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INTRODUCERE 

 
La ora actuală, diabetul mellitus reprezintă o afecțiune întâlnită destul de 

frecvent atât la animale, cât și la oameni, a cărei monitorizare trebuie realizată într-un 

mod cât mai eficient și precoce pentru a preveni apariția complicațiilor adiacente. 

Acest aspect este practicabil prin existența unor metode de diagnostic și supraveghere 

cît mai timpurii și precise. Realizarea unei monitorizări cât mai eficiente a diabetului, 

respectiv reducerea ratei de apariție a complicațiilor acestuia se poate realiza doar 

printr-un control strict al glicemiei. Nivelele crescute ale glucozei în organism, precum 

și glicozilarea proteinelor în vasele sanguine determină, cel mai adesea formarea 

produșilor de glicozilare avansată, elemente care conduc la apariția orbirii și a 

problemelor cardiace (Lakowicz, 2006). Produșii de glicozilare avansată (AGEs), 

alături de alte elemente precum kynurenina (KYN), proteina transportoare a 

retinolului (RBP), nicotinamida adenin dinucleotida (NADH), flavin adenin 

dinucleotida (FAD) reprezintă o clasă de compuși cu proprietăți fluorescente, supuși 

analizei spectrofluorimetrice în diverse afecțiuni sistemice din organism. Spre 

deosebire de studiul diabetului mellitus la oameni, în studiul diabetului la animale 

acești compuși fluorofori nu au fost încă supuși investigației.  

Spectroscopia de fluorescență este definită precum o tehnică care prezintă o  

sensibilitate crescută, care poate măsura și evalua compoziția biochimică a țesuturilor 

și care poate furniza informații semi-cantitative despre biodistribuția fluoroforilor în 

țesuturile și lichidele biologice (Geddes and Lakowicz, 2006). De-a lungul timpului, au 

fost reliefate numeroasele avantaje ale spectroscopiei de fluorescență, printre care și 

potențialul acesteia de a fi o tehnică de diagnostic non-invazivă, efectuată în timp real. 

Țesuturile care prezintă modificări patologice prin comparație cu cele sănătoase, în 

urma excitației cu lumină din domeniul ultraviolet sau vizibil, prezintă o intensitate a 

autofluorescenței mai mică și o formă spectrală alterată. Scăderea intensității 

autofluorescenței a unui sau a mai multor fluorofori în țesuturile și lichidele care 

prezintă modificări patologice poate fi datorată modificărilor morfologice ale 

țesuturilor, deficitului de fluorofori și/sau degradării eficienței acestora cauzată de un 

echilibru alterat între forma oxidată și forma redusă a acestora (Andersson-Engels și 

Wilson, 1992; Lohmann și colab. 1989; Bottiroli și colab. 1996). Aceste aspecte 

reprezintă doar o parte din totalitatea elementelor care pot transforma această tehnică 

într-una frecvent utilizată în laboratoarele veterinare în vederea investigării 

animalelor diabetice.    
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STRUCTURA LUCRĂRII 

 
Lucrarea intitulată „Identificarea unor markeri relevanți în diagnosticul 

diabetului mellitus prin spectrofluorimetrie”, conține 149 de pagini, este redactată 

conform normelor în vigoare și este structurată în două părți. 

Prima parte, de contribuții bibliografice, este structurată în 2 capitole și 

cuprinde un număr de 34 de pagini. În această parte sunt sintetizate informații cu 

privire la avantajele utilizării spectroscopiei de fluorescență, principalii compuși 

fluorofori (AGEs, KYN, NADH, FAD) supuși acestei analize în diversele afecțiuni 

sistemice, respectiv în diabetul mellitus la om și animale, iar în final sunt prezentate 

informații cu privire la studiul acestor compuși fluorofori în contextul instalării 

complicațiilor diabetului mellitus la om și animale. 

A doua parte a acestei teze cuprinde un număr de 88 de pagini, fiind structurată 

în 3 capitole. În această parte, de contribuții personale sunt prezentate obiectivele și 

scopul cercetărilor, materialele și metodele utilizate, rezultatele și discuțiile, respectiv 

compararea acestor rezultate cu cele existente în literatura de specialitate, iar în final 

sunte prezentate concluziile parțiale. Ilustrarea rezultatelor obținute s-a efectuat cu 

ajutorul a 19 figuri și a 10 tabele. 

 

REZULTATELE CERCETĂRII 

 
În studiul de față am supus investigației spectrofluorimetrice 2 specii de 

animale: șobolanii și câinii non-diabetici și diabetici, respectiv oamenii non-diabetici și 

cu diabet de tipul 2. În ceea ce privește animalele, toate procedurile utilizate în acest 

experiment au respectat întocmai legile din România, referitoare la manipularea 

corectă a animalelor de laborator, întreaga procedură experimentală fiind aprobată de 

către Comitetul de Etică al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca, România. În cazul oamenilor, protocolul acestui studiu a fost aprobat de 

Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-

Napoca, Romania și a fost în conformitate cu Declarația de la Helsinki și orientările 

instituționale. Toți participanții au fost informați de natura investigațională a acestui 

studiu și și-au oferit consimțământul scris înainte de aplicarea oricărei manopere 

experimentale. 

În capitolul 3 al acestei lucrări, intitulat „Investigarea spectrofluorimetrică a 

produșilor de glicozilare avansată, a kynureninei, a pentosidinei și a proteinei 

transportatoare a retinolului la șobolanii diabetici comparativ cu cei sănătoși”, am 

investigat spectrofluorimetric serul, plasma și urina șobolanilor non-diabetici și al 

celor cu diabet indus. Compușii fluorofori pe care i-am analizat au fost: AGEs, 

metabolitul triptofanului – KYN, pentosidina și proteina transportatoare a retinolului 
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(RBP). Scopul nostru a fost acela de a determina markeri biochimici relevanți în 

diabetul indus la șobolani, precum și încercarea transformării acestei tehnici 

spectrofluorimetrice într-o metodă utilizată în mod curent în laboratoarele de 

specialitate.   

Rezultatele obținute în cazul probelor de ser și plasmă indică existența unei 

diferențe semnificative din punct de vedere statistic între șobolanii normo-glicemici și 

cei la care s-a indus diabetul de tipul 1 cu streptozotocin, în ceea ce privește nivelul 

AGEs. Astfel, înălțimea benzilor de emisie obținute la aproximativ 432 nm, atribuite 

acestor compuși fluorofori,  a crescut semnificativ la șobolanii diabetici comparativ cu 

cei non-diabetici. Observațiile studiului nostru fundamentează rolul important pe care 

îl dețin concentrațiile crescute de glucoză în formarea acestor AGEs, astfel, obținerea 

unor concentrații sanguine crescute de glucoză, în cazul șobolanilor cu diabet indus, a 

condus la o creștere semnificativă a înălțimii benzilor de emisie atribuite AGEs. Un alt 

compus supus investigației spectrofluorimetrice în serul sanguin al șobolanilor a fost 

KYN. Rezultatele noastre evidențiază o creștere a emisiei kynureninei în serul 

șobolanilor diabetici prin comparație cu cei sănătoși. Astfel, în cazul șobolanilor cu 

diabet indus, se poate discuta despre un metabolism crescut al triptofanului, respectiv 

despre o activitate crescută a enzimei direct responsabile de transformarea 

triptofanului în kynurenină, aspect evidențiat prin această creștere semnificativă a 

nivelelor de kynurenină în serul acestora comparativ cu pacienții non-diabetici. 

Analiza rezultatelor obținute în urma investigării spectrofluorimetrice a 

probelor de urină au evidențiat, pentru prima dată în literatură, existența unor 

contribuții mai mici ale AGEs și contribuții mai mari ale KYN raportate la fluorescența 

totală a urinii, cu obținerea unui raport între AGEs și KYN subunitar în cazul 

șobolanilor sănătoși. În mod contrar, în cazul șobolanilor la care s-a indus diabetul cu 

streptozotocin au fost puse în evidență contribuții mai mari ale AGEs comparativ cu 

KYN, obținându-se un raport supraunitar al celor doi compuși. De asemenea, raportul  

contribuțiilor celor doi compuși a fost semnificativ mai mare la șobolanii diabetici 

comparativ cu șobolanii sănătoși. În cazul șobolanilor diabetici, am pus în evidență 

faptul că raportul dintre AGEs și KYN a fost puternic influențat de administrarea de 

insulină. Astfel, raportul studiat a scăzut semnificativ la șobolanii diabetici în primele 

trei zile după administrarea unei singure doze de insulină, dar a rămas semnificativ 

mai mare la aceștia comparativ cu cei sănătoși. La un interval de 4 până la 6 zile de la 

administrarea insulinei, raportul studiat a crescut, pentru a atinge valori aproape 

asemănătoare de ale șobolanilor diabetici înainte de administrarea de insulină. Studii 

efectuate anterior au arătat faptul că atât insulina cât și controlul glicemic pot influența 

această contribuție a AGEs la fluorescența totală a urinii. De asemenea, am observat o 

corelație puternică între contribuția de KYN la fluorescența totală a urinii și valorile 

hiperglicemiei sanguine. 
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În continuare am supus evaluării spectrofluorimetrice fluoroforii: pentosidina și 

proteina transportoare a retinolului. În cazul acestora am dorit să investigăm condiția 

acestora în serul sanguin obținut de la șobolanii sănătoși, precum și modificările 

stabilite odată cu inducerea diabetului de tipul 1. Astfel, analiza spectrofluorimetrică a 

probelor de ser, în vederea investigării acestor fluorofori a reliefat nivele ale acestor 

compuși fluorofori semnificativ mai mari la șobolanii diabetici comparativ cu cei 

sănătoși. De asemenea, contribuția acestor doi produși la fluorescența totală a serului, 

a fost semnificativ mai mare în cazul șobolanilor diabetici comparativ cu cei normo-

glicemici. Acest aspect fiind evidențiat prin calcularea ariei de sub curbă a peak-urilor 

atribuite acestor doi compuși.  

Pe baza acestor rezultate, putem declara faptul că utilizarea acestei metode în 

studiul acestor compuși fluorofori în diabetul mellitus la șobolani reprezintă o 

modalitate destul de practică și accesibilă care poate face diferența între animalele 

non-diabetice și cele diabetice. 

Capitolul 4 a fost divizat în două subcapitole, astfel primul subcapitol a fost 

intitulat „Evaluarea raportului stabilit între produșii de glicozilare avansată și 

kynurenină la șobolanii și oamenii non-diabetici comparativ cu cei diabetici”, iar cel de 

al doilea subcapitol numit „Raportul dintre fluoroforii produșii de glicozilare avansată 

(AGEs) și NADH este predictor pentru boala renală cronică diabetică și bola 

cardiovasculară”.  

În primul subcapitol am recurs la calcularea raportului celor doi produși 

fluorofori AGEs și KYN (AGES/KYN) la șobolanii și oamenii non-diabetici, respectiv la 

șobolanii și oamenii diabetici. Am recurs la calcularea acestui raport datorită 

neexistenței unei funcții de dependență clară între integrala suprafeței benzii derivată 

din deconvoluția spectrală Gaussiană și numărul total de molecule AGEs și KYN, 

precum și pentru obținerea unei cât mai bune cuantificări a contribuțiilor acestor doi 

produși la fluorescența totală a serului. De asemenea, am identificat noi corelații și 

asocieri între contribuțiile produșilor de glicozilare avansată (AGEs), respectiv ale 

kynureninei (KYN) la fluorescența totală a serului sanguin și nivelul de hiperglicemie 

din organism cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea proceselor metabolice și a 

patogenezei diabetului. În urma efectuării  analizei spectrofluorimetrice, cel mai 

important element evidențiat a fost descoperirea faptului că în cazul pacienților umani 

cu diabet de tipul 2 (T2DM), raportul contribuțiilor celor doi compuși fluorofori 

investigați (AGE/KYN) prezintă o valoare predictivă medie pentru una din 

complicațiile diabetului, respectiv pentru polineuropatia diabetică, în timp ce 

contribuțiile celor doi produși luate separat nu sunt predictori. Astfel, se pot declara 

prezența unor valori mai scăzute ale acestui raport studiat în cazul pacienților care 

prezintă polineuropatie comparativ cu cei care nu prezintă acest tip de complicație. De 

asemenea, s-a evidențiat existența unei asocieri a acestui raport cu prezența 

polineuropatiei diabetice.  
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O altă observație interesantă a acestui studiu a fost faptul că în cazul pacienților 

umani, raportul contribuțiilor celor doi compuși fluorofori (AGEs/KYN) s-a corelat 

semnificativ cu nivelul seric de trigliceride, nereușind evidențierea unei alte corelații 

de acest tip cu ceilalți parametrii biochimici investigați. Investigarea separată a celor 

doi compuși fluorofori a condus la obținerea unei asocieri inverse cu nivelul de 

trigliceride serice doar în cazul KYN, în cazul AGEs-ului nereușindu-se stabilirea unor 

astfel de asocieri. În timp ce în cazul șobolanilor investigați, raportul studiat 

(AGEs/KYN) s-a corelat semnificativ cu nivelul glucozei serice, iar analiza separată a 

celor doi compuși a condus în cazul fiecăruia la obținerea unei corelații semnificative 

cu valorile glucozei serice. O altă surpriză a acestui studiu a fost reprezentată de 

corelația stabilită doar în cazul șobolanilor, atât între raportul studiat, cât și între 

contribuția celor doi fluorofori la fluorescența totală a serului, și nivelul glucozei serice. 

O posibilă explicație a obținerii acestei corelații doar în cazul șobolanilor spre 

deosebire de pacienții umani, s-ar putea atribui aplicării în cazul oamenilor a unor 

tratamente multiple de-a lungul timpului în favoarea corectării hiperglicemiei, durată 

medie a diabetului în cazul acestora fiind de 10 ani. În timp ce în cazul șobolanilor 

discutăm despre un diabet indus și cu o durată mică, șobolanii fiind supuși analizei 

spectrofluorimetrice imediat după obținerea diabetului.  

În ceea ce privește contribuțiile KYN la fluorescența totală a serului, rezultatele 

studiului nostru au evidențiat contribuții ale acestui metabolit semnificativ mai mari la 

oamenii cu T2DM comparativ cu cei non-diabetici. În timp ce în cazul șobolanilor, s-au 

stabilit contribuții ale acestui fluorofor raportate la fluorescența totală a serului 

semnificativ mai mari în cazul lotului control, comparativ cu cel la care s-a indus 

diabetul cu streptozotocin. Rezultatele obținute în cazul acestui metabolit al TRP sunt 

destul de controversate. Astfel, contribuții mai mari ale acestui metabolit în cazul 

oamenilor sunt ușor explicabile, rezultate similare sugerează o asociere a căii de 

degradare a TRP în KYN, și în mod special, a KYN, cu stresul oxidativ, inflamația și cu 

prevalența bolilor cardiovasculare la pacienții cu boală renală terminală, datorată în 

principal DM (Pawlak și colab, 2009).  

Astfel, rezultatele obținute în cadrul acestui studiu sugerează un potențial destul 

de crescut al raportului investigat în a fi considerat drept un nou biomarker pentru 

prezența polineuropatiei diabetice. 

În cel de-al doilea subcapitol al acestui capitol am identificat noi biomarkeri 

fluorofori serici în cazul pacienților cu diabet mellitus de tipul 2 (T2DM), în vederea 

stabilirii mai ușoare a diagnosticului de certitudine în această direcție, precum și în 

vederea evidențierii de noi corelații cu anumite complicații ale acestei afecțiuni. 

Potrivit literaturii de specialitate, metabolismul AGEs (produșilor de glicozilare 

avansată) și al NADH (nicotinamidei adenin dinucleotidei) este alterat în două din 

complicațiile diabetului mellitus (DM), și anume în boala cronică renală (CKD) și în 
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boala cardiovasculară (CVD) (Cooper, 2004; Hanssen și colab. 2015; Kihovd și colab. 

2007). Până la ora actuală nu există date despre evaluarea simultană a AGEs și a NADH 

la pacienții cu T2DM. Toate aceste aspecte ne-au determinat să recurgem la evaluarea 

serică a acestor compuși fluorofori (AGEs și NADH), precum și a raportului acestora 

(AGEs/NADH) la pacienții cu T2DM comparativ cu cei non-diabetici. De asemenea, am 

dorit o evaluare a relației acestor compuși cu două din complicațiile diabetului, 

reprezentate de către CKD și CVD.  

Cea mai importantă concluzie a acestui studiu a fost faptul că raportul 

fluoroforilor a prezentat o valoare predictivă moderată pentru prezența atât a CKD, cât 

și a CVD, în timp ce AGEs luați separat sau NADH luat separat nu au fost predictori. 

Pacienții cu CKD diabetică au prezentat nivele mai crescute ale raportului dintre AGEs 

și NADH comparativ cu pacienții cu funcție renală normală. De asemenea, am pus în 

evidență faptul că raportul acestor fluorofori a fost pozitiv asociat cu nivelul 

trigliceridelor și invers asociat cu nivelele HDL-colesterolului. AGEs luat separat nu s-a 

asociat cu nivelul lipidelor, și NADH a fost invers asociat cu nivelul trigliceridelor.   

Am observat o asociere pozitivă între raportul dintre AGEs și NADH și glucoza 

sanguină, cu toate că nu a fost stabilită nici o asociere semnificativă atunci când s-a 

investigat controlul diabetului prin utilizarea HbA1c, durata diabetului, vârstă, sex sau 

statusul de fumător sau nefumător. 

Rezultatele noastre au indicat nivele semnificativ mai mari de NADH la pacienții 

din lotul control comparativ cu cei diagnosticați cu T2DM. Rezultate similare au fost 

raportate într-un studiu intervențional atunci când nivele de NADH semnificativ mai 

mari au fost detectate în țesutul muscular al participanților sănătoși comparativ cu cei 

care prezentau T2DM. Autorii (Ritov și colab. 2010) au explicat aceasta prin existența 

unui program de exercițiu susținut și restricție calorică și care mai departe a 

îmbunătățit rezistența la insulină. 

Rezultatele acestui studiu sugerează faptul că raportul dintre AGEs și NADH 

poate fi considerat drept un nou biomarker pentru prezența CKD și CVD diabetice. 

Acest ultim subcapitol a fost retiparit după articolul CIOBANU D.M., OLAR L.E., STEFAN 

R., VERESIU I.A., BALA C., MIRCEA P.A., ROMAN G., 2015, Fluorophores advanced 

glycation end products (AGEs)-to-NADH ratio is predictor for diabetic chronic kidney 

and cardiovascular disease, Journal of Diabetes and its Complications, 29:893-897; cu 

permisiunea Elsevier. 

Capitolul 5 al acestei lucrări, intitulat „Determinarea spectrofluorimetrică a 

produșilor de glicozilare avansată (AGEs), kynureninei (KYN), nicotinamidei adenin 

dinucleotidei (NADH), flavin-adenin-dinucleotidei (FAD) în serul câinilor non-diabetici 

și suspecți de diabetul mellitus” cuprinde date referitoare la investigarea 

spectrofluorimetrică a a contribuțiilor AGEs, KYN, NADH și FAD la fluorescența totală a 

serului obținut de la câinii supuși suspiciunii de diabet, și care prezentau valori ale 

glucozei, trigliceridelor și colesterolului peste limitele normale atribuite acestei specii, 
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precum și de la câinii care prezentau valori ale acestor parametrii încadrate în limite 

normale. 

Un număr de 48 probe de ser au fost colectate pe o perioadă de 10 luni de la 11 

câini non-diabetici, respectiv de la 37 câini (13 femele și 24 masculi) suspecți de 

diabet. Toți câinii incluși în acest studiu s-au prezentat la clinica veterinară pentru 

vaccinarea și examinarea de rutină.  

Rezultatele obținute au evidențiat contribuții ale tuturor fluoroforilor investigați 

raportat la fluorescența totală a serului semnificativ mai mari în cazul câinilor suspecți 

de diabet mellitus comparativ cu lotul control. Aceste rezultate subliniază și întăresc 

ideea conform căreia această boală de metabolism și nutriție poate cauza modificări 

semnificative ale concentrațiilor tuturor biomarkerilor serici analizați și în mod 

consecutiv alterări ale fluorescenței acestora.  

Investigarea spectrofluorimetrică a coenzimelor celulare NADH și FAD a condus 

la obținerea unei activități crescute ale acestor coenzime în serul câinilor care au 

prezentat nivele crescute de glucoză, trigliceride și colesterol. Spre deosebire de ceilalți 

fluorofori supuși investigației în acest studiu, contribuțiile NADH la fluorescența totală 

a serului au fost corelate cu nivelul de glucoză din sânge, respectiv cu vârsta câinilor 

incluși în studiu. Explicația care poate sta la baza corelației stabilite între contribuțiile 

NADH la fluorescența totală a serului și vârsta câinilor, este oferită chiar de 

concentrațiile crescute de glucoză existente în cazul câinilor investigați. În literatura de 

specialitate, vârsta apare citată ca reprezentând un factor declanșator al rezistenței la 

insulină, în cazul pacienților vârstnici, dar sănătoși, subliniindu-se relația directă 

dintre nivelele crescute de glucoză din organism și vârsta pacienților (Broughton și 

Taylor 1991; Ko și colab. 2006). De asemenea, este subliniată influența majoră a 

concentrației de glucoză din sânge și a vârstei câinilor asupra contribuțiilor NADH la 

fluorescența totală a serului. Menționăm faptul că acest tip de corelații au fost stabilite 

doar pentru cofactorul enzimatic NADH, nu și pentru ceilalți compuși biochimici supuși 

investigației.  

 

CONCLUZII GENERALE 

 
1. Rezultatele semnificative statistic obținute în urma analizei 

spectrofluorimetrice a lichidelor biologice recoltate de la animalele și 

oamenii diabetici comparativ cu cei non-diabetici, reliefează importanța 

majoră a acestei tehnici în evaluarea nivelelor compușilor fluofori la cele 

două categorii de pacienți supuși acestei investigații; 

2. Raportul dintre cei doi compuși flurofori (AGEs/KYN) poate fi considerat 

drept un nou biomarker pentru polineuropatia diabetică, respectiv raportul 
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dintre AGEs și NADH poate fi considerat un nou biomarker pentru prezența 

bolii cronice renale și  a bolii cardiovasculare, în cazul pacienților umani.  

3. În cazul câinilor investigați, toți compușii fluorofori investigați (AGEs, KYN, 

NADH, FAD) au prezentat contribuții mai mari la fluorescența totală a 

serului la animalele suspecte de diabet comparativ cu cele sănătoase, 

NADH-ul corelându-se cu vârsta și concentrația glucozei sanguine. 

4. Rezultatele sunt augmentate de către sensibilitatea și specificitatea crescută 

a acestei metode spectrofluorimetrice în ceea ce privește evaluarea 

contribuțiilor AGEs, KYN, FAD, NADH la câini, respectiv a contribuțiilor 

AGEs și a KYN la oamenii incluși în această cercetare. 

5. Corelația dintre glucoză și contribuția AGEs la fluorescența totală a serului 

pusă în evidență în cazul șobolanilor subliniază rolul important al acestui 

glucid în formarea acestor compuși. 

 

RECOMANDĂRI 

 
Recomandăm utilizarea acestei metode spectrofluorimetrice în investigarea 

diabetului mellitus la animale și oameni. 

Recomandăm utilizarea șobolanilor ca și model experimental de inducere a 

diabetului cu streptozotocin, precum și utilizarea acestui model în obținerea unor 

informații valoaroase referitoare la patogeneza diabetului mellitus prin 

spectrofluorimetrie.   

Recomandăm efectuarea operației de deconvoluție a spectrelor de fluorescență 

în vederea calculării contribuțiilor fluoroforilor la fluorescența totală a lichidului 

biologic supus investigației spectrofluorimetrice, precum și pentru obținerea unor 

diferențieri între cele două specii supuse acestui tip de investigație (non-diabetici și 

diabetici).  
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