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• Problemele serioase ce apar in chirurgia oncoplastica si chirurgia
reconstructiva in zone afectate de radioterapie,  justifica interesul
crescand privind repararea tisulara

• Domeniul multidisciplinar TERM (Tissue Engineering and 
Regenerative Medicine) e axat pe dezvoltarea unor terapii alternative 
pentru repararea tisulara / de organ

• Se bazeaza pe abordare integrativa folosind scaffold-uri, populatii
celulare, factori de crestere si alte tehnici

• Obiectiv general: inducerea formarii de tesuturi noi, functionale

• Elemente cheie: 
• cresterea biocompatibilitatii materialelor implantabile (scaffolduri)
• celulele stem: “jucatori” importanti in generarea si mentinerea a 
numeroase tesuturi
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1. Celule Stem

Celula stem: entitate auto-regenerantă și multipotentă

Aportul celulelor stem în ingineria tisulară:

• diferențiere direcționată =˃ tipuri celulare variate

• diferențiere spre celule care nu se pot divide 
(recuperare țesuturi pierdute – neuroni, dinte)

• rată de multiplicare înaltă

Translația spre clinică necesită cercetare extensivă pentru 
utilizarea corectă, facilă și lipsită de riscuri a celulelor 
stem.
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„Biomaterial: orice substanță biologică sau sintetică care 
poate fi introdusă în corpul uman -ca parte a unui aparat
medical implantat sau folosită pentru a înlocui un organ, o 
parte a acestuia sau o funcție a acestuia”

(Merriam-Webster Dictionary)

Asigura suportul pe care se va ”crește” viitorul țesut (scaffold)

Proprietăți:
o Biocompatibilitate
o Proprietăți chimice de suprafață (adeziune, diferențiere și 

proliferare)
o Porozitate
o Biodegradare controlată
o Proprietăți mecanice (duritate, rezistență, etc)
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Biomateriale pe baza de titan (Ti) 

Extrem de tentante in ce priveste reconstructia osoasa
(Merriam-Webster Dictionary)

Avantaje: 
- Biocompatibilitate
- Rezistenta la coroziune
- Rezistenta la tractiune

Dezavantaje: 
- Bioinert
- Coef de elasticitate Ti >> os (110 GPa vs 5 Gpa)
- In timp, relaxarea fixarii implantului in os - esecul

implantului
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3. 
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Conform definiției, este biocompatibil un material care are 
„capacitatea (..) de a atinge performanța scontată, cu un 
răspuns al gazdei potrivit, intr-o situație specifică”. 

Adică: 
Biomaterialul și produșii de degradare să nu fie citotoxici 
Să nu declanșeze un răspuns imun al gazdei
Să se poată integra într-un anumit țesut/tipuri celulare

Cercetările în domeniul biocompatibilității vor aduce mai aproape 
momentul utilizării de rutină în practica clinică a ingineriei tisulare.
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(60)

Țesut osos = osteoblaști + matrice extracelulară

Ingineria tesutului osos:
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1. Introducere

„Gold standard-ul” actual în substituirea defectelor osoase 
este transplantul autolog de os sau autogrefa, însă:

 rezervele sunt limitate
 obținerea lor este invazivă
 există riscul inducerii de complicații locale

Ingineria tisulară osoasă vine să întâmpine această nevoie de 
grefe osoase, cu următoarele avantaje:

 sursă nelimitată de material
 fără riscul transmiterii de boli
 fără rejecție imunologică
 posibilitatea personalizării grefelor (condiții locale)

De interes deosebit in oncologie, avand in vedere exerezele 
largi ce se impun uneori si necesitatea terapiilor neoadjuvante
sau adjuvante
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1. Introducere

Obiectivele studiului

• Punerea la punct a unor tehnici eficiente și reproductibile 
pentru izolarea, cultivarea și caracterizarea MSC (celule
stem mezenchimale) murine și umane

• Stabilirea și implementarea unor tehnici pentru
diferențierea celulelor stem adulte spre diferite lineaje

• Testarea in vitro a biocompatibilității unor noi structuri
bio-hibride formate din scaffold-uri pe bază de titan 
produse local si celule stem
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Etape:

Izolare și cultivare celule stem 
mezenchimale

(din măduva osoasă soareci CD1 și folicul dentar uman)
Caracterizarea imunocitochimică a 

celulelor stem obținute

Izolare și cultivare celule stem 
mezenchimale

(din măduva osoasă soareci CD1 și folicul dentar uman)

2. Materiale 
și metode
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3. Rezultate 

Cultivarea și caracterizare a ICC a MSC murine

Aspect tipic fibroblastoid, de celule stem adulte.
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3. Rezultate 

Cultivarea și caracterizarea ICC a MSC umane

Pasaj 2                                          Pasaj 5

CD49 PE++

CD90 FITC ++

Oct ¾ FITC ++

Nanog FITC ++
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3. Rezultate 

Diferențierea MSC murine spre diferite lineaje

Diferențiere neuronală

Diferențiere osteoblastică Diferențiere endotelială 



3. Rezultate

4. Discuții

1. Introducere

2. Materiale 
și Metode

5. Concluzii

3. Rezultate 

Diferențiere MSC umane spre linia osteoblastică

Mediu Simplu                   Mediu + BMP-2 și TGF-β
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3. Rezultate 

Testarea biocompatibilității scaffold-uri Ti -MSC CD1

PKH26
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Testarea biocompatibilității scaffold-uri Ti -MSC CD1

3. Rezultate 

Dunnett's Multiple Comparison Test
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Dupa 3 zile de la însămânțare pe scaffold-uri (400ºC + 
RGD adsorbit prin metoda 2), probele fixate și colorate au 
fost examinate microscopic.

S-a observat un număr mare de celule aderate la 
scaffold, fiind etalate la suprafața substratului și prezentând 
numeroase prelungiri.

Testarea biocompatibilității scaffold-uri Ti - MSC umane

3. Rezultate 
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4. Discuții 

Izolare si cultivare. Aderare în proporție de 75% și 
dezvoltare fenotip tipic din ziua 3 de cultură (MSC 
murine) si din primele 24h pentru MSC foliculare. 
Prezența markerilor care atestă caracterul nediferențiat 
și multipotența : Oct3/4, Sox-2, Nanog, SSEA-1 și CD29, 
49, 90

Diferențierea spre diferite lineaje – cel mai credibil mod 
de a certifica prezența de celule stem. Mediile folosite, 
după protocoale deja existente sau alcătuite la noi în 
laborator, au susținut diferențierea spre lineajele dorite. 
Suplimentarea cu factori de creștere specifici a favorizat
si accelerat acest proces

Biocompatibilitatea testata pt Ti – prezenta si
dependenta de metoda de obtinere a materialului
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1. Protocoale de izolare, cultivare și caracterizare a celulelor stem 
– eficiente 

2. Diferențiere spre diferite lineaje – confirmată, dependentă de 
substrat, medii, factori de crestere utilizați

3. Diferențierea MSC murine și umane spre lineaj osos – dem. 
prin identificare proteine specifice și depozite de calciu

6. Am obținut suportul teoretic și practic necesar trecerii spre 
testarea in vivo a acestor implanturi, ce au aplicabilitate clinică cu 
precădere în chirurgia onco-plastică (defecte largi de țesut osos)

4. Scaffold-urile de titan testate – biocompatibile. 
Biocompatibilitate excelentă intre scaffold-ul de Ti obținut la 
400ºC, RGD-coated în vid și celulele stem foliculare

5. Foliculul dentar – sursă accesibilă și de multe ori irosită de 
celule stem mezenchimale



Mulțumesc!


