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În  etapa  a 2-a proiectului au fost realizate studii in vitro şi in vivo la nivel fenotipic 

și genotipic pentru evaluarea activității antimicrobiene, antibiofilm, antivirale și 

imunomodulatorii a extractelor vegetale și apicole și a unor combinații ale acestora. 

 

În cadrul acestei etape au fost analizate prin diferite abordări experimentale un total 24 de 

extracte furnizate de firma HOFIGAL, pentru evaluarea activității antimicrobiene/ 

antivirale/neutralizante și imunomodulatorii a extractelor vegetale și apicole și a unor 

combinații ale acestora. 

➢ Evaluarea activității antimicrobiene (microbiostatice, microbicide și anti-biofilm) s-a 

realizat față de tulpini bacteriene Gram pozitive / Gram negative și fungice.  

➢ Screening-ul calitativ al activității antimicrobiene a relevat prezența unui efect bactericid 

cuantificabil al extractului concentrat de rostopască, cătină roșie și al extractelor apoase și 

alcoolice de propolis. 

➢ Cele mai eficiente extracte față de celulele microbiene în suspensie au fost extractele 

apoase de propolis 30% și 50% (active față de toate tulpinile testate), urmate de extractul 

concentrat de rostopască (activ față de tulpina de E. faecalis și față de tulpinile Gram 

negative de P. aeruginosa și E. coli). 

➢ Cele mai eficiente extracte anti-biofilm au fost soluția apoasă de propolis 50%, tinctura 

de rostopască și extractul de rozmarin care au inhibat dezvoltarea biofilmului de S. 

aureus și P. aeruginosa. Efectul antibiofilm a fost confirmat la nivel molecular prin 

demonstrarea inhibării exprexiei moleculelor de quorum sensing (agr la S. aureus și las și 

rhl la P. aeruginosa).  

➢ Evaluarea influenței extractelor vegetale și apicole asupra viabilității microbiotei 

intestinale cultivabile murine prin metode dependente de cultivare a relevat faptul că 

majoritatea extractelor vegetale, cu excepția extractului apos de propolis 30%  au indus 

scăderea numărului de bacterii Gram negative, confirmată și prin metoda independentă de 

cultivare bazată pe qPCR, efectul fiind mai evident pentru tinctura de propolis, extractul 

de cătină roșie și extractul concentrat de rostopască.  

➢ De asemenea,  extractele apoase și alcoolice de propolis 30% și 50% și extractul 

concentrat de rostopască  au determinat creșterea numărului de bacili Gram pozitivi în 

probele analizate, aceste efecte fiind confirmate și prin metoda independentă de cultivare.   

➢ Cu excepţia extractului de cătină roșie toate extractele analizate stimulează creşterea 

numărului de lactobacili la nivelul cecumului, efectul fiind semnificativ pentru tinctura de 

propolis 50%.  

➢ Infecția animalelor de laborator - șoareci albi de laborator – CD1 şi şoareci CD1-Nude 

(CD1-Foxn1nu) – a evoluat similar la animalele infectate și apoi tratate cu extractele 

vegetale și la cele infectate, dar netratate. 



➢ Toate extractele vegetale si apicole (mai ales extractul de rostopască, lemn dulce şi 

extractele apicole) au  efect antiviral față de HSV1. Tincturile de propolis si extractul 

concentrat de catină au activitate antivirală față de adenovirusul 5.  

➢ Cele mai eficiente combinații antivirale au fost cele care conțin extract rostopască, extract 

apos sau alcoolic de propolis, extract de catină rosie, armurariu, rozmarin și extract de 

lemn dulce. 

➢ Studiul mecanismelor antivirale ale extractelor vegetale şi apicole s-a realizat prin analiza  

nivelului de metilare a promotorului genei DAPK (semnificativ crescută după tratamentul 

cu solutii alcoolice de propolis şi tincturi de propolis în celulele HeLa şi respectiv 

HaCaT) și evaluarea expresiei DNMT1, DNMT3a, DNMT 3b, E7/HPV16 și E7/HPV 18 

(expresia DNMT1  a fost observată în toate liniile celulare în urma tratamentelor, cele 

mai semnificative fiind consemnate pentru tincturi; expresia ADN metiltransferazelor de 

novo DNMT3a și DNMT3b este diminuată dupa tratarea celulelor HeLa cu extracte 

apoase si alcoolice de propolis, și a celulelor CaSki și HaCaT în special după tratamentul 

cu tinctură).  

➢ Expresia oncogenei E7 HPV (care interacționează cu ADN-metiltransferaza 1), în liniile 

celulare HPV pozitive tratate (HeLa și CaSki) a fost inhibată de tincturi, în special la 

concentrații mai mari, corelată cu scăderea viabilităţii celulare (cuantificată utilizând kitul 

Cell Titer Glo si prin evaluarea nivelurilor de expresie a caspazelor 3, 7, si 8) și stimulată 

de extractele apoase de propolis.  

➢ Majoritatea extractelor vegetale şi apicole au inhibat producerea de citokine 

proinflamatorii în celulele HT29, cu excepția tincturii de propolis 50% si a extractului de 

rostopască.  

➢ La şoarecii tratati cu extracte de propolis s-a observat o policromatofilie mai accentuată 

(aproximativ 4-5%), comparativ cu soarecii netratati (1-2%), ceea ce indică o ușoară 

stimulare a eritropoezei. Nu s-au constatat modificări ale formulei leucocitare. În maduva 

şoarecilor tratati cu extract de rostopască s-a remarcat un procent de aproximativ 5% 

eozinofile care sugereaza o posibolă hipersensibilizare la produsul administrat. 
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