa se măsoară la o lungime de undă de excitaţie de 488nm şi de emisie de 515 nm
şi se raportează la numărul de celule.
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4. Determinarea peroxidării lipidice (MDA) din probele tratate cu produse healthyaging inovatoare
Malondialdehida (MDA) este produsul final al peroxidării lipidice. Metoda se bazează pe
reacţia cu acid tiobarbituric. Fluorescenţa probelor se măsoară la fluorimetrului Jasco, la o
lungime de undă de excitaţie de 520nm şi de emisie de 549 nm.
5. Determinarea glutationului redus (GSH) din probele tratate cu produse healthyaging inovatoare
Măsurarea nivelului de GSH foloseşte o metodă cinetică în cadrul căreia GSH realizează o
continuă reducere a acidului 5,5,-ditiobis (2-nitrobenzoic) (DTNB) la TNB (acid 5-tio-2nitrobenzoic) si GSSG. Acesta din urmă este supus acţiunii enzimatice a glutation reductazei
în prezenţa NADPH.
Absorbanţa TNB este masurată spectrofotometric la 405 nm [175]. Deproteinizarea
extractelor celulare se realizează cu o soluţie de 5% acid-5- sulfosalicilic. Proba se incubează
cu mix tampon (fosfat de potasiu 100Mm cu 1Mm EDTA, pH 7.00), glutation reductază de 6
unităţi / Ml si DTNB). NADPH se adaugă înaintea citirii cinetice, la 1 minut interval pentru cinci
cicluri.
6. Determinarea AOPP (Produşi de oxidare avansată a proteinelor) din probele tratate
cu produse healthy-aging inovatoare
AOPP sunt toxine uremice ce apar în timpul stresului oxidativ, în urma reacţiei proteinelor
cu oxidanţi cloraminaţi. Pentru dozarea AOPP din probele tratate cu produse healthy-aging
inovatoare se foloseşte o curbă de etalonare cloramină T în PBS cu conţinut de 0,01% BSA.
Probele se tratează cu o soluţie de iodură de potasiu şi acid acetic glacial. Citirea
absorbanţelor la lungimea de undă de 340 nm.
7. Determinarea activităţii superoxid dismutazei (SOD) din celulele tratate cu
produse healthy-aging inovatoare
Principiul metodei are la bază metoda spectrofotometrică dezvoltată de Paoletti şi
colaboratorii (1986) [176] ce urmăreşte capacitatea superoxid dismutazei (SOD) de a cataliza
reacţia de transformare a anionilor superoxid în oxigen molecular şi peroxid de hidrogen.
În prezenţa EDTA, a clorurii de mangan şi a β mercaptoetanolului, se generează anioni
superoxid din oxigen molecular. Procesul de oxidare a NADH se urmăreşte timp de 20 de
minute, prin modificarea densităţii optice la 340nm, la 37°C, la un multireader TECAN. Mediul
de reacţie conţine un amestec care cuprinde lizat celular de analizat, TDB (tampon 100mM
trietanolamină – 100mM dietanolamină, pH 7,4), soluţie EDTA (100mM / MnCl2 50mM, pH
7.00), NADH (7,5 mM). Reacţia enzimatică se declanşează prin adăugarea β–
mercaptoetanolului. O unitate de activitate SOD este definită ca acea cantitate de enzimă
necesară inhibării cu 50 % a ratei de oxidare a NADH, unităţi SOD = (AE blank–AE
probă)x2/AE blank.
8. Determinarea activităţii catalazice (CAT) din celulele tratate cu produse healthyaging inovatoare
Catalaza este o enzimă ce catalizează conversia peroxidului de hidrogen, în apă şi oxigen.
Metoda de dozare a activităţii catalazice se bazează pe metoda descrisă de Beer şi Sizer
(1952), ce măsoară absorbţia la 240 nm. O unitate enzimatică descompune 1µmol de peroxid
de hidrogen într-un 1 minut, la temperatura de 25°C, la pH 7,00. Amestecul de reacţie este
format din: tampon fosfat (0,1M, pH 7,1), peroxid de hidrogen şi lizat celular proaspăt.
Activitatea enzimatică specifică se exprimă sub forma K/mg proteină.
Partenerul P6 va desfăşura în cadrul WP2 urmatoarele activităţi pe probe de ser/plasmă:
1. capacitatea totală anti-oxidantă (metoda TEAC, Trolox equivalent antioxidant
capacity assay) [178].
Metoda se bazează pe consumarea radicalului cationic ABTS+• de către anti-oxidanţii
dintr-o probă biologică. Acest radical cationic este generat în urma reacţiei dintre ABTS şi
K2S2O8 la întuneric, timp de 12-16 ore. Se monitorizează scăderea absorbanţei radicalului
cationic în prezenţa probei la 734 nm. Calcularea rezultatelor se face cu ajutorul unei curbe de
calibrare, folosind soluţii de concentraţii diferite de Trolox (acid 6-hidroxi-2,5,7,8tetrametilcroman-2-carboxilic), analog hidrosolubil al vitaminei E. Rezultatele se exprimă sub
formă de mmoli echivalenţi de Trolox/L.
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2. concentraţia totală de tioli şi a tiolilor neproteici [179].
Determinarea concentraţiei totale de grupări tiolice se realizează printr-o metodă
spectrofotometrică. Se determină produsul reacţiei dintre reactivul Ellman şi grupările
mercapto, prin citirea absorbanţei la 412 nm. Rezultatele se calculează cu ajutorul unei curbe
de calibrare realizate folosind concentraţii diferite de glutation redus şi se exprimă sub formă
de µmoli de echivalenţi de glutation redus per litru (µmoli/L).
Tiolii neproteici sunt determinaţi printr-o metodă similară cu cea anterioară. Precipitarea
proteinelor se realizează cu ajutorul unei soluţii de acid metafosforic 5%.
3. concentraţia hidroperoxizilor lipidici (metoda FOX, ferrous oxidation-xylenol
orange) [180].
Determinarea concentraţiei plasmatice a hidroperoxizilor lipidici se realizează prin
metoda FOX (ferrous ion oxidation xylenol-orange). Testul se bazează pe oxidarea Fe (II) din
reactiv la Fe (III) cu reducerea concomitentă a hidroperoxizilor lipidici: R–O–OH + Fe2+ → R O• + HO- + Fe3+. Ionii Fe (III) formează cu xilenol-oranjul un complex cu coeficient molar de
extincţie de 1,5×104 M-1cm-1 la 560 nm. Formarea acestui complex este strict dependentă de
un pH foarte acid al mediului de reacţie.
Pentru a elimina interferenţele date de ionii de Fe (III) existenţi în probele biologice se
foloseşte trifenilfosfină. Aceasta reduce hidroperoxizii lipidici la alcoolii corespunzători cu
formarea concomitentă de trifenilfosfinoxid, blocându-se astfel reacţiile dintre hidroperoxizi şi
ionii de Fe (III): (C6H5)3P + R–O–OH → (C6H5)3P→O + R–OH.
Rezultatele se calculează pe baza coeficientului molar de extincţie menţionat anterior.
5. Activitatea PON1 (folosind ca substrate paraoxonul, acetatul de fenil,
dihidrocumarina) [181,182,183].
Activitatea paraoxonazică se determină printr-o metodă spectrofotometrică ce se
bazează pe capacitatea acestei enzime de a hidroliza paraoxonul (dietil-4-nitrofenilfosfat),
metabolit al parationului. Se monitorizează creşterea absorbanţei optice la 405 nm datorită
formării p-nitrofenolului. Rezultatele se calculează folosind un coeficient molar de extincţie de
17100 M-1cm-1 şi se exprimă sub formă de unităţi/mL. O unitate este definită ca fiind acea
cantitate de enzimă ce catalizează formarea a 1 nmol de p-nitrofenol în timp de un minut în
condiţiile de reacţie.
6. Activitatea arilesterazică se determină printr-o metodă spectrofotometrică ce se
bazează pe capacitatea acestei enzime de a hidroliza acetatul de fenil. Se monitorizează
creşterea densităţii optice la 270 nm datorită formării p-nitrofenolului. Rezultatele se calculează
folosind un coeficient molar de extincţie de 1310 M-1cm-1 şi se exprimă sub formă de unităţi/mL.
O unitate este definită ca fiind acea cantitate de enzimă ce catalizează formarea a 1 µmol de
p-nitrofenol în timp de un minut în condiţiile de reacţie.
7. Activitatea lactonazică se determină printr-o metodă spectrofotometrică ce se
bazează pe capacitatea acestei enzime de a hidroliza dihidrocumarina. Se monitorizează
creşterea densităţii optice la 270 nm ca urmare a formării acidului 3-(2-hidroxifenil)-propionic.
Rezultatele se calculează folosind un coeficient molar de extincţie de 1295 M-1cm-1 şi se
exprimă sub formă de µmoli/min/mL.
Pe lizate eritrocitare sau ale celulelor din cultură:
1. capacitatea totală antioxidantă (metoda TEAC)
Se determină printr-o metodă similară cu cea prezentată anterior.
2. Activitatea enzimelor: catalază, superoxid dismutază, glutation reductază,
glutation peroxidază, glutation transferază [184,185,186,187,188].
Determinarea activităţii catalazei se bazează pe o metodă spectrofotometrică şi se
urmăreşte scăderea absorbanţei la 240 nm ca urmare a degradării apei oxigenate de către
enzimă. Se lucrează pe un interval de 30 secunde şi cu o concentraţie de apă oxigenată de 30
mM. În aceste condiţii, descompunerea apei oxigenate urmează o cinetică de ordinul I.
Activitatea catalazei se estimează cu ajutorul constantei de viteză, k = (1/∆t)(ln A1/A2), unde ∆t
reprezintă intervalul de timp între cele două citiri A1 (la t1) şi A2 (la t2).
Activitatea superoxid dismutazei se determină printr-o metodă spectrofotometrică în care
se monitorizează variaţia absorbanţei la 420 nm datorită autooxidării pirogalolului în prezenţa
şi în absenţa probei. Enzima este extrasă din lizatele celulare cu un amestec de etanol şi
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cloroform. Rezultatele se exprimă sub formă de unităţi arbitrare, o unitate fiind acea cantitate
de enzimă ce inhibă cu 50% autooxidarea pirogalolului.
Activitatea glutation reductazei se determină printr-o metodă spectrofotometrică în care
se monitorizează scăderea absorbanţei la 340 nm ca urmare a reducerii glutationului oxidat cu
ajutorul NADPH. O unitate este definită ca fiind acea cantitate de enzimă ce consumă 1 nmol
NADPH/min.
Activitatea glutation peroxidazei se determină indirect, prin cuplarea reacţiei catalizate de
către enzimă din care rezultă glutation oxidat, cu reacţia catalizată de glutation reductază prin
care glutationul oxidat este transformat la glutation redus cu ajutorul NADPH. În aceste condiţii
se asigură o reacţie de ordin pseudo-zero faţă de glutation. Se urmăreşte scăderea
absorbanţei la 340 nm, iar activitatea se calculează folosind un coeficient molar de extincţie de
6220 M-1cm-1. O unitate este definită ca fiind acea cantitate de enzimă ce oxidează 1 µmol
NADPH/min.
Activitatea glutation transferazei se determină printr-o metodă spectrofotometrică în care
se monitorizează creşterea absorbanţei la 340 nm ca urmare a conjugării glutationului cu 1cloro-2,4-dinitrobenzen. Activitatea se calculează folosind un coeficient molar de extincţie de
9,6 mM-1cm-1. O unitate este definită ca fiind acea cantitate de enzimă ce determină formarea a
1 µmol/min de conjugat în condiţiile date.
Activitatea pompei de sodiu şi potasiu – va fi evaluată de P1
Soluţii şi reactivi: NaCl, KCl, MgCl2, Tris, acid ascorbic, molibdatul de amoniu, ATP.
Mod de lucru (Garner, 1996)
Probele de analizat sunt incubate la 37ºC într-un mediu Tris HCl 50 mmol/l, pH=7,4,
conţinând NaCl 130 mmol/l, KCl 20 mmol/l, MgCl2 7 mmol/l si ATP 4 mmol/l. Ortofosfatul
eliberat este dozat colorimetric în urma reacţiei cu molibdatul de amoniu în mediu acid.
Fosfomolibdatul format este redus, în mediu slab acid, la albastru de molibden, care este dozat
colorimetric la 660 nm. Rezultatele sunt exprimate în nmoliPi/h/mg proteină.
Fracţionarea omogenatului este realizată prin centrifugări succesive la 800 × g, 20.000 × g
şi 100.000 × g, în vederea separării fracţiei microzomale. Aceasta este folosită pentru
determinarea activităţii Na, K-ATPazei.
Activitatea pompei de sodiu şi potasiu este extrem de importantă la nivel celular, deoarece
menţine potenţialul electric la nivelul membranei plasmatice, menţine echilibrul osmotic al
celulei şi, prin activitatea ei de îndepartare a ionilor de sodiu din celulă, dă naştere unei forţe
de transport folosită pentru importul glucozei, al aminoacizilor şi a altor nutrienţi în celulă.
Experimental vom analiza efectul hipoxiei şi al tratamentului cu produsele healthy-aging
asupra funcţiei Na, K-ATPazei din membrana plasmatică a cardiomiocitelor.
Analiza profilului proteic al celulelor gliale după tratament – va fi realizată de CO
Fiziologia celulară îşi are fundamentul în expresia proteică a celulei şi astfel este motivată
încercarea de a stabili modul în care această arhitectură se schimbă prin tratamentul celulelor
cu noile produse.
Potrivirea profilului electroforetic aduce un argument solid că o anumită cultură de celule,
tratată într-un anumit mod, are condiţii vitale asemănătoare şi comportă procese fiziologice de
acelaşi nivel.
Electroforeza SDS-PAGE
Principiul metodei
Electroforeza este o metodă analitică şi preparativă de separare a particulelor şi
ansamblurilor de particule încărcate electric, sub acţiunea unui câmp electric uniform aplicat
din exterior. Metoda are la bază fenomenul fizico-chimic de deplasare sau migrare diferenţială
a diferitelor particule într-un câmp electric (Popescu, 1990).
Soluţii şi reactivi: Tampon fosfat salin; tampon de electroforeză cu următoarea compoziţie:
Tris bază 0,5M + glicerină 10% + SDS 10% + β-mercaptoetanol 0,5% + bromfenol blue 0,05%;
poliacrilamidă; Coomassie Brilliant Blue (Sigma); metanol 50%; acid acetic glacial.
Mod de lucru - Electroforeza proteinelor în gel de poliacrilamidă se efectuează în condiţii
denaturante, conform tehnicii descrise de Laemmli (1979). Culturile au fost spălate cu TFS,
raclate de pe placa de cultură şi lizate în tampon cu 0,5M Tris-HCl, pH 6,8 + 0,05% BPB +
10% glicerol + SDS 10%.
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Sistemul de electroforeză este format din două geluri de poliacrilamidă cu concentraţii şi
pH diferite: unul pentru concentrarea proteinelor şi altul pentru separarea lor, în prezenţa
dodecilsulfatului de sodiu (SDS). Concentrarea probelor se efectuează în gel de 4% acrilamidă
(în 0,5M Tris-HCl, pH 6,8), iar migrarea în gel de 10% acrilamidă (în 1,5M Tris-HCl, pH 8,8).
Electroforeza se realizează cu un curent constant de 30 mA.
După migrare, gelurile de poliacrilamidă sunt colorate cu soluţie Coomassie Brilliant Blue
2,2% (w/v) în 50% metanol pentru o oră. Decolorarea se face în soluţie metanol:acid acetic
glacial:apă (2,5:1:10).
Markerii de masă moleculară utilizaţi pot fi: Gliceraldehid 3 fosfat dehidrogenază (36kDa),
ovalbumină (45 kDa), glutamat dehidrogenază (55 kDa), albumină serică bovină (66 kDa),
fructozo-6-fosfat kinază (84 kDa), fosforilază b (97 kDa), β-galactozidază (116 kDa), miozină
(205 kDa). Analiza densitometrică pentru evaluarea cantităţii relative de proteină se realizează
cu ajutorul sistemului SCIE-PLAS VISION, utilizănd soft-ul de analiză a gelurilor GeneTools de
la SYNGENE, versiunea 4.00.
Evaluarea modificărilor expresiei GSK-3β - va fi realizată de CO şi P1
GSK-3β este un component important al căilor de semnalizare cuplate cu receptorii pentru
insulină, diferiţi factori de creştere şi neurotrofine, precum şi alte molecule de semnalizare;
GSK-3β are şi un rol important de reglare a unor factori transcripţionali, care la rândul lor
controlează exprimarea unor gene, blocarea GSK-3β duce la creşterea concentraţiei
citoplasmatice de β-catenină şi la activarea transcrierii genelor.
GSK-3β, o proteină de 47 KDa, a fost denumită după capacitatea ei de a fosforila şi astfel
inactiva glycogen sintaza, proces cheie în sinteza glicogenului. În prezent se cunoaşte că
GSK-3β este un component important al căilor de semnalizare cuplate cu receptorii pentru
insulină, diferiţi factori de creştere şi neurotrofine, precum şi alte molecule de semnalizare.
GSK-3β nu este numai un component al căilor de semnalizare, ci are şi un rol important de
reglare a unor factori transcripţionali, care la rândul lor controlează exprimarea unor gene
(Grimes si Jope, 2001).
GSK-3β (Zeste-white sau Shaggy) este o serin-treonin kinază componentă a căii de
semnalizare Wnt. Prezintă un domeniu catalitic specific acestor kinaze, legat de o regiune
neobişnuit de bogată în glicină, serină şi alanină. Gena se află pe braţul lung al cromozomului
3, în regiunea q13.3.
Gena Shaggy de la Drosophila are transcripţi multiplii, generaţi prin splicing alternativ. În
urma acestui proces, rezultă cinci proteine diferite. Activarea căii Wnt inhibă activitatea GSK3β, care nu mai poate fosforila β-catenina.
Calea de semnalizare Wnt este implicată în formarea mezodermului la vertebrate, inducţia
neurală şi în modelul de formare al membrelor. Componentele căii de semnalizare sunt:
ligandul Wnt, receptorul Frizzled şi mediatorii intracelulari: dishevelled, GSK-3β şi β-catenin
(Hedgepeth şi all, 1997).
Evaluarea modificărilor expresiei GFAP la celulele gliale - realizată de CO şi P1
În sistemul nervos central al vertebratelor superioare, după lezare, fie ca rezultat al
traumelor, bolilor, anomaliilor genetice sau noxelor chimice, astrocitele devin reactive şi
răspund într-o manieră specifică cunoscută sub denumirea de astroglioză, caracterizată prin
sinteza rapidă de GFAP.
Proteina acidă fibrilară glială (GFAP), marker pentru identificarea astrocitelor în condiţii
normale şi patologice, este considerată un indicator sensibil pentru toxicitate.
Astrocitele lezate devin hiperplazice, hipertrofiate şi au un conţinut crescut de GFAP.
Aceste rezultate au demonstrat că astrocitele lezate în cultură pot deveni reactive şi exprimă
comportament glial în absenţa neuronilor.
Proteina acidă fibrilară glială (GFAP) este o proteină de 51 kDa, care polimerizează pentru
a forma filamente intermediare prezente în celulele gliale sau celule de origine glială (Nagle,
1994). Anticorpii realizaţi faţă de GFAP nu interacţionează cu neuronii, fibroblastele sau
celulele musculare, aspect care indică prezenţa unor epitopi immunologic distincţi care nu se
găsesc în vimentină, desmină sau neurofilamente, deşi studiile de secvenţiere au indicat o
omologie relativ mare a acestor structuri. GFAP purificată din creierul de mamifere se
asamblează in vitro în filamente de 8-9 nm.
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GFAP este prezentă nu numai în astrocitele fibroase şi citoplasmatice, fiind identificată în
celulele gliale Bergmann din cerebel, celulele ependimare şi oligodendrocitele imature.
Exprimarea GFAP a fost notată de asemenea în celulele interstiţiale din hipofiză. În plus,
GFAP a fost demonstrată în celulele Schwann din sistemul nervos periferic şi chiar în unele
ţesuturi non-neurale.
Imunoreactivitatea GFAP în sistemul nervos matur este limitată la filamentele gliale din
astrocitele protoplasmatice din substanţa cenuşie, astrocitele fibroase din substanţa albă,
fibrele gliale Bergmann din cerebel şi astrocitele subependimale adiacente ventriculilor
cerebrali. La suprafaţa creierului, imunoreactivitatea GFAP este concentrată în special în
astrocitele care formează membrana limitantă externă, aşa numita glia limitans (Eng şi colab.,
2000).
În cultură, astrocitele la densitate scăzută sunt aplatizate şi poligonale şi conţin cantităţi
mari de actină, comparativ cu filamentele intermediare. Din contră, astrocitele cultivate la
densitate mare, apar morfologic diferenţiate, adesea cu forme stelate şi cu prelungiri
citoplasmatice ramificate, subţiri. Aceste astrocite conţin mai puţină actină, dar mult mai multe
proteine ale filamentelor intermediare (Eng şi Lee, 1995).
În sistemul nervos central al vertebratelor superioare, după lezare, fie ca rezultat al
traumelor, bolilor, anomaliilor genetice sau noxelor chimice, astrocitele devin reactive şi
răspund într-o manieră specifică cunoscută sub denumirea de astroglioză. Astroglioza reactivă
este un aspect caracteristic al astrocitelor adiacente leziunii şi se caracterizează prin sinteza
rapidă de GFAP. Creşterea GFAP în astrocite are loc gradat, pe tot parcursul vieţii, la şoarece,
şobolan şi om.
Cu toate că în mod tradiţional GFAP a fost considerat un marker astrocitar, unele studii au
evidenţiat că un procent mare de astrocite din creier nu exprimă GFAP (Walz şi Lang, 1998;
Ding şi al., 2000). În plus, s-a demonstrat că intensificarea exprimării GFAP reflectă de obicei
reactivitatea astrocitelor (Rohl şi colab., 2003).
În numeroase afecţiuni neuropatologice se constată prezenţa astrocitelor hipertrofiate cu
filamente intermediare acumulate în corpul celular şi procesele citoplasmatice. Proteinele
filamentelor intermediare determină formarea de fibre Rosenthal în boala Alexander (Koyama
şi colab., 1999).
Astrocitele lezate devin hiperplazice, hipertrofiate şi au un conţinut crescut de GFAP.
Aceste rezultate au demonstrat că astrocitele lezate în cultură pot deveni reactive şi exprimă
comportament glial în absenţa neuronilor.
Creşterea numărului de fibre GFAP a fost observată la persoanele cu vârstă înaintată, care
prezentau semne vizibile de neurodegenerare (Unger, 1998).
Pe lângă creşterea conţinutului în GFAP, astrocitele suferă şi o hipertrofie ca răspuns la
traume fizice şi chimice, la îmbătrânire şi boli neurodegenerative.
Astroglia suferă un proces de glioză şi o creştere rapidă a nivelului GFAP în boala Menkes,
ceea ce sugerează lezarea posibilă a celulelor datorită efectelor secundare ale lipsei de cupru
sau proastei distribuţii a acestui ion în creier (Tiffany-Castiglioni, 1998).
Imunodetecţia prin Western blotting a proteinei acide fibrilare gliale – analiza Western
blotting.
Determinarea proteinei p53 – prin Western blotting- va fi realizată de CO şi P1
Soluţii şi reactivi: Acrilamida-Bis, dodecilsulfatul de sodiu, persulfatul de amoniu,
tetraetilmetilendiamina.
Electroforeza proteinelor din omogenatul total al cardiomiocitelor incubate în diferite condiţii
se realizează conform metodei descrisă de Laemmli (1979). Electroforeza se realizează în
condiţii denaturante, în gel de poliacrilamidă 10%. Proteinele separate sunt transferate pe
membrană de nitroceluloză, folosind metoda Western. Transferul realizat este utilizat în
continuare pentru evidenţierea prezenţei proteinei p53 la nivel celular.
Obţinerea omogenatului celular (Galvez şi colab. 2003) este efectuată prin suspendarea
cardiomiocitelor, incubate în diferite condiţii, în tampon Tris-HCl 10 mM, pH=7,3, la
temperatura camerei, cu ajutorul unui ac hipodermic, până în momentul în care toate celulele
au fost sparte. Omogenatul total este ulterior utilizat pentru electroforeză şi transfer, în vederea
detectării prezenţei proteinei p53.
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Determinarea prezenţei proteinei p53 în omogenatele celulare se realizează prin
imunotransfer, pentru fiecare variantă experimentală.
Similar, prin metoda Western blotting, RT-PCR şi fluorescenţă, CO şi P1 vor desfaşura
cercetări la nivel molecular asupra Akt, caspaza-3, sirtuine, nivelul proteinelor de şoc termic
(HSP), nivelul mTOR.
Partenerul P7 – are responsabilitatea determinării indecelui de refracţie al probelor
biologice de tip ser obţinute de la animalele de laborator, al mediilor de cultivare ale celulelor
tratate experimental cu produsele healthy-aging şi asupra monostratului celular al culturilor
experimentale. Prin aplicare relaţiilor Kramers-Kronig ce permit cuantificarea schimbărilor în
dependenţă de timp a indicelui de refracţie pornind de la măsurarea reflectanţei probelor ce
poate fi realizate atât la nivelul probelor biologice de tip ser sau mediu de cultură [99]. Indicele
de refracţie va fi utilizat ca biomarker al îmbătrânirii şi vom corela aplicarea tratamentelor
dezvoltate în cadrul proiectului cu modificarea acestui indice.
Partenerul P3 – are responsabilitatea prelucrării statistice a datelor experimentale obţinute
de ceilalţi parteneri implicaţi în cadrul acestui pachet de lucru, va utiliza modele matematice
pentru analiza datelor şi va furniza elementele necesare pentru interpretarea rezultatelor de
către experţii implicaţi în proiect.
ANALIZĂ STATISTICĂ ŞI MODELARE ÎN BIOTEHNOLOGIE – RESPONSABILITATE P3
Modelele multicompartimentale sunt utilizate în multe domenii cum ar fi: farmacocinetică,
epidimiologie, biomedicină, teoria sistemelor, circuite electrice, teoria complexităţii, inginerie,
fizică, sisteme informaţionale, etc. Discuţii ale problematicii puse de diverse aspecte sunt
translate la situaţii reale, iar prin explorarea multiplelor strategii de rezolvare a acestora,
procesele pot fi controlate pertinent, fiind posibilă optimizarea acestora. Pentru a prezenta
toate informaţiile şi acţiunile disponibile, o interfaţă grafică va fi dezvoltată de P3.
Analiza datelor experimentale ale studiilor de farmacodinamie efectuate la nivel sistemic,
celular şi molecular vor permite compararea eficacităţii terapeutice a noilor produse healthyaging şi în funcţie de rezultate, echipa de cercetatori a proiectului va stabili produsul care va
avea cele mai bune proprietăţi geroprotectoare. Acest produs urmează să fie testat prin studii
clinice şi va reprezenta produsul final al proiectului.
Diseminarea rezultatelor pachetului de lucru va avea loc prin organizarea de către CO a
unui workshop de etapă, la care vor participa invitaţi de la fiecare partener al consorţiului, de la
Autoritatea Contractantă şi din mediul academic; vor fi trimise spre publicare 3 articole
ştiinţifice în reviste cotate ISI, având ca autori membrii ai echipei care au participat la lucrările
acestui pachet de lucru, vor fi postate pe pagina web a proiectului şi pe forumul online date (în
rezumat) cu privire la rezultate obţinute şi vor fi iniţiate dezbateri online privind aceste rezultate.
Planul de diseminare al rezultatelor din etapa II va cuprinde de asemenea: Teze de
doctorat şi lucrări de licenţă – Ca urmare a rezultatelor obţinute în cadrul etapei se vor crea
premisele elaborării şi susţinerii unor teze de doctorat care vor avea ca subiect acţiunea
diferitelor produse cu efect geroprotector asupra ratei de îmbătrânire; Broşura PELOVITAL
pentru cabinete medicale – Pentru a aduce în atenţia medicilor această modalitate de
tratament se va publica o broşură care se va distribui gratuit în cabinete medicale, sanatorii
balneare, centre de recuperare, Centre Spa şi care va contura efectele, indicaţiile şi
contraindicaţiile terapiei cu produse PELOVITAL; Participări la conferinţe interne şi
internaţionale unde vor fi prezentate rezultatele cercetării desfăşurate în cadrul proiectului, ce
vor fi justificate de directorul de proiect şi care vor urmări un impact relevant al diseminării;
actualizarea Paginii web dedicata proiectului în care vor fi prezentate toate activităţile
desfăşurate în cadrul etapei; actualizarea datelor pe Forumul online de dezbatere a
rezultatelor proiectului; Reclame de promovare online, în presa scrisă şi mediul audiovizual.
Livrabile (scurtă descriere şi luna livrării)
D – model demonstrativ privind efectele terapeutice ale noilor produse healthy-aging la
animale de laborator şi la nivel celular şi molecular, lună livrare:14
3 Articole ştiinţifice ISI privind efectele terapeutice ale noilor produse asupra animalelor de
laborator şi la nivel celular şi molecular– vor fi trimise spre publicare până la finalul etapei II
(luna 14);
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Nr. WP

Titlu WP

Coordonator
WP

3
Studii clinice pentru verificarea caracterului terapeutic geroprotector
al produsului healthy-aging recomandat de studiile de
farmacodinamică desfaşurate în etapa anterioară şi considerat
produsul final al proiectului, primind numele de PELOVITAL.
CO

Parteneri
implicaţi

CO

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Total

Person-months

17

7

4

6,8

10

5,5

2,5

2

54,8

Lună începere

lună 15

Lună finalizare

lună 26

Obiective
•
Evaluarea acţiunii, metabolismului şi a efectelor secundare ale noului produs dezvoltat în
cadrul proiectului printr-un studiu clinic de faza I desfăşurat pe un numar de 50 voluntari
sănătoşi, înrolaţi în baza consimţământului informat;
•
Precizarea eficacităţii optimale şi a efectelor secundare frecvente ale noului produs
geroprotector printr-un studiu clinic de faza II, desfăşurat pe 100 de pacienţi selectaţi în baza
criteriilor de selecţie şi de includere în studiu, elaborate de Comitetul Medical;
•
Evaluarea eficacităţii şi siguranţei utilizării noului produs geroprotector în comparaţie cu
placebo, printr-un studiu clinic multicentric, randomizat, dublu-orb, faza III;
•
Optimizarea deciziilor terapeutice privind utilizarea produsului geroprotector dezvoltat în
cadrul proiectului.
Descrierea activităţilor şi rolul participanţilor
Activitatea desfăşurată în acest pachet de lucru este de tip A.3 Dezvoltare experimentală
este coordonată de CO şi implică, pe de o parte o activitate medicală ce va fi desfăşurată de
P1, P2, P3 şi P4 şi o activitate de cercetare asupra probelor biologice prelevate de la pacienţi,
desfăşurată în comun de CO, P1, P3, P5, P6 şi P7.
A3.6 Experimentarea şi verificarea caracterului terapeutic al noului produs healthy-aging
prin studii clinice.
În cazul în care, datorită compoziţiei finale, noul produs este sub forma unui
medicament, CO va efectua înregistrarea online pe EU Clinical Trials Register şi va înainta
către Agenţia Naţională a Medicamentulu şi a Dispozitivelor Medicale documentaţia necesară
aprobării studiilor clinice de faza I, II şi III pentru produsul geroprotector medicamentos
dezvoltat în cadrul proiectului, precum şi a documentaţiei pentru avizarea materialelor
publicitare şi a materialelor educaţionale, în conformitate cu legislaţia din domeniu.
În cazul în care produsul final este de tip supliment nutritiv, CO va înainta către Ministerul
Sănătaţii documentaţia necesară avizării studiilor şi obţinerii autorizaţiei de punere pe piaţă.
Evaluarea intervenţiilor terapeutice şi a metodelor diagnostice poate utiliza o gamă largă
de surse de dovezi: experienţa individuală, studiile retrospective, rapoartele de cazuri clinice,
seriile de cazuri, comparaţiile istorice şi geografice, studiile de supraveghere a medicamentelor
(şi post-marketing), bazele de date farmaco-epidemiologice, studiile încrucişate, studiile de tip
caz-control, studiile de cohortă, trialurile randomizate controlate şi analizele sistematice ale
trialurilor şi studiilor observaţionale.
DESCRIEREA STUDIULUI
Între lunile 15 şi 26 ale perioadei de implementare a proiectului PELOVITAL se va
desfăşura studiul clinic pentru verificarea caracterului terapeutic al noului produs dezvoltat în
cadrul proiectului pe un număr de 500 de subiecţi, înrolaţi anterior debutului studiului clinic.
Designul studiului :
• multicentric, dublu orb, randomizat realizat în 12 de luni:
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Faza I cu un număr de 50 de subiecţi sănătoşi - cu vârsta de peste 18 ani, la care se
aplică tratamentul cu noul produs timp de o lună, existând un lot martor şi un lot de testare;
Faza II cu un număr de 100 de pacienţi cu vârsta de peste 65 de ani, fără probleme de
sănătate acute sau cronice. Tratamentul cu PELOVITAL se administrează timp de o lună,
existând un lot martor şi un lot de testare;
Faza III cu un număr de 350 de pacienţi selectaţi conform criteriilor descrise mai jos.
Toti pacienţii înrolaţi vor urma medicaţia prescrisă pentru afecţiunile existente.
Studiile terapeutice randomizate sunt studii controlate, grupul martor fiind întotdeauna
necesar datorită fenomenelor bine cunoscute: ameliorarea previzibilă, severitatea ondulatorie a
stării patologice, regresia către medie, efectul placebo şi efectul de voluntariat (Hawthorne).
Design-ul unui studiu terapeutic randomizat cuprinde câteva etape: constituirea cohortei de
studiu, realizarea unor măsurători de bază (vizita de screening = evaluarea base-line),
randomizarea, administrarea medicaţiei (loturi egale de pacienţi pentru fiecare produs testat),
urmărirea pacienţilor, măsurarea rezultatelor (evaluarea şi compararea evenimentelor în
grupurile studiate) şi analiza datelor.
Etapa de constituire a cohortei constă în precizarea caracteristicilor populaţiei şi stabilirea
modului de eşantionare.
Criteriile de includere în studiu:
•
caracteristici demografice (vârsta peste 65 de ani);
•
clinic: prezenţa unor afecţiuni cronice asociate vârstei: tulburari cognitive usoare şi
moderate, depresie uşoară şi moderată, sindroame extrapiramidale, afecţiuni
osteoarticulare - boala artrozică, poliartrita reumatoidă, osteoporoza, afecţiuni
cardiovasculare - hipertensiune arterială, tulburări de ritm, tulburări circulatorii periferice,
afecţiuni metabolice: hipercolesterolemie, diabet zaharat
Criteriile de excludere sunt definite pentru eliminarea, dintre subiecţii eligibili, a celor care
riscă să compromită calitatea datelor sau interpretarea rezultatelor (consumatori de etanol,
pacienţi cu afecţiuni psihiatrice severe, subiecţi susceptibili de a pleca în altă regiune, etc.), dar
şi eliminarea din motive etice. De asemenea vor fi excluşi din studiu pacienţii de peste 65 de
ani cu afecţiuni în stadiul acut, cei cu alergii cunoscute sau hipersensibilitate la substanţe,
epilepsie necontrolată medicamentos, hipotensiune arterială severă, insuficienţă renală şi
hepatică severe, astm bronşic, afecţiuni neoplazice, miastenia gravis. Pacienţii incluşi în studiu
semnează obligatoriu, înainte de includere, un consimţământ informat prin care îşi dau acordul
de participare (după ce au înţeles în ce constă studiul, vizitele de studiu şi efectele adverse
posibile).
Populaţia din care se face selecţia pacienţilor provine din populaţia spitalizată la nivelul
structurilor clinice ale partenerilor P1, P2, P3 şi P4.
O etapă extrem de importantă este randomizarea, deoarece este necesară alocarea
absolut întâmplătoare a pacienţilor; altfel efectele aşteptate pot fi rezultatul a multiple cauze,
medicaţia fiind doar una dintre ele. Randomizarea asigură distribuţia egală a pacienţilor (grupul
placebo şi grup de testare al noului produs healthy-aging). Grupurile trebuie să fie identice din
toate punctele de vedere, cu exceptia tratamentului; în acest fel sunt înlaturate erorile
sistematice de selectie. De exemplu, studiile care nu sunt randomizate arată mai degrabă că
tratamentele sunt eficiente (se selectează pacienţi cu boală mai uşoară în grupul terapeutic)
decât studiile randomizate.
Orbirea se realizează prin utilizarea placebo-ului, care constă din pastile/injecţii identice ca
aspect, gust etc. cu medicaţia, dar care nu conţin medicaţia activă, astfel încât nici pacienţii
(simplu orb), nici medicii care îi îngrijesc sau urmăresc apariţia efectului de studiat, să nu ştie
din ce grup face parte fiecare pacient (terapeutic, sau placebo), pentru a nu fi influenţaţi de
această informaţie în atitudinea faţă de pacient sau cuantificarea efectului.
Vizita de base-line (vizita de screening) constă în realizarea unor evaluări care permit
caracterizarea subiecţilor incluşi în studiu: nume, prenume, vârstă, sex, diagnostic ( îndeplinirea
criteriilor de diagnostic al bolii), număr de înregistrare; în plus se efectuează o evaluare clinică
şi paraclinică a pacienţilor incluşi în studiu.
Evaluarea base-line. Prezentarea modului de administrare al produsului şi urmărirea
clinică a stării de sănătate a pacienţilor:
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1
caracteristici individuale : vârstă, înălţime, greutate, sex.
2
evaluarea stării generale, consult pe aparate şi sisteme
3
evaluarea funcţiei cardiace şi respiratorii: electrocardiogramă, spirometrie
4
constante biologice: presiune sistolică şi diastolică, puls în repaus
Administrarea PELOVITALULUI se efectuează la intervale de timp bine stabilite (vizitele
de studiu), ocazie cu care se efectuează şi evaluarea clinică şi paraclinică a pacienţilor şi se
verifică apariţia unor evenimente adverse. Dubla orbire este importantă pentru a se elimina
erorile sistematice care apar şi la subiecţii incluşi în studiu şi la investigatori (dacă investigatorul
ştie că pacientul se află în grupul tratat cu medicaţia de studiu, este tentat să efectueze o
evaluare mai atentă la vizitele de studiu, decât la cei aflaţi în grupul placebo); în acest sens
medicaţia de studiu/placebo are aceeaşi formă de prezentare (culoare, dimensiuni, etc.).
Aplicarea tratamentului va fi realizată prin injecţii intramusculare sau per os, la doza
stabilită prin calcule de masă – echivalenţă, în funcţie de rezultatele obţinute în etapa
anterioară, care au arătat doza, modalitatea optimă de administrare şi valoarea terapeutică
certificată farmacodinamic.
Tratamentul per os zilnic va fi administrat de 2 ori / zi la interval de 2-3 ore după mese timp
de o lună. Tratamentul va fi administrat de 3 ori, cu o pauză de o lună între fiecare tratament.
Tratamentul parenteral va fi administrat de 6 ori pe săptămână timp de 2 săptămâni.
Tratamentul se reia de încă două ori, după pauze de o lună, astfel că în final vor fi trei
tratamente.
Înainte şi după terminarea fiecarui tratament se vor preleva probe de sânge. Sângele va fi
recoltat în condiţii de sterilitate corespunzătoare dozării parametrilor de biochimie în eprubete
de biochimie (dop roşu, pe activator).
Examen medical - urmărirea clinică a stării de sănătate a pacienţilor înainte şi după
administrarea fiecărui tratament, 3 vizite medicale:
1. evaluarea stării generale, consult pe aparate: electrocardiogramă; spirometrie
2. constante biologice : presiune sistolică şi diastolică, puls în repaus,
3. caracteristici individuale : vârstă, înălţime, greutate, sex.
Din punct de vedere fiziologic vom urmări în cadrul studiului clinic evoluţia indicelui de masă
corporală, indicele obezităţii abdominale, flexibilitatea, anduranţa aerobică, densitatea osoasă,
latenţa reacţiei tactile. Se vor aplica şi se vor urmări în dinamică teste de memorie (MMSE,
testul ceasului), scala depresiei geriatrice Yesavage, scala WOMAC, testul ADL.
Este necesar ca urmărirea pacienţilor (”follow-up”) să fie ideal completă = toţi pacienţii
incluşi în studiu să participe la statistica finală; ideal este ca “pierduţii” (“lost to follow-up”) să
reprezinte sub 5% din pacienţii incluşi pentru a nu fi afectate rezultatele finale ale studiului
(pacienţii “pierduţi” au alt prognostic decât cei care ajung la sfârşitul studiului, indiferent de
grupul în care au fost alocaţi). Atunci când sunt “pierduţi” peste 20%, studiul nu mai poate fi
considerat valid.
Din ser, înainte şi după administrarea tratamentelor healthy-aging, vor fi dozaţi, de
către CO, P1, P5, P6 şi P7, în funcţie de expertiza specifică, următorii parametrii
biochimici: Creatinina, Glucoza, Colesterol, HDL Colesterol, LDL Colesterol, Trigliceride,
Proteine totale, Nivelul Apolipoproteinelor A şi B, nivelul limfocitelor T, nivelul cortizolului,
nivelul adrenalinei, nivelul hormonului de creştere şi al celui tiroidian, Factorul de elongaţie 1α,
Ionograma: Sodiu, Potasiu, Calciu, Magneziu; capacitatea antioxidantă totală, concentraţia
totală de tioli şi a tiolilor neproteici, concentraţia hidroperoxizilor lipidici concentraţia de acid
uric, activitatea paraoxonazică, nivelul lactatdehidrogenazei, nivelul interleukinei IL6, nivelul
proteinei C reactive, evaluarea indicelui de refracţie optică al probelor de ser. Dozarea
parametrilor biochimici va fi efectuată cu ajutorul analizorului biochimic automat VITALAB
SELECTRA E, utilizând kiturile corespunzătoare. Determinarea markerilor imunologici
specificaţi va fi realizată cu ajutorul unui analizor automat ELISA, tip Brio2, SEAC, utilizând
kituri corespunzătoare.
Analiza datelor este etapa finală într-un studiu terapeutic randomizat, deoarece stabileşte
dacă medicaţia a fost eficientă, cât de mare a fost efectul tratamentului administrat şi cât de
precisă a fost estimarea efectului tratamentului (intervalul de încredere).
Marimea asocierii se măsoară ca la orice studiu de cohortă, prin intermediul riscului relativ;
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spre deosebire de studiile etiologice, riscul relativ este, de obicei, subunitar, deoarece
tratamentul este un factor de protecţie, şi nu unul de risc.
Prelucrarea matematică a datelor experimentale şi obţinerea modelelor matematice este
responsabilitatea partenerului P3.
Analize de sânge
A. HEMATOLOGIE
Hemograma este un test screening de bază, fiind unul din cele mai frecvent cerute teste de
laborator, reprezentând adesea primul pas în stabilirea statusului hematologic şi diagnosticul
diverselor afecţiuni hematologice şi nehematologice.
Hemograma constă din măsurarea următorilor parametrii:
• număr de leucocite;
• număr de eritrocite;
• concentraţia de hemoglobină;
• hematocrit;
• indicii eritrocitari: volumul eritrocitar mediu (VEM), hemoglobina eritrocitară medie
(HEM), concentraţia medie de hemoglobină (CHEM) şi lărgimea distribuţiei
eritrocitare (RDW);
• număr de trombocite şi indicii trombocitari: volumul trombocitar mediu (VTM) şi
lărgimea distribuţiei trombocitare (PDW);
• formula leucocitară.
Numărul de eritrocite reprezintă testul de bază pentru evaluarea eritropoiezei. Eritrocitele
sunt investigate în continuare prin masurarea concentraţiei de hemoglobină şi a hematocritului,
iar pe baza lor analizorul calculează indicii eritrocitari: VEM, HEM, CHEM şi RDW, care
caracterizează din punct de vedere calitativ populaţia eritrocitară.
Eritrocitele sunt cele mai numeroase celule din sânge, sunt anucleate, fiind necesare pentru
respiraţia tisulară. Eritrocitele sunt cele mai specializate celule ale organismului, principala
funcţie constând în transportul O2 de la plamân la ţesuturi şi transferul CO2 de la ţesuturi la
plamân. Acest lucru se realizează prin intermediul hemoglobinei conţinute în eritrocite. Forma
eritrocitelor de disc biconcav conferă raportul volum/suprafaţă optim pentru schimbul de gaze şi
le asigură acestora deformabilitatea în timpul traversării microcirculaţiei.
Indicaţii – în combinaţie cu hematocritul şi concentraţia de hemoglobină, numărul de
eritrocite este util în detectarea şi monitorizarea anemiei şi eritrocitozei/policitemiei.
Valori de referinţă – valori diferite în funcţie de vârstă şi sex: 3,8- 4,8 *10^6/mm3
Hemoglobina. Hemoglobina reprezintă componentul principal al eritrocitelor (95% din
proteinele citoplasmatice eritrocitare) şi serveşte ca vehicul pentru transportul O2 şi CO2.
Hemoglobina este o proteină conjugată constând dintr-un tetramer format din 2 perechi de
lanţuri polipeptidice (globine), fiecare dintre acestea fiind conjugat cu un grup hem, un complex
al unui ion de fier cu pigmentul roşu, porfirina, care conferă sângelui culoarea roşie. Fiecare
gram de hemoglobină poate transporta 1.34 mL O2 per 100 mL de sânge.
Hemoglobina serveşte de asemenea ca tampon în lichidul extracelular. În ţesuturi, la pH
scăzut, O2 se disociază de Hb; Hb deoxigenată se leagă de ionii de hidrogen; în eritrocite
anhidraza carbonică converteşte CO2 în bicarbonat şi ioni de hidrogen. Pe măsură ce ionii de
hidrogen se leagă de hemoglobină, ionii bicarbonat părăsesc celula; pentru fiecare ion
bicarbonat care părăseşte celula intră un ion de clor.
Formele de hemoglobină prezente în mod normal în circulaţie includ: deoxihemoglobina
(HHb), oxihemoglobina (O2Hb), carboxihemoglobina (COHb) şi methemoglobina (MetHb),
toate acestea fiind determinate împreună în sângele total. În anumite situaţii clinice diferitele
forme de Hb pot fi determinate individual.
Leucocite. Leucocitele se împart în două grupe principale: granulocite şi a-/nongranulocite. Granulocitele sunt denumite astfel datorită prezenţei în citoplasmă de granulaţii
distincte şi se identifică trei tipuri de granulocite în funcţie de afinităţile de colorare pe frotiul de
sânge colorat Wright: neutrofile, eozinofile şi bazofile. De asemenea, aceste celule sunt
denumite şi leucocite polimorfonucleare datorită nucleului multilobulat. Nongranulocitele care
constau din limfocite şi monocite nu conţin în general granulaţii citoplasmatice distincte şi au
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nucleul nonlobulat, fiind denumite şi leucocite mononucleare.
Valori de referinţă – la adult = 4000-10000/µL sau 4-10×109/L
B. BIOCHIMIE
Glicemia (Glucoza serică)
Glucoza este cel mai important monozaharid din sânge ce susţine activitatea celulară şi
care rezultă din digestia carbohidraţilor şi din conversia hepatică a glicogenului în glucoză.
Concentraţia glucozei din sânge este reglată de cei doi homoni antagonişti insulina şi
glucagonul. - Hiperglicemia favorizează formarea de citokine şi activează inflamaţia la nivelul
endoteliului; de asemenea, produce o creştere a stresului oxidativ.
Valorile de referinţă: 74-106 mg/dl
Scaderi în: insulinom, tumori extrapancreatice (e.g. hepatom), boala Addison,
hipopituitarism, malabsorbţie, etc.
Creşteri în: diabet zaharat, boala Cushing, acromegalie/gigantism, feocromocitom, adenom
hipofizar (secretor de hormon de creştere), etc.
Creatinina serică
Creatina este sintetizată în ficat şi după eliberare este preluată la nivelul musculaturii în
procent de 98%, unde au loc fosforilări, sub această formă având rol important în stocarea
energiei musculare. Creatinina este cel mai fix constituent azotat al sângelui, neinfluenţat de
majoritatea alimentelor, de efort, ritmul circadian sau de alte constante biologice şi este
corelată cu metabolismul muscular. Principala utilitate a determinării creatininei serice este
diagnosticarea insuficienţei renale. Creatinina serică este un indicator mai specific şi mai
sensibil al funcţiei renale decât ureea. Totuşi, în bolile renale cronice este util să se determine
atât creatinina cât şi ureea serică.
Valorile de referinţă: <1,2 mg/dl
Scaderi în: scăderea masei musculare, carenţe proteice în dietă, afecţiuni hepatice severe.
Creşteri în: afecţiuni renale acute sau cronice de cauză glomerulară sau tubulo-interstitială,
obstrucţii ale tractului urinar (azotemie postrenală), etc.
Acidul uric seric
Acidul uric rezultă din degradarea acizilor nucleici, reprezentând produsul final al
metabolismului purinelor. Principala transorfamare are loc la nivelul ficatului, de unde este
transportat prin plasmă la rinichi, unde este filtrat şi excretat într-un procent de aproximativ
75%. Restul de acid uric este eliminat şi degradat în tractul gastrointestinal. Supraproducţia de
acid uric are loc în urmatoarele situaţii: catabolism excesiv al acizilor nucleici (gută), produceri
şi distrugeri masive de celule (leucemie) sau incapacitate de excreţie a produsului final
(insuficienţă renală).
Valorile de referinţă: 3,5-6 mg/dl
Scăderi în: administrarea unor medicamente: ACTH, uricozurice (cortizon, alopurinol),
cauze diverse: boala Wilson, sindrom Fanconi, SIADH, acromegalie (unii pacienţi), etc.
Creşteri în: insuficienţă renală; gută; hiperuricemie asimptomatică (trebuie evaluată periodic
pentru gută); creşterea distrucţiei de nucleoproteine: leucemii şi sindroame mieloproliferative
cronice, mielom multiplu, limfoame (mai ales postiradiere), etc.
Ureea
Ureea este principalul produs azotat final al metabolismului aminoacizilor, proveniţi din
scindarea în stomac şi intestin a proteinelor, sub acţiunea fermenţilor proteolitici şi absorbţia
acestora prin peretele intestinal. Sediul principal de formare a ureei este ficatul. Nivelul crescut
al ureei serice indică alterarea semnificativă a ratei filtrării glomerulare. O valoare scazută a
ureei, de 6-8 mg/dL, se asociază frecvent cu o stare de hiperhidratare, o valoare de 10-20
mg/dL indică o funcţie glomerulară normală, creşterea ureei sanguine la 50-150 mg/dL
presupune o afectare semnificativă a funcţiei renale.
Valorile de referinţă: <50 mg/dl
Scăderi în: afecţiuni hepatice severe (insuficienţă hepatică): toxice, infecţioase,
acromegalie, malnutriţie, malabsorbţie etc.
Creşteri în: afecţiuni renale, acute sau cronice (azotemie renală): glomerulonefrite,
pielonefrite, obstrucţii ale tractului urinar (azotemie postrenală), intensificarea catabolismului
proteic (valorile creatininei serice rămân neschimbate): arsuri, neoplazii, stări febrile prelungite .
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Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT)
ALT (ALAT), alaninaminotransferaza sau transaminaza glutampiruvică (TGP) este o enzimă
ce face parte din clasa transferazelor şi catalizează transferul reversibil al grupării amino (NH2)
de la un aminoacid (alanina) α–cetoglutaratului ducând la formarea de acid piruvic şi glutamat.
Determinarea ALT este indicată în diagnosticarea şi monitorizarea afecţiunilor hepatice acute.
Valorile de referinţă: <55 mg/dl
Scăderi în: infecţii urinare, neoplazii, deficit de piridoxal fosfat (malnutriţie, consum de
alcool).
Creşteri în: metastazele hepatice, ictere obstructive creşterile pot fi mici şi tardive, în
steatoza hepatică – creşteri de 2-3 ori normalul, hepatite alcoolice(<150 U/l), stare de şoc,
arsuri severe, mononucleoză infecţioasă.
Colesterol
Colesterolul este un component al celulelor şi membranelor organoide şi un precursor al
acizilor biliari, vitaminei D şi al hormonilor steroizi. Colesterolul este o moleculă insolubilă şi
circulă asociat cu lipoproteinele HDL, LDL şi VLDL. Cuantificarea coleterolului total permite
decelarea hipercolesterolemiei, izolate sau asociate cu hipertrigliceridemia. Determinarea
nivelului colesterolului evaluează statusul lipidic şi tulburarile metabolice, riscul de
ateroscleroză, stenoză coronariană şi infarct miocardic.Valorile normale variază în funcţie de
sex, vârstă, dietă etc. Colesterolul –este un factor de risc bine cunoscut şi demonstrat pentru
bolile cardiovasculare şi cerebrovasculare, modificările profilului lipidic fiind o marcă a
sindromului metabolic.

Relaţia între nivelul crescut al colesterolului plasmatic şi boala vasculară
aterosclerotică îndeplineşte toate criteriile de cauzalitate. Dovezile în favoarea faptului
că scăderea colesterolului plasmatic reduce riscul sunt inechivoce. Cu cât riscul este
mai mare, cu atât şi beneficiile sunt mai mari. O reducere cu 10% a colesterolului
plasmatic total este urmată de o reducere cu 25% a incidenţei bolii coronariene după 5
ani, iar o reducere a LDL-colesterolului de 1 mmol/l (~40 mg/dl) se însoţeşte de
reducerea cu 20% a evenimentelor coronariene [194].
Valorile de referinţă: <200 mg/dl
Scăderi în: hipo-/a-beta-lipoproteinemie, boala Tangier, leziuni hepatocelulare severe,
hipertiroidism, boli mieloproliferative, steatoree cu malabsorbţie, etc.
Creşteri în: hiperlipoproteinemie tip IIb, III, V, hipercolesterolemia familială de tip IIa;
obstrucţie biliară: colestază, ciroză biliară, nefroză, boli pancreatice, neoplasm pancreatic şi
prostatic, hipotiroidism, etc.
HDL (High Density Lipoprotein) Colesterol
HDL-colesterol (HDL-C) reprezintă un grup de lipoproteine sintetizate şi secretate de
hepatocite. HDL deţine un rol important în metabolismul colesterolului, participând la transportul
acestuia din ţesuturile extrahepatice către ficat pentru catabolizare şi excreţie.
Valorile de referinţă: 40-60 mg/dl
Scăderi în: hipertrigliceridemie familială, afecţiuni hepatocelulare, colestază, afectare renală
cronică, etc.
Creşteri în: hiperalfalipoproteinemie (exces de HDL) familială (autosomal dominantă) /
secundară (alcoolism, pesticide, estrogeni), hipobetalipoproteinemie, etc.
LDL (Low Density Lipoprotein) Colesterol
Lipopoproteină cu densitate joasă care transportă aproximativ 60% din colesterolul
plasmatic şi care facilitează depunerea colesterolului în ţesuturile periferice crescând riscul de
ateroscleroză cardiacă şi vasculară. LDL cholesterol este responsabilă de iniţierea şi
menţinerea inflamaţiei în tunica intimă a vaselor de sânge.
Valorile de referinţă: 50-170mg/dl
Scăderi în: hipolipoproteinemie familială, malabsorbţie, arsuri severe, malnutriţie,
hipertiroidie, etc.
Creşteri în: lipoproteinemie familială, hipercolesterolemie familială, sindrom nefrotic,
afecţiuni hepatice cronice, mielom multiplu etc.
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Trigliceride
Trigliceridele reprezintă 95% din rezerva de ţesut adipos şi au ca rol principal furnizarea de
energie celulelor. Valorile crescute ale trigliceridelor plasmatice semnalează necesitatea
căutării celorlalţi factori care se pot asocia cu aşa-numitul sindrom metabolic.
Sindromul metabolic descrie asocierea de factori de risc cardiovascular la persoanele cu
obezitate sau cu rezistenţă la insulină. Identifică persoanele cu risc crescut de dezvoltare a
BCV, în concordanţă cu asocierea factorilor de risc, dar nu indică un risc de BCV mai mare
decât efectul factorilor de risc implicaţi [194].
Valorile de referinţă: <150 mg/dl
Scăderi în: abetalipoproteinemie, malnutriţie, malabsorbţie, hipertiroidism etc.
Creşteri în: hiperlipidemii genetice (tipurile I, II-b, III, IV, V; deficit de APO C-II) şi secundare,
gută, pancreatită, boli hepatice, etc.
Fosfataza alcalină
Fosfataza alcalină (ALP) este o enzimă care se gaseşte în ficat şi oase şi care se elimină
prin bilă. Face parte din clasa hidrolazelor şi este alcatuită în principal din trei forme
izoenzimatice (hepatobiliară, osoasă, intestinală), la care se adaugă în timpul sarcinii o formă
tranzitorie (forma placentară). Determinarea fosfatazei alcaline este de obicei folosită pentru
diagnosticul diferenţial al bolilor hepatice. Altă arie de utilizări clinice include afecţiunile osoase,
fiind la ora actuală singura enzimă cu importanţă practică pentru patologia ţesutului osos, şi în
hiperparatiroidism. În tumorile de diverse etiologii fosfataza alcalină are valoare de marker
tumoral (depistarea metastazelor hepatice sau osoase).
Valori de referinţă - sunt dependente de vârstă şi sex: 100-290 Ui/L
Scăderi în: hipofosfatazia familială, hipotiroidism, cretinism, malnutriţie, deficit de zinc,
deficit de magneziu, etc.
Creşteri în: de origine hepatică: cele mai marcante creşteri se întâlnesc în obstrucţia
mecanică a căilor biliare extrahepatice sau în colestaza intrahepatică; de origine osoasă:
hiperparatiroidism; hipertiroidism; boala Paget; metastaze osoase; de origine intestinală: în
diverse afecţiuni ulcerative ale tractului gastrointestinal, etc.
Proteine totale
Plasma conţine mai mult de 300 de proteine diferite: enzime, inhibitori de enzime, factori de
coagulare, anticorpi, proteine transportoare. Cu excepţia imunoglobulinelor şi a hormonilor,
majoritatea proteinelor plasmatice este sintetizată în hepatocite şi eliberată în torentul
circulator.
Hiperproteinemia poate fi cauzată de deshidratare sau poate fi rezultatul creşterii
concentraţiei proteinelor specifice (imunoglobulinele în infecţiile cronice, mielom multiplu, etc.).
Hipoproteinemia poate fi cauzată de hemodiluţie sau pierderea excesivă a proteinelor în
afecţiuni cronice ale rinichilor sau arsuri severe, etc.
Valori de referinţă: 6,4-8,3 mg/dl
Scăderi în: aport insuficient (inaniţie sau malabsorbţie), ciroză hepatică şi alcoolism cronic,
glomerulonefrite şi sindroame nefrotice, etc.
Creşteri în: deshidratare şi hemoconcentraţie datorită pierderilor de fluide, unele cazuri de
afecţiuni hepatice cronice, alte condiţii asociate cu infecţii/inflamaţii cronice, etc.
Lactat dehidrogenaza (LDH)
LDH este o enzimă intracelulară larg distribuită în organism, fiind întâlnită cu precădere în
rinichi, miocard, musculatura scheletică, creier, ficat şi plămâni. Deşi creşterile LDH sunt
nespecifice, acest test este util pentru confirmarea diagnosticului de infarct miocardic sau
pulmonar. În infarctul miocardic persistenţa nivelului LDH crescut este mai îndelungată decât a
celorlalte enzime.
Valori de referinţă: 150-450 U/l
Creşteri în: in infarctul miocardic apar niveluri crescute de LDH la 36-55 ore de la debut,
care persistă 3-10 zile, în infarctul pulmonar creşterile LDH se înregistrează în decurs de 24
ore de la debutul durerii toracice, alte condiţii asociate cu creşterea nivelului LDH: insuficienţă
cardiacă congestivă, afecţiuni hepatice (ciroză, alcoolism, hepatită acută virală), tumori solide,
leucemii, limfoame, hipotiroidism, afecţiuni musculare (distrofii, traumatisme), etc.
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Markerii pro-inflamaţiei. Este un lucru cunoscut, faptul că nivelurile înalte de IL-6, TNFalpha, şi proteină C reactivă sunt asociate cu risc vascular înalt. Proteina C reactivă este un
factor de risc pentru evenimentele cardiace acute. Interleukina-6 şi proteina chemotactică a
macrofagelor (macrophage chemotactic protein MCP), sunt alţi doi marker ai inflamaţiei, de
înaltă valoare în sindromul metabolic. MCP – macrophage chemotactic protein- determină
migrarea monocitelor la sediul inflamaţiei, în peretele endothelial.
IONOGRAMĂ
Analiza mineralelor (ionograma) din sânge sau din urină. Valorile ionogramei variază cu
modul de alimentaţie, cu vârsta, cu sezonul şi cu tipul de afecţiune. Excesul sau deficitul de ioni
metalici din organism explică multe afecţiuni chimice sau patologice, în timp ce concentraţiile
intermediare sunt esenţiale dezvoltării normale. De altfel fiecare organism necesită o
concentraţie optimă dintr-un element dat, peste care sau sub care, nu se mai dezvoltă
corespunzător.
Sodiul – natriul, Natremia
Sodiul este un microelement cu proprietatea de a menţine constant echilibrul apei la
exteriorul celulelor şi cu rol în menţinerea echilibrului acido-bazic. Sodiul favorizează
excitabilitatea musculară.
Sodiul contribuie la buna funcţionare a sistemului nervos şi a musculaturii. Nivelul sodiului
existent în organism este reglat de rinichi, care creşte sau scade excreţia, în funcţie de
cantitatea ingerată. Cantitatea de sodiu din organism este de 80-100 grame.
Valori normale: 310-345 mg/100 mL
Scăderi anormale (hiponatremie) : aport salin insuficient, deshidratări globale, ingestii
scăzute de lichide, poliurii (diabet zaharat), insuficienţă renală cronică, insuficienţă
corticosuprarenală, etc.
Creşteri anormale (hipernatremie): pierderi de lichide la nivel extrarenal (transpiraţii
excesive, diaree, vomă), pierderi de lichide la nivel renal (diabet insipid, insuficienţă renală),
insuficienţă cardiacă, traumatisme cerebrale, hiperaldosteronism, etc.
Calciul- Calcemia
Calciul este mineralul prezent în cantitatea cea mai mare în corpul omenesc (un kilogram un kilogram şi jumătate ). Aproape întreaga cantitate de calciu din corp este fixată în oase şi
dinţi, iar restul este distribuit în ţesuturi şi în lichide biologice. Astfel raportat la 100 g de ţesut,
în muşchi se găsesc 70 g de calciu, în nervi 15 g, în lichidul cefalorahidian 4,5 g, iar în plasmă
între 9 şi 10 mg de calciu.
Concentraţia calciului în sânge este menţinută între 9-11 mg%. Calciul este un mineral
important pentru menţinerea sănătăţii umane. Nu este numai o componentă a oaselor şi
dinţilor, ci este şi un element esenţial pentru coagularea normală a sângelui şi este necesar
pentru funcţionarea normală a muşchilor şi a nervilor. Valorile sunt în general mai crescute la
barbaţi decât la femei şi cu tendinţă uşoară de a scădea odată cu vârsta.
Principala funcţie a calciului în organism este ca împreună cu fosforul să consolideze şi să
menţină în stare bună de funcţionare scheletul şi dinţii. Acest lucru se realizează în condiţii
optime când raportul dintre cantitatea de calciu şi cea de fosfor este de 2 la 1. Deasemeni
calciul nu poate fi absorbit decât în prezenţa unei cantităţi suficiente de vitamina D.
Valori normale: 8,1-10,4 mg/l/ 4,0-6,0 mg/dL
Potasiul
Potasiul este un electrolit, o moleculă încărcată pozitiv, care funcţionează cu alţi electroliţi,
cum ar fi sodiul, clorura de sodiu şi dioxidul de carbon (CO2). Are rol în buna funcţionare atât a
muşchilor scheletici cât şi ai inimii. De aceea, lipsa potasiului din muşchii respectivi determină o
slăbire în activitatea lor. În mod normal, excesul de potasiu din organism datorat alimentaţiei se
elimină automat prin rinichi, în urină. Dar în bolile în care se împiedică eliminarea potasiului prin
rinichi (insuficienţă renală, comă diabetică, boala Addison), aceasta se acumulează în
organism provocând tulburări ale inimii.
Potasiul ajută la reglementarea cantităţii de lichid din organism, stimulează contracţia
musculară şi menţine un echilibru stabil de acid-bază în organism. Este prezent în toate fluidele
corpului, dar cea mai mare cantitate se regăseşte în celule.

56/87

Deoarece concentraţia de potasiu din sânge este foarte mică, schimbările minore pot avea
consecinţe seminficative.
Dacă nivelurile de potasiu cresc sau scad prea mult, starea de sănătate a pacientului poate
fi în pericol: apare insuficienţa respiratorie, tulburări ale ritmului cardiac. O concentraţie
anormală poate afecta funcţiile ţesutului neuromuscular; de exemplu muşchiul inimii îşi poate
pierde capacitatea de a se contracta.
Analiza pentru potasiu se efectuează împreună cu alte examinări medicale de rutină. Testul
este folosit pentru a detecta concentraţii care sunt prea înalte (hipercalemie) sau prea mici
(hipocalemie). Cea mai frecventă cauză a hipercalemiei este boala renală, dar administrarea de
multe medicamente pot duce la scăderea excreţiei de potasiu din organism.
Simptomele de hipocalemie pot interveni dacă apar vărsături şi diaree sau excesul de
transpiraţie. Potasiul poate fi pierdut prin urină; în cazuri rare nivelul potasiului poate fi scăzut
deoarece nu se acumulează suficient din dietă. Concentraţia potasiului poate fi măsurată la
intervale regulate de timp pentru a monitoriza medicamentele ce pot duce la situaţia în care
rinichii pierd potasiu, a diureticelor.
Are ca şi calciul un mare rol în buna funcţionare atât a muşchilor scheletici cât şi ai inimii.
De aceea, lipsa potasiului din muşchii respectivi determină o slabire în activitatea lor. Potasiul
se găseşte în aproape toate alimentele dar mai ales în fructe (mere, cireşe, pere) şi în
zarzavaturi.
În mod normal, excesul de potasiu din organism datorat alimentaţiei se elimină automat prin
rinichi în urină. Dar în bolile în care se împiedică eliminarea potasiului prin rinichi (insuficienţă
renală, comă diabetică, boala Addison), aceasta se aculumează în organism provocând
tulburări ale inimii.
Potasiul scade din sânge când se consumă alimente sărace în acest mineral ca: pâine albă,
dulciuri rafinate ori, după medicamente diuretice sau pe bază de cortizon. De asemenea,
medicamentele laxative şi purgative elimină odată cu materiile fecale şi cantităţi mari de
potasiu. De aceea, când se analizează potasiul, se va întrerupe tratamentul cu aceste
medicamente cu 48 de ore înainte de analiză. Transpiraţia abundentă, vărsăturile şi diareea,
mai ales la copii mici, diabetul, postul prelungit sunt cauze frecvente de pierderi ale potasiului
din organism.
Valori normale: 3,5-4,5 mEq/L
Fierul - Sideremia
Prin realizarea acestui test se poate determina cantitatea fierului din organism (concentraţia
procentuală de fier din plasmă), aceasta având valori diferite în funcţie de vârstă.
Conţinutul de fier al sângeului circulant din organism se repartizează în două sectoare: în
eritrocite în structura hemoglobinei (aprox. 3g) şi în plasmă (cca 3 mg).
Este principalul mineral care intră în compoziţia globulelor roşii ale sângelui, dându-i
acestuia culoarea roşie intensă. De asemenea, fierul ia parte la formarea unor enzime vitale
pentru organism, cum sunt enzimele care contribuie la fixarea oxigenului pe celule. Fierul din
organism provine din apă şi mai ales din alimentele bogate în fier (carne, ficat, splină, ouă,
morcovi, spanac, soia, ciocolată şi altele). Nevoile organismului de fier sunt mici, de 2 mg/zi,
aşa că cele 10-15 mg pe zi pe care omul le primeşte din apă şi alimentele consumate sunt
suficiente pentru organism. Totuşi la persoanele adulte şi mai ales pentru copii subnutriţi, lipsa
fierului din alimentaţie poate duce la anemie feritivă.
Scăderea fierului din organism se întâlneşte după hemoragii mari, ori chiar după hemoragii
mici şi repetate ca: sângerări din nas, din caile urinare şi genitale, din tubul digestiv (hemoroizi),
etc. Bolile digestive, operaţiile pe stomac şi intestin produc anemie prin faptul că reduc
absorbţia fierului în organism. Anemia prin lipsa de fier se stabileşte numai de către medic
dupa analiza sângelui.
Valori normale ale fierului:
Bărbaţi = 0,90-1,50 mg/l (90-150 ug sau gamma/100 ml)
Femei = 0,8 - 1,40 mg/l (80 - 140 ug sau gamma/100 ml).
Magneziul - Manezemia
Magneziul reprezintă un mineral ce se regăseşte în fiecare celulă din organism, fiind vital la
producerea energiei, contracţiei musculare, funcţionarea sistemului nervos şi a sistemului osos.
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Acest test măsoară cantitatea de magneziu din sânge, fiind prezent în acesta doar într-o
proporţie mică (circa 1%) din volumul total.
Aproximativ jumătate din cantitatea totală de magneziu este combinată cu calciu şi fosfor
pentru a ajuta la formarea oaselor. Magneziul se regăseste într-o gama largă de alimente
precum legumele verzi (spanacul) şi în alte surse nutritive.
Mg2+ are un rol important în glicoliză, respiraţia celulară, transportul calciului
transmembranar. În celulele musculare Mg2+ acţionează ca antagonist de calciu.
Mg2+ activează Na+-K+ ATPaza, de aceea are rol în aritmia cardiacă.
Mg2+ are rol în reducerea contracţiei musculare şi a tonusului vascular inhibând disponibilitatea
calciului intracelular în celula miocardică şi în miocitele vasculare. În mod natural Mg2+ este un
blocant de Ca2+.
Homeostazia Mg2+ este reglată de absorbţia intestinală (intestinul subţire) dar în special de
secreţia renală. Este un element chimic indispensabil unei bune funcţionări a unor organe din
corpul omenesc: ficat, muşchi, sistem nervos, etc. El intră în compoziţia enzimelor ce iau parte
la arderea glucozei în organism şi împreună cu calciul intervine în activitaţile musculare.
Creşterea concentraţiei magneziului sanguin se întâlneşte în insuficienţa renală (din cauză
că rinichii nu îl pot elimina din urină), în diabetul grav, în boala Basedow (hiperfuncţia glandei
tiroide).
Valorile magneziului sangvin scad în insuficienţa tiroidei, după pierderile exagerate prin
vărsături şi diaree sau prin urină, după medicamente diuretice precum şi în alcoolismul cronic.
Lipsa magneziului se resimte mai mult la copii decât la adulţi.
Valori normale ale magneziului: - 1.6-2.55 mg/dl
Scăderi patologice – Hipomagneziemia
Simptomele clinice sunt asemănătoare cu ale hipocalcemiei, iar homeostazia Mg2+ este
adesea dereglată simultan cu cea a Ca2+. Mg2+ scade prin pierderi la nivel renal (semnele
clinice apar la valori ale Mg2+ < 1,22 mg/dl) datorită: unor medicamente nefrotoxice cisplatin,
aminoglicozide, metrotrexat, forţarea diurezei (furosemid, thiazide), alcoolism, malabsorbţie
intestinală, tulburări endocrine hiperaldosteronism, hiperparatiroidie, hipertiroidie, cetoacidoză
diabetică, hipomagneziemia familială asociată cu hipermagneziuria şi hipercalciuria, folosirea
pe termen lung a diureticelor, diaree prelungită, stării post-operatorii, arsuri grave, dereglăriilor
gastrointestinale, intoxicării, etc.
Creşteri patologice - Hipermagneziemia
Un nivel crescut al magneziului se datorează foarte rar surselor dietare, fiind rezultatul
problemelor de excreţie sau suplimentării excesive. Simptomele clinice apar la valori de 6,08
mg/dl iar la valori de 12,2 mg / dl apare paralizia muşchilor respiratorii, afecţiuni renale acute şi
cronice, aport excesiv de antiacide sau preparate cu Mg2+, hipotiroidism, deshidratări, acidoze
diabetice.
Analize de urină
Biochimie. Urina este un lichid biologic de excreţie, cu o compoziţie chimică complexă, care
poate suferi modificări în anumite stări patologice. Analiza completă de urină include
determinarea caracterelor fizice (culoare, aspect, greutate specifică), chimice (pH, proteine,
glucoză, corpi cetonici, hematii, bilirubina, urobilinogen, leucocite, nitriţi) şi examenul
microscopic al sedimentului.
MORTALITATE, MORBIDITATE ŞI FACTORI DE RISC
În cadrul Programului de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii 2008-2013, aflat în
prezent în curs de desfăşurare, s-a elaborat o listă a indicatorilor de sănătate în Comunitatea
Europeană (European Community Health Indicators – ECHI). Obiectivul final este crearea unui
sistem european de informaţii şi cunoştinţe în domeniul sănătăţii, accesibil atât experţilor
europeni, cât şi publicului larg. Setul de indicatori ECHI, în formă completă cuprinde 88 de
indicatori de sănătate, iar în forma scurtă cuprinde 40 de indicatori de bază pentru care există
date disponibile şi comparabile la nivelul Uniunii Europene.
Nivelul speranţei de viaţă la naştere în România s-a îmbunătăţit continuu la ambele sexe în
ultimii 10 ani, similar cu evoluţia din statele membre ale Uniunii Europene (UE), rămânând
totuşi la o valoare mai scăzută cu aproximativ 6 ani decât media UE-27 (media UE-27 în 2007
a fost 76.06 ani la bărbaţi şi 82.21 ani la femei, iar în România de 69.71 de ani la bărbaţi şi
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respectiv 76.86 de ani la femei). În perioada 2000-2008 evoluţia pe sexe a fost diferită: la
bărbaţi creşterea a fost de 1.97 ani, de la 67.74 (2000) la 69.71 (2008), iar la femei de 2.47 ani,
de la 74.75 la 76.86, creştere mai rapidă a speranţei de viaţă la femei decât la bărbaţi.
Având în vedere ponderea bolilor cronice în structura mortalităţii, se constată că România
se situează printre ţările din UE cu valori foarte mari ale mortalităţii prin boli cronice (227.4
decese la 1000000 loc. în 2007) aproape dublu faţă de media UE (numai 122.4 decese).
Cauzele de deces prin boli ale aparatului circulator reprezintă prima cauză de deces, din
această categorie remarcăndu-se bolile cardiace ischemice. Mortalitatea specifică prin bolile
cardiace ischemice plasează România pe unul dintre ultimele locuri în UE (194.1 decese la
100000 loc. în 2008 în România, faţă de 84.1 în UE). Evoluţia mortalităţii specifice prin bolile
cardiace ischemice are o tendinţă uşor descrescătoare în ultimii 10 ani.
După bolile aparatului circulator, cancerul reprezintă cea mai frecventă cauză de deces în
România. În 2008, nivelul mortalităţii specifice prin cancer în România a fost apropiat de media
UE (179.7 decese la 100000 loc. faţă de 173 în UE). Dacă în UE evoluţia mortalităţii specifice
prin cancer are un trend descrescător, în România evoluţia este inversă.
Rata specifică a mortalităţii prin diabet zaharat este mai mică în România decât media în
UE, în 2008 (8 decese la 100000 loc. în România faţă de 12.9 în UE). Posibile explicaţii ar fi
numărul de pacienţi nedepistaţi sau subraportarea numărului de decese prin diabet zaharat.
Rata specifică mortalităţii prin pneumonie situează România pe unul dintre ultimele locuri
în UE, doar Irlanda, Portugalia şi Slovacia având rate mai înalte de mortalitate prin pneumonie.
Deşi încă mult mai mare decât media UE în 2008, rata specifică de mortalitate prin pneumonie
în România, are o tendinţă clară de scădere.
Din punct de vedere al stării de sănătate, populaţia României prezintă unii dintre cei mai
defavorabili indicatori din întreaga zonă a Uniunii Europene.
(Sursa: http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/ec_health_indicators/index_ro.htm).

Printre bolile frecvent asociate cu îmbătrânirea în SUA, un procent semnificativ este
reprezentat de bolile cardiovasculare şi cerebrovasculare, care împreună contează pentru mai
mult de 35 % din decese la persoanele vârstnice, urmate de cancer cu 23%, boli respiratorii 5%
şi diabet 3% [3].
Obezitatea devine o epidemie mondială, atât la copii, cât şi la adulţi. În prezent se
estimează că, la nivel mondial, peste 1 miliard de persoane sunt supraponderale şi peste 300
milioane sunt obeze. Mai mult de o treime dintre copii sunt supraponderali sau obezi [194].
Este clar în prezent faptul că ţesutul adipos, şi în special ţesutul adipos intraabdominal
visceral, este un organ endocrin activ metabolic, capabil să sintetizeze şi să elibereze în sânge
o mare varietate de compuşi peptidici şi non-peptidici, care pot avea un rol în homeostazia
cardiovasculară. Ţesutul adipos excesiv este asociat cu o creştere a producţiei de acizi graşi
liberi, cu hiperinsulinism, rezistenţă la insulină, hipertensiune arterială şi dislipidemie [194].
S-a demonstrat să frecvenţa cardiacă crescută se asociază cu un risc crescut de
mortalitate de orice cauză, mortalitate prin BCV şi de apariţie a BCV în populaţia generală, la
hipertensivi, diabetici şi la persoanele cu boală coronariană preexistentă [194].
La bărbaţi, riscul de moarte subită se asociază în mod particular cu o frecvenţă cardiacă
de repaus crescută. O frecvenţă cardiacă redusă îşi poate exercita efectele asupra BCV prin
efecte antiaritmice sau antiischemice. Alte mecanisme posibile sunt efectul direct al frecvenţei
cardiace crescute asupra hemostazei, determinând progresia aterosclerozei [194].
Hipertensiunea arterială reprezintă, pentru ambele sexe, un factor de risc pentru BC,
insuficienţă cardiacă, BCV, boala vasculară periferică şi insuficienţă renală. Valorile TA se
corelează invers proporţional cu funcţia cognitivă, iar hipertensiunea este asociată cu o
incidenţă crescută a demenţei [194].
Mortalitatea prin BC şi AVC creşte progresiv şi liniar începând de la valori ale tensiunii
arteriale sistolice de 115 mmHg şi diastolice de 75 mmHg. În plus, date longitudinale obţinute
din Studiul Framingham indică faptul că valorile TA aflate în intervalele 130-139 / 85-89 mmHg
se asociază cu o creştere de mai mult de 2 ori a riscului relativ de BCV, comparativ cu valorile
TA sub 120/80 mHg [194].
Modul de viaţă are o influenţă puternică asupra tuturor componentelor sindromului
metabolic şi, din acest motiv, accentul principal în managementul sindromului metabolic trebuie
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pus pe modificarea stilului de viaţă, supravegheată de specialist, în particular pe eforturile de a
reduce greutatea corporală şi de a creşte nivelul de activitate fizică.
Hipertensiunea arterială, dislipidemia şi hiperglicemia (în limitele de definiţie a diabetului)
pot totuşi necesita un tratament medicamentos suplimentar [194].
Există numeroase dovezi ştiinţifice în favoarea faptului că factorii psiho-sociali contribuie în
mod independent la riscul de BCV, chiar după controlul statistic pentru efectele factorilor de risc
standard. Pe lângă creşterea riscului de apariţie a unui prim eveniment şi agravarea
prognosticului BCV, aceşti factori pot acţiona ca obstacole în calea complianţei la tratament şi a
eforturilor de îmbunătăţire a modului de viaţă, ca şi a promovării sănătăţii şi a stării de bine a
pacienţilor şi la nivel de populaţie [194].
Există, de asemenea, dovezi referitoare la metodele terapeutice şi preventive care
contracarează factorii de risc psiho-sociali şi promovează comportamentul şi modul sănătos de
viaţă. Mai multe măsuri psiho-sociale şi-au demonstrat efectele benefice asupra factorilor de
risc legaţi de stres şi a celor fiziologici, iar unele studii au indicat şi îmbunătăţirea rezultatelor
BCV, în special la bărbaţii de rasă albă şi la pacienţii care au atins obiectivele imediate ale
intervenţiilor terapeutice [194].
Factorii de risc pot fi clasificaţi în mai multe categorii ierarhice, după cum urmează: clasici,
atestaţi, în curs de stabilire, presupuşi şi, de asemenea, în markeri ai riscului.
Aceşti factori sunt asociaţi multor sisteme biologice diferite, cum sunt cele care controlează
trombocitele, coagularea, fibrinoliza, funcţia endotelială şi răspunsul inflamator. Aceştia
interacţionează în diferite modalităţi care rămân incomplet cunoscute, dar pentru care interesul
şi descoperirile ştiinţifice sunt considerabile [194].
Pe lângă potenţiala lor utilitate în predicţia pe termen lung a BCV, a fost demonstrată o
asociere strânsă între markerii inflamatori, obezitate şi diabet, ceea ce aduce noi argumente în
favoarea investigării ştiinţifice a acestora [194].
Un raport european recent, parte a studiului MONICA desfăşurat de către OMS, a indicat
faptul că nivelele populaţionale ale unor diverşi factori hemostatici diferă între centrele şi ţările
participante, existând o asociere semnificativă cu incidenţa BCV în centrele respective.
Studii epidemiologice prospective au corelat, de asemenea, markerii inflamatori cu apariţia
diabetului zaharat tip 2, iar interleukina-6 (IL-6) – o citokină proinflamatorie – cu insuficienţa
cardiacă cronică [194].
Unele studii au demonstrat faptul că predicţia riscului de BC, precum şi a riscului de BC şi
AVC, poate fi îmbunătăţită prin adăugarea acestor noi factori de risc la modelele de evaluare a
riscului care includ toţi factorii de risc atestaţi [194].
Un raport recent din SUA a propus utilizarea CRP ca „opţiune” în ghidurile actuale, dar
această propunere a fost pusă sub semnul întrebării atât în SUA cât şi în Europa. Din acest
motiv, este posibil ca încorporarea CRP şi a altor factori de risc în curs de stabilire în practica
de rutină pentru predicţia riscului cardiovascular să fie prematură, fiind propuse criterii pentru o
evaluare riguroasă a unor astfel de factori. Aceste criterii includ: aplicabilitatea pentru toate
evenimentele cardiovasculare relevante; capacitate predictivă în urmărirea pe termen scurt,
intermediar şi lung; măsurători standardizate; examinarea variabilităţii; gradul de corelaţie cu
factorii de risc atestaţi; şi îmbunătăţirea predicţiei globale, printre alte criterii [194].
A fost efectuat un număr de metaanalize ale studiilor epidemiologice observaţionale, de
exemplu pentru CRP şi fibrinogen. Astfel de metaanalize vor furniza dovezi asupra posibilei
utilităţi în practica clinică viitoare a factorilor de risc aflaţi în curs de omologare, dar studiile
actuale asupra determinanţilor markerilor inflamatori, care includ activitatea fizică, factorii
dietetici, alcoolul şi scăderea ponderală ca factori protectivi, precum şi infecţiile, cum sunt cele
periodontale, ca factori de risc potenţial tratabili, încurajează examinarea detaliată a acestui
grup de markeri în studiile viitoare [194].
Un alt aspect important referitor la aceste metaanalize este acela că CRP (ca şi fibrinogenul
şi, posibil, alţi markeri biologici) este frecvent sever influenţată de alte variabile neevaluate şi
supusă unor relaţii de cauzalitate inversă (boli subclinice care determină creşteri ale CRP). În
consecinţă, metaanalizele ample, cum sunt cele citate mai sus, cad în capcana promovării ideii
că dovezile în favoarea unei relaţii de cauzalitate sunt puternice. Mai multe grupuri au ales o
abordare alternativă, care examinează direct genotipurile, demonstrând faptul că asocierile
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prevăzute între genotipurile CRP care codează nivele circulante crescute ale CRP nu sunt
asociate cu BCV sau cu factorii de risc. Totuşi, o amplă metaanaliză a şapte gene hemostatice
a indicat faptul că variante ale genei factorului V şi genei care codifică protrombina pot avea o
asociere moderată cu riscul de boală coronariană [194].
Încă de la începutul secolului XX, Growers a corelat boala Parkinson cu procesul de
îmbătrânire precoce, boala având o frecvenţă maximă între 60 şi 70 de ani. Boala este mai
frecventă la barbaţi, raportul barbaţi/femei în boala Parkinson fiind supraunitar în toate
statisticile. Există observaţii conform cărora degenerarea sistemului dopaminergic legată de
vârstă este implicată în declanşarea bolii [195].
Datele prezentate mai sus cu privire la morbiditate, speranţă de viaţă şi factorii de risc
asociaţi vor fi analizate şi în cazul populaţiei statistice utilizate la desfăşurarea studiului clinic al
proiectului, realizând corelarea datelor statistice cu situaţia reală a indicatorilor de sănătate
publică de la nivelul Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, şi în mod particular al
României. Această corelaţie este necesară pentru a stabili utilitatea terapeutică a noii metode
de tratament dezvoltată în cadrul proiectului şi bazată pe utilizarea noului produs PELOVITAL.
Partenerii P5 şi P6 vor determina din serul pacienţilor incluşi în studiile clinice diferitele
elemente ale stresului oxidativ, similar celor realizate în studiile farmacologice pre-clinice.
Partenerul P7 – are responsabilitatea realizării măsurătorilor de reflectanţă asupra serului
obţinut de la pacienţi. Prin aplicarea relaţiilor Kramers-Kronig ce permit cuantificarea
schimbărilor în dependenţă de timp a indicelui de refracţie pornind de la măsurarea reflectanţei
probelor, indicele de refracţie va fi utilizat ca biomarker al îmbătrânirii şi vom corela aplicarea
tratamentelor dezvoltate în cadrul proiectului cu modificarea acestui indice.
Partenerul P3 – are responsabilitatea prelucrării statistice a datelor experimentale obţinute
de ceilalţi parteneri implicaţi în cadrul acestui pachet de lucru, va utiliza modele matematice
pentru analiza datelor şi va furniza elementele necesare pentru interpretarea rezultatelor de
către experţii implicaţi în proiect.
ANALIZĂ STATISTICĂ ŞI MODELARE ÎN BIOTEHNOLOGIE – RESPONABILITATE P3
În contextul tabloului complex de diagnosticare precoce, tratament dar şi de prevenţie a
afecţiunilor asociate cu vârsta, tablou care conţine o multitudine de variabile necuantificabile şi
independente, greu de analizat, apare ca fiind importantă analiza, modelarea şi simularea
matematică a realţiilor bio-medicale ale parametrilor paraclinici. Modelul matematic este o
reprezentare izomorfă a realităţii care facilitează descoperirea legăturilor între parametrii
analizaţi şi astfel permite evaluarea evoluţiei starii biologice a organismului, respectiv a ratei de
îmbătrânire. „Starea de sănătate” presupune homeostazia sistemului reprezentat de organism.
Modelele multicompartimentale, utilizate în modelarea matematică sunt folosite în multe
domenii cum ar fi: farmacocinetică, epidimiologie, biomedicină, teoria sistemelor, circuite
electrice, teoria complexităţii, inginerie, fizică, sisteme informaţionale, etc. Modelarea cu
ajutorul sistemelor compartimentale se bazează pe o serie de presupuneri şi aproximări care
sunt utilizate în toate aplicaţiile care folosesc acest tip de modelare.
În interiorul unui compartiment în fiecare moment de timp energia sau materialele sunt
distribuite omogen;
Schimbul de materiale sau energie între compartimente depinde de densitatea din aceste
compartimente;
De obicei, este de dorit ca materialele care tranzitează compartimentele să nu
interacţioneze chimic în cursul transferului;
Dacă în model intervine concentraţia celulei, de obicei, se presupune pentru acel
compartiment un volum constant, ceea ce în realitate nu este complet adevărat.
Astfel, de exemplu, modelul matematic al diabetului zaharat, care va fi utilizat într-o variantă
adaptată analizei proceselor de îmbătrânire, cuprinde 19 ecuaţii diferenţiale şi 47 de parametrii,
fapt ce conduce la utilizarea softurilor specializate în rezolvarea unor astfel de sisteme. În
ultimii ani, analiza testului de toleranţă al glucozei intravenos şi al concentraţiilor de insulină
continuă să fie utilizat pe scară largă în studiile de sensibilitate şi rezistenţă la insulină.
Pentru a se asigura strângerea de date suficiente cantitativ şi calitativ pentru analizele
statistice ulterioare este important să se evite sindromul “date bogate – informaţie săracă”
legat de colectarea datelor [196].
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Înainte de a se trece la analize statistice, datele obţinute trebuie pregătite cu ajutorul
metodelor standard de rezumare, de prezentare şi de verificare pentru a fi identificate
rezultatele “aberante”. Dacă nu sunt detectate la timp aceste valori pot avea efecte profunde
asupra analizelor statistice ulterioare. Prezentările grafice ale datelor de bază sunt folositoare
pentru evidenţierea diferenţelor; ex. un profil poate să ilustreze schimbări în concentraţiile unor
metaboliţi. Înainte de a fi supuse unor analize mai cuprinzătoare, datele trebuie să fie supuse
unei examinări preliminare pentru a se verifica integritatea lor. De asemenea, trebuie luate în
consideraţie datele care lipsesc sau se află sub limitele de detecţie [196].
Una dintre provocările cele mai semnificative pentru faza de analiză a datelor este
extragerea unui “semnal” dintr-un mediu ambiant inerent “zgomotos” [196].
Majoritatea metodelor statistice se bazează pe elementele de analiză ale statisticii clasice
(analiza varianţei, testele-t, testele F, etc.). Aceste metode sunt folosite de către cercetătorii din
diferite domenii şi discipline. Totuşi, atunci când sunt analizate procese biologice, este dificil de
justificat supoziţia că variabilele de răspuns sunt normal distribuite, că varianţa este constantă
în spaţiu şi timp şi că observaţiile nu sunt corelate. În aceste cazuri, acţiunea de remediere
(transformările datelor) permite depăşirea unora dintre dificultăţi, dar este mult mai probabil că
este necesară o altă alternativă statistică. De exemplu, modelele liniare generalizate sunt
adesea mai potrivite decât tehnicile clasice pentru analize de date ANOVA, datorită
recunoaşterii şi a tratării lor inerente ca variabile cu răspuns anormal [196].
Pe piaţă există programe software de analiză a datelor ce merită menţionate: SAS® pentru analiza seturilor mari de date; MINITAB®, STATISTICA®, SYSTAT®, S-PLUS® ce
sunt folosite la analiza unor seturi de date de mărime medie. Popularitatea lor se datorează
uşurinţei în utilizare. Toate aceste programe de soft furnizează un nivel înalt de funcţionalitate
şi de sofisticare tehnică, dar nu trebuie să se abuzeze în aplicarea lor [196].
Datele obţinute în laborator trebuie rezumate la o formă care să permită analiza lor. Este
bine ca datele să fie verificate şi să fie acceptate numai cele care respectă criteriile de calitate
(impuse de analiza QA/QC) [196].
Datele analitice pot fi înregistrate în foi de calcul tabelar care sunt apoi folosite pentru
analize. Măsurătorile fizice trebuie trecute în tabele cu un format care să permită o comparare
rapidă cu datele chimice şi biologice pentru aceeaşi parametrii.
Integritatea datelor. Perturbarea integrităţii calităţii datelor (pierderile sau erorile) se poate
produce în mai multe moduri: fie în timpul pregătirii probelor pentru analize, fie în timpul
înregistrării, al manipulării sau al prelucrării electronice [196].
Concentrarea datelor este primul pas important în prelucrarea datelor şi permite
prezentarea şi rezumarea caracteristicilor importante deoarece ajută analistul să identifice
valorile extreme sau aberante în anumite situaţii. Pentru concentrarea datelor poate fi folosită o
combinaţie de unelte statistice. Acestea sunt: graficele (histograme, linii, casete, puncte şi
dispersia lor), tabelele (distribuţiile frecvenţei), valorile numerice (media, mediana, deviaţia
standard, procente). Obiectivul calculelor statistice sumare este acela de a transforma
informaţia conţinută în date într-o formă concisă şi cât mai clară posibil sau pentru a estima un
parametru al unor populaţii de valori [196].
Tabelele de frecvenţă sunt folosite de obicei pentru rezumarea datelor deoarece ele pot să
condenseze seturi mari de date într-o formă uşor de manipulat, fără pierderi substanţiale de
informaţie şi pentru că pot fi prezentate grafic sub formă de histograme şi bare [196].
De regulă, sunt folosite statisticile care măsoară tendinţa centrală sau „media”, ca de
exemplu media, mediana şi moda. Pentru aplicaţiile ce analizează calitatea, media aritmetică,
media geometrică sau mediana sunt cele mai potrivite. Mediana este un estimator robust al
tendinţei centrale pentru că este relativ indiferentă la datele extreme. Media aritmetică nu are
această proprietate, dar cu toate acestea este folosită cel mai mult deoarece este uşor de
calculat şi foloseşte toate datele. Ea are proprietăţi statistice bine fondate şi multe teste
statistice îşi bazează concluziile pe o populaţie medie [196].
Alegerea metodei nu trebuie să se facă automat ci va depinde de circumstanţele
momentului. Pentru mediile aritmetică, geometrică şi armonică este adevărat întotdeauna
următorul enunţ: media armonică ≤ media geometrică ≤ media aritmetică. Cele trei medii
sunt egale dacă toate valorile probei sunt identice [196].
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O altă caracteristică extrem de importantă a distribuţiei rezultatelor este variabilitatea.
Măsura cea mai simplă a variabilităţii este domeniul de variaţie – diferenţa dintre valoarea cea
mai mare şi valoarea cea mai mică. Domeniul de variaţie este rareori folosit ca măsură a
variabilităţii deoarece este puternic afectat de valorile extreme din setul de date (la urma urmei
el este definit ca diferenţa dintre două valori extreme). Măsura cel mai ades folosită în cazul
variabilităţii este varianţa (S2) sau rădăcina ei pătrată, abaterea standard (S). Abaterea
standard este preferată deoarece are aceleaşi unităţi de măsură ca şi datele originale [196].
Una dintre dificultăţile legate de abaterea standard este aceea că nu este prompt
comparabilă pentru populaţiile diferite de probe pentru că tinde să fie numeric mai ridicată ca
rezultat al unei medii în creştere. Această dificultate poate fi depăşită prin utilizarea
coeficientului de variaţie (CV) care este definit ca raportul dintre deviaţia standard şi medie.
Altă entitate statistică ce şi-a dovedit utilitatea este percentila unei distribuţii. Percentila p
este o valoare care este mai mare sau egală cu p % a valorilor totale dintr-o distribuţie; ex. 50%
din toate valorile unei distribuţii sunt numeric mai mici sau egale cu 50 de percentile (cunoscută
ca mediană) în timp ce 80% din totalul valorilor sunt numeric mai mici sau egale cu 80 de
percentile. Percentilele 25, 50, şi 75 se cheamă cuartile (notate cu Q1, Q2 şi Q3) deoarece ele
împart distribuţia în patru părţi de probabilitate egală [196].
Vizualizarea datelor. Datorită progreselor în domeniul „hard”-ului şi al „softului”, graficele
sofisticate şi de calitate au devenit mult mai accesibile. Este recomandată realizarea de grafice
pentru datele semnificative înaintea oricărei prelucrări sau analize statistice (Tufte, 1983) [196].
Instrumentele grafice simple pot asista analizele statistice şi uşurează interpretarea datelor
în diferite situaţii ca: anomaliile şi erorile datelor, valorile anormale, proprietăţile distribuţiilor
(localizare, dispersie, înclinaţie), tendinţele temporale, spaţiale, atributele, relaţiile (existenţă şi
tip), verificarea supoziţiilor corespunzătoare distribuţiilor (ex. Probabilitate normală), analizele
de serii temporale, reducerea numărului de dimensiuni (vizualizarea datelor de dimensiune
mare prin proiecţia lor la dimensiuni inferioare), performanţele operaţionale (graficele de
control) [196].
Transformarea datelor. Transformările matematice ale datelor sunt întreprinse pentru unul
dintre următoarele obiective: pentru a restaura un grad mai mare de liniaritate între două sau
mai multe variabile, pentru a stabiliza varianţa unor variabile în timp, în spaţiu sau pentru alte
atribuite, pentru a restaura un grad mai mare de normalitate în distribuţia unor variabile [196].
Un număr de proceduri statistice standard (ANOVA, testul t) sunt relativ robuste atunci
când se produc devieri reduse sau moderate de la valorile normale. Mai degrabă decât să
încerce să realizeze normalitatea, analistul ar trebui să se asigure că distribuţia datelor are un
grad rezonabil de simetrie. Este mult mai important să se verifice dacă datele au varianţe
omogene (varianţele variabilelor sunt constante pentru diferite grupuri, timpi, spaţiu) şi sunt
independente. Datele care sunt corelate spaţial sau temporal (sau ambele) nu sunt influenţabile
de testele statistice descrise [196].
Verificarea supoziţiilor privitoare la distribuţie. Multe metode statistice se bazează pe
presupunerea că datele probelor au fost aleator selectate dintr-o populaţie mai mare de valori
care sunt normal distribuite. Există mai multe raţiuni pentru care distribuţia normală se bucură
de un rol important în teoria şi practica statistică. Mai întâi, multe dintre fenomenele naturale
normale prezintă o astfel de distribuţie. Apoi, importanta teoremă statistică asupra limitelor
centrale ne asigură că şi dacă distribuţia observaţiilor independente este non-normală,
cantităţile agregate (cum ar fi media aritmetică) tind să aibă o distribuţie normală. Ce este
important, este capacitatea noastră de a decide dacă un set special de date poate să provină
de la o populaţie de valori a căror distribuţie este normală sau de alt tip specificat [196].
Detectarea tendinţelor. Unul dintre principalele obiective al programelor de monitoring este
evaluarea continuă a schimbărilor (temporale şi spaţiale). În multe cazuri aceasta este impusă
de nevoia de a compara calitatea componentelor analizate cu valorile standard [196].
Analizele tendinţelor se pot face cu ajutorul unor metode statistice ce pot fi metode simple
descriptive, ca de exemplu reprezentările de serii temporale, sau metode mult mai sofisticate
de tipul tehnicilor de modelare care încercă să separe un semnal de “zgomotul general ”.
Uniformizarea. Dată fiind marea variabilitate a celor mai multe dintre procesele ce au loc în
organism (sau a proceselor indirecte care le influenţează), nu este surprinzător că datele de
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calitate prezintă un grad ridicat de variabilitate spaţială şi temporală. Acest cadru natural de
variaţie tinde să mascheze tendinţele de schimbare ale parametrilor de calitate şi ne reduce
capacitatea de a deosebi „semnalul” de “zgomot”. Uneltele grafice simple, ca de exemplu
graficele de dispersie şi seriile temporale, pot să furnizeze numai o imagine combinată a
ambelor elemente, tendinţe şi zgomot [196].
Testarea ipotezelor. Testele pentru ipotezele statistice sunt cunoscute ca teste parametrice
sau non-parametrice. Lipsa unor informaţii complete poate duce la erori.
Explorarea corelaţiilor - Relaţiile între perechile de variabile pot fi evaluate convenabil cu
metodele statistice standard: analiza corelaţiei şi analiza regresiei.
Analiza corelaţiei. Se realizează prin calcularea coeficientului de corelaţie (Pearson) care
este o măsură numerică a gradului de liniaritate dintre două variabile X (variabila
independentă) şi Y (variabila dependentă) [196].
Coeficientul de corelaţie variază în intervalul -1≤ r ≤ +1.
Analiza regresiei. De regulă, obiectivul analizelor de regresie este acela de a descrie
relaţia dintre o singură variabilă dependentă (Y) şi un set de variabilele independente ( X1,
X2,…, Xn). Acesta este cazul regresiei multiple [196].
Regresia liniară simplă se referă la probleme ce implică un singur Y şi un singur X. Cel mai
ades identificarea variabilei independente şi a variabilei dependente este evidentă. În alte
situaţii acest lucru nu este posibil şi atunci alegerea se face în mod arbitrar.
Scalare multidimensională. (Multidimensional scaling - MDS) este o tehnică statistică care
încercă să dezvăluie relaţiile dintre un mare număr de variabile reconstruind similarităţile între
perechi de variabile într-un spaţiu redus. Biologii şi ecologii au găsit că analizele MDS sunt
folositoare în special în evidenţierea interacţiunilor complexe spaţio – temporale dintre
variabilele biologice [196]..
MDS are unele limitări, ce includ prezentarea rezultatelor într-un spaţiu abstract,
incertitudinea privitoare la dimensiunile corespunzătoare unui spaţiu redus şi o mulţime de
măsurători de similaritate pe care se bazează MDS.
Calculele care susţin MDS sunt extrem de complexe şi sunt iterative, iar o soluţie finală
este găsită în general numai după ce sunt explorate mai multe alternative. Lipsa unei corelaţii
între similarităţi sau distanţe în reprezentarea finală a datelor MDS şi datele de intrare originale
este măsurată cu aşa numita “statistică a stresului” [196].
Diseminarea rezultatelor pachetului de lucru va avea loc prin organizarea de către CO a
unui workshop de etapă, la care vor paticipa invitaţi de la fiecare partener al consorţiului, de la
Autoritatea Contractantă şi din mediul academic; vor fi trimise spre publicare 2 articole ştiinţifice
în reviste cotate ISI, având ca autori membrii ai echipei care au participat la lucrările acestui
pachet de lucru, vor fi postate pe pagina web a proiectului şi pe forumul online date (în
rezumat) cu privire la rezultate obţinute şi vor fi iniţiate dezbateri online privind aceste rezultate.
Planul de diseminare al rezultatelor din etapa III va cuprinde de asemenea: Broşura
PELOVITAL pentru cabinete medicale – Pentru a aduce în atenţia medicilor această modalitate
de tratament se va publica o broşură care se va distribui gratuit în cabinete medicale, sanatorii
balneare, centre de recuperare, Centre Spa şi care va contura efectele, indicaţiile şi
contraindicaţiile terapiei cu produse PELOVITAL; Participări la conferinţe interne şi
internaţionale unde vor fi prezentate rezultatele cercetării desfăşurate în cadrul proiectului, ce
vor fi justificate de directorul de proiect şi care vor urmări un impact relevant al diseminării;
actualizarea Paginii web dedicată proiectului în care vor fi prezentate toate activităţile
desfăşurate în cadrul etapei; actualizarea datelor pe Forumul online de dezbatere a
rezultatelor proiectului; Reclame de promovare online, în presa scrisă şi mediul audiovizual.
Livrabile (scurtă descriere şi luna livrării)
D – model demonstrativ privind efectele terapeutice ale noului produs healthy–aging,
denumit PELOVITAL prin studii clinice
IS – serviciu terapeutic inovativ de tip healthy-aging bazat pe noul produs dezvoltat în
cadrul proiectului
2 Articole ştiinţifice ISI privind efectele terapeutice ale noului produs – vor fi trimise spre
publicare până la finalul etapei III (luna 26);
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LISTA LIVRABILELOR
Nr.
livra
bil 6

Denumire livrabil

Nr.
WP

Coord.
WP

Natura
livrabilului7

Nivelul de
diseminare 8

Data
livrării9

1

Model original de obţinere a
unui extract de nămol propice
pentru utilizarea la prepararea
unor noi produse healthyaging

1

CO

IT

CO

Luna 4

1

CO

P

CO

Luna 4

1

CO

P

CO

Luna 4

1

CO

P

CO

Luna 4

1

CO

P

CO

Luna 4

1

CO

Articol

PU

Luna 4

2

CO

D

RE

Luna14

2

CO

D

RE

Luna14

2

CO

Articol

PU

Luna14

2

3

4

5

6

7

8

9

6
7

8

9

Extract de nămol propice
pentru utilizarea la prepararea
unor noi produse healthyaging
Produs geroprotector obţinut
din combinarea
peloidextractului obţinut cu
resveratrol
Produs geroprotector obţinut
din combinarea
peloidextractului obţinut cu
rapamicină
Produs geroprotector obţinut
din combinarea
peloidextractului obţinut cu
procaină
2 Articole ştiinţifice privind
modelul de obţinere a
peloidextractului şi
caracteristicile acestui produs
Model demonstrativ privind
efectele terapeutice ale noilor
produse healthy-aging la
animale de laborator
Model demonstrativ privind
efectele terapeutice ale noilor
produse healthy-aging la nivel
celular şi molecular
3 Articole ştiinţifice ISI privind
efectele terapeutice ale noilor
produse asupra animalelor de
laborator şi la nivel celular şi
molecular

Numărul livrabilului, în ordinea datei de livrare: D1 – Dn
Indica i natura livrabilului, utilizând unul din următoarele coduri:
EM = Model experimental; FM= Model funcţional; P = Prototip, D = Demonstrator/ Model
demonstrativ, IT = Tehnologie inovativă, IS = Servicii inovative.
Indicaţi nivelul de diseminare, utilizând unul din următoarele coduri:
PU = Public
PP = Restricţionat la alţi participanti în program (inclusiv Autoritatea Contractantă)
RE = Restricţionat la un grup specificat de către consorţiu (inclusiv Autoritatea Contractantă)
CO = Confidenţial, numai pentru membrii consorţiului (inclusiv Autoritatea Contractantă)
Luna în care livrabilul va fi disponibil. Luna 1 marchează data de început a proiectului i toate datele
de livrare fiind relative la această dată.
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10

11

12

D – model demonstrativ
privind efectele terapeutice
ale noului produs healthyaging, denumit PELOVITAL
prin studii clinice efectuate de
echipa medicală a proiectului
IS – serviciu terapeutic
inovativ de tip healthy-aging
bazat
pe
noul
produs
dezvoltat în cadrul proiectului
2 Articole ştiinţifice ISI privind
efectele clinice ale
PELOVITALULUI, produs
healthy-aging dezvoltat în
cadrul proiectului.

3

CO

D

RE

Luna26

3

CO

IS

RE

Luna26

3

CO

Articol

PU

Luna26

4.2 Coordonarea şi programul de lucru
Prezentaţi programul de lucru şi secvenţa activităţilor corespunzătoare, utilizând graficul Gantt.
Diagrama Gantt

2013
Luna 1

2014

Luna
Luna ... Dec. 4

MANAGEMENT,
DISEMINARE
ETAPA I – WP 1
Obţinerea şi
caracterizarea
peloidextractului
Combinarea
peloidextractului cu
substanţe
geroprotectoare
Brevetarea
peloidextractului
obţinut
ETAPA II - WP 2
Studii experimentale pe
animale de laborator
pentru verificarea
caracterului terapeutic
al noilor produse
healthy-aging
Studii celulare şi
moleculare pentru
verificarea caracterului
terapeutic al noilor
produse healthy-aging
ETAPA III – WP 3
Iniţiere proceduri de
autorizare a noului
produs healthy-aging
Studiu clinic pentru
verificarea caracterului
terapeutic al
PELOVITALULUI.

....

2015
Dec.

Jan

……

ETAPA
Nov.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Evaluare, control
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4.3 INFRASTRUCTURA DE CERCETARE DISPONIBILĂ ŞI DEZVOLTAREA ULTERIOARĂ
CO - P1
Analizor Biochimie automat - Integrated: pipetting, dispenser, diluted, Warning to
pathological results, displaying normal, working speed: 100 - 180 tests per hour, capacity rotor:
30 - 40 positions, reduced reagent volume: 100-200 microlitri Identification label reagents with
analysis to determine: electrolytes including Na and K, substrates, enzymes, protein sample
can be: serum, plasma, urine, CSF
Sistem ELISA automat, the automatic samples, AutoCorrect, Direct print, wavelength: 400750 nm analyzed for: enzymes, proteins, hormones, research etc
Inverted digital microscope with video system of image acquisition software pc image,
fluorescence filters ; system phase contrast, fluorescence inverted microscope for biological
research on high performance cell culture
Termocycler PCR - RT PCR light-emitting optical module made by 96 LEDs, semi-permeable
particle separator; Merging beams through optical fiber, 2 fluorescentaRezultate filters in realtime data analysis software, Detector: a channel photomultiplier tube, sensitivity: &lt;50
Fluorescein fMol Optical module for gene expression is required for thermal-cycler in order to
use it in the RT system.
Aparat de electroforeză orizonatală, tank, gel size 12.8x13 cm, volume of soil. 900 ml
buffer, 2 comb with 16 teeth, platinum electrodes, source current-voltage: 000-400 V, current:
0-300 mA, Power: 0-50 W; fotodocumentare system and CCD camera gel analysis of 768x562
pixels,
Gene Tools software, transiluminator UV, UV-Vis spectrometer storage Double beam,
contralat entirely by microprocessor, with multiple possible extent; Equipped with 6 standad
working methods: scanning spectral measurements at fixed length, kinetic measurements,
quantitative measurements , multicomponent analysis, processing of measured data,
diffraction grating monochromator with the Holocaust. concave, and self-aligned optical
correction.
Spectrofotometru de absorbţie atomică - external computer controlled, double beam, with
operating &quot;Fast Sequential&quot; spectrum covered: 185 .... 900 nm for 6 lamp turret and
automatic selection. Mount: Czerny-Turner, system-FlowCytometru flow cytometry, model
space CyFlow FlowCytometru CyFlow, compact, 5 optical parameters (optical modular system)
and a laser source (blue solid state laser) 20MW, 488nm. Sequential cell analysis and
microscopic particles with size 0.2 mm - 200 mm, fluorescence sensitivity: &lt;100 EFSM
(FITC), computer training, software. Fluoro - Resolution CV &lt;2% to 96 well flat connection
Auto, and sample, automated data transfer of graphics, statistics and instrument settings to
Word, Excel, PowerPoint.
Microscop confocal inversat NIKON C1 with Ti-U (type confocal microscope Nicon)
Microscope biological confocal with (Inverted Microscope Eclipse Ti-U Main Body) (100-240V),
motorized Z-Focus: digital video system and image processing. Epi-fluorescence contrast
faza.Sistem confocal system - modular laser C1, Green Laser 543nm Hena (1.0mW) with
Power Supply (Melles Griot)
Analizor multimodal - Multimode optical analyzer Fluo_Lumi_Absorb Each kit uses a powerful
light excitation energy of the sample with optimal wave lungimaea, this giving rise to a
sensitivity and specificity superior flexibility single injection system. Kit PC, detection:
fluorescence, absorbance and luminescence - installed standard board format: 96-well
microplate format read: 1-96 samples in 96 Sistem of integrated PC: Windows CE Interface:
6.6 color LCD &quot;Touch Screen VGA
Analizor hematologic automat - Automatic hematology analyzer MS 9-5 measured and
calculated device - 29 parameters in 5-diff mode: The erythrocyte series: no. erythrocytes
(RBC) and histogram, mean erythrocyte distribution (RDW), hemoglobin (HGB), hematocrit
(HCT), red cell indices MCV (MCV), HEM (MHC) and CHEM (MCHC) on platelet line: no.
platelets (PLT) and the histogram, mean platelet distribution (PDW), the average platelet
volume (MPV) and trombocritul (PCT) on leukocyte line: no. leukocytes (WBC) and histogram
5 - differential in absolute value and percentage for.: lymphocytes (LYM and LYM%),
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granulocytes (GRA and GRA%), monocytes (MONO and MONO%), eosinophils (EOS and
EOS%), basophils (bas and bas%) Throughput: 60 samples / hour / 3 diff, 45 samples / hour /
5 diff, device is equipped with: LCD Monitor: parameter,
HPLC-high performance liquid chromatograph LC-2000 JASCO with autosampler,
quaternary pump and diode array and fluorescence detection.
Spectrofotometru UV-VIS - spectrophotometer JASCO, 630bio, double beam, 185-900
nm (extended).
HIGH-SPEED CENTRIFFUGE SIGMA 3-30K SPINCONTROL , max. 65.000xg
PROFESSIONAL AUTOMATIC electrophoresis SISTEM INTERLAB GENIO S
FLOWCYTOMETER SPACE CYFLOW, compact, 5 optical parameters (optical modular
system) and a laser source (blue solid state laser) 20MW, 488nm. Sequential cell analysis and
microscopic particles with size 0.2 mm - 200 mm, EFSM (FITC), PC interface, software.
BIOBAZA
P5 - Universitatea din Bucureşti –BCUM-BM
Centrifugă Eppendof x 3 - standard rotor (13400 rpm), autoclavable rotor, it can be
used for other types of tubes, digital display, separate button for quick spin, opptional
centrifugation time, block option for centrifuge lid during the spin cycle, the minimum heating of
samples for biological molecular laboratory.
Electrophoresis system - Amersham Pharmacia Biotech power source Gel
dimensions 8-16 cm, extern cooler; it can be instaled 1-2 cooled simultaneous gels or 3-4 no
cooled, at maximum capacity it can be migrated more then 112 samples; it is capable to make
FIGE (Field Inversion Gel Electrophoresis) in agarose gels; it can be used a hight numner of
gels combinations:10, 12, 15, 20 and 28 –for 0.75, 1.0 si 1.5 mm thickness gels; minimum
buffer volume is 0.5 liters and the maximum is 1.4 liters; migration can be achieved in the
following ways: constant voltage, constant power and constant amperage, 600V, 400mA and
maximum 100W; the source can be used both for electrophoretic migration (vertical gels) and
blotting technique.
Spectrophotometer with computer - Perkin Elmer Spectrophotometer UV/VIS with
computer methods: Scan, Timedrive, Wavelentht Program, possibility of saveing both
concentration the spectrum (λ) and the method. It includes methods of enzyme kinetics
(KinLab) and Oligoquant. Optionally, you can install special preprogrammed methods for
biochemical analysis; the determination can be made in %T, A, I and IV derivatives,
concentrations and energy; 190 - 1100 nm wavelengths; deuterium and tungsten sources with
automatic lamps changeing; RS-232C interface for PC connection; 7.5 to 2880 nm / min speed
detection; 2 rectangular quartz 10mm rooms; PC Pentium III, 64 MB RAM, 20 GB hard drive,
color monitor, hp deskjet 980cxi printer; additional connectors for linear transport and AS 93
Autosampler; Peltier system for a single rectangular cell with 0 and 100°C termostatic.
Cold room 3×2×h 2,4m cold room; 3500W current generator with automatic central.
Assembly room, cold and generator installation; L=2,4m h=2,15m shelf; 1,6×0,6m =1 buc,
1,1×0,6m =1 buc inox tables;
Mermet GmBh thermostatic inculabor
100°C
ambiant
temperature;
air
thermostating (10%)
Fast Thermal Cycler 9800 Applied Biosystems
• 9800 Fast Thermal Cycler; 96 godeuri; sistem rapid de reglare si mentinere a
temperaturii. Doua moduri de functionare: modul ‘Fast’ pentru viteze mari; modul
‘Standard’ pentru protocoale existente
• GeneAmp® Fast PCR Master Mix (2X); Hot-start, posibilitate de optimizare a vitezei
• Fast Thermal Cycling Plate cu 96 godeuri: posibilitate de optimizare a ciclurilor rapide;
• GeneAmp® PCR System 9700: modul de baza si de probe; bloc de aluminiu; modulele
nu se pot adapta sistemului 9700, dar au aceleasi dimensiuni si design
• format 96 godeuri;
• garantie 2 ani;
O
O
• posibilitate de variatie a temperaturii: incalzire – 5.0 c/sec si racier – 4.1 c/sec
• metode: posibilitate de optimizare a protocolului
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Termocyler Gene Amp PCR 2700 Applied Biosystem aparat PCR cu: ecran LCD;
tastatura; capacitate maxima de 90 de godeuri; volumul fiecarei probe este de 0,2 ml; forma
probelor: microplaci PCR sau tuburi pentru sistem Peltier; mod de reglare termica: de la 4 la
97OC; rata de racire – 0.5 unitati intre 37-97OC; temperatura statica a probelor – 0.2 – 0.5OC,
la 12 secunde dupa pornire; Rata de racire (aluminum block) – 0.8OC /sec, intre 50-97OC; Rata
de incalzire (aluminum block) – 1.5OC/sec, intre 40-97OC; Temperatura de operare a probelor
– 15-30OC; Umiditate acceptata – 20-80%; (12%)
Termocyler, Gene Amp PCR 9700 Applied Biosystem aparat PCR cu: ecran LCD;
tastatura; capacitate maxima de 90 de godeuri; volumul fiecarei probe este de 0,2 ml; forma
probelor: microplaci PCR sau tuburi pentru sistem Peltier; mod de reglare termica: de la 4 la
97OC; rata de racire – 0.5 unitati intre 37-97OC; temperatura statica a probelor – 0.2 – 0.5OC,
la 12 secunde dupa pornire; Rata de racire (gold block) – 0.8OC /sec, intre 50-97OC; Rata de
incalzire (gold block) – 1.5OC/sec, intre 40-97OC; Temperatura de operare a probelor – 1530OC; Umiditate acceptata – 20-80%;
Sistem secvenţiere manuală acizi nucleci + sursa OWL Separation Systems
Geluri de dimensiunea 35cm x 45cm, cu sursa de curent 230V/ 50Hz. Este prevazut cu
un sistem de incalzire si cu posibilitate de indepartare a tamponului si de uscare a camerei.
Posibilitate de colectare a fractiilor si de analizare utilizand un software de analiza a
secventelor
Hota cu flux laminar Labconco Corporation x 2
Echipament prevazut cu filtru de 0,3mm, cu lampa UV cu λ 254nm. Posibilitate de
sterilizare a suprafetelor de lucru si control al timpului de expunere la UV raportat la tipul de
decontaminare: ADN, ARN. Geam de protectie din sticla de 0.25”, care permite o vizualizare
optima. Doua motoare cu viteza variabila.
Analizor genetic+computer (Mec Intosh) + Computer PC 586 Applied Biosystems
Sistem de secventiere cu un singur capilar, utilizat pentru secventiere rapida cu partu
markeri fluorescenti simultan si cu posibilitate de adaugare a unui standard intern in proba de
analizat; Computer (MacIntosh sau PC) cu software. Sistem de detectie: camera de
monitorizare a fluorescentei intre 525-650nm; Sursa de electroforeza pentru 100-15.000V;
Pompa de gel care genereaza o presiune de 1800psi; Incarcare automata a capilarului cu
proba; Colectarea fractiilor si analizarea acestora folosind software pentru sencvente ADN
GeneScan analysis; Software Genotyper; Sequence Navigator; Software AutoAssembler; se
pot folosi polimerii POP-6 pentru secvente lungi, cu capilar 61cm x 50µm, sau POP-4 pentru
secvente scurte, cu capilar 47 cm x 50µm
Sistem de determinarea cantitativă a expresiei genice tip Real-Time PCR, Biorad
Sistemul de excitatie lampa cu halogen – tungsten 50W, filtru de incalzire (prevazut cu
system de absorbtie a radiatiilor infrarosii); sistem optic cu 6 pozitii prevazute cu filter, filtre
opace si un sistem dual de oblinzi, care permite iluminarea simultana a intregii placi.Sistemul
primar de detectie include: 6 filtre optice, un intensificator de imabine si un detector CCD, cu o
rezolutie de 350,000 pixeli, care permite o analiza cantitativa sensibila.
Braun Biotech Shaking Incubator
The instrument provedes liquid samples incubation and shaking in 25ml-5000ml
Erlenmayer flasks; 40 -400rpm speed; 25 or50mm shaking amplitude; 8-70OC temperature
Maxi
–Dry
lyophilized
systems+
Heto
Holten
accesgels
drying
Concentration system equipped with high-capacity; centrifuge lyophilization speed is
1800rpm/400xg; Heating elements: 100W 30-60°C temperature, 98°C thermal overload
protection; 12 mbar vacuum, 28L/min pump capacity; 24x1.5mL + 48x0.5mL rotor capacity;
220-240V/50-60Hz Voltage;: 585x325x355 DxWxH (mm) dimensions
Cititor automat GENIOS Tecan Lampa cu xenon de inalta energie; Tub de
fotomultiplicare; De la 6 la 384 godeuri, tuburi PCR, cuve; < 30 sec standard 96 godeuri;
Linear sau orbital in 3 viteze diferite; intre 5°C si 42°C; Interfata seriala RS 232; Sursa de
curent cu stabilizare; Sensibilitate fluorescenta <3pg sau 8 fmol fluoresceina/godeu; intervalul
de masurare 0-60.000 RFU; posibilitate de ajustare 1-255; lungime de unda intre 340-700nm;
Timp de integrare reglabil intre 20-2000µsec in pasi de 1 µsec; Absorbanta 260nm, 280nm,
340nm, 595nm; Excitatia 360nm, 485nm; Emisia 465nm, 535nm; Intervalul de absorbanta
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230-1000nm, Reproductibilitate 0.0 to 2.0 OD/492nm: peste +/-1% si +/-0.010OD; Linearitate
de la 2.0 la 3.0OD/492nm, +/-1.5% si +/-0.010OD; Precizie de la 0.0 la 3.0OD/492nm, +/-1.5 si
+/-0.005OD; Rezolutie de la 0.0 la 3.0OD/492nm, +/-1% si +/-0.005OD, 0.0001OD;
Luminiscenta: lungime de unda intre 400-700nm, sensibilitate 0,4 x 10-6 unitati de activitate
Potter Glas-Col homogenizer
Components: 20ml tube; 230V/ 50Hz current source;333- 6000rpm ajustable speed;
possibility of changing the varying viscosities solutions rotation direction; teflon homogenizer
Vilber Lourmat videodocumentation system
UV/VIS obscure room with couplated PC Intel pentium II 700Mhz camera; 20,0GB HDD,
128 MB Sync RAM; 8 MB 3D ATI video; 1,44MB FDD; 16x CD-RW; A3D sound blaster; intern
modem; I/O interface: USB, serial conector, paralel conector
Beckman Ultracentrifuge
Ultracentrifuge for DNA, protein purification and separation; 80.000rpm/ 602.000xg
maximum speed; Automatic heating and cooling freon; +/- 50rpm speed control; vacuum
pump; Rotor types: 90Ti, SW40Ti.
FPLC+ Pharmacia LKB PC
Chromatography system for protein purification Flow: 0.05-20ml/min; pressure limit: - 05Mpa (50 bar, 725psi); conductivity interval: - 1µS/cm - 999.9mS/cm (RPC – IEX – HIC
gradiends); pH interval: - 0-14; solvent compatibility: all the solvents and bufferd used in
biomolecules chromatography; Hg lamp with 254, 280, 280, 313, 405, 436, 546nm filtres; Zn
Lamp: 214 nm; Maximum pressure: 4 Mpa (40bar, 580psi); conductivity and Ph measure;
fraction colesting: 95 tubes in 18 mm support; Pentium III/450 MHz PC;
Nitogen container
Celhouse Heto-Holten CO2 Incubator with automatic regulation of temperature and
composition of CO2, uniform heating and cooling; glass door which allow a minimal
temperature lose, temperature deviation +/- 0.1°C max.; Interior dimensions: 400x400x330;
Supporting ledge for racks, 2 plates, computer interface software.
Sistem electrobloting uscat (Trans-Blot Semy Dry Electrophoretic Transfer Cell)
Bio-Rad - Electrozi-anod: titan acoperit cu platina catod: otel; Dimensiuni: 37cm x 24cm
x11cm
Dimensiuni maxime gel: 25cm x 18.5cm; Utilizare: transfer (blotting) semiuscat a ADN,
ARN si proteine din geluri de agaroză sau poliacrilamida pe membrane de PVDF, Nylon,
Nitroceluloza; Sursa de current: Model 200/2.0, 220/240 V, 50/60 Hz.
Sistem electroforeza proteine - Bio-rad x3
Sistem de două geluri verticale de 8-16 cm,
Sursă 200V, 300 mA and 100 W maximum
Branson Vetrasonics ultrasonic bath
It
is used for dissolution of poorly soluble substances, getting cell homogenates by breaking
cells; Volume: 2,8l; ultrasonic frequent: 40kHz; Time ajustable:5 - 60min; Power: 130W (10%)
Etuva hibridizare – GFL
Temperatura de 99,90C; Reglarea electronica a temperaturii;Protectie la
supratemperatura;Viteza de rotire a suportului de 12 rot/minIluminare interna;Accesorii: tava
perforata, cleme de prindere cu diam de 32 mm, tuburi de sticla cu diam de 32 mm şi L=273
mm, tuburi de sticla cu diam de 51 mm şi L=273 mm
Incubator termostatat cu agitare, Polimax 1040 Heidolph Instruments
Agitarea probelor se realizeaza printr-o miscare tridimensionala asimetrica, cu o viteza
controlata electronic, pe domeniul 2 - 50 min-1. · Unghiul de inclinare este 50 sau 10 ;
· Timpul de operare este selectat, cu ajutorul unui timer, pe intervalul 0 - 120 min.; · Este
posibila si operarea continua. ; · Accesorii: categoria D · 1.2. COMPONENTA PENTRU
TERMOSTATARE ;· Este formata din incubatorul model INCUBATOR 1000 si o hota de
incubare. ;· Sistemul de incalzire cu circuit inchis asigura timpi scurti de incalzire si previne
formarea condensului pe hota. ; · Temperatura fixata si cea reala sunt afisate digital.
Incubatorul - alimentat separat, se fizeaza la unitatea de agitare. Partea inferioara a hotei se
plaseaza pe carcasa agitatorului si a modulului de incalzire, formand un spatiu cu temperatura

70/87

constanta. Partea superioara a hotei este rabatabila,permitand accesul la vasele cu probe.
Hota este confectionata din PETG transparent.
Incubator Instrument used for
solution incubation and shaking in 25ml- 5000ml
Erlenmayer flasks; 40-400rpm speed rotation; 25 or 50mm shaking amplitude; incubation
system for 8 -70OC temperature
Balanţă analitică Sartorius 210g capacity, 0,001g resolution, 0,001g repeatability; 5 –
400C temperature, 1 second stabilization time; ISO approval
InoLab pH-meter 0,01 accuracy, 2 points calibration, electronic display, temperature
compensation; electrod for liquid solutions, multifunctional box and accesories;
Metler precision balance
1250g capacity; 0,01g resolution;± 0,02g liniarity; 0,01g
repeatability, 2 seconds stabilization time (5%)
“Gene Pulser” Bio-Rad Electroporator Mainframe: 500-2500 V control voltage, microF
capacity control, pulses ms control, capacitance control extension, resistivity control extension,
electroporation 0.2 cm bacterial cuvettes, electroporation 0.4 cm mammalian cell cuvettes, 820
V, 50/160 Hz curent source
Olympus binocular microscope + Scenic P300Micros PC195x 250mm ergonomic
main frame; 6V 30W halogen light source, for 220V, 50Hz; Portobiective revolver type with cu
5 positions; Macroviza with coaxial control and calibrated microviza with 2 microns per divizion
gradat reading; 30mm focus range; mechanic microscope table in doube 160x140mm
dimensions with orizontal moving,75mm(X) and 50mm (Y); 0.1 mm division specimen
removable scale ruler, adjustable condensator, power supply is built with knob for light
intensity adjustment; Other accessories included: Dust bag, blue and green filters, immersion
oil and instruction manual, 2 lights 6V 30W halogen; binocular head with 30° sloping with 360°
rotation adjunstment, 55-75mm adjustable interpupillary distance, WF 10x/18 widw fiels
oculars, 4x/0.10, 40x/0.65, 10x/0.25semi-plane acromat obiective, arc (telescope) semi-plane
obiective, 100x/1.25 semi-plane
arc (telescope) obiective for immersion, Abbe light
condensator, 1,25 numeric aperture with iris diafragme and filtre support; 350-550nm
excitation light spectrum, 420-650nm fluorescente light spectrum, 100W HBO lamp, filtre
system with 2 filtres for excitation light: B(blue), G(green) and O (transmitted light), (EX) (B) EX
490, (G) EX 545 excitation filtre, DM510 and DM 580 dichroic mirrors, (BA) BA530, BA 590
cut-off filtre, 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25special obiective set for fluorescence, 220V
50Hz power source, trinocular head, adaptor for Nicon Coolpix 900/950/990/995/4500 digital
camera, digitala NIKON Coolpix 4500 digital camera, incluted accesories: 2 mercury lamps, 8A
fusible sigurants, protection screen, immersion oil for fluorescence
Termocycler Progene
Techne Numar probe: 90godeuri; Volumul probelor: 0,2ml; Dimensiunea probei: tuburi
PCR; mod de reglare termica: de la 4 la 97OC; rata de racire – 0.5 unitati intre 37-97OC;
temperatura statica a probelor – 0.2 – 0.5OC, la 12 secunde dupa pornire; Rata de racire –
0.8OC /sec, intre 50-97OC; Rata de incalzire – 1.5OC/sec, intre 40-97OC; Temperatura de
operare a probelor – 15-30OC; Umiditate acceptata – 20-80%; (10%)
PBI International Vertical Laminar Flow Hood Vertical air flow. Frontal protection screen.
UV 254 lamp and accesories; It is used for PCR reactions, RNAm preparation. Possibility to
sterilize surfaces and control of UV exposure time to the type of decontamination: DNA, RNA.
0.25” protection glass with optimal view. 2 moto5rs with variable speed. (12%)
Sistem de electroforeză submersă – Biorad x 3
4 cuve orizontale pentru geluri de 68 ; sursă de current constant 600V, 400 mA and 100 W maximum. (8 %)
Computers and office 10 desktops, 6 laptops, 2 scaneres, 6 printers, 1 xerox
Aditional equipment
7 freezers and refrigerators
Analizor genetic 3130
+ Computer PC 586
Applied Biosystems
- analizor genetic 4 capilare, cu posibilitate deup-grade la 16
capilare;
- capacitate de detecţie simultană a cinci fluorocromi;
- capacitatte de injecţie automată a probelor din plăci;
- încărcare automată a capilarului cu polimer, prin curgere electro-osmotică;
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- excitarea fluorocromilor cu laser argon, cu lungime de undă între 488 şi 514.5 nm;
- detecţia fluorescenţei prin cameră CCD;
- interpretarea automată a calităţii nucleotidelor secvenţiate;
- tensiunea curentului de electroforeză setabilă până la 20KV;
- incintă termostabilă, cu temperatura reglabilă 18-650C;
Aplicaţii:
- Secvenţierea catenelor mai lungi de 1000 nucleotide;
- Posibilitatea de analiză rapidă a unui număr relativ mare de probe;
- Interpretarea automată a rezultatelor obţinute. (1 %)
BSC-G laminar flow hood x 3
- 304 degrees hardness stainless iron compact and robust structure (1 %)
- HEPA filtre 99,999 % at 0,3 microns
- Polyurethane prefiltre which can be cleaned and reused without replacement
- glass frontal panel with UV protection;
-stainless iron lateral panel ;
- fluorescent and UV lamps;
- camand frontal panel with button for ventilation, fluorescent and UV lamps with led
digital display
- Electrical outlets, gas connection, water connection
- work dimensoon: 885 x 665 x 646 mm
- the hood is with ISO 9001:2000 certificate, ISO 14001certificate, CE brand, individual
raport of testing and bithenological performance certificate
-Material protects handled internally due for airflow and HEPA filters, and also the
operator and the environment. (1 %)
cu DAD, RI, MS detectors HPLC coupled
1. Quaternary gradient pump with valve
system 4and -channel degasser built (1 %)
• delivery modes: constant flow, constant pressure (selectable)
• flow domain: 1µl/min- 10 ml/min
• flow precision:lower than 0.1% RSD, ±1%
• flow accuracy from value set;
• pressure domain: 4 ~ 50 MPa,
• pressure limit: minimal and maximal pressure adjustment 0.1 MPa with valve system
and on-line 4-and-chaner degasser incluted, automatic pistons cleaning.
2. UV-VIS Detector with diode string
• wavelength domein: 200 – 900 nm
• independent mode, own keyboard programmable mode, equipped with a spectral
memory for storing 50 spectra minimum
• noise level: ± 0,7 x 10-5 ABU la 250 nm
• drift: lower than 1 x 10-3 AU at 250 nm with empty, room temperature.
• Time accumulation (Tacc): 0,1 ~ 3,2 si 6,4 s
1. wavelength accumulation: 1,5 -24 nm and 48 nm
2. deuterium and halogen lamps
3. taper sample cell with 10 mm optical path
4. own keyboard and software-PC
5. equipped with a sensor that stops the leak detector and send stop signal to other
modules and lamps
3. Fluorescence detector
•
independent module, own keyboard programable (with minimum 10programs
stoc in memory)
•
light source: Xe 150 W lamp
• -monocromated with excitation and emission concave halographic difraction network,
with excitation and emission without chromatographic elution inrerruption
• – wavelength measurement domain: excitation and emission zero domain, 220 – 700
nm.
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• Slit width: excitation: 18 nm , Emission: 18, 40 nm, selectable
• wavelength accuracy: ± 2 nm
• Wavelength repeatability: ± 0,3 nm
• detectors: excitation photodiode, emission photomultiplicator
• cell volume: 16 µl
• sensibility: (S/N)semnal /noise range ≥ 350 for water Raman spectrum (with empty
cell, Ex 350 nm)
- appointment: 10 files , fante and spectrum, domain, autozero scan width.
- accumulated operating time of the lamp display
- possibility of compensation for photomultiplier response with temperature variation
4. Circular dichroism detector
•
light source: mercury-xenon lamp
•
simoultaneously detection in the same cell of the sample CD and UV absorbtion for
optical purity determination
•
Wavelengthmeasurement domain: 220~420 nm
•
Measurment domain: 0~±1000 mdeg
•
noise: 0.05 mdeg
•
drift: 0.1 mdeg/h
•
spectral bandwidth: 20 nm
•
own keyboard appointment
•
wavelength accuracy: ±5 nm
•
photometric method: PEM modelation method
5. HPLC Software
1. HPLC system modules control and command
2. fulfills the requirements 21CFR –11th part: ( password acces for system security;
creates profiles for groups users; system and events audit trail, electronic signature, save it in
PDF format reports
3. allows the gradient pump profile display and the pump pressure profile, allows the real
state systems modules view
4. can collect HPLC data on any detector located in the system
5. allows real-time visualization of three-dimensional data from detector diode string, and
can achieve peak purity calculation from the diode array detector. Able to build libraries of
spectra, with search functions and automatic or manual comparison of spectra recorded at a
time with the library
6. performs all calculations of standard chromatography (interactive graphics, algorithms
for the detection of bit measurement areas, etc.)
7. allow easily peak integration methods construction, performs automatic or manual
integration for least six simultaneously wavelengths
8. allows the construction of calibration curves and calculates automatically the
coefficients of the curve
9. allows internal standard quantification
10. can check the " suitability system ", allows the statistic processing of the
chromatograms sequence acquired in a column aging methods
6. PC
1. operating system compatible with chromatography software with license
2. 3 Ghz procesor, 120 GB HDD, 1 GB RAM, LCD 17” monitor, keyboard, mouse,
CD/RW/DVD, inkjet printer
7. HPLC Manual Injector – 1 pice, injection volume 20µl calibrated loop, with board
support and necesary tubes, bransamentes, tools (0%)
BioRad minicentrifuge 14.00rpm (16000xg) maximum speed; 18 wells capacity for 1,5
ml and 2 ml tubes; quick spin; adaptor for PCR tubes; 30 minutes timer (3%)
Hettich centrifuge x 2 RPM/RCF 15000/21382 fixed angle maximum capacity; 4 differnt
rotor types (board, 50 ml, 15 ml, 1,5 ml, 2ml tubes); temperature: -20C/+40C (2%)
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Staţie extracţie acizi nucleici Applied Biosystems
Purificare
de
acizi
nucleici
semiautomata in placuta cu 96 godeuri. Sistem integrat de vacum controlabil, protocoale predefinite, capacitatea de a crea, edita, memora si sterge mai mult de 300 protocoale de
purificare pentru 20 de utilizatori separati, fiecare cu numar PIN. Include: hardware standard si
configurare software, recipiente 4l, CD pentru instalare si perfectionare (0%)
Bio-Rad spectrophotometer
Nucleic acids and proteins quantification; Read
absorbance: 200-800nm, achieved absorbance spectra; interface in 6 languages; performed
standard curves, simple kinetic tests (1%)
Heidolph Vortx x 7
2500rpm max. vibration frequency, 5mm, vibraion orbite, easy
change of continuous at automate mode, hight stability , IP 22 class protection (5%)
Stuart Thermoblock
2 blocks with independent temperature control, 130°C/200°C
maximum temperature; digital display and settings; uniform and stable temperature (2%)
Biosan Thermoblock
Indicated the real and set temperature; 48 tubes of 1,5ml and 48
tubes of 0,5 ml capacity (10%)
Analitical balance
120g capacity, 0,00001g resolution , 0,02/0,1mg reproductilibity;
10 – 300C temperature, 80% max. Humidity.(0,5%)
Microscop Olympus IX81 + computer
Modul hardware & software pentru
taiere/izolare laser.
Laser UV-A, 355 nm; rata de impuls la nivel picosecunda ; taiere precisa si rapida,
repetitie min. 5 KHz ; energie laser < 1 µJoule pentru protectia termica a tesutului ; uplor optomecanic in „L“, prevazut cu dublu sistem de conectare pentru carcasa lampii HBO si sursa
laser, sistem de distributie a traseelor de lumina pentru microdisectie si epi-fluorescenta,
pentru optimizarea utilizarii sistemului fara limitarea investigatiei in epi-fluorescenta,
posibilitatea de taiere a oricarei forme perimetrale de tesut si indiferent de tipul de coloratie,
focalizare extrem de precisa prin sistemul de simulare optica pe computer, sistem de colectare
cu protectie ridicata impotriva contaminarii ariei microdisecate prin tehnologie “capac adeziv”,
pozitionare/ridicare/coborare motorizata a colectorului, controlata prin software, camera video
digitala de ultra inalta sensibilitate, transmisie prin tehnologie FireWire, CCD min. 1/1.8”,
tehnologie super HAD, scanare progresiva rezolutie min. 3,2 Mpxl, functia “binning” pentru
cresterea nr. de cadre /sec, balansul de alb automat si manual, setari pentru aplicatiile in
fluorescenta, controlabila prin software-ul de microdisectie, omputer Pentium IV, min. 3,4 GHz,
min. 1GB RAM, min. HDD 80 GB, WIN XP Pro licentiat, DVD-RW multi-format
Microscop inversat pentru investigatii in lumina transmisa prin camp luminos, DIC si
contrast in relief si prin lumina reflectata in epi-fluorescenta, Iluminare 12V 100W, halogen
pentru transmisie si 100W HBO pentru fluorescenta, Stalp de iluminare rabatabil, dotat cu min.
4 suporti filtre, amortizor la rabatare, diafragma de camp reglabila inclusa, suprt condensor cu
cremaliera, modulul de comanda al elementelor motorizate sa permita adaugarea altor
motorizari, condensor aplanatic acromatic min. NA 0.50, cu 4 pozitii pentru insertii optice
pentru contrast de faza in relief si DIC, polarizor, diafragma apertura reglabila, distanta de
lucru min. 45 mm, Obiective cu corectie infinita 4x (apertura min. 0,13); 10x (apertura min.
0.30), 20x (apertura min. 0.45, inel de corectie pentru optimizarea observatiei prin peretele
vaselor de cultura 0÷2 mm, distanta de lucru variabila min. 6,5 ÷ 7.8 mm), 40x (apertura min.
0.60, inel de corectie pentru optimizarea observatiei prin peretele vaselor de cultura 0÷2 mm,
distanta de lucru variabila min. 2,7 ÷ 4 mm) si 100x (apertura min. 1.40, imersie), Set de filtre
pentru excitatie Albastra, Verde si UV
Sistem automat de cariotipare şi FISH: (1 %)
• sistem complet automat pentru analiza cariotipului si FISH, compus din software,
elemente de captura a imaginii si PC, cu posibilitatea de upgrade pentru analiza CGH,
captura:prin camera digitala monocroma de inalta sensibilitate, prevazuta cu adaptor optomecanic la microscop
• reglaje automate, cu posibilitatea de interventie a utilizatorului pentru corectii manuale
• eliminarea automata a fondului, cu posibilitatea de interventie a utilizatorului pentru
corectii manuale
• aplicarea corectiilor de contrast simultan cu captura fiecare functie automata sa poata fi
comutata pentru operarea manuala interactive
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• modulul de cariotipare:
• separarea automata a cromozomilor suprapusi sau tangenti, cu posibilitatea de
interventie a utilizatorului pentru corectii manuale, folosind mouse-ul / tastatura si utilizand
interfata grafica
• desenarea axei cromozomilor pentru separarea suprapunerilor complexe
• ajutor vizual pentru separari ce includ marginile, tipurile de culori codate, cromozomi
pseudo-colorati, actualizarea continua a numararii cromozomilor in timpul procesului,…
• nici un obiect sa nu fie sters definitiv din imagine, astfel incat sa se elimine pericolul
pierderii de date
• creionarea automata sau interactiva
• zoom
• corectarea rapida a cariotipului prin “drag-and-drop”, pentru schimbarea pozitiei
cromozomilor intre si inauntrul claselor, rotirea, alinierea si inversarea
• clasificarea automata prin motor de clasificare pentru bandari de inalta si joasa rezolutie
G, R si DAPI invers
• posibilitatea de creeare de catre utilizator a clasificarilor, utilizand cariotipurile existente
• alinierea realizata prin centromeri sau brate-q
• aplicarea de etichete
• posibilitatea de adaugare a imaginilor “template” de cariotipuri pentru potrivirea cu
cromozomi mai lungi sau mai scurti
• editarea permanenta a cariotipurilor: cromozomii lipsa sa poata fi adaugati, sa se poata
face revenirea la imaginea originara, reclasificare, chiar si dupa ce cariotipul a fost
clasificat si arhivat
• marcarea centromerilor cu posibilitatea de repozitionare
• tablou de evaluare cu mai multe ferestre pentru compararea prin alaturare
• acces usor la cariotipurile in evaluare; sa fie permisa corectarea rapida a erorilor de
clasificare sau a cromozomilor rasturnati
• rapoarte de cariotipare care sa poata fi usor modificate si construite dupa dorinta
utilizatorului
• toate functiile de corectie a cariotipurilor prin subrutine activate la un singur click al
mouse-ului
• gama larga de unelte pentru imbunatatirea acuratetii imaginii
− Modulul FISH:
• Capturarea automata a pana la 16 canale de culoare (fluorocromi)
• Toate culorile fluorocromilor sa fie definite de utilizator, posibil inainte si dupa achizitie
• Functionare automata, cu posibilitatea de interventie a utilizatorului pentru corectii
manuale la fiecare etapa
• Integrarea elementelor de motorizare de la microscop
• Functii de corectie automata a semnalelor fluorescente slabe, astfel incat fiecare imagine
sa fie optimizata
• toate imaginile originare sa fie pastrate in memorie pentru evaluare sau reprocesare
• lista fluorocromilor include toti fluorocromii, culorile si setarile capturii pentru fiecare
captura in parte
• nr. nelimitat de liste de fluorocromi
• etichetarea dupa dorinta utilizatorului a canalelor sau fluorocromilor
• inregistrarea automata a corectiilor pentru centrarea imaginilor ce pot sa apara la
schimbarea manuala a canalelor
• analiza FISH integrata cu cariotiparea
• fiecare canal sa poata fi tratat individual pentru corectia live a culorii, corectia imaginii si
combinarea culorilor, eliminarea culorii complementare, evaluarea bandarii, selectarea
pentru copiere si export, reprocesarea eliminarii fondului si marcare
• accentuarea detaliilor fine folosind curbe-S si filtre spatiale

75/87

• posibilitatea de editare a imaginilor (adnotari, ideograme, sageti,…), de combinare a
imaginilor FISH cu cele in camp luminos, DIC, etc., fara limitarea numarului de imagini
• functii de masurare cuprinzand distante, intensitate relativa, arii, numarare, etc.
• editarea de rapoarte cu posibilitatea de introducere a datelor si imaginilor cariotipurilor;
Platform homogenisator
Continous vibration until 2500rpm; 5 loading diffrent modes until 2kg; 1,5mm vibration
orbitede; 120 minutes posibility of programting; it can be used different glass recipients;
Microtom
Domeniul de taiere 1 um – 30 um; avansare totatla de 18 mm; Suport lame microtom si
port-bloc parafina; Sistem ACCU-FEED pentru eliminarea fibratiilor; tava pentru parafina cu
curatare rapida; loc de stocare a casetelor; numarator de sectiuni (0,5%)
Criotom
Taiere automata/ manuala; sistem ACC-FEED; avans piese prin control electronic,
temperatura de lucru de -350C; iluminare interioara, dezghetare automata ce poate fi
programata; sterilizare automata cu vapori de formol, programabila; cheie care sa permita
protejarea schimbarii parametrilor de lucru; orientarea pieselor sa poata fi realizata in unghi de
3600; intervalul de taiere a piesei variabil cu pasi diferiti; sa includa pedala de taiere automata,
sistem de prindere a piselor de marimi diferite si a lamelor de taiere, lame de taiere de
dimensiuni diferite, cutite de taiere (0,5%)
P6 - Universitatea POLITEHNICÂ Bucureşti
Baie cu ultrasunete Sonorex RK 52, Bandelin, Germania
Baie cu ultrasunete Sonorex RK 100H, Bandelin, Germania
Balanţă analitică AS 110/C2, Radwag, Polonia
Etuvă LDO 060E, Lab Tech, Corea
Cuiburi de încălzire, Electrothermal, UK
Lampă de UV VL-4C, Germania
Micropipete, Eppendorf, Germania
Vortex Genius 3, IKA, Germania
Agitator magnetic, IKA Topolino, Germania
Sistem de răcire UNI LT 11, Elcold, Danemarca
Spectrofotometru UV-Vis, UV-mini 1240, Japonia
Centrifugă cu răcire Mikro 200R, Hettich, Germania
Centrifugă Mini Spin, Eppendorf, Germania
Termostat pentru tuburi Eppendorf Accublock Mini, LABNET International
MIXER ULTRATURAX, model T 18 IKA, Sigma Aldrich, Germania
Omogenizator Ultra-Turrax® Tube Drive Control, IKA, Germania
Baie cu ultrasunete 75 UCI, RAYPA, Spania
Baie de apă WB/OB 7-45, MEMMER, Germania
Agitator magnetic cu încălzire MR 3001, Heidolph, Germania
pH-metru 720 WTW Series, Germania
pH-metru HI 2211, Hanna Instruments, Germania
P7 - INOE2000

Lista echipamente

Infrastructura de cercetare existentă ce va fi folosită în cadrul acestui proiect: diffuse
reflectance spectrometer (AvaSpec 2048 spectrometer and reflection probe type FCR-7IR2002); FT-IR spectrophotometer (Perkin Elmer, Spectrum 100); micro Raman spectrometer
(Horiba-Jobin Yvon, LABRAM HR 800); UV-VIS spectrophotometer (Perkin Elmer, Lambda
1050) and Ellipsometer (Horiba Jobin Yvon, UVISEL)
De achizitionat:
Refractometru pentru determinarea indicelui de refracţie al probelor lichide; domeniu de
măsură: 1,2-1,7
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