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STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII 

      Cancerul oral este o problemă gravă de sănătate publică, cu peste 

200 000 de cazuri noi raportate anual, la nivel mondial, dintre care 

două treimi apar în țările în curs de dezvoltare. Rata generală a 

mortalității pentru cancerul intra-oral rămâne ridicată la aproximativ 

50%, chiar și în cazul serviciilor medicale moderne, datorită stadiului 

avansat al bolii în momentul diagnosticului [Johar et al, 2017]. 

      Incidența ridicată apare în corelație cu comportamentele asociate 

cancerului oral, cum ar fi alcoolul, consumul de tutun. Cercetătorii au 

raportat că aceste comportamente conduc la variații genetice ale 

genelor supresoare tumorale (APC, p53), proto-oncogene (Myc), 

oncogene (Ras) și gene care controlează procesele celulare normale 

(EIF3E, GSTM1). Procesele cum ar fi segregarea cromozomilor, 

numărul copiilor genomice, pierderea heterozigozității, stabilitatea 

telomerilor, reglementările punctelor de control ale ciclului celular, 

repararea daunelor ADN și defectele în căile de semnalizare ale 

creșterii sunt implicate în producerea cancerului oral [Johar et al, 

2017]. Pentru a dezvolta opțiuni preventive și terapeutice, este necesar 

să se înțeleagă mecanismele moleculare de bază. 

    Mai multe studii au raportat o asociere între parodontita cronică și 

cancer atât în cavitatea bucală cât și la distanță [Fitzpatrick et Katz, 

2010; Mai et al, 2014]. Tezal și colaboratorii au raportat că pacienții 

cu parodontită au avut un risc de cancer de limbă de 5,33 ori mai mare 

pentru fiecare milimetru de pierdere osoasă alveolară [Tezal, 2007]. 

    Inflamația cronică promovează cancerul prin mecanisme multiple. 

Instabilitatea genomică și deteriorarea ADN-ului, mediate parțial de 

specii reactive de oxigen (ROS), pot provoca mutații genetice și 

epigenetice care inițiază transformarea celulară și generează cancerul 

[Schetter et al, 2010]. În toate tumorile, indiferent de etiopatogeneza 

lor, inflamația asociată cancerului este prezentă și menține un mediu 

de promovare al tumorii și un mediu imunosupresiv, permițând 

tumorii să eludeze supravegherea imunitară [Grivennikov et al, 2010]. 

    În ciuda progreselor în reducerea ratelor mortalității cauzate de 

cancer și a schimbărilor transformative în paradigmele terapeutice din 
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ultimii ani, dezvoltarea unor noi abordări terapeutice rămâne o 

prioritate urgentă, în special în malignitățile refractare la tratament.            

    Datorită succesului clinic al imunoterapiei cancerului, există un 

interes reînnoit pentru dezvoltarea strategiilor imunomodulatoare în 

tratamentul oncologic [Syn et al, 2016]. Peptidele antimicrobiene 

(PAM) sunt molecule diverse din punct de vedere structural, efectoare 

esențiale ale imunității înnăscute, care acționează rapid pentru a 

inactiva microorganismele invadatoare, în special la suprafețele 

membranelor mucoase și barierele epiteliale. Aceste peptide 

demonstrează o activitate antimicrobiană puternică și sunt mobilizate 

rapid pentru a neutraliza un spectru larg de factori biologici, incluzând 

viruși, bacterii, protozoare și ciuperci [Shai, 2002]. Deoarece atât 

rezistența microbiană la agenții antimicrobieni clasici cât și lipsa de 

răspuns a unor tumori la chimioterapia convențională sunt în creștere, 

nevoia de opțiuni terapeutice neconvenționale a devenit urgentă. 

    PAM prezintă un număr de avantaje potențiale ca terapii viitoare; în 

plus față de activitatea antimicrobiană cu spectru larg, acestea 

neutralizează endotoxina și nu sunt afectate de mecanismele clasice de 

rezistență la antibiotice [Peschel et Sahl, 2006; Harris et al, 2009]. 

    PAM sunt tot mai mult recunoscute că interacționează cu celulele 

gazdă pentru a influența diferite cascade de semnalizare care pot spori 

rezoluția infecțiilor. De exemplu, β-defensinele, un peptid activ 

împotriva multor bacterii gram-negative și pozitive și virusuri, se 

manifestă, de asemenea, ca un ligand pentru receptorul chemokină 

CCR6 care este exprimat pe limfocitele T și celulele dendritice, 

servind astfel ca o punte între ramurile adaptive și cele înnăscute ale 

imunității gazdei. Au fost descrise alte consecințe până acum 

neapreciate asupra celulelor imunitare gazdă, incluzând modificarea 

expresiei genelor gazdă; inducerea secreției de chemokine; modularea 

activării sau a distrugerii neutrofilelor, limfocitelor T și celulelor 

dendritice; reglarea căilor de diferențiere celulară și promovarea 

vindecării plăgilor mediate imun [Territo et al, 1989; Yang et al, 2002; 

Heilborn et al, 2003]. 

    Defensinele sunt peptide cationice produse de eucariote și cuprind 

două superfamilii care au suferit evoluții divergente în ceea ce privește 

http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1001067#ppat.1001067-Shai1
http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1001067#ppat.1001067-Peschel1
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secvența, structura și funcția. Proprietățile anticanceroase ale 

defensinelor umane sunt prezentate într-un grup de descoperiri cu 

creștere rapidă și rezultate preclinice încurajatoare au fost obținute 

prin tratamentul celulelor canceroase sau a modelelor de cancer 

xenogrefă cu diferite defensine naturale sau sintetice. LL-37 este un 

derivat al PAM α-helix derivat din cathelicidina umană. Precursorul 

său se găsește în fluidele corporale și funcționează ca antibiotic 

peptidic și moleculă de semnalizare [Dürr et al, 2006]. Într-un studiu 

anterior, celulele cancerului de colon uman tratate cu FK-16, un 

fragment cu 16 resturi de LL-37 au suferit apoptoză independentă de 

caspază și autofagie ca urmare a activării p53-Bcl-2/Bax cascadă [Ren 

et al, 2013]. 

    Selectivitatea, eficacitatea și cerințele majore pentru activitatea 

anticanceroasă sunt luate în discuție. Deoarece literatura de 

specialitate este vastă în această privință, această analiză se 

concentrează pe o perioadă care acoperă aproape 20 de ani de tratare a 

celulelor canceroase cu PAM. 

    Hidrofobicitatea peptidelor este, de asemenea, o proprietate 

importantă și poate fi ușor modulată pentru a crește activitatea 

anticanceroasă [Huang et al, 2011]. Într-un studiu recent, autorii au 

demonstrat că manipularea hidrofobicității unei peptide amfipatice 

prin schimbarea între resturile de alanină-leucină, a fost posibil să 

mărească activitatea împotriva celulelor canceroase și, astfel a indicat 

o corelație între hidrofobicitate și activitatea antineoplazică [Huang et 

al, 2011]. Hidrofobicitatea aminoacizilor crește cu lungimea lanțului 

de carbon. De asemenea, o catenă ramificată poate avea o 

hidrofobicitate mai mică decât un lanț liniar cu același număr de atomi 

de carbon, deoarece are o suprafață expusă scăzută.   

    Tumorigeneza este un proces cu mai multe etape în care intervin 

numeroși factori pentru creșterea și progresia tumorii, precum și 

pentru evenimentele metastatice și angiogenice. Pentru o vizare 

eficientă a fiecărei etape, sunt necesari noi agenți terapeutici cu 

capacitatea de a distruge celulele canceroase cu creștere lentă și 

rezistente la medicamente, în ciuda capacității lor proliferative. 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2013.00294/full#B68
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2013.00294/full#B68
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2013.00294/full#B68
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PARTEA PERSONALĂ 
SCOPUL TEZEI: Plecând de la datele din literatură, conform cărora 

peptidele antimicrobiene au potențial antitumoral, în experimentele 

desfășurate în cadrul acestei teze de doctorat, a fost evaluat in vitro 

potențialul tumoricid al defensinei beta1 și catelicidinei LL37 asupra 

unor linii linii celulare tumorale aderente (A549, MDA-MB231, HT-

29, M14K, A375, HOS), dar și efectul asupra unor linii celulare 

normale (HMLE, HOB), pentru determinarea selectivității celor două 

peptide și stabilirea celei mai mici concentrații de peptid la care există 

efect tumoricid semnificativ, prin determinarea expresiei genice a 

unor ținte moleculare implicate în calea pro-apoptotică (CHOP, 

XBP1, IRE1a, PERK), anti-apoptotică (BCL2), a unor gene care 

stimulează proliferarea celulelor (NRF2) sau sunt implicate în 

supraviețuirea acestora (AKT, HIF1a, PIK3). 

OBIECTIVELE GENERALE: 

1. Selectarea liniilor celulare tumorale aderente care vor constitui 

modelul experimental in vitro pentru testarea citotoxicității celor 

două peptide studiate (defensina 1 umană și catelicidina LL37).  

2. Stabilirea modelului de testare al peptidelor prin realizarea unui 

algoritm de concentrații de lucru din soluții stoc, precum și a 

protocolului de incubare al liniilor celulare. 

3. Alegerea și optimizarea a cel puțin două metode de determinare a 

viabilității celulare sub acțiunea peptidelor citotoxice. 

4. Stabilirea țintelor moleculare și optimizarea tehnicilor de biologie 

moleculară pentru determinarea expresiilor genelor implicate în 

activarea sau inhibarea căilor moleculare de supraviețuire, 

creștere, proliferare și apoptoză, în prezența sau absența peptidelor 

cationice (defensina și catelicidina LL37). 

MATERIALE, METODĂ ȘI TEHNICI 

PEPTIDELE utilizate pentru efectuarea studiilor din cadrul 

acestei teze de doctorat, au fost: Beta Defensin 1 (human), 

Catelicidina LL-37, pentru a evalua efectele acestora asupra unor linii 

celulare tumorale sau normale: A549, MDA-MB231, HT-29, M14K, 

A375, HMLE, HOS, HOB. Culturile celulare au fost menținute în 

incubator cu mediu controlat (temperatura de 37ºC si 5% CO2). 
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1. Beta Defensin 1 – (produs Abcam) forma liofilizată, peptid 

purificat HPLC 97% cu masa moleculară de 1070kDa. 

Rehidratarea a fost făcută cu un volum de 934 µL RPMI 1640 

pentru a se ajunge la o concentrație stoc de 100 mM. 

2. Catelicidina LL-37 - (produs Eurogentec) sub forma 

liofilizată, peptid purificat HPLC 97% cu masa moleculară de 

4493,6 g.mol
-1

. Rehidratarea a fost făcută cu un volum de 

1000 µL RPMI 1640 pentru a se ajunge la o concentrație stoc 

de 222,46 µM. 

    În aceste studii experimentale au fost utilizate soluții apoase de 

peptide în concentrații succesive într-un volum final de 200 µL mediu 

de cultură. Martorul la care au fost raportate rezultatele a fost 

constituit din linia celulară studiată, incubată fără peptid (0 µM). 
Liniile celulare utilizate - linii celulare tumorale aderente: A549 - 

carcinom alveolar pulmonar, MDA–MB231 - adenocarcinom mamar, 

HT29 - adenocarcinom colorectal, M14K – mezolteliom, A375 – 

melanom malign, HOS - osteosarcom și două linii celulare normale 

(HMLE – celule epiteliale, HOB – osteoblaste primare). 

Prelucrarea şi interpretarea statistică a rezultatelor 

    Pentru prelucrarea statistică a datelor s-a utilizat programul statistic 

PRISM versiunea a 5-a, Sigma Plot graph pad, t-Test și programul 

Excel, ca metode statistice de calcul a expresiilor genice. Rezultatele 

analizei statistice a datelor experimentale, au fost raportate ca medii ± 

DS (deviații standard) / ES (erori standard). Mediile pentru 2 variabile 

cu distribuție normală și continuă au fost comparate ca probe 

independente în testul t-Student. S-a considerat o diferență 

semnificativă statistic pentru un prag de semnificaţie p<0,05. 

    Nivelul de semnificaţie statistică (p) reprezintă probabilitatea 

maximă de apariție a unei erori. În practică, un nivel de semnificaţie 

de 0,05 (5%) este suficient de precis, probabilitatea (nivel de 

încredere) de 95% arătând că decizia este justă. În aceste cazuri 

afirmăm că ipoteza H0 a fost respinsă la un nivel (prag de 

semnificaţie) de 0,05 și probabilitatea de a greși este de 0,05 (5%) şi 

cu o probabilitate de încredere în decizia făcută de 95%. 
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REZULTATE 

Evoluția culturilor de celule sub acțiunea DEFENSINEI 1 și 

CATELICIDINEI - LL37 prin metoda MTT și citometrie în flux 

    Pentru a testa activitatea celor două peptide cationice (defensina și 

catelicidina LL37), au fost efectuate experimente in vitro, pe modele 

celulare optimizate în cadrul laboratorului de biologie moleculară IRO 

Iași. Astfel, au fost folosite șase linii celulare tumorale aderente și 2 

linii celulare normale și anume: 
1. HT-29 este o linie celulară aderentă de adenocarcinom colorectal. 

2. M14K este o tumoră malignă foarte agresivă care apare pe suprafețele 

tapetate cu celule mezonteliale. 

3. A549 este o linie celulară de adenocarcinom epitelial bazal.  

4. MDA-MB231 o linie celulară aderentă de adenocarcinom mamar.  

5. A375 este o linie celulară aderentă de melanoma malign. 

6. HMLE este o linie celulară de epiteliale mamare umane normale. 

7. HOS este o linie celulară aderentă de osteosarcom uman. 

8. HOB este o linie celulară de osteoblaste primare umane normale. 

            Pentru fiecare concentrație de lucru s-au utilizat două sau trei 

godeuri pentru determinarea viabilității cu MTT, prin urmare au fost 

făcute citiri în duplicat sau triplicat. Intervalul de referință la care au 

fost raportate absorbațele citite a fost cuprins între 595 și 620 nm. 
 

 
 

Fig. 1. Determinarea viabilității celulelor HT29 cu spinul plăcii la 48 de ore 

de incubare cu defensină  
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Fig. 2. Determinarea viabilității celulelor HT29 cu spinul plăcii la 48 de ore 

de incubare cu catelicidină LL37  
 

    Numărul de celule incubat timp de 48 ore cu catelicidină a fost de 

1,2x10
5
 celule/godeu într-un volum final de 500µL. După marcarea cu 

fluorocromi, s-a determinat afinitatea celulelor pentru Anexina V și 

iodura de propidium (PI). Prin tehnica citometriei în flux au fost 

achiziționate și analizate aproximativ 10
4
 evenimente (celule). 

Aproximativ 19% din celule au fost în apoptoză comparativ cu 

martorul pentru care viabilitatea a fost de 89%, iar apotoza de 11%. 

 
 

Fig. 3. Analiza prin tehnica citometriei în flux a viabilității liniei celulare 

HT29 tratată cu 4µM catelicidină LL37 (incubare 48h) (Q1= celule 

necrotice, Q2=celule în apoptoză tardivă, Q3=celule vii, Q4= celule în 

apoptoză timpurie) 
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    Incubarea celulelor liniei A549 cu catelicidină LL37 în 

concentrație mare de 20 µM timp de 48h a condus la o apoptoză de 

33,4% evidențiată prin tehnica citometriei în flux, cu mențiunea că 

28% din aceste celule au fost necrotice. Pentru concentrații mai mici 

(9 µM), incubate într-un timp mai mare (72h), mortalitatea a fost 

semnificativă (16%) din care majoritatea celulelor au fost în apoptoză 

tardivă (11%). Viabilitatea celulară pentru martor a fost semnificativă 

(95%) atât la 48 ore cât și la 72 de ore. 

    Rezultatele obținute pentru cele 2 linii celulare HT-29 și A549 sunt 

semnificativ diferite sub acțiunea catelicidinei LL37. La concentrații 

mari de 20 µM, apoptoza celulară fiind de peste 30% mai mare pentru 

linia de cancer pulmonar comparativ cu cea prin expunere la 

concentrații mai mici dar timp mai mare (16%). Rezultatele obținute 

pentru linia A549 incubate cu defensină au indicat o citotoxicitate 

nesemnificativă asupra acestui tip de celule. 

    Pentru liniile HOS (linie celulară tumorală, aderentă, de tip 

osteosarcom uman) și HOB (linie celulară normală, aderentă, de tip 

osteoblaste umane normale) – după dezghețare, acestea au fost puse în 

mediu de cultură cu RPMI și după 14 zile când proliferarea acestora a 

asigurat un număr suficient de celule pentru realizarea experimentelor, 

celulele au fost distribuite în număr aproximativ egal în toate 

godeurile de lucru (Fig. 4).  

  

 

Fig. 4. Linia celulară HOS de tip osteosarcom (A) și linia celulară HOB de 

tip osteoblaste normale după 14 zile de la dezghețare 
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    Incubarea liniei celulare de osteosarcom (HOS) cu catelicidină 

LL37 și evaluarea citotoxicității la 48 de ore prin determinarea 

viabilității cu metoda MTT, a evidențiat un efect tumoricid 

semnificativ statistic atât pentru concentrații mici de peptid (1- 6µM), 

cât și la concentrații mari de 15 µM (p<0,001), respectiv 20 µM 

(p<0,001) LL37 (Fig. 5). 

 

Fig.5. Variația mediilor absorbanțelor prin tehnica MTT pentru linia HOS 

incubată cu LL37 timp de 48h (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001) 

    După evaluarea viabilităților celulare sub acțiunea celor două 

peptide studiate prin tehnica MTT, experimentele au fost reluate 

pentru a determina citotoxicitatea catelicidinei și defensinei asupra 

linie HOS și HOB după o incubare de 48h, la concentrații mici de 4 

µM comparativ cu concentrații mari de 15 µM, evaluând apoptoza 

celulară prin metoda citometriei în flux. 

    Toxicitatea defensinei pentru linia normală de osteoblaste a fost 

nesemnificativă (sub 5%) iar în cazul catelicidinei, citotoxicitatea a 

fost mai mare, dar nu a depășit 10% pentru concentrațiile de 4µM, iar 

pentru concentrațiile mari de peptid (15µM) a fost doar de 16,64%. 

    În concluzie, citotoxicitatea catelicidinei LL37 a fost semnificativă 

pentru linia de celule tumorale de tip osteosarcom (HOS) și nu a 

afectat în mod semnificativ linia de celule normale de tip 
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osteoblastom (HOB), pentru care apoptoza celulară a fost de 10% la 

concentrații mici de peptid (4µM) și de 16,64% la concentrații mari 

după o incubare de 48h.  

    Liniile A375 (linie celulară tumorală, aderentă, de tip melanom 

malign uman) și HMLE (linie celulară normală, aderentă, de tip celule 

epiteliale umane normale) – după un protocol asemănător cu cel 

realizat în cazurile liniilor studiate anterior, după dezghețare, au fost 

puse în mediu de cultură cu RPMI și după 14 zile când s-a verificat 

dacă există un număr suficient de celule pentru realizarea 

experimentelor, celulele au fost distribuite în număr aproximativ egal 

în toate godeurile de lucru (Fig.6).  

  
 

Fig.6. Linia celulară A375 de tip melanom malign (A) și linia celulară 

HMLE de tip celule epiteliale normale după 14 zile de la dezghețare 

 

 

Fig.7. Variația mediilor absorbanțelor obținute prin tehnica MTT pentru 

linia celulară A375 de tip melanom malign incubată cu LL37 timp de 48h 

(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001) 
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Fig.8. Variația mediilor absorbanțelor obținute prin tehnica MTT pentru 

HMLE de tip celule epiteliale normale incubată cu LL37 timp de 48h 

(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001) 
 

 
Fig.9.Variația mediilor absorbanțelor obținute prin tehnica MTT pentru linia 

celulară A375 de tip melanom malign incubată cu defensina timp de 48h 

(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001) 
 

 
Fig.10. Variația absorbanțelor obținute prin tehnica MTT pentru linia 

celulară HMLE de tip epitelii noemale incubată cu defensina timp de 48h 

(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001) 
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    În concluzie, citotoxicitatea catelicidinei LL37 și defensinei a fost 

semnificativă pentru linia de celule tumorale de tip melanom malign 

(A375) și nu a afectat în mod semnificativ linia de celule normale de 

tip celule epiteliale (HMLE), pentru care apoptoza celulară a fost de 

4% la concentrații mici (4 µM) de LL37 și de 16% pentru defensină. 

La concentrații mari (15 µM) după o incubare de 48 h, apoptoza liniei 

HMLE a fost sub 30% atât pentru defensină cât și pentru catelicidina 

LL37. 

Evaluarea expresiei genice a țintelor moleculare prin 

tehnici de biologie moleculară (qRT-PCR) 
    Pentru a determina modul în care peptidelele studiate (defensina și 

catelicidina LL37) acționează asupra celulelor tumorale, au fost evaluate prin 

tehnici de biologie moleculară expresiile unor gene implicate în diferite căi 

de semnalizare celulară, cum ar fi: 

 calea pro-apoptotică (CHOP, XBP1, IRE1a, PERK), 

 calea anti-apoptotică (BCL2), 

 genele care stimulează proliferarea celulelor (NRF2), 

 genele care stimulează supraviețuirea celulelor (AKT, HIF1a, 

PIK3). 

Tehnica de biologie moleculară utilizată: Real Time (qRT)–PCR 

este o metodă cantitativă și a fost dezvoltată și optimizată în laborator. 
 

Optimizarea primerilor specifici țintelor moleculare urmărite 

     Pentru a putea stabili protocoalele de amplificare cantitativă, în 

RT-PCR, a fost necesară optimizarea, într-o primă etapă, a seturilor de 

primeri necesari evaluării expresiilor genice a țintelor moleculare. 

    Rezultatele obținute pentru optimizarea primeri-lor în vederea 

utilizării lor pentru evaluarea expresiei genice pe ADN complementar 

(ADNc) obținut din culturile de celule tumorale din care s-a extras 

ARN total – a fost realizat prin două metode: 

1. PCR clasic și migrare în gel de agaroză 2% și 

2. qRT - PCR cu SYBR green. 

    Primerii care nu au putut fi optimizați la temperatura stabilită, au 

condus la formarea dimerilor de primeri, care se suprapun peste 

produșii de amplificare, conducând la rezultate modificate (semnal 

intens de amplificare, adică fals crescut datorită dimerilor de primeri). 
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Alte temperaturi optime de amorsare a primerilor au fost de 56 °C și 

72 °C. Pentru gena de referință ABL s-au utilizat următorii primeri: 

Fw: 5’ TGTGATTATAGCCTAAGACCCGGAGCTTTT 3’ 

Rev: 5' TTCAGCGGCCAGTAGCATCTGACTT-3 

Pentru gena de referință GAPDH, temperatura optimă de 

amorsare a fost de 58ºC, iar temperatura de melting a fost de 86,9 ºC 

(Fig.11). 

  

Fig.11. Curbele standard pentru gena de referință GAPDH și temperature de 

melting prin metoda RT-PCR cu Sybr green 

    Produșii de amplificare PCR au fost migrați ulterior în gel de 

agaroză 2% și au fost selectate temperaturile de aliniere pentru care s-

au obținut produși specifici.  

        
AKT 

Primer Forward: 60.0°C 

tctatggcgctgagattgtg 

 

NRF2 

Forward: 54.3 °C 

agtggatctgccaactactc 
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XBP 

Primer Forward: 62.3 °C  

cctggttgctgaagaggagg 

Primer Reverse: 64.0 °C  

ccatggggagatgttctggag 

CHOP 

Primer Forward: 61.7 °C  

ttctctggcttggctgactg 

Primer Reverse: 61.5 °C  

ctgcgtatgtgggattgagg 

Rezultatele obținute prin biologie moleculară pentru A549 și 

HT29 incubate cu catelicidina LL37 

Analiza  rezultatelor obținute au evidențiat o creștere 

semnificativă (344% față de ABL) a expresiei genice pentru CHOP 

exprimată de linia HT29 incubată 48h fără catelicidină (3), comparativ 

cu celulele incubate cu catelicidină LL37 (4) și o creștere de 39% și 

26% pentru linia A549 incubată 48h fără peptid (A0) comparativ cu 

celulele incubate cu catelicidină 20 µM (48h) și respectiv 9 µM (72h).  

 

 

 

 
Fig. 12. 

Cuantificarea 

expresiei genice 

pentru gena CHOP  

raportată la gena 

de referință ABL 
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Rezultatele experimentale obținute pentru gena AKT, a cărei 

expresie genică a fost evaluată la linia celuleară HT29 (carcinom 

colorectal) și A549 (carcinom alveolar) în prezența peptidului 

catelicidină au fost raportate la un martor constituit din linia celulară 

fără peptid. De asemenea, s-a luat în considerare și timpul de incubare 

cu peptid, martorul (linia fără peptid) fiind incubat același timp 

conform protocolului de lucru. 

 

 

 

 

 

Fig. 13. 
Cuantificarea 

expresiei genice 

pentru gena AKT  

raportată la gena 

de referință ABL 

 

    Expresia genică pentru AKT a fost crescută doar pentru liniile 

celulare tumorale fără peptid și inhibate total pentru celulele A549 

incubate cu peptid citotoxic și scăzute semnificativ la 14% pentru 

celulele liniei HT29 incubate cu catelicidină 4uM (Fig. 13).  

 

 

 

Fig.14. 
Cuantificarea 

expresiei 

genice pentru 

gena NRF 

raportată la 

gena de 

referință ABL 
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Fig.15. 
Cuantificarea 

expresiei 

genice pentru 

gena XBP 

raportată la 

gena de 

referință ABL 

 

 
 

 

 

Fig. 16. 
Cuantificarea 

expresiei genice 

pentru gena IL6 

raportată la gena 

de referință ABL 

 

 

 

 

 

Fig. 17. 
Cuantificarea 

expresiei genice 

pentru gena IL8 

raportată la gena 

de referință ABL 
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Rezultatele obținute prin biologie moleculară pentru A375 

și HMLE incubate cu catelicidina LL37 

Pentru liniile celulare A375 de melanom malign și HMLE de 

celule epiteliale normale s-a folosit ca genă de referință GAPDH și s-a 

comparat acțiunea catelicidinei la concentrații mici de 4 µM 

comparativ cu concentrații mari de 15 µM. 
 

 
    Supraviețuirea celulară a fost evaluată și prin intermediul 

expresiilor genelor PI3K, care se corelează cu expresia pentru AKT, 

respectiv gena HIF 1 care exprimă gradul de hipoxie și care se 

corelează cu gena IRE1 implicate în stresul oxidativ. S-a constatat o 

creștere de 3 ori a expresiei acestor gene pentru linia de melanom, 

comparativ cu linia de celule epiteliale normale, unde supraviețuirea 

celulară nu a fost afectată. Deși pentru gena AKT nu a existat o 

exprimare a acesteia, totuși creșterea de 3 ori a expresiei pentru PI3K 
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care a însemnat o hiperfosforliare cu scăderea sintezei pentru unele 

proteine cu rol efector. Pentru celulele epiteliale normale, 

supraviețuirea celulară nu a fost influențată de prezența peptidului 

LL37 în mediul lor de viață. 

Rezultatele obținute prin biologie moleculară pentru HOS 

și HOB incubate cu CATELICIDINA LL37 

    Pentru liniile celulare HOS de osteosarcom și HOB de celule 

osteoblaste normale s-a folosit ca genă de referință ABL și s-a 

comparat acțiunea catelicidinei la concentrații mici de 4 µM 

comparativ cu concentrații mari de 15 µM în mediul de viață al 

celulelor. 

 
Fig. 18. Variația expresiei genelor CHOP, XBP1, PERK, IRE1a 

raportată la gena de referință ABL 

 

    Pentru gena XBP 1 expresia genică a fost semnificativ crescută de 

19 ori la 4 µM și de 7 ori la 15 µM peptid înfluențând sinteza de 

chaperone și fiind implicată în generarea stresului oxidativ. De 

asemenea, expresiile genelor pro-apoptotice CHOP și PERK au fost 

semnificativ crescute pentru linia HOS la concentrații de 4 µM peptid 

și nesemnificativ crescute la linia de celule epiteliale normale la 4 µM 

peptid. 
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Rezultatele obținute prin biologie moleculară pentru HOS și HOB 

incubate cu DEFENSINA 

S-a constatat că existat un stres oxidativ major la nivelul liniei 

celulare HOS, evidențiat prin creșterea expresiei genice pentru IRE 1 

alfa, de 4 ori la concentrații de 4 µM peptid, respectiv de 5 ori la 

concentrații mari (15 µM) de peptid. Având în vedere valorile 

expresiei IRE1α pentru linia HOB s-a constatat că defensina nu au 

generat stres oxidativ la nivelul osteoblastelor  normale, la fel cum s-a 

întâmplat pentru linia de osteosarcom. 

Deși gena XBP 1 nu s-a exprimat, totuși expresiile genelor 

pro-apoptotice CHOP și PERK au fost semnificativ crescute pentru 

linia HOS și semnificativ scăzute la linia de osteoblaste normale.  

Creșterea expresiei genei CHOP s-a corelat cu inhibarea 

supraviețuirii celulare prin stimularea apoptozei prin stres oxidativ la 

nivelul reticului endoplasmatic, respectiv, s-a corelat cu creșterea 

expresiei genei PERK, care a inhibat sinteza unor proteine cu rol 

efector (Fig. 19). 

 

 

Fig.19. Variația expresiei genelor CHOP, XBP1, PERK, IRE1a raportată la 

gena de referință ABL pentru liniile HOS și HOB incubate cu defensină 
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DISCUȚII 

    Studiile experimentale desfășurate în cadrul acestei teze de doctorat 

au avut ca scop cercetarea toxicității peptidelor catinonice defensina 

beta 1 umană și catelicidina LL37 în corelație cu concentrația acestora 

și tipul de linie celulară utilizată. 

În cadrul studiilor experimentale realizate de noi, s-a 

determinat potențialului tumoricid al CATELICIDINEI - LL37 în 

funcție de tipul de linie celulară, măsurând viabilitatea prin metoda de 

citometrie în flux pentru concentrațiile de peptid la care s-a observant 

o apoptoză semnificativă prin metoda vital colorimetrică MTT.   

Testarea vibilității prin citometrie în flux pentru linia HT29 

(adenocarcinom colorectal) a fost realizată la concentrațiile de peptid 

(catelicidină LL37) pentru care au fost obținute modificări 

semnificative statistic sub acțiunea peptidului citotoxic la 48 de ore de 

incubare, evidențiate prin metoda MTT, și anume pentru 

concentrațiile de 4 µM (p<0,05) și 15 µM (p<0,01). 

Astfel, incubarea celulelor linei HT29 cu catelicidină LL37 în 

concentrație mică de 4µM timp de 48 h a condus la o apoptoză 

semnificativă de 19% evidențiată prin tehnica citometriei în flux, din 

care au fost în apoptoză tardivă 15% din celule, înseamnând o 

mortalitate celulară semnificativă. Comparativ cu linia HT29 tratată 

cu LL37, viabilitatea celulară pentru martor a fost semnificativă de 

89%. 

DEFENSINELE sunt peptide mici bogate în cisteină, 

moderat cationice (cu 3-10 sarcini pozitive nete), cu acţiune 

antimicrobiană. In vitro, au spectru larg de activitate faţă de bacteriile 

Gram pozitive şi Gram negative, fungi [Ganz et al, 2003]. 

Pentru liniile celulare HT29, A549, M14K și MDA-MB231 

incubate cu defensină timp de 48 de ore testele de viabilitate prin 

tehnica vitală MTT a evidențiat o citotoxicitate nesemnificativă 

(p>0,05), atât pentru concentrații mici de peptid, cât și pentru 

concentrații mari. 

La concentrații mici de 4 µM peptid, apoptoza celulară a liniei 

HOS a fost semnificativă, de apoximativ 30% pentru catelicidină 

LL37 și de aproximativ 11% pentru defensină, comparativ cu martorul 
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(10%). La concentrații mari de 15 µM peptid, apoptoza celulară a 

liniei HOS a fost de peste 50% pentru catelicidină LL37 și de 

aproximativ 12% pentru defensină, comparativ cu martorul (10%). 

 Toxicitatea defensinei pentru linia normală de osteoblaste a 

fost nesemnificativă (sub 5%) comparativ cu valorile obținute pentru 

martor, iar în cazul catelicidinei, citotoxicitatea a fost mai mare, dar 

nu a depășit 10% pentru concentrațiile de 4 µM, iar pentru 

concentrațiile mari de peptid (15µM) a fost doar de 16,64%. 

Citotoxicitatea catelicidinei LL37 a fost semnificativă pentru 

linia de celule tumorale de tip osteosarcom (HOS) și nu a afectat în 

mod semnificativ linia de celule normale de tip osteoblastom (HOB), 

pentru care apoptoza celulară a fost de 10% la concentrații mici de 

peptid (4 µM) și de 16,64% la concentrații mari după o incubare de 48 

h. Defensina nu a avut efect tumoricid semnificativ pentru linia HOS, 

pentru care apotoza a fost de maxim 12%, cum nu a avut un efect 

toxic semnificativ nici pentru linia HOB la care apotoza maximă a fost 

de 4%. 

Citotoxicitatea celor două peptide, defensina beta 1 umană și 

catelicidina LL37 asupra celor șase linii celulare tumorale și două linii 

celulare normale, a fost evaluate și prin tehnici de biologie 

moleculară, în care au fost determinate expresiile genice ale unor gene 

implicate în diferite căi de semnalizare celulară, cum ar fi: calea pro-

apoptotică (CHOP, XBP1, IRE1a, PERK), calea anti-apoptotică 

(BCL2), genele care stimulează proliferarea celulelor (NRF2), genele 

care stimulează supraviețuirea celulelor (AKT, HIF1a, PIK3). În acest 

scop a fost extras materialul genetic (ARN) din culturile celulare și 

revers-transcris în ADNc care ulterior a fost amplificat prin tehnica 

qRT-PCR, care este o metodă cantitativă și a fost dezvoltată și 

optimizată în laborator nostru de biologie moleculară prin metoda cu 

Sybr green. 

 Pentru gena CHOP: o creștere semnificativă (344% față de 

ABL) a expresiei genice pentru CHOP exprimată de linia HT29 

incubată 48 h fără catelicidină, comparativ cu celulele incubate cu 

catelicidină LL37 și o creștere de 39% și respectiv 26% pentru linia 

A549 incubată 48 h fără peptid (martor) comparativ cu celulele 
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incubate cu catelicidină 20 µM (48 h) și respective 9 µM (72 h). 

Adică, expresia genică pentru CHOP a fost crescută doar pentru liniile 

celulare tumorale fără peptid și inhibate total pentru celulele incubate 

cu peptid citotoxic.  

 Pentru gena Akt: analiza rezultatelor obținute au evidențiat o 

creștere semnificativă (101% față de ABL) a expresiei genice pentru 

Akt exprimată de linia HT29 incubată 48 h fără catelicidină, 

comparativ cu celulele incubate cu catelicidină LL37 și o creștere de 

80% și respectiv 33% pentru linia A549 incubată 48 h fără peptid 

comparativ cu celulele incubate cu catelicidină 20 µM (48 h) și 

respective 9 µM (72 h). Adică, expresia genică pentru Akt a fost 

crescută doar pentru liniile celulare tumorale fără peptid și inhibate 

total pentru celulele A549 incubate cu peptid citotoxic și scăzute 

semnificativ la 14% pentru celulele liniei HT29 incubate cu 

catelicidină 4uM  

 Pentru gena Nrf2: analiza rezultatelor obținute au evidențiat o 

creștere semnificativă (peste 3000% față de ABL) a expresiei genice 

pentru Nrf2 exprimată de linia HT29 incubată 48 h fără catelicidină, 

comparativ cu celulele incubate cu catelicidină LL37 și o creștere de 

peste 600% pentru linia A549 incubată 48h fără peptid (martor) 

comparativ cu celulele incubate cu catelicidină 20 µM (48h) și 

respectiv 9 µM (72h). Adică, expresia genică pentru Nrf2 a fost 

crescută doar pentru liniile celulare tumorale fără peptid și inhibate 

total pentru celulele A549 incubate cu peptid citotoxic și scăzute 

semnificativ la 139% (față de gena de referință ABL) pentru celulele 

liniei HT29 incubate cu catelicidină 4uM. De remarcat că doar în 

cazul liniei A549 incubată 72 de ore cu catelicidină 9 µM expresia 

genică pentru Nrf2 a fost de aproximativ 3 ori mai mare decât pentru 

linia fără peptid. 

Scăderea marcată a Nrf2 la liniile celulare tratate cu peptidele 

citotoxice utilizate de noi sugerează o altă modalitate de inhibare a 

metabolismului celulelor tumorale: scăderea glutationului (GSH), cel 

mai abundent tiol intracelular cu acțiune antioxidantă. 

 Pentru gena IL-6: analiza rezultatelor obținute de noi a 

evidențiat o creștere semnificativă (aproximativ 19000% față de ABL) 
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a expresiei genice pentru IL-6 exprimată de linia HT29 incubată 48h 

fără catelicidină, comparativ cu celulele incubate cu catelicidină 

LL37. Prin urmare, expresia genică pentru IL-6 a fost de aproximativ 

4 ori mai mică la linia HT29 incubată cu peptid citotoxic. 

Activarea IL-6 conduce în continuare angiogeneza prin 

promovarea expresiei factorului de creștere endotelial vascular 

(VEGF) și a factorului de creștere a fibroblastelor (bFGF) de către 

celulele tumorale, susținând vascularizarea rapidă necesară creșterii 

tumorale și metastazelor [Van Herpen et al, 2014]. S-a raportat, de 

asemenea, că IL-6 promovează metastaza tumorală prin atragerea 

celulelor cele mai agresive din circulație înapoi în micromediul primar 

al tumorii, unde acestea contribuie la progresia tumorii și la metastaze. 

 Pentru gena IL-8: analiza rezultatelor obținute au evidențiat o 

creștere nesemnificativă a expresiei genice pentru IL8 exprimată de 

linia HT29 incubată 48h cu catelicidină, comparativ cu celulele 

incubate fără catelicidină LL37 și o creștere de 13% pentru linia A549 

incubată 48h fără peptid, comparativ cu celulele incubate cu 

catelicidină 20uM (48h). 

Imunosupresia la pacienții cu cancer este un fenomen bine 

stabilit și poate include modificări ale citokinelor și în echilibrul 

populațiilor de celule imune [Jebreel et al, 2007]. Limfocitele Helper 

T joacă un rol cheie în controlul răspunsului imun și sunt subdivizate 

în T-helper 1 (Th1) și T-helper 2 (Th2). Diferențele lor constau în 

mediatori sintetizați și răspunsuri induse. Linia Th1 este responsabilă 

de promovarea imunității mediate de celule și acționează pe căile anti-

tumorale, secretând mediatori, cum ar fi interferonul-γ (IFN-γ), care 

activează macrofage, limfocitele T citotoxice și celulele ucigașe 

naturale (NK). Linia Th2 induce răspuns umoral și este responsabilă 

pentru secreția de IL, cum ar fi IL-4, care favorizează progresia 

tumorii prin inhibarea mediatorilor secretați de celulele Th1 [Agarwal 

et al, 2010]. Dezechilibrul funcțional între mediatorii secretați de Th1 

și Th2, care favorizează IL secretat de linia celulelor Th2, este 

responsabilă pentru progresia SCC a capului și a gâtului. IL-4 prezintă 

proprietăți antiangiogene care pot inhiba progresia tumorii. Totuși, 

același IL prezintă proprietăți antiapoptotice, care pot ajuta la protecția 
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imună a tumorului, pe lângă favorizarea creșterii tumorii. Această 

acțiune dublă a IL-4 a influențat creșterea nivelurilor sale și 

prognosticul mai slab al pacienților cu OSCC [Aziz, 2015]. Conform 

rezultatelor studiilor selectate IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 și IL-13 tind să 

prezinte un răspuns legat de intensificarea procesului de 

carcinogeneză, în timp ce nivelurile crescute de IL-12 nu au fost 

asociate cu prognostic nefavorabil la pacienții cu OSCC [Aziz, 2015]. 

CONCLUZII 

1. Modelele experimentale in vitro constituite din celulele tumorale 

prezintă o heterogenitate destul de mare în ceea ce privește 

comportamentul lor față de anumiți factori agresivi prezenți în 

mediul lor de viață.  
2. Evaluarea expresiilor genice pentru țintele moleculare implicate în 

căile de supraviețuire, creștere, proliferare celulară au fost 

realizate prin tehnici de biologie moleculară cantitative și 

optimizate in house cu Sybr green. În acest scop au fost selectați 

primerii specifici țintelor moleculare: Akt, Hif-1α, XBP, Nrf2, 

CHOP, PERK, IRE 1alfa, PI3K și au fost optimizate condițiile de 

amplificare moleculară și determinate temperaturile de hibridizare 

ale primeri-lor specifici. 
3. Creșterea expresiei genice pentru CHOP, a semnificat creșterea 

sintezei de proteine pro-apoptotice și a stresului oxidativ la nivelul 

celulei tumorale, fiind în corelație directă cu creșterea expresiei 

genei PERK (RE - kinaza pancreatică) și IRE1a (gena enzimei 

inozitol dependentă 1 alfa). 
4. Creșterea, proliferarea și supraviețuirea celulară, în cazul incubării 

liniilor HOS - osteosarcom și A375 – melanom cu catelicidina 

LL37, a fost semnificativ redusă, prin scăderea expresiei genice 

pentru HIF 1alfa. Prin urmare, expresia genică pentru HIF 1 alfa 

(Factorul 1α indus de hipoxie) poate fi un marker de urmărire a 

toxicității catelicidinei LL37 pentru acest tip de celule tumorale. 
5. În cazul liniei HT29 – carcinom colorectal incubată 48 ore cu 

catelicidină, creșterea, proliferarea și supraviețuirea celulară a fost 

monitorizată prin scăderea expresiei genice pentru AKT (axul 
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Ras-PI3K-AKT), care codifică o serin/treonin kinază și a cărei 

activare prin fosforilare scade sinteza unor proteine cu rol efector. 

Scăderea semnificativă a expresiei NRF2 indică o scădere 

importantă a proliferării celulare, demonstrând astfel toxicitatea 

acestui peptid. Expresia genei NRF2 poate fi un marker de 

monitorizare al efectului citotoxic al LL37 asupra acestui tip de 

celule tumorale. 
6. Creșterea expresiei genice pentru membrii familiei BCL2 cu rol 

anti-apoptotic a fost asociată cu rezistența la chimioterapie în 

diferite cancere. În cazul studiilor noastre, la concentrații mici de 

catelicidină (4 µM) expresia genei BCL2 a scăzut semnificativ 

pentru linii celulare tumorale A375 și HOS demonstrând un efect 

citostatic prin stimularea apoptozei. 

7. Expresia genică pentru NRF2 (marker molecular pentru 

proliferarea celulară) este inhibată semnificativ atât pentru cele 

trei linii tumorale: A375, HOS și HT29, efectul fiind de limitare 

drastică a multiplicării celulare (citostatic). 

8. Incubarea liniilor celulare tumorale cu defensina beta 1 umană, 

efect citotoxic semnificativ a avut doar în cazul liniilor A375 și 

HOS și nu a afectat liniile celulare normale HMLE și HOB. 

9. Studiile efectuate în această teză de doctorat, au demonstrat faptul 

că peptidele antimicrobiene cationice catelicidina LL37 și 

defensina 1 umană au efecte citotoxice asupra liniilor celulare 

tumorale HOS, A375, HT29, permițând stabilirea markerilor 

moleculari de evaluare a căilor de creștere, proliferare, 

supraviețuire, precum și a metodelor de evaluare și monitorizare a 

citotoxicității prin tehnici de biologie moleculară. 

10. Expresia genică pentru IL-6 crescută doar pentru liniile celulare 

tumorale fără peptid și scăzute semnificativ față de gena de 

referință ABL pentru celulele liniei HT29 și A549 incubate cu 

LL37, confirmă rolul protumorigen al acestei citochine și indirect 

al implicării fenomenelor inflamatorii în tumorigeneză și în 

promovarea evoluției cancerului. Rezultate asemănătoare s-au 

obținut și pentru IL-8.  
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11. Din ce în ce mai multe tipuri de tumori sunt acum asociate cu 

deficit intrinsec celular de LL-37, și sugerăm necesitatea unei 

explorări ulterioare a relației dintre LL-37 și alte tipuri de cancer, 

încă neinvestigate. Având în vedere faptul că expresia LL-37 în 

diferite celule este inductibilă, trebuie luată în considerare și 

investigată relația dintre acești factori inductibili și tumorigeneză. 

12. Peptidele antimicrobiene catelicidina LL37 și defensina 1 beta 

umană ar putea avea efecte favorabile asupra neoplaziilor cavității 

orale, localizare cu o floră microbiană bogată precum și asupra 

osteosarcomului mandibular. 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE 

    Utilizarea catelicidinei LL37 și a defensinei 1 umane în calitate 

de peptide citotoxice, în diverse culturi de celule tumorale/normale a 

evidențiat atât efectele terapeutice ale acestora asupra celulelor 

degenerate malign cât și absența unor efecte negative asupra celulelor 

normale. Nu sunt studii în țara noastră cu această temă iar cele din 

literatura de specialitate utilizează alte linii celulare pentru evaluare. 

    În scopul evidențierii mecanismului de acțiune al acestor peptide 

naturale de origine umană, s-a determinat expresia unor gene 

implicate în supraviețuirea sau/și apoptoza celulară în prezența 

respectiv absența unuia dintre cele două PAM.  

    Astfel: s-au ales primeri specifici pentru genele țintă precum gena 

HIF 1 care exprimă gradul de hipoxie, gena IRE1implicată în 

stresul oxidative, genele pro-apoptotice CHOP și PERK, expresia 

pentru genele PI3K și AKT, a căror creștere indică hiperfosforilare și 

secundar scăderea sintezei unor proteine cu rol efector, precum și 

genele care stimulează proliferarea și supraviețuirea celulelor.  

    În scopul determinării cantitative ale expresiei genelor enunțate mai 

au fost optimizate condițiile de hibridizare ale primerilor, au fost 

stabilite genele GAPDH, ABL (de referință) și s-a optimizat  s-a 

optimizat formula de calcul pentru exprimările cantitative ale genelor 

selectate. S-a demonstrat că catelicidina LL37 și defensina 1 umană 

au prezentat un efect anticarcinomatos evident dar diferit asupra 

liniilor celulare tumorale. 



27 
 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

 
Agarwal A, Agrawal U, Verma S et al. Serum Th1 and Th2 cytokine 

balance in patients of superficial transitional cell carcinoma of bladder pre- 

and post-intravesical combination immunotherapy. Immunopharmacol 

Immunotoxicol. 2010; 32(2): 348-56.  

Balkwill F, Charles KA, Mantovani A. Smoldering and polarized 

inflammation in the initiation and promotion of malignant disease. Cancer 

Cell 2005; 7(3):211–7.  

Brown J, Wang H, Hajishengallis GN, Martin M. TLR-signaling 

networks: an integration of adaptor molecules, kinases, and cross-talk. J Dent 

Res 2011; 90(4):417–27.  

Coussens LM, Werb Z. Inflammation and cancer. Nature 

2002; 420(6917):860–7. 

Destouches D, Huet E, Sader M et al. Multivalent pseudopeptides 

targeting cell surface nucleoproteins inhibit cancer cell invasion through 

tissue inhibitor of metalloproteinases 3 (TIMP-3) release. J. Biol. 

Chem. 2012; 287, 43685–43693 

Dürr UH, Sudheendra U, Ramamoorthy A. LL-37, the only human 

member of the cathelicidin family of antimicrobial peptides. Biochim 

Biophys Acta 2006; 58(9):1408–25. 

Fisher DT, Chen Q, Skitzki JJ al. IL-6 trans-signaling licenses mouse 

and human tumor microvascular gateways for trafficking of cytotoxic T 

cells. J Clin Invest 2011; 121(10): 3846–3859.  
Gabrilovich D, Ostrand-Rosenberg S, Bronte V. Coordinated regulation 

of myeloid cells by tumours. Nature reviews Immunology. 2012; 12(4):253-

68. 

Gerashchenko O, Zhuravel E, Skachkova O et al. Involvement of human 

beta-defensin-2 in regulation of malignant potential of cultured human 

melanoma cells. Exp Oncol 2014; 36(1):17–23. 

Heilborn JD, Nilsson MF, Sørensen O et al. The cathelicidin anti-

microbial peptide LL-37 is involved in re-epithelialization of human skin 

wounds and is lacking in chronic ulcer epithelium. J Invest Dermatol 2003; 

120(3):379–89.  

Jobbagy S, Vitturi DA, Salvatore SR et al. Electrophiles modulate 

glutathione reductase activity via alkylation and upregulation of glutathione 

biosynthesis. Redox Biol 2019; 21, 1010-20. 



28 
 

Li D, Wang W, Shi HS et al. Gene therapy with beta-defensin 2 induces 

antitumor immunity and enhances local antitumor effects. Hum Gene Ther 

2014; 25(1):63–72.  

Li X, Xu Q, Wu Y et al. CCL2/ROS autoregulation loop is critical for 

cancer-associated fibroblasts-enhanced tumor growth of oral squamous cell 

carcinoma. Carcinogenesis 2014; 35(6):1362–70.  

Mai X, LaMonte MJ, Hovey KM et al. History of periodontal disease 

diagnosis and lung cancer incidence in the Women’s Health Initiative 

Observational Study. Cancer Causes Control 2014; 25(8):1045–53.  

Medina Santos CE, López Hurtado CN, Rivas Santiago B et al. LL-37, 

HNP-1, and HBD2/3 modulate the secretion of cytokines TNF-α, IL-6, IFN-

γ, IL-10 and MMP1 in human primary cell cultures. Eur Cytokine Netw 2016; 

27: 68-74. 

Moore MM, Chua W, Charles KA, Clarke SJ. Inflammation and cancer: 

causes and consequences. Clin Pharmacol Ther 2010; 87(4):504–8.  

Rose-John S. IL-6 trans-signaling via the soluble IL-6 receptor: 

importance for the pro-inflammatory activities of IL-6. Int J Biol Sci 2012; 

8(9):1237–1247.  
Salvado MD, Di Gennaro A, Lindbom L, Agerberth B, Haeggström JZ: 

Cathelicidin LL-37 induces angiogenesis via PGE2-EP3 signaling in 

endothelial cells, in vivo inhibition by aspirin. Arterioscler Thromb Vasc Biol  

2013; 33:1965-1972. 

Sun J. The Role of Vitamin D and Vitamin D receptors in colon cancer. 

Clin Transl Gastroenterol 2017; 8:e103. 

Syn NL, Yong WP, Goh BC, Lee SC. Evolving landscape of tumor 

molecular profiling for personalized cancer therapy: a comprehensive review. 

Expert Opin Drug Metab Toxicol 2016; 12(8):911–22.  

The Cancer Genome Atlas Network. Comprehensive genomic 

characterization of head and neck squamous cell carcinomas. 

Nature 2015; 517(7536):576–82.  

Thevissen K, Terras FR, Broekaert WF. Permeabilization of fungal 

membranes by plant defensins inhibits fungal growth. Appl Environ 

Microbiol 1999; 65(12):5451–8. 

Uraki S, Sugimoto K, Shiraki K et al. Human β-defensin-3 inhibits 

migration of colon cancer cells via downregulation of metastasis-associated 1 

family, member 2 expression. Int J Oncol 2014; 45(3):1059–64.  

 

 



29 
 

Lista lucrărilor ” in extenso”  

publicate de autor din tematica doctoratului 

 

Articole cotate ISI 

1. Ștefanache T, Forna N, Bădescu M, Jitaru D et colab. Modulation 

of the activity of certain genes involved in tumor cell metabolism 

in the presence of the cytotoxic peptides defensin and cathelicidin 

LL37, EXP THER MED. 2019 Dec; 18(6):  5033-5040, 

(IF=1,448) 

2. Ştefanache T, Jitaru D, Dragoş ML, Bădescu M, Diaconescu BM, 

Ciocoiu M, Mocanu M, Bădescu C. Tumor immune response in 

the presence of a cytotoxic peptide. REV.CHIM. 2018; 69(5); 

1179-1186. 

3. Diaconescu BM, Jitaru D, Dragoş ML, Bădescu M, Ştefanache T, 

Ciocoiu M, Mocanu M, Bădescu C. The effect of some natural 

cytotoxic peptides on tumor cells. REV.CHIM. 2018; 69(3): 597-

601. 

 

Articole BDI 

 

1. Ştefanache T, Jitaru D, Bădescu M, Diaconescu BM, Ciocoiu M, 

Bădescu C. Evolution of some natural cell culture under different 

concentrations of DEFENSIN and CATHELICIDIN – LL37 by 

MTT viability evaluation. Annals of R.S.C.B. 2017; 3: 20-28. 

2. Diaconescu BM, Jitaru D, Bădescu M, Ştefanache T, Ciocoiu M, 

Bădescu C. Experimental testing of Dermaseptin cytotoxicity on 

tumor cells. Annals of R.S.C.B. 2017; 3: 13-19. 

 

 


