
 
 

 
 

Identificarea și realizarea unor reformulari nutriționale cu efect pozitiv 

asupra pacienților cu disfuncții metabolice 

 

 

1. Scurtă descriere 

Comportamentul alimentar este esențial în menținerea unui status de sănătate normal al 

organismului uman, putând fi atât un factor de prevenție împotriva îmbolnăvirilor, dar și un 

factor generator de disfuncții metabolice.  

Creșterea greutății corporale și disfuncțiile metabolice (ex. obezitate, sindrom 

metabolic, diabet zaharat de tip 2) sunt principalii factori care contribuie la decesele cauzate de 

BCN. Dieta necorespunzătoare este unul din principalii factori de risc care stau la baza acestor 

asocieri.  

Se urmărește identificarea de surse naturale de compuşi bioactivi şi căi de îmbunătăţire 

ale valorii nutritive a alimentelor, întrucât urmărește stabilirea unor relații de epistazie statistică 

între factorii nutrigenetici, statusul proinflamator și disfuncțiile metabolice în vederea generării 

unor reformulări nutriționale cu efect relevant asupra particularităților biochimice și 

antropometrice ale pacienților cu disfuncții metabolice.  

 

2. Personal  
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3. Infrastructură 

Laborator primire probe biologice  

Laborator extracție probe biologie  

Laborator preparare amestecuri de reactie  

Laborator analiză genetică  

Laborator electroforeza, foto și captare digitală a imaginii. 

Echipamente: 

Hota de flux laminar Faster LS 90 (x 2) 

Balanta analitica  Sartorius CP423S-OCE 

Balanta analitica Sartorius TE214S-OCE  

Sistem producere apa distilata Des-3  

Sistem producere apa ultrapura Millipore Synergy UV  

 



 
 

 
 

pH-metru+conductometru Inolab 740  

Micropipete automate (15)  

Termostat Biosan CH-100 

Sisteme de electroforeza orizontala si verticala SciPlast + Sursa de curent CONSORT (x 3) 

Sistem fotodocumentare cu video printer BioDoc-It Imaging Sistem  

Centrifuga Eppendorf R5804  

Agitator Biosan OS-20  

Concentrator Eppendorf 5301  

Centrifuga cu microtuburi Eppendorf 5415 R 

Minicentrifuga Eppendorf Minispin Plus (x 2) 

Minicentrifuga cu rotor fluture  Roth (x 2) 

Vortex  Biosan MSV 3500  

Termostat Eppendorf ThermoStat Plus  

Agitator Biosan TS-100  

Shaker IKA-3  

Vortex Biosan V1 (x 2) 

Baie de apa termos tatata  MRC BT-350 

Spectrofotometru  Beckman Coulter DU730 

Termocycler PCR Eppendorf Matercycler epGradient S (x 2) 

Sistem Real Time PCR CorbettRotorGene6000 

4. Etape și activități necesare 

Etapa 1 Constituirea și caracterizarea loturilor de studiu 

Se are în vedere constituirea loturilor de studiu în care vor fi incluși pacienți cu obezitate, DZ2 

sau sindrom metabolic. Aceşti subiecţi vor fi stratificaţi în funcţie de caracteristicile 

antropometrice, clinice şi paraclinice pentru a se obţine subloturi cât mai omogene și pentru a 

se reduce riscul obținerii unor asocieri întâmplătoare. De la subiecţii incluşi în studiu se vor 

preleva probe biologice în vederea izolării şi constituirii băncii de ADN, care va fi utilizată 

pentru testarea distribuției variantelor genelor (inclusiv nutrigenelor) de interes în populația din 

România. 

Etapa  2  Identificarea și caracterizarea, la nivel molecular, a distribuției variantelor 

nutrigenelor în populația din România;  

Analiza bioinformatică a genelor de interes pentru a delimita regiunile genomice de interes și 

polimorfismele țintă din aceste regiuni presupune selectarea unui număr mare de gene (minim 

130 gene) pe baza analizei literaturii de specialitate și a înregistrărilor din bazele publice de 

date, pentru a identifica gene candidat care pot interfera cu modificarea indicelui de masă 

corporală (minim 20 gene), a nivelului citokinelor proinflamatoare (minim 20 gene) sau a 

riscului de apariție al DZ2 (minim 30 gene), obezitate (minim 30 gene) sau sindrom metabolic 

(minim 30 gene).  Dimensiunea totală a secvențelor analizate va depăși 1.000.000 bp. Toate 



 
 

 
 

genotipurile obținute pentru fiecare probă din banca de ADN vor fi înregistrate într-o bază de 

date care va fi utilizată în fazele ulterioare ale proiectului. 

Etapa 3 Stabilirea relațiilor epistatice dintre particularitățile nutritive, factorii genetici, 

nivelul markerilor proinflamatori și disfuncțiile metabolice; 

Se va realiza analiza primară a datelor genetice obținute în faza anterioară și se va testa 

asocierea dintre polimorfismele genetice individuale și fenotipurile de interes (ex. modificarea 

IMC, obezitate, DZ2, sindrom metabolic, nivelul citokinelor proinflamatoare). Dintre 

polimorfismele genetice testate se vor alege cele care produc asocieri semnificative din punct 

de vedere statistic și cele semnificative din punct de vedere biologic. 

Se va testa existența în regiunile genomice în care sunt localizate polimorfismele asociate 

pozitiv cu fenotipurile de interes și alte polimorfime genetice care nu au fost raportate/ 

inregistrate până în prezent în bazele publice de date. Pentru această activitate se va realiza 

selecția regiunilor din amonte și din aval de polimorfismele asociate pozitiv cu boala, se va 

analiza comportamentul in silico al acestor regiuni în condițiile de reacție (cu programul 

DinaMelt), se va partiționa regiunea în subregiuni cu dimensiunea de 60-200 bp, se vor construi 

primeri pentru amplificarea acestor regiuni, se vor optimiza protocoalele de amplificare PCR 

și, apoi, se vor aplica metodele de analiză indirectă (polimorfismul conformațional al 

monocatenelor - SSCP, analiza heteroduplexurilor - AH, analiza combinată SSCP-HA, analiza 

curbelor de topire - HRM, sau electroforeză în gradient de gel denaturant - DGGE). 

Etapa 4 Identificarea și realizarea unor reformulari nutriționale care pot avea un efect pozitiv 

asupra particularităților biochimice și antropometrice ale pacienților cu disfuncții metabolice 

și testarea acestora pe modele celulare/animale. 

Clarificarea acțiunilor metabolic pozitive ale unor factori nutrigenetici, care să permită 

realizarea unor reformulări dietetice cu efect potențial pozitiv asupra stării de sănătate a 

persoanelor care prezintă aceste afecţiuni sau au risc de a le dezvolta. 

Vor fi întreprinse experimentări la nivel de laborator pentru testarea a doi nutrienți/ factori 

selectați în activitatea anterioară. Se va urmări dacă nutrienții noi selectati modifică modelul 

de expresie al genelor. Va fi studiat impactul calitativ și se va urmări o corelare preliminară de 

tip cantitativ. De asemenea, vor fi identificați compuși cu acțiune sinergetică, dar și antagonic 

anihilantă aferenți produșilor selectați. 

În baza rezultatelor se vor putea genera fișele de acțiune nutrigenetică ale unor compuși, care 

vor sta la baza reformulărilor dietetice aplicabile tehnologic. 

5. Beneficii pentru industrie 

Deschiderea spre o piață de desfacere specială, adresată persoanelor cu nevoi 

specifice sau persoanelor care doresc să consume alimente sănătoase și cu un efect 

benefic asupra sănătății. 

6. Fotografii 

 



 
 

 
 

 
 

 

 


