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INTRODUCERE 

Medicina regenerativă este o disciplină interdisciplinară care are ca scop reconstruirea, 

repararea sau înlocuirea unor țesuturi afectate la un nivel cât mai apropiat de arhitectura și funcția 

sa nativă. Medicina regenerativă a aparut la începutul anilor 1990, când a fost publicat primul 

articol din domeniu. Terapiile prin inginerie tisulară reprezintă o trecere de la tehnologiile 

medicale tradiționale la tratamentul personificat pentru fiecare pacient. Ingineria tisulară umană  se 

bazează pe mai multe componente importante. Componenta centrală o reprezintă celulele, care pot 

fi autologe (de la același pacient), alogene (de la o alta persoana) sau xenogene (celule animale). 

Celulele  pot fi celule stem sau celule care au atins deja un anumit grad de diferențiere. 

Biomaterialele pot include biomateriale noi, care pot influența fizic sau chimic, organizarea, 

creșterea și diferențierea celulelor în procesul de formare a țesutului dorit şi  biomolecule care  

includ factori de creștere, factori de diferențiere și alte proteine cheie. Importanţi sunt deasemeni  

factorii de producție ce intervin în  proliferarea celulelor şi utilizarea de bioreactoare. 

Scopul prezentei teze l-a constituit îmbunătăţirea metodelor de cultivare a celulelor şi de 

obținere a unor biomateriale îmbunătăţite pentru viitoare aplicații în medicina regenerativă. 

Cercetările noastre s-au axat pe:  

1. Elaborarea unor biotehnologii originale de obținere și multiplicare a sursei celulare 

utilizabile în terapia celulară prin îmbunătăţirea tehnologiilor de obținere și multiplicare a celulelor 

(celule stem mezenchimale, condrocite, fibroblaste și keratinocite) cu fenotip normal prin 

utilizarea unor modulatori de creștere a randamentului celular și blocarea fenomenului de moarte 

celulară; 

2. Realizarea unor structuri tridimensionale implantabile, mecanic stabile, biocompatibile  

și biodegradabile care să permită aderarea, proliferarea și prezervarea proprietaților celulare 

specifice;   

3. Obținerea unui produs sub formă de hidrogel cu utilizare medicală pentru tratamentul 

arsurilor și altor tipuri de leziuni dermice.  

Rezultatele obținute si  prezentate sunt structurate pe XII capitole, la care se adaugă, 

referințele biografice și lista publicațiilor științifice rezultate în urma acestor cercetari (2 

brevete naționale și 4 articole BDI dintre care 2 ca autor principal). 

 

*** 



 Partea experimentala a tezei a fost finanțata prin proiectul POS CCE 204/20.07.2010, 

intitulat ―Centru de biotehnologii pentru terapie celulară și medicină regenerativă pe bază de celule 

stem și modulatori de apoptoză― , COD SMIS CSNR 12449, prin intermediul căruia am fost 

angajată în cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, 

București,  şi s-a derulat în colaborare cu Universitatea de Vest ―Vasile Goldiș‖ din Arad, pe baza 

Acordurilor de colaborare științifică și parteneriat incheiate între cele 2 instituţii.  

Lucrarea poate fi rezumata astfel:  

PARTEA I – CONSIDERAŢII TEORETICE 

Capitolul 1. 

INGINERIA TISULARĂ ȘI MEDICINA REGENERATIVĂ:  DEFINIȚIE, ISTORIC, 

PROGRESE ȘI PROVOCĂRI, INTERRELAȚIE 

Medicina regenerativă şi ingineria tisulară reprezintă  domenii multidisciplinare cu o 

dezvoltare rapidă ce implică științele vieții, fizica și ingineria având ca scop producerea de  celule, 

țesuturi și înlocuitori de organe funcționale pentru a repara, înlocui sau îmbunătăţi  funcția 

biologică pierdută din cauza unor anomalii congenitale, boli sau îmbătrânire. Terapiile prin 

inginerie tisulară reprezintă o trecere de la tehnologiile medicale tradiționale la tratamentul 

personalizat. 

Capitolul 2. 

BAZELE INGINERIEI TISULARE 

2.1. Potențiale surse celulare utilizate în ingineria tisulară 

Celulele reprezintă cheia pentru repararea și regenerarea unui țesuturi datorită capacitaţii  

lor de proliferare şi diferențiere, semnalizare celulă-celulă, producției de biomolecule și formarea 

de matrice extracelulară. Funcţionalitatea unui țesut obținut prin inginerie tisulară poate fi 

structurală (oase, cartilaj, piele), metabolică (ficat, pancreas) sau ambele. Celulele pot fi utilizate 

singure sau pot fi folosite in vivo alaturi de biomateriale și/sau biomolecule. În momentul selectării 

componentelor celulare ce vor fi utilizate pentru un bioprodus este importantă identificarea 

celulelor adecvate (fibroblaste, condrocite, celule stem mezenchimale, etc.)  precum și izolarea lor 

dintr-o sursă primară. 

2.2. Biomateriale utilizate în ingineria tisulară 

Biomaterialele utilizate în ingineria tisulară cuprind hidrogeluri si structuri tridimensionale 

(scaffold-uri naturale şi sintetice). În prezent, obţinerea de scaffold-uri polimerice biodegradabile 

utilizabile în  ingineria tisulară reprezintă un subiect de cercetări importante deoarece oferă un 

mediu temporal și spațial pentru creșterea celulară și tisulară (Langer et al., 1993; Freed et al., 

1994; Hutmacher et al., 2000). Un scaffold  polimeric ideal necesită mai multe caracteristici 



structurale și chimice: (i) o arhitectura tridimensională cu un volum dorit, forma și rezistență 

mecanică (D.M. Hutmacher et al., 2000), (ii) o structură poroasa, cu porii bine interconectati 

pentru a permite o însămânţare mai bună a celulelor, (iii) o compoziție chimică astfel încât 

suprafața și produșii de degradare sa fie biocompatibili pentru a provoca minimum de raspunsuri 

imune sau inflamatorii și (iv) rata de degradare să ofere sprijin suficient până la creșterea completă 

a țesutului. Pana în prezent au fost dezvoltate multe tehnici de prelucrare şi fabricare de scaffolduri 

polimerice naturale și sintetice. Deși materialele naturale sunt mult mai potrivite în furnizarea de 

diferite funcții biologice, scaffoldurile polimerice sintetice sunt favorizate, deoarece pot fi fabricate 

dintr-o gamă largă de polimeri biodegradabili cu prelucrabilitate ușoară, degradare controlată și 

susceptibilitate pentru modificari conform cerinţelor cercetarii (Peter et al., 1998). Pentru a acționa 

ca un suport fizic, scaffoldurile pot fi proiectate pentru a furniza anumite funcții biologice şi pentru 

a induce activ regenerarea ţesuturilor. 

2.3. Factori de stimulare a creșterii celulare 

Factorii de stimulare (growth factors, GFs) sunt folosiți pentru a induce, accelera și/sau 

îmbunătăți formarea ţesuturilor. De exemplu, GFs se utilizează împreuna cu alți factori de 

suplimentare a mediilor de cultură in vitro sau pot fi încorporați în scaffolduri pentru transportul in 

vivo, controlul diferențierii celulare și formarea de țesut. În plus, terapia genică a apărut ca o altă 

metodă alternativa unde celulele pot fi proiectate pentru a supra-exprima molecule bioactive. O 

abordare suplimentară o reprezintă introducerea şi modularea semnalelor mecanice prin compresie 

hidrostatică sau dinamică, sau prin utilizarea de bioreactoare.  

Capitolul 3. 

APLICAȚIILE INGINERIEI TISULARE ÎN MEDICINĂ 

3.1. Ingineria tisulară a cartilajului 

Pentru repararea cartilajului s-au folosit diferite celule, inclusiv condrocite, celule 

pericondrale sau periostale şi MSC. Implantarea celulelor împreună cu scaffolduri a îmbunătăţit 

repararea cartilajului dar în cele mai multe cazuri defectele au fost înlocuite cu un mic de ţesut 

cartilaginos şi fibros, concluzionând ca în timp a avut loc dediferenţierea celulelor condrogenice în 

celule fibroblast-like (Gelse et al., 2008). Cercetările actuale in vitro progresează cu rezultate 

încurajatoare în privinţa strategiilor care implică biomateriale însămânţate cu condrocite şi factori 

de creştere. Studiile pe animale au confirmat obţinerea unor rezultate bune până la excelente ale 

reparării histologice în absenţa vreunui tratament specific (Shapiro  et al., 1993) iar acestea au fost 

reluate în studii clinice pe oameni (Messner et al., 1996; Shapiro et al., 1993). Terapiile medicale 

curente pentru OA se focusează în principal pe ameliorarea simptomelor şi  în particular a durerii 



(Terkeltaub et al., 1983). Deşi s-au obţinut beneficii simptomatice în cazul unui număr de pacienţi, 

înca nu există un tratament care să încetinească sau să oprească progresia degenerarii cartilajului 

(Altman et al., 2000). Este o nevoie imensă de a îmbunătăţii opţiunile de tratare a leziunilor şi 

degradării cartilajului în OA., în prezent singura metoda aprobata de FDA (Food and Drug 

Administration din SUA) şi utilizată în ingineria tisulară fiind cea bazată pe utilizarea 

condrocitelor autologe provenite de la pacient, cultivarea şi multiplicarea lor pe medii de cultură şi 

reinjectarea lor  în organism.  

3.2. Ingineria tisulară a pielii 

Pielea este o barieră eficientă împotriva influențelor externe, cum ar fi: tulburările 

mecanice, radiațiile UV, agenții microbieni patogeni. Ea previne pierderea excesivă a fluidelor 

corpului și joacă un rol important în termoreglarea și apărarea imună. Dacă această barieră este 

distrusă, trebuie luate diferite măsuri în funcție de profunzimea defectului şi de gravitatea alterarii 

tesutului dermic.  Alterări mari ale pielii rezultate din arsuri termice sau chimice, traumatisme ale 

ţesuturilor moi, nevul congenital (neonaltal) gigant, boli care conduc la necroza pielii, reprezintă o 

problemă clinică importantă care este departe de a fi rezolvată. Principalele provocări cu care se 

confruntă sunt lipsa donorilor şi formarea de cicatrici.  

PARTEA II – CERCETĂRI PROPRII 

Capitolul 4.   

MATERIALE ŞI METODE UTILIZATE ÎN CADRUL CERCETĂRILOR PROPRII 

4.2. Metode de obţinere şi cultivare a celulelor utilizate în experimentele de inginerie tisulară 

        4.2.1. Obţinerea şi cultivarea celulelor stem mezenchimale 

Izolarea şi cultivarea celulelor stem mezenchimale obţinute din diferite surse biologice (sânge 

de cordon ombilical, aspirat de măduvă osoasă, os spongios) s-a făcut de o manieră comparativă 

prin aplicarea mai multor metode (separare magnetică cu sistemul MiniMACS
TM

 Separator- 

MultiStand, centrifugare în gradient de densitate cu Ficoll-histopaque şi digestie enzimatică cu 

colagenază),  pentru stabilirea randamentului optim de obţinere şi conservare a  proprietăţilor 

celulare în timpul cultivării acestora.  

 4.2.2. Obţinerea şi cultivarea condrocitelor articulare normale şi osteoartritice 

Pentru derularea experimentelor au fost izolate condrocite din fragmente de cartilaj 

articular normal şi osteoartritic (furnizate de Spitalul CFR 2, Bucureşti) prin disociere enzimatică 

cu hialuronidază 0,1% şi prin metoda Carrel, dar şi o linie primară de condrocite umane la pasajul 

2, PromoCell (HCH) furnizate de Invitrogen. 

  4.2.3. Cultivarea keratinocitelor  

A fost folosită linia celulară HEKa (keratinocite epidermale umane izolate din piele adultă) 



(Invitrogen), fiecare criotub conţinând 5x10
5
 celule viabile, aflate la pasajul 2. 

4.2.4. Cultivarea fibroblastelor 

Fibroblastele de şoarece (NCTC, clona 929) au fost cultivate în condiţii clasice pe mediu de 

cultură MEM suplimentat cu 10% SFB.   

4.3. Obţinerea de suporturi tridimensionale (scaffolduri) pentru cultivarea celulelor  

      4.3.1.  Cultivarea celulelor în sistemul 3D AlgiMatrix™  

În studiile noastre s-a testat sistemul comercial Algimatrix™ care constă din bureţi de 

alginat cu o dimensiune a porilor de 50-200µm, în plăcuţe a câte 6 godeuri. Însămânţarea bureţilor 

cu celule s-a făcut conform protoculului furnizat de către producător. 

      4.3.2.  Obţinerea buretelui de colagen 

Buretele de colagen utilizat ca structură suport tridimensională în studiile noastre a fost 

obţinut în cadrul INCDSB Bucureşti- departamentul de Biomateriale, prin amabilitatea domnului 

dr. Cătălin Iordachel şi a fost obţinut conform unor metode descrise în literatură cu adaptări 

ulterioare pentru cercetare, aşa cum a fost obţinut şi descris în cadrul proiectului POS CCE 

204/20.07.2010. Pentru procesul de prelucrare, extracţie şi obţinere a complexului colagenic 

buretos cu calităţi de biocompatibilitate corespunzătoare utilizării acestuia în domeniul biomedical 

s-a utilizat ca materie primă, tendoane ahiliene bovine.  

4.3.3.  Obţinerea microbilelor de alginat ca suport 3D (scaffold) pentru includerea  

                   celulelor utilizabile în medicină regenerativă 

Alginatul este materialul cel mai des utilizat pentru încapsularea de celule. Metoda utilizată 

de noi a fost conform celei descrise de Marijnissen et al., 2002. 

4. 4. Analiza celulelor şi biomaterialelor obţinute pentru aplicaţii în medicină regenerativă 

      4.4.1. Metode de analiză prin citometrie în flux 

Analiza prin citometrie în flux s-a realizat pe două aparate: FACScanBecton Dickinson 

dotat cu Software ProCellQuest şi citometru BD LSR II, cu soft de achiziţie şi analiza Diva 6. 

Celulele au fost suspendate în mediul izoton şi analizate prin citometrie în flux, câte 10.000 de 

celule pentru fiecare tip de analiză. Toate analizele s-au realizat în triplicat. 

 Metodele de citometrie în flux utilizate în prezenta teza de doctorat, au fost următoarele:  

1. Estimarea modificărilor de morfologie celulară prin citometrie directa, prin măsurarea 

absorbţiei şi  difuziei luminii (FSC/SSC);  

2. Detectarea antigenelor (markerilor) de suprafaţa CD 34 şi CD 73;  

3. Determinarea gradului de desialilare pentru glicoconjugatele de membrana condrocitară  

pentru celulele normale şi patologice;  

4. Identificarea simultană a celulelor viabile, în apoptoză şi necroză cu Annexina-V-FITC şi 



Iodura de Propidiu;  

5. Măsurarea activităţii esterazelor intracelulare prin citometrie de flux cu Calcein-AM (test 

de viabilitate celulară); 

6.  Măsurarea stresului oxidativ. 

 4.4.2. Metode de analiza microscopică 

Analizele de microscopie optică s-au efectuat pe microscopul optic Zeiss (Axio 

ObserverD1) prevăzut cu un sistem de prelucrare a imaginii Zeiss, Axio Cam MRc, iar cele de 

microscopie electronică cu scanare cu aparatul HITACHI SU 1510.  

Capitolul 5.  

STUDIU COMPARATIV DE OBŢINERE A CELULELOR STEM MEZENCHIMALE 

PRIN DIFERITE METODE DE SEPARARE 

 În prezenta teză, s-au obţinut MSC din diverse surse biologice (sânge de cordon ombilical, 

aspirat de măduvă osoasă şi os spongios) prin compararea a trei metode existente în literatură. 

Caracterizarea celulelor folosite ulterior în ingineria tisulară s-a realizat prin citometrie în flux şi 

microscopie optică, având în vedere următoarele aspecte: morfologie, caracterizare 

imunofenotipică (CD34 şi CD73), formarea de colonii şi capacitatea de proliferare. În urma 

studiului comparativ efectuat nu s-au observat diferenţe fenotipice între celulele obţinute din 

maduvă osoasă, os spongios şi sânge de cordon ombilical. De asemenea, cultura de celule obţinută 

prin separare magnetică a prezentat cea mai bună puritate. 

 

 

 

 

 

 

Analiza prin citometrie în flux a populaţiei P1 eluata selectiv cu microbile anti-CD34. Histograma exprimării 

markerului CD34 (stânga) şi distribuţia subpopulatiei CD34 pozitive în funcţie de talie/ granulozitate 

(FSC/SSC), în dreapta figurii. 



  

Capitolul 6. 

ANALIZA CU LECTINE A GLICOCONJUGATELOR DIN MEMBRANĂ 

CONDROCITELOR NORMALE ŞI OSTEOARTRITICE 

Atât în literatura de specialitate din ultimii ani, cât şi cercetările proprii derulate în cadrul 

INCDSB referitor la mecanismul de producere a defectelor osteoartritice s-a demonstrat faptul că 

fenomenul de apoptoză este un fenomen major implicat în patologia osteoartritică (Buia  et al., 

2008). Astfel, am emis ipoteza că modificările glicoconjugatelor contribuie la patogeneza 

condrocitelor osteoartritice şi am realizat un studiu comparativ de analiză a condrocitelor normale 

şi osteoartritice cu lectine marcate fluorescent: WGA-FITC (aglutinina germenilor de grâu) din 

Triticum vulgare pentru a detecta GlcNAcβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc şi Neu5Ac (acid sialic), SNA-

FITC din Sambucus nigra, pentru acidul sialic Neu5Acα2-6Gal(NAc)-R, 2-6Gal, MAA-FITC din 

Maackia amurensis  pentru a detecta acidul sialic glicat α2,3 şi RCA din Ricinus communis pentru 

a detecta Galβ1-R. Pentru fiecare lectină folosită s-au testat concentraţii optime subaglutinante, 

variind între 0 şi 50 mM, efectuându-se o analiză comparativă de apreciere a nivelului de fixare al  

lectinei pe structurile glucidice specifice,  prin compararea mediei (MFI) de fluorescenţă. 

Analiza prin citometrie în flux a 

populaţiei P2 obţinută prin 

selecţie negativă cu microbile 

magnetice anti-CD34. A- 

Histograma exprimării 

markerului de celulă 

mezenchimală CD73, B- 

distribuţia subpopulatiei R3 cu 

celule CD73 pozitive în funcţie 

de talie/ granulozitate 

(FSC/SSC) şi histogramele FL2 

corespunzătoare pentru 

regiunile R4 şi R5. 



 

  

  

  

Analiza desialilarii GlcNAcβ1-

4GlcNAcβ1-4GlcNAc şi Neu5Ac 

membranare a condrocitelor normale (1) şi 

osteoartritice (2) folosind lectina WGA-

FITC. Numerele reprezintă valorile Mean-

urilor de fluorescenţă  (MFI). Abscisa: scala 

logaritmică a intensităţii fluorescentei 

lectinei WGA-FITC (FL1). Ordonată: 

numărul relativ de celule: Numărul de 

celule analizate: 10000. Rezultatele 

prezentate reprezintă un experiment 

reprezentativ din trei efectuate. 

Analiza desialilarii acidului sialic 

membranar Neu5Acα2-6Gal(Nac)-R a 

condrocitelor normale (1) şi osteoartritice (2) 

utilizând lectina Sambucus nigra (SNA-

FITC). Numerele reprezintă valorile Mean-

urilor de fluorescenţă  (MFI). Abscisă: scala 

logaritmică a intensităţii fluorescentei lectinei 

SNA -FITC (FL1). Ordonată: numărul relativ 

de celule: Numărul de celule analizate:10000. 

Rezultatele prezentate reprezintă un 

experiment reprezentativ din trei efectuate. 

Analiza desialilarii acidului sialic  

membranar legat α2,3  la condrocitele 

normale (1) şi osteoartritice (2) utilizând 

lectina Maackia amurensis (MAA-FITC). 

Numerele reprezintă valorile Mean-urilor 

de fluorescenţă  (MFI). Abscisă: scala 

logaritmica a intensităţii fluorescentei 

lectinei MAA -FITC (FL1). Ordonată: 

numărul relativ de celule: Numărul de 

celule analizate: 10000. Rezultatele 

prezentate reprezintă un experiment 

reprezentativ din trei efectuate. 

Analiza externalizarii de structuri 

membranare Galβ1-4GlcNAcβ1-R la condrocitele 

normale (1) şi osteoartritice (2) utilizând lectina 

Ricinus communis (RCA-FITC). Numerele 

reprezintă valorile Mean-urilor de fluorescenţă  

(MFI). Abscisa: scala logaritmica a intensităţii 

fluorescentei lectinei MAA -FITC (FL1). 

Ordonata: numărul relativ de celule; Numărul de 

celule analizate: 10000. Rezultatele prezentate 

reprezintă un experiment reprezentativ din trei 

efectuate. Galβ1-4GlcNAcβ1-R 



În urma analizelor efectuate, s-a concluzionat faptul că WGA-FITC din lectina Triticum 

vulgare, SNA-FITC din lectina Sambucus nigra şi MAA-FITC din lectina Maackia amurensis 

demonstrează valori mai mici ale MFI în cazul condrocitelor osteoartritice comparativ cu probele 

martor, ceea ce indică clar o pierdere a acidului sialic la condrocitele osteoartritice comparativ cu 

probele martor. Rezultatele obţinute indică deasemenea faptul că legarea  lectinei RCA a fost mai 

bună în cazul probelor OA ceea ce indică o cantitate crescută de Galβ1-4GlcNAcβ1-R în proba 

OA, comparativ cu proba martor, ceea ce demonstrează clar externalizarea acestora după 

desialilare. 

Capitolul 7.  

CULTIVAREA ŞI CRIOCONSERVAREA ÎN CONDIŢII SPECIALE A CELULELOR 

UTILIZABILE ÎN INGINERIE TISULARĂ  

Terapia celulară precum şi ingineria tisulară, ambele utilizabile în medicina regenerativă au 

la baza succesului identificarea, cultivarea şi obţinerea unui numar important de celule cu depline 

capacitaţi funcţionale. Pentru aceasta, cercetările actuale se axează pe obţinerea unor noi 

protocoale de cultivare pentru ameliorarea proliferării şi dinamicii celulare incluzând alegerea cu 

grijă a nutrienţilor, factorilor de creştere precum şi a condiţiilor de migrare şi interacţie locală 

celulă-celulă sau ataşare la matricea extracelulară, în particular a structurilor de tip 3D (scaffold) 

obţinute prin inginerie tisulară. 

În cadrul acestor strategii, ne-am propus introducerea unei noi metode originale de cultură 

celulară prin suplimentarea mediilor cu dipeptidul glicil-glicină (Diglycine, masă moleculara 

132,1) (H-Gly-Gly-OH) (C4H8N2O3), dipeptid al aminoacidului neesenţial glicină (Glicocol). 

Introducerea acestui supliment dipeptidic s-a făcut de o manieră comparativă pe fibroblaste NCTC, 

keratinocite, condrocite şi celule stem mezenchimale, testându-se în acelaşi timp capacitatea 

dipeptidului de protecţie celulară în timpul crioconservării. Având în vedere că în compoziţia unei 

mari majoritaţi a mediilor de cultură intră şi H-Gly-OH (NH2CH2COOH) (Glicocol, masă 

moleculara = 75,07), am comparat deasemenea suplimentarea mediului cu acest aminoacid, prin 

creşterea concentraţiei acestuia. 

7.1. Cultivarea fibroblastelor în mediu suplimentat cu dipeptidul Gly-Gly şi aminoacidul Gly 

7.2. Cultivarea keratinocitelor în mediu suplimentat cu dipeptidul Gly-Gly 

7.3. Cultivarea condrocitelor în condiţii speciale în mediu suplimentat cu Gly-Gly 

 



       
 

        

Proliferarea celulară după 3 zile de 

cultură în mediu suplimentat cu Gly-Gly 

este semnificativ  mai mare faţă de 

numărul de celule proliferate în mediul 

suplimentat cu aminoacidul Gly-OH, şi 

totodată faţă de proba martor de 

fibroblaste cultivate în mediu clasic 

MEM. 

Din analiza microscopică a 

keratinocitelor cultivate de o manieră 

comparativă în sistem clasic pe suport de 

colagen şi mediu de cultura Epilife faţa de 

keratinocitele cultivate fară suport de 

colagen în mediu de cultura Epilife 

suplimentat cu Gly-Gly 200 µM se observă 

ca nu există diferenţe ca număr de celule 

sau morfologie, ceea ce ne conduce la 

posibilitatea înlocuirii colagenului cu 

dipeptidul Gly-Gly pentru cultura 

keratinocitelor şi astfel, prin suplimentarea 

mediului Epilife se poate obţine un mediu 

complet, comercializabil. 



 

 
 

7.4. Conservarea celulelor utilizabile în ingineria tisulară prin ameliorarea mediului de   

          crioconservare 

Studiile au fost derulate pe celule stem mezenchimale crioconservate pentru 3 luni în 

condiţii diferite (V1, V2, V3).  

 

Rezultatele comparative ale 

culturilor de celule stem 

mezenchimale după 

crioconservarea  în cele 3 

variante, dupa 24h (10x) 

V1- mediul de crioconservare 

comercial - Recovery Cell Culture 

Medium, (Gibco)  

V2- mediul de cultivare DMEM 

suplimentat cu 10% DMSO şi 

10% SFB 

V3- mediul de crioconservare 

comercial - Recovery Cell Culture 

Medium, (Gibco) suplimentat cu   

200Μm Gly-Gly. 

 



Pe baza tuturor rezultatelor obţinute prin cultivarea celulelor în medii cu H-Gly-OH sau H-

Gly-Gly-OH  pot  fi elaborate noi medii de cultură pentru îmbunataţirea capacitaţii de proliferare şi 

a viabilitaţii celulare prin suplimentarea mediilor clasice.  

Aceste noi condiţii de cultură a celulelor in vitro sunt  foarte importante  pentru bioterapia 

celulară, contribuind  la obţinerea unui număr mai mare de celule viabile, transplantabile, dar şi în 

condiţii de obţinere a acestora prin cultura în  bioreactoare pentru optimizarea condiţiilor de 

cultivare biotehnologică. 

 

Capitolul 8. 

CERCETĂRI PRELIMINARE DE ÎNLOCUIRE A SERULUI FETAL CU 

AMINOACIDUL H-GLY-OH Şi DIPEPTIDUL H-GLY-GLY-OH  

Suplimentarea mediilor cu ser se face în general cu ser bovin fetal (SFB), care este capabil 

să susțină creșterea unei varietăți de tipuri celulare. Deși aceasta metodă s-a dovedit extrem de 

valoroasă din punct de vedere etic (a înlocuit  numeroase proceduri care utilizau animale vii), ea ar 

putea fi îmbunătățită prin îndepărtarea completă a serului animal din mediul de cultură. Mai mult 

decât atât, eliminarea SFB din medii oferă numeroase avantaje tehnice și de siguranță, inclusiv 

purificarea ușoară a anticorpilor monoclonali (mAbs) din supernatante de cultură, reducerea 

riscului de infectare cu anumite microorganisme, mai ales prioni și scăderea costurilor. Având în 

vedere toate aceste aspecte, am încercat cultivarea celulelor în medii de cultura în absenţă de ser 

fetal bovin.  

Condrocitele umane au fost cultivate de o manieră comparativă şi anume: martorul în 

mediu de cultură cu SFB, condrocite în mediu complet cu SFB suplimentat cu Gly-Gly sau cu Gly, 

şi condrocite în mediu de cultură fară SFB suplimentat cu Gly-Gly sau cu Gly. Se constată o 

proliferare crescută a celulelor cultivate în mediu fară ser şi suplimentat cu Gly-Gly în concentraţie 

de 800 µM.  

Efectul cultivării în mediu fără ser şi suplimentat cu dipeptidul diglicină a fost deasemenea 

studiat şi în cazul celulelor MSC la 3, 7 si 14 zile de la cultivare în condiţii diferite: în mediu cu 

SFB, mediu fără SFB, mediu fără SFB suplimentat cu Gly şi mediu fără SFB suplimentat cu Gly-

Gly. MSC cultivate în mediu fără SFB şi suplimentat cu dipeptidul diglicina au prezentat rata cea 

mai mare de proliferare, demonstrându-se efectul dipeptidului asupra proliferării celulare. 

În urma experimentelor efectuate se constată cu uşurinţă că înlocuirea SFB cu Gly-Gly  

poate fi utilizată cu succes cel puţin în cazul condrocitelor şi a celulelor stem mezenchimale, la 

concentraţii de 800 μM, aşa cum se observă din analiza microscopică a culturilor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza comparativă prin microscopie optică a cultivării condrocitelor cu ser fetal bovin sau în mediu fără ser 

suplimentat cu Gly-Gly sau Gly (20x) 

Cultivarea de celule stem mezenchimale în diferite condiţii, prin înlocuirea serului fetal bovin cu Gly-Gly (10x) 



Capitolul 9. 

CULTIVAREA CONDROCITELOR ÎN SISTEME DE CULTURĂ MODIFICATE ÎN 

VEDEREA ELABORĂRII UNUI MINI-BIOREACTOR DE LABORATOR 

Bioreactoarele sunt dispozitive care au fost dezvoltate pentru a stimula mediul fiziologic in 

vitro pentru a promova creşterea şi diferenţierea celulară. Diferite aspecte ale mediului fiziologic 

furnizat de bioreactoare includ: temperatura, concentrația de oxigen, concentrația de bioxid de 

carbon, stimuli mecanici  şi chimici, etc.  

În vederea elaborării a unui bioreactor, experimentele noastre s-au derulat pe două direcţii: 

1. cultivarea condrocitelor în sisteme de flask-uri cu circulaţie continuă a mediului de cultură 

asigurată de o pompă peristatică, ceea ce asigură pe de o parte sterilitatea absolută a culturii,  

în aceste condiţii nemaifiind nevoie de schimbarea periodică a mediului de cultură şi o 

aprovizionare constantă cu nutrienţi. 

2. cultivarea condrocitelor în pungi de   polyvinyl chloride (PVC) plasticizate cu  di-2-

ethylhexyl phthalate, pungi permeabile schimburilor gazoase, ipoteza noastră de lucru fiind 

aceea că în aceste condiţii de cultură, condrocitele nu mai adera la plastic şi în consecinţă, va 

fi împiedicată  dediferenţierea acestora. 

Multiplicarea celulelor în acest sistem a condus la o proliferare importantă în timp de 14 zile, 

de la 100 000 celule/ml (10
4
 celule/ml) la 8,4x10

5
 celule/ml, ceea ce reprezintă o creştere a 

numărului de celule de aproape 10 ori, mentinandu-se fenotipul condrocitar. 

Capitolul 10. 

CULTIVAREA CONDROCITELOR PE STRUCTURI TRIDIMENSIONALE 

(SCAFFOLDURI) PENTRU INGINERIE TISULARĂ 

Celulele in vivo sunt într-un mediu tridimensional având semnale biofizice și biomecanice 

caracteristice, care influențează funcțiile celulare cum ar fi migrarea, adeziunea, proliferarea și 

expresia genelor (Ayala  et al., 2010). Anumite procese celulare de diferențiere și morfogeneză 

pentru ingineria tisulară (Bonaventure et al., 1994, Chang et al., 2009) s-au dovedit a avea loc 

preferențial în cultura 3-D în loc de cea 2-D. 

10.1. Cultivarea condrocitelor în sistemul de cultură 3D Algimatrix™       

Sistemul de cultură 3D AlgiMatrix® este un bioscaffold fără origine animală care 

facilitează culturile celulare tridimensionale (3D). Acest bioscaffold este un burete de alginat cu o 

dimensiune a porilor de aproximativ 50-200 µm. Celulele cultivate în acest burete, datorită 

contactului apropiat, se potrivesc mai bine morfologiei şi comportamentului celulelor normale, 

oferind o soluție excelentă pentru modele de cultură 3D.  În vederea elaborării unor  biomateriale 

experimentale pe bază de bioproduse şi condrocite multiplicate în cultura in vitro în vederea 



obţinerii unui complex pentru transplant cartilaginos, a fost demarat un experiment bazat pe  

sistemul AlgiMatrix™ 3D Culture System, pe care au fost cultivate condrocite pentru 21 de zile de 

o manieră comparativă în mediu DMEM şi mediu DMEM suplimentat cu dipeptidul diglicină. 

Analiza şi caracterizarea componentei celulare din biomaterialele obţinute s-a făcut prin analiza 

SEM  şi coloraţie cu Calcein-AM pentru determinarea viabilităţii celulare împreună cu Iodura de 

Propidiu, reactiv conţinut în kitul Live/Death.  

 

 

 

10.2. Cultivarea condrocitelor pe burete de colagen 

Pentru realizarea unor structuri tridimensionale suport, pe bază de colagen, cu modulatori 

de apoptoză şi stimulenţi de proliferare celulară  pentru  obţinerea unui complex implantabil, s-a 

folosit un burete mediu reticulat  înglobat în cultura de condrocite.  

Analiza şi caracterizarea componentei celulare din biomaterialele obţinute s-a făcut prin 

analiza SEM.  

Analiza prin microscopie optică de fluorescenţă a cultivării condrocitelor în hidrogel AlgiMatrix™ 3D Culture 

System după 21 zile (coloraţie cu kit Live/Death) (10x) 



  
 

         

10.3. Înglobarea condrocitelor în microbile de alginat  

Alginatul permite obţinerea unei game variate de biomateriale, matrici suport sau sistem de 

livrare utilizate în medicină regenerativă. Pe baza rezultatelor obtinute prin cultivarea celulelor în 

prezenţă de H-Gly-Gly-OH, în vederea obţinerii unui material implantabil pentru repararea şi 

regenerarea  ţesuturilor cartilaginoase afectate în OA, s-a testat înglobarea condrocitelor în microbile 

de alginat.  Analiza biomaterialului s-a efectuat prin microscopie optică de fluorescenţă şi 

electronică de scanare (SEM).  

 

  

 

 

 

Analiza structurală a unui suport (scafold) 

de colagen de tip burete obţinut în 

INCDSB în care au fost cultivate 

condrocite în mediu suplimentat cu Gly-

Gly, vizualizare prin microscopie 

electronică cu scanare.  

Săgeţile indică un număr mai mare de 

condrocite multiplicate şi fixate de suport, 

datorită proprietăţilor de stimulare a 

proliferării celulare exercitate prin 

suplimentare cu Gly-Gly. 

.  

 

Analiza prin microscopie electronică de scanare a celulelor cultivate în suport (microbile de alginat de sodiu) 

fără suplimentare (A) şi cu suplimentare (B) de dipeptid H-Gly-Gly-OH la o concentraţie de 200 μM, după 72h 

de cultivare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Capitolul 11. 

OBŢINEREA UNUI PRODUS PE BAZĂ DE HIDROGEL ŞI H-GLY-GLY-OH PENTRU 

REGENERARE DERMICĂ (GLYDERM) 

Referitor la utilizarea hidrogelurilor ca scaffolduri există numeroase interese deoarece 

acestea prezintă o flexibilitate asemănătoare ţesutului, posedând în acelaşi timp şi proprietăți 

vâscoelastice, caracteristici de transport ale fluxului interstițial similar ţesuturilor native. Având în 

vedere rezultatele obţinute prin cultivarea celulelor (fibroblaste, keratinocite şi condrocite) în 

mediu suplimentat cu Gly-Gly, ceea ce a dovedit o creştere a proliferării numărului de celule în 

toate cazurile, am elaborat ca o primă posibilă aplicaţie, obţinerea unui hidrogel cu H-Gly-Gly-OH 

pentru regenerare dermică în cazul unor traumatisme chimice sau termice (arsuri) pentru o 

cicatrizare mai rapidă. Hidrogelul a fost obţinut pe bază de Sinthalen K pulbere în care a fost 

încorporat H-Gly-Gly-OH în concentraţii variind de la 200 µm la 10 mM. 

Condrocite cultivate în gel de alginat (microbile) fără suplimentare  şi suplimentare cu  Gly-Gly, după 24 h 

şi 72h (microscopie optică şi coloraţie pentru viabilitate Live/Death). 

Microscopie optică: A, B, C, şi D (10x),  Microscopie de fluorescenţă: E şi F (10x) 

 



         

 

 

  
 

 

 

Analiza prin microscopie optică a culturii de fibroblaste realizată pe hidrogel simplu (A) şi pe hidrogel conţinând 

800 μM Gly-Gly (B) (20x) 

Derularea experimentului 

in vivo.  

1: Producerea arsurilor 

cu pastă epilatoare;  

2: Delimitarea celor 2 

zone de arsură;  

3: Aplicarea gelului cu 

glicil-glicina (Glyderm) 

pe arsură din partea 

stângă;  

4: Evoluţia comparativă 

a celor 2 plăgi la 2 zile 

după producere. Se 

observă apariţia unei 

zone de necroză pe 

arsura netratată cu gel;  

5: Evoluţia arsurilor la 3 

zile după producere;  

6: Evoluţia arsurilor la 4 

zile după producere.  

Se observă în zona 

arsurii tratate, o 

vindecare substanţială şi 

începutul acoperirii cu 

blană. 



Capitolul 12. 

CONCLUZII GENERALE 

Din  ansamblul rezultatelor obţinute şi prezentate în prezenta teză de doctorat, conform ipotezelor 

de lucru emise de noi, pe baza modelelor experimentale şi a metodelor de analiză aplicate, s-au 

evidenţiat următoarele concluzii generale cu caracter original şi de noutate: 

1. Utilizarea metodei  separării magnetice pentru izolarea celulelor stem mezenchimale conduce 

la  obţinerea unei culturi cu o mai buna puritate,  în care, după 3 săptămâni de cultivare, 

celulele  îşi menţin caracterul de celule stem mezenchimale. 

2. Desialilarea glicoconjugatelor membranare din constituţia condrocitelor constituie o fază 

preliminară ce conduce la declanşarea fenomenului de apoptoză celulară. În urma studiului 

comparativ de analiză a condrocitelor normale şi osteoartritice cu lectine marcate fluorescent 

(WGA-FITC din Triticum vulgare pentru a detecta glicanul pentenar GlcNAcβ1-4GlcNAcβ1-

4GlcNAc şi Neu5Ac; SNA-FITC din Sambucus nigra, pentru acid sialic Neu5Acα2-

6Gal(NAc)-R, 2-6Gal; MAA-FITC din Maackia amurensis  pentru a detecta acidul sialic legat 

α2,3 şi RCA din Ricinus communis pentru a detecta structura Galβ1-R)aparute dupa desialilare,  

concluzionăm că pierderea acidului sialic şi expunerea rezidurilor de β-gal pe suprafaţa 

celulară a condrocitelor osteoartritice reprezintă un prim fenomen ce poate determina apoptoza 

acestora şi în consecinţă aparitia patologiei osteoartritice. Pe baza rezultatelor prezente, se vor 

face studii de identificare a glicoprofilului condrocitelor osteoartritice. Aceasta ar putea 

clarifica relevanţa glicofenotipului pentru funcţia condrocitară sau semnificaţia acestuia, ca un 

marker pentru dezvoltarea noilor agenţi condroprotectori.    

3. Ameliorarea proliferării celulare este deosebit de importantă în domeniul ingineriei celulare. În 

acest sens, am obţinut o metodă de cultivare a celulelor folosind un nou supliment de creştere 

pentru mediile de culturi celulare pe bază de Glicil-Glicină (Glycyl-Glicine, Diglycine) (H-

Gly-Gly-OH) (C4H8N2O3), dipeptid al aminoacidului neesenţial Glicină (Glicocol), destinat 

stimulării in vitro a proliferării şi viabilităţii diferitelor tipuri de culturi celulare primare și linii 

celulare continue animale și umane. Suplimentul conținând Glicil-Glicină ameliorează 

proliferarea, creşterea şi viabilitatea celulelor din culturile celulare (fibroblaste, keratinocite, 

celule stem mezenchimale, etc.) păstrându-le sănătatea o perioadă mai lungă de timp. 

Rezultatele fac obiectul unui brevet OSIM.   

4. În urma experimentelor de înlocuire a serului fetal bovin cu diferite concentraţii de dipeptid H-

Gly-Gly-OH şi aminoacid H-Gly-OH pe culturi de condrocite, celule stem mezenchimale şi 



fibroblaste se constată o proliferare crescută sau cel puţin egală a celulelor crescute în mediu 

fără SFB şi suplimentat comparativ cu cele cu SFB. 

5. În vederea obţinerii unui complex pentru implant cartilaginos, condrocitele au fost multiplicate 

în cultura in vitro şi apoi cultivate timp de 21 de zile în sistemul de cultură 3D AlgiMatrix® 

suplimentat cu dipeptidul Gly-Gly sau cu aminoacidul Gly. S-a observat că incluse în acest 

suport, celulele se multiplică şi îşi menţin viabilitatea, proliferarea celulară fiind vizibil mai 

mare in cazul suplimentarii cu dipeptidul Gly-Gly , comparativ cu sistemul clasic de cultivare. 

6. Pentru realizarea unor structuri tridimensionale suport, pe bază de colagen, cu modulatori de 

apoptoză şi stimulenţi de proliferare celulară în vederea  obţinerii unui complex implantabil, 

bureţii medii reticulaţi au fost înglobaţi în culturi de condrocite, fibroblaste şi keratinocite 

suplimentate cu factori de proliferare celulară (aminoacidul Gly şi dipeptidul Gly-Gly). 

Celulele au evoluat bine migrând şi  pătrunzând în masa buretelui colagenic unde au activitate 

mitogenă şi tind să formeze clone celulare. Indiferent de tipul celular folosit, celulele au 

crescut şi au avut în toate cazurile o viabilitate foarte bună, demonstrând lipsa de toxicitate atât 

a suportului tridimensional cât şi a factorilor stimulanţi.  Acest biomaterial inplantat poate 

aduce la nivelul defectului cartilaginos atât condrocitele cât şi un aport important de colagen  

care este  suportul normal al celulelor. Condrocitele îşi fac un spaţiu condron like în burete, 

deci micromediul pericelular este deja creat la momentul implantării. Acestui biomaterial i se 

pot adăuga substanţe bioactive ca factori de creştere, sau alte substanţe biosemnal, care 

ameliorează activitatea celulară, iar schimbarea fenotipului este controlată. În concluzie, 

cercetarile noastre au condus la obţinerea unui biomaterial uşor de manipulat şi de implantat cu  

un serios aport de celule cartilaginoase care reprezintă componenta cheie a regenerării 

cartilajului hialin. 

7. În scopul repararii şi regenerarii diferitelor ţesuturi (osos, dermic, cartilaginos, etc.), în cazul 

traumatismelor, defectelor osoase, afecţiunilor degenerative ale cartilajului, afecţiunilor 

dermice şi altele, condrocitele au fost cultivate pe biomaterial constituit din microbile de 

alginat suplimentate cu dipeptidul H-Gly-Gly-OH (pentru o mai bună proliferare celulară şi o 

creștere a viabilităţii celulare) în vederea obţinerii unui suport (biomaterial) implantabil, 

biocompatibil şi bioresorbabil, un vehicul injectabil pentru transplantarea celulelor destinate 

aplicaţiilor din medicina regenerativă. Experimentele au condus la obţinerea unui biomaterial 

uşor de manipulat şi de implantat ce prezintă numeroase avantaje: produsul asigură o 

imobilizare/încapsulare eficientă a celulelor (celule stem mezenchimale, fibroblaste, celule 



cartilaginoase  și altele) furnizând un număr eficient-corespunzător de celule la locul de 

implantat; biomaterialul prezintă un factor suplimentar de creştere reprezentat de dipeptidul H-

Gly-Gly-OH, care stimulează proliferarea şi creșterea viabilității celulare, metabolismul 

celular, inhibă fenomenul de apoptoză şi are efect antioxidant. Suportul este biocompatibil şi 

biodegradabil, demonstrat prin lipsa toxicitaţii suportului cât şi a factorului stimulant, respectiv 

dipeptidul H-Gly-Gly-OH. Rezultatele fac obiectul unui brevet OSIM.  

8. Afectiuni ale pielii cauzate de arsuri termice sau chimice, ulcere venoase, ulcere diabetice sau 

leziuni acute  induc pierderea de apă, electroliți și proteine la nivelul pielii şi permit invazia 

bacteriană. Revenirea la  funcția de bază a pielii după un prejudiciu adus ţesutului (leziuni 

mecanice, arsuri, etc.) este foarte importantă în dermatologie şi chirurgia de ţesut dermic. 

Având în vedere rezultatele obţinute prin cultivarea celulelor  în mediu suplimentat cu Gly-

Gly, ceea ce a dovedit o creştere a proliferării numărului de celule în toate cazurile,  s-a  

elaborat un hidrogel conţinând Gly-Gly pentru regenerare dermică (GLYDERM) şi o 

cicatrizare mai rapidă. Hidrogelul obţinut prezintă următoarele avantaje: i) utilizarea gelului de 

Carbopol ca suport al substanţei active, glicil-glicina, determină o marire a vitezei de absorbţie 

cutanată, obţinându-se o concentraţie terapeutică optimă în scurt timp de la aplicare; ii) forma 

de realizare a produsului ca gel hidrosolubil permite adsorbţia pe suprafaţa lui a compuşilor de 

degradare locali care reprezintă substanţe toxice; iii) stimulează creşterea şi multiplicarea 

celulară a fibroblastelor şi keratinocitelor, esenţiale în procesul de regenerare şi remodelare 

tisulară; iv) reface ţesutul degradat şi stimulează reepitelizarea. Hidrogelul obtinut face 

obiectul unui brevet OSIM 
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