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Studiile pe animale 
 

un sacrificiu absolut necesar pentru cercetarea biomedicală? 

Dr. Andreea-Roxana Lupu 
INCDMM Cantacuzino, Biobanca 
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Cercetare bio-medicală 

in vitro 

in vivo 

Identificarea mecanismelor  

implicate în patogenie 
Mecanism identificat 
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Studiile in vivo– relevante pentru biologia umană? 

hms.harvard.edu 
 

Etică... 
 

Timp... 
 

boli neurodegenerative (Alzheimer): 
rezultate promițătoare în studiile pe animale 
 eșec în studiile clinice.. 

Relevanță... 
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Studiile in vivo– relevante pentru biologia umană? 

Șoareci Oameni 

Limfocite 75-90% 30-50% 

Neutrofile 10-25% 
NU exprimă 
defensine 

50-70% 
exprimă defensine 

Expresia iNOS în macrofage IFN γ / LPS IFNαβ/ IL4 

IFNα contribuie la 
diferențierea Th1 

NU DA 

Expresia MHC II pe suprafața 
ly T 

NU DA 

IL-8 / CXCR1 NU DA 

Susceptibilitate la infecțiile cu 
Salmonella typhy 

NU (în mod normal) DA 

Efectul IFNγ în boli 
demielinizante 

Protecție în EAE exacerbează SM 
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Cercetare bio-medicală 

in vitro 

in vivo 

Identificare si/sau descriere 

proces 
Proces identificat si/sau descris 
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Cercetare bio-medicală in vitro – culturi 2D 

Studiul fizologiei normale a celulei 
Studiul modificărilor patologice la nivel celular 
Screening în scopul identificării  de potențiali agenți terapeutici 
Studii de toxicitate/proliferare - medicamente, compusi chimici, cosmetice, 
ingrediente alimentare, factori fizici etc 
Identificare de biomarkeri 
Regenerare tisulară 

Culturi 2D 

primare 

Linii celulare stabilizate 
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Cercetare bio-medicală in vitro – Scratch Assay 

Sursa: Jonkman et al, 2014, Cell Adhesion & Migration 8(5):e36224 

Linie celulară: HUVEC (Human umbilical vein endothelial cells) 

https://www.researchgate.net/journal/Cell-Adhesion-Migration-1933-6926
https://www.researchgate.net/journal/Cell-Adhesion-Migration-1933-6926
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Cercetare bio-medicală in vitro – culturi 2D 

Culturi 2D 

 
- Nu reflectă cu fidelitate interacțiile dintre mediul 

celular și cel extracelular – diferențiere, 
proliferare, expresie genică (răspuns la stimuli 
extracelulari) etc; 

 

- Modificarea morfologiei celulare, pierderea 
polarității celulare; 

 

- Alterarea diviziunii celulare. 
 

 
- Costuri reduse; 

 

- Informații relevante privind 
mecanismele intracelulare. 
 

Co-culturi 2D 
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Cercetare bio-medicală in vitro – culturi 3D 

Culturi / co-culturi 3D 

Culturi in suspensie 
Culturi in medii concentrate 
sau geluri 
Culturi in matrice 

neurosfere 

gliomasfere 

mamosfere 

hepatosphere 

osteosphere 

-studii privind biologia tumorii, 
invazivitate, metastazare 

- studii toxicitate  

(ex: expunerea celulelor 
pulmonare umane la agenți 
toxici) 

- medicină personalizată 
- complexitate 
scăzută 
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Cercetare bio-medicală in vitro - organoizi 

Celule stem embrionare 
Celule stem pluripotente 
induse 

-cultura 3 D  
-diferentiere  Organoizi  

 Organ-on-a-chip 
(OOAC)  3D Bioprinting 



I

C 
Fond
at în  
1921 

Cercetare bio-medicală in vitro - organoizi 

-studii privind biologia tumorii, 
invazivitate, metastazare 

- studii toxicitate  

- medicină personalizată 

 

- complexitate redusă 
comparativ cu țesuturile vii 



Cercetare bio-medicală – studii ex-vivo (donatori voluntari) 

Sânge periferic uman 
(ser,  plasmă, celule) 

Voluntari clinic sănătoși 

Pacienți 
Studiul fizologiei normale a celulei 
Studiul modificărilor patologice la nivel celular 
Screening în scopul identificării  de potențiali agenți terapeutici 
Studii de toxicitate 
Identificare de biomarkeri 
Identificare de potențiali agenți terapeutici pentru terapii țintite 
Izolare și cultivare de celule stem sau alte tipuri celulare 
Standardizări metode și dezvoltare metodologii 

Medicină translațională: 
- prevenție 
- diagnostic 
- strategii terapeutice 



Cercetare bio-medicală – studii pe donatori voluntari 

 

•Studii de microdoză (Studiu clinic – faza 0) 

 

 

•imagistică prin rezonanță 

magnetică funcțională 

•electrocorticografie  

(EEG intracraniană) 

•stimulare magnetică transcraniană 

 
Deutche Welle, 2021 
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Cercetare biomedicală – studii in silico 

Algoritmi capabili să creeze modele ale biologiei umane și 

progresiei proceselor patologice... 

 

 

...să prezică felul în care compușii chimici / medicamentoși 

acționează asupra componentelor celulare și tisulare din 

corpul uman. 
 

(QSAR – Quantitative structure-activity relationships) 
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Cercetare biomedicală – studii in silico 

Madden JC et al, 

Altern.Lab.Anim, 

2020 
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Experimentarea pe animale – absolut necesară? 

Animalele : 

- grad mare de similaritate cu oamenii dpdv biologic; 

- susceptibilitate față de multe probleme de sănătate 

care afectează populația umană; 

- ciclu de viață redus  studii care implică mai multe 

generații succesive. 

• Studiile in vitro, ex vivo, in silico si cele pe voluntari – 
pot reduce semnificativ testarea pe animale.  

 

Studiile in vivo (animale de laborator) rămân necesare pentru validarea 

rezultatelor experimentale înainte de realizarea studiilor pe oameni. 
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Simpozionul „Bioetica în experimentarea pe animale„ a fost realizat in cadrul proiectului PN 14 19 01 02 
 

 „ Biobanca – structură de tip core facility în cadrul INCDMM Cantacuzino”. 

Vă mulțumesc pentru atenție!   
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Ministerul Apărării Naţionale 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE 

CERCETARE DEZVOLTARE  

MEDICO-MILITARĂ  

„CANTACUZINO” 

Motto: Siguranță pentru viitor 


