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INTRODUCERE 

 

 

Sângele total este un țesut viu cu un circuit închis, traversând inima, 
arterele, vasele capilare și venele, distribuind și asigurând celulelor din organism 
oxigen, nutrienți, regulatori chimici, substanțe necesare protecției împotriva 
maladiilor, etc., pentru menținerea în viață a organismelor,  asigurând totodată  
eliminarea din corp a deșeurilor.  

Transfuzia sanguină este un element esențial de asigurare modernă a 
sănătății.   Utilizată corect, ea poate salva sau ameliora sănătatea umană. În același 
timp, ca toate intervenţiile terapeutice, ea poate antrena complicații imediate sau 
cu întârziere. Securitatea și eficiența transfuziei necesită strategii integrate, și unul 
dintre obiectivele majore ale Organizației Mondiale a Sănătății prin Departamentul 
EHT (Departamentul de Tehnologii Esențiale ale Sănătății) este acela de a ajuta 
toate statele membre să asigure o aprovizionare cu sânge sigur, în cantitate 
suficientă și care să răspundă nevoilor naționale la un preț rezonabil. Scopul 
transfuziei este de furniza pacientului compuși sanguini care să amelioreze 
statutul lor hematologic. Diverși compuși sanguini pot fi obținuți plecând de la o 
singură donare de sânge total. Cea mai mare parte a băncilor de sânge (Centre de 
transfuzie) sunt capabile de a separa eritrocitele de plasmă (CGR), sau de a prepara 
alte produse precum concentratele de plachete sau crioprecipitatele. Toate aceste 
produse sunt considerate «produse sanguine labile». Alte produse din plasmă, 
numite derivate de plasmă sunt realizate prin fracționarea plasmei în industria 
farmaceutică. Fiecare dintre componentele sanguine prezintă un avantaj pentru 
pacient, dar pentru a aduce beneficiul așteptat, ele trebuie să fie viabile atunci când 
sunt transfuzate. Sângele sau compușii rezultați din acesta, trebuie păstrat, 
transportat și conservat în condiții ce răspund criteriilor de calitate bine definite 
internațional, cu un personal care respectă procedurile stabilite.  

Conservarea viabilității și funcției celulare este o componentă esențială a 
cercetărilor moderne din acest domeniu iar progresele recente încearcă să rezolve 
provocările cu care se confruntă în prezent științele conservării, alături de o 
privire la viitoarele aplicațiile și instrumente care vor spori capacitatea noastră de 
a procesa, păstra și conserva eritrocitele (RBCs), trombocitele și mai de curând, 
celulele stem. 

Rezerva de sânge conservată în flacon a apărut în SUA în anul 1935 la Mayo 
Clinic, aceasta putând fi conservată pe o perioadă de 10 zile. Originea transfuziei 
moderne datează din cel de-al Doilea Război Mondial, atunci când transfuzia 
răniților era asigurată de serviciile de sănătate. Tot în acea perioadă încep 
cercetări intense pentru conservarea sângelui pe o perioadă cât mai mare de timp. 
Această perioadă este cu adevărat la originea transfuziei moderne prin 1) 
fracționarea plasmei, 2) elaborarea unei soluții de conservare a sângelui și 3) 
introducerea pungilor de plastic care au înlocuit flacoanele de sticlă. Moment 
extrem de important, în Marea Britanie, 2 medici pun la punct «soluția de 
conservare ACD» compusă din acid citric, citrat și dextroză, care permite 
conservarea sângelui total timp de 21 de zile. Soluția este utilizată și astăzi pe scară 
largă în practica transfuzională și stă la baza altor medii, cu mici modificări.  
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Dezvoltarea soluțiilor de conservare pentru stocarea RBCs în mediu lichid a 
fost facilitată de înțelegerea evolutivă a fiziologiei RBCs și a modificărilor 
biochimice și biomecanice care au loc în timpul depozitării hipotermice. 

 Pe parcursul duratei lor de viață, RBCs circulă supuse unor modificări 
metabolice și fizice asociate cu procesul de senescență și sunt îndepărtate de către 
macrofagele fixe din sistemul reticuloendotelial. RBCs stocate în mediu lichid sunt 
supuse in vitro unui proces de senescență similar. Cu toate că depozitarea 
hipotermică încetinește procesele biochimice ale RBCs care au ca rezultat 
epuizarea stocului de nutrienți și acumularea de reziduuri celulare, metabolismul 
celular nu este complet suprimat la aceste temperaturi. Seria de modificări 
biochimice și biomecanice care au loc în timpul depozitării la RBCs, reduce 
supraviețuirea in vivo și îndeplinirea funcției lor și poate fi rezumată prin termenul 
"leziune de stocare hipotermică". 

Deși soluțiile suplimentare au extins stocarea RBCs sau a plachetelor la 
câteva săptămâni și respectiv 5 zile pentru trombocite, persistă necesitatea de a 
dezvolta tehnologii care pot permite stocarea produselor pentru o perioadă mult 
mai mare de timp.  

Deși este cunoscut că plachetele sunt simple fragmente celulare, acestea au 
o structură complexă, un aparat metabolic complicat și au o transformare 
extraordinară de la starea inactivă la cea activă. Expresia și gruparea la suprafața 
celulară a receptorilor glicoproteici plachetari influențează comportamentul lor, de 
aceea, membrana celulară și arhitectura acesteia trebuie să fie menținută la 
plachetele conservate, cu păstrarea funcției.  

Un  mare număr de brevete și publicații au abordat problema structurii și a 
confirmat faptul că membrana care poartă receptorul glicoproteic Ib pentru 
factorul von Willebrand (vWF) este esențială pentru funcția hemostatică și acesta 
trebuie să fie proprietatea centrală a plachetelor conservate.   

Cercetările biomedicale actuale, conjugate cu biotehnologiile care se 
conturează încearcă să rezolve criza de sânge actuală și să amelioreze calitatea 
produselor pentru transfuzie.  

Anunțul primei auto-transfuzii umane de eritrocite create plecând de la 
celule stem deschide noi alternative. Cercetătorii echipei profesorului Luc Douay, 
din Franța, au anunțat în 2011succesul transfuziei de globule roșii cultivate (GRc) 
utilizând celule stem hematopoietice (CSH), unui pacient. Această premieră a 
demonstrat că eritrocitele maturate “in vitro” au o durată de viață “in vivo” 
comparabilă eritrocitelor normale ceea ce permite posibilitatea remedierii crizei 
mondiale de sânge din băncile de sânge și diminuarea riscurilor de transmitere a 
virusurilor.  

Pas cu pas, medicina regenerativă bazată pe celule stem, alături de 
biotehnologiile moderne și creșterea celulelor în bioreactoare va asigura o 
producție la scară mare.  

 
 

* 

*               * 
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Partea experimentală a prezentei  teze  de doctorat a fost finanţată şi s-a 
derulat în cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiințe 
Biologice, pe baza Acordurilor de colaborare ştiințifică şi parteneriat existente 
cu  Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, Departamentul de Biologie al 
Facultăţii de Medicină şi cu Laboratoarele Farmaceutice MacoPharma, Tourcoing, 
Franţa, finanţarea fiind asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Planul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare  Program Nucleu BIODIVERS (Contract nr. 16 
190101  şi 16 190102). 

Mulţumiri speciale aduc colegilor din cadrul INCDSB şi din Universitatea de 
Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Medicină-Departamentul de Biologie  şi 
celor din Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul aceleiaşi universităţi care mi-au 
oferit sprijinul lor pe întreaga perioadă de elaborare a tezei. 
Lucrarea poate fi rezumată astfel:  

PARTEA I – STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII 
Capitolul 1  
NOŢIUNI GENERALE DESPRE TRANSFUZIA SANGUINĂ  

Transfuzia sanguină constituie un act medical folosit pentru restaurarea 
volumului de sânge pierdut de un organism și mai ales pentru restaurarea 
oxigenării țesuturilor. Ea se aplică pacienților care au suferit pierderi acute de 
sânge sau celor cu o producție inadecvată de eritrocite la nivel de măduvă osoasă 
sau în cazul unor distrugeri masive a hematiilor circulante. Transfuzia modernă a 
început în anul 1901 odată cu identificarea grupelor majore de sânge şi a devenit 
sigură după anul 1907 odată cu folosirea tehnicii de aglutinare la testele de 
compatibilitate. 

În fiecare an în întreaga lume sunt colectate aproximativ 75 milioane unităţi 
de sânge iar dintre acestea, doar în Statele Unite sunt transfuzate 13,9 milioane 
unităţi (o unitate –aprox. 500 ml concentrat globular), în Franţa 3,15 milioane de 
unităţi iar pentru anul 2030 se prevede un necesar suplimentar de 4 milioane de 
unităţi.  

Sângele și componentele sanguine sunt produse biologice destinate 
tratamentului pacienților. El este tratat în centrele de transfuzii în scopul obținerii 
diverselor componente sanguine: concentratul globular (CG), plasmă, concentrat 
plachetar (CP), crioprecipitatul, etc. 

 
Capitolul 2 
ASPECTE DE MORFOLOGIE, STRUCTURALE ȘI FIZIOLOGICE ALE 
COMPONENTELOR CELULARE DESTINATE TRANSFUZIEI 

Lipsite de nucleu şi organite citoplasmatice, hematiile umane reprezintă un 

tip particular de celule care provin din celule complete (proeritroblaşti) şi care în 
timpul maturării și-au simplificat structura pentru adaptarea la funcția de 
transport a oxigenului. Între eritrocite şi mediul înconjurător se produc, prin 
intermediul membranei, schimburi active de substanţe. Hematiile umane au un 
echipament enzimatic propriu care le asigură supraviețuirea și îndeplinirea 
funcției de transport a oxigenului în timpul circulației pentru 120 de zile. 

Forma eritrocitului uman normal este de disc biconcav având marginile 
rotunjite, formă determinată de proprietăţile membranei eritrocitare şi a reţelei 
care stă la baza citoscheletului. Aspectul morfologic asigură funcţia respiratorie 
prin difuziunea gazelor, eritrocitele umane având astfel suprafaţa celulară mai 
mare raportată la un volum redus.  Forma biconcavă este rezultanta unei cooperări 
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de forţe intrinseci şi extrinseci. Deşi adesea considerată “un simplu sac cu 

hemoglobină”, structura eritrocitelor, în special după analiza proteomică, se 
dovedeşte extrem de complexă şi cu multe necunoscute.  

Au fost identificate un număr total de 340 de proteine de membrană şi 252 de 
proteine solubile, validate și clasificate în ceea ce privește localizarea subcelulară, 
familia de proteine, și funcția (In-depth analysis of the membrane and cytosolic 
proteome of red blood cells (Erica M. Pasini et al., 2006). Cumulativ, aceste studii de 
proteomică a eritrocitelor umane au identificat: proteine integrale ale membranei, 
proteine asociate membranei, proteine GPI-ancorate, proteine extracelulare şi 
proteine ale citoskeletului cărora le pot fi atribuite numeroase funcţii:  de legare, de 
transport, de traducere a semnalului, glicoliză, structurală, activitate antioxidantă. 
Proteinele membranare ale hematiilor au fost clasificate în două categorii: proteine 
integrate şi proteine periferice. Formele integrate în dublul strat lipidic sunt 
glicoproteine printre care cele mai importante sunt: glicoforinele şi proteinele 
benzilor 3 şi 4.5. Cu privire la proteinele periferice, acestea constituie “citoscheletul” 
şi cele mai cunoscute sunt: spectrina, actina şi ankyrina.  
2.2. Aspecte morfologice, structurale şi de fiziologie ale plachetelor umane 

Plachetele sanguine, numite de asemeni trombocite, sunt elemente figurate 
cunoscute pentru rolul lor în coagularea sângelui, activându-se în cazul leziunilor 
vasculare în scopul stopării unei hemoragii,  asigurând hemostaza primară prin 
formarea unui trombus (cheag), bogat în plachete.  Organitele plachetare din 
citoplasmă sunt reprezentate de mitocondrii, granule de glicogen, lizozomi 
conținând enzime (arilsulfatază, fosfatază acidă, catepsină G) precum și multe 
tipuri de granule care constituie principalul rezervor intracelular de proteine care 
este eliberat în cursul activării plachetare. Plachetele sanguine în repaus se 
prezintă sub formă discoidală de 1,5-4 µm în diametru şi 0,5-2 µm grosime, în 
timpul activării  adoptând o formă sferică şi emiţând prelungiri membranare de tip 
filipode sau lamelipode. Membrana plachetară prezintă structura clasică, cu 2 
straturi lipidice, extern şi intern, cu compoziţii diferite,  prezentând o distribuţie 
asimetrică a fosfolipidelor între cele 2 straturi: fosfatidilcolina (PC) şi sfingolipidele 
(SM) predominante pe faţa externă, fosfatidiletanolamina (PE) şi  fosfatidilserina 
(PS) predominante pe faţa internă. Membrana plasmatică conţine o mare cantitate 
de glicoproteine ancorate în dublul strat lipidic sau care traversează membrana. S-
a demonstrat că trombocitele consumă energie pentru crearea şi menţinerea 
acestei asimetrii, sugerând existenţa unor proteine specifice care sunt responsabile 
de transferul lipidelor de pe faţa internă la exteriorul celulei (mişcare de flip-flop). 
În fapt, proteinele asigură trecerea anumitor lipide de pe faţa externă pe faţa 
internă (flipaze), în timp ce altele asigură mişcarea inversă (flopaze). Această 
asimetrie poate fi pierdută în timpul unor evenimente precum: apoptoza sau 
activarea plachetară.   

 
Capitolul 3  
IMPLICAREA FENOMENULUI DE APOPTOZĂ ÎN CONSERVAREA HEMATIILOR ŞI 
PLACHETELOR 
3.1. Noțiuni generale de apoptoză 
Introdus şi dezvoltat de Kerr în 1972 conceptul de moarte celulară programată sau 
apoptoză, provine din cuvântul grec apoptosis (apo: departe de, care marchează un 
sfârşit şi ptosis: cădere) utilizat pentru definirea căderii frunzelor sau 
petalelor. Apoptoza este considerată o moarte silențioasă în care se menține 
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integritatea membranei celulare, fără eliminarea conținutului celular la 

exterior și în consecință o moarte curată ce nu induce o reacție inflamatorie.  
Schimbările morfologice şi biochimice sunt aceleaşi pentru toate celulele 

care mor prin apoptoză şi implică:  diminuarea taliei celulelor, condensarea 
citoplasmei şi a cromatinei, înmugurirea membranei plasmatice datorate 
distrugerii citoscheletului sub acţiunea proteazelor specifice şi formarea de corpi 
apoptotici conţinând organite celulare şi care vor fi fagocitaţi de către macrofage şi 
celule dendritice, organitele intracelulare sunt intacte mult timp (mitocondria fiind 
funcţională timp îndelungat), modificarea structurii glicanilor glicoconjugatelor 
membranare, respectiv desializarea acestora  (pierderea acidului sialic terminal), 
pierderea asimetriei de membrană şi externalizarea de fosfatidilserină (pasajul 
acestora de pe faţa citoplasmatică a membranei la exteriorul membranei 
plasmatice), activarea de proteaze specifice apoptozei,  cistein-proteaze, respectiv 
caspaze şi calpaine  ce vor determina proteoliza a numeroase proteine celulare, 
eliberarea în citoplasmă a citocromului C şi AIF (Apoptosis Inducing Factor) de 
origine mitocondrială, activarea endonucleazelor  ce vor fragmenta ADN-ul, 
creşterea concentraţiei Ca2+ citoplasmatic. 
3.2. Implicarea fenomenului de apoptoză în durata de viaţă a hematiilor  

Zilnic, aproximativ 360 milliarde hematii (3-4 milioane/secundă) sunt 
scoase din circulaţie în absenţa oricărui fenomen inflamatoriu, cu asigurarea 
homeostaziei organismului.  Asemănarea între fenotipul de senescenţă eritrocitară 
şi cel al unei celule în apoptoză, a condus la emiterea ipotezei că senescenţa 
eritrocitară poate fi un fenomen de apoptoză chiar şi pentru cazul particular al 
eritrocitelor umane, celule lipsite de mitocondrii şi nucleu. În 1999, Bratosin et al., 
1999, demonstrează pentru prima dată că fagocitoză eritrocitelor senescente are 
loc la sfârşitul unui fenomen de apoptoză,  că moartea programată a eritrocitelor 
poate fi indusă cu un influx de Ca2+ şi prevenită cu inhibitori de caspaze şi calpaină, 
evidenţiind tot pentru prima dată existenţa de caspaze sub forma lor inactivă de 
procaspaze (Bratosin et al.,2001) şi  evidenţiate ulterior sub formă activă în 
eritrocitele senescente circulante (Bratosin et al, 2009). Acest fenomen de 
apoptoză eritrocitară a fost numit ‘‘erythroptosis’’ (Daugas et al., 2001) şi ulterior 
cunoscut şi ca ‘‘eryptosis’’.  

Înainte de a fi transfuzate, eritrocitele pot fi stocate în condiţii controlate 
pentru o perioadă de până la 42 zile, însă în timpul stocării apar numeroase 
modificări.  

Se apreciază că RBCs stocate sunt alterate fundamental în timpul procesarii 
şi depozitării, într-un mod care afectează atât eficienţa transportului de oxigen dar 
şi prin alte riscuri suplimentare de perturbare a sistemelor imunitar şi de 
coagulare. În mod generic schimbările morfologice și fiziologice ale RBCs rezultate 
din depozitare au fost denumite „leziuni de stocare” (storage lesion), ele alterând 
funcţia biologică a eritrocitelor. În condițiile actuale ale transfuziei sanguine, mai 
mult de 30 % din ele sunt eliminate din circulație în decursul a 24 ore și 75 % după 
48 ore de la transfuzie, ceea ce ridică problema eficienței actului transfuzional și al 
consecințelor negative induse la pacienții politransfuzați.  

Deşi identificate de mult timp, până în prezent, natura leziunilor de stocare 
(storage lesions) nu a putut fi pe deplin înțeleasă. O ipoteză majoră sugerează 
existența unui fenomen de senescenţă eritrocitară accelerată, rezultând într-o 
recunoaştere a acestora ca „non-self” şi o eliminare rapidă din circulaţie. 
Apoptoza plachetară și leziunile plachetelor din timpul conservării acestora 
în centrele de transfuzii  
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În ultimii ani s-a constatat faptul că nucleul în sine nu este necesar pentru 
apoptoză  şi că stimulii apoptotici pot induce modificări morfologice și biochimice 
tipice apoptozei ceea ce a furnizat suport conceptului de “maşinărie apoptotică 
citoplasmică extranucleară”. Deși plachetelor le lipseşte un nucleu și ADN-ul 
nuclear, ele conţin mitocondrii şi ADN mitocondrial, ARNm stabil metabolic și sunt 
capabile de sinteza proteinelor. Morfologia plachetelor apoptotice este 
asemănătoare cu cea a celulelor apoptotice nucleate şi a fost observată atunci când 
plachetele au fost stimulate cu trombină, ionofori de calciu, acid arahidonic, etc. 
Aceste modificări morfologice includ contracția plachetară, condensarea 
citoplasmei, veziculizarea membranei plasmatice şi extinderea filopodelor.  

Leziunile plachetelor generate de conservarea acestora în centrele de 
transfuzii, (Platelet Storage Lesion, PSL) pot fi definite ca suma tuturor 
modificărilor dăunătoare structurii şi funcţiei plachetare apărute începand cu 
momentul în care sângele este prelevat de la donator până la momentul în care 
trombocitele sunt transfuzate destinatarului. Mecanismele responsabile pentru 
PSL sunt multifactoriale şi nu sunt clar întelese. Mai mulţi factori, printre care 
metodele de colectare, prelucrare, stocare şi manipulare după colectare pot avea ca 
rezultat PSL. Aceste leziuni sunt asociate cu scăderea recuperarii in vivo a 
trombocitelor, supravieţuirea şi activitatea hemostatică după transfuzie. 
3.4. Probleme actuale ale transfuziei sanguine 

În condițiile actuale de prelevare și de conservare a sângelui, 30-70 % din 
hematiile transfuzate dispar din circulație de la 1 până la 3 zile respectiv. Situația 
este deosebit de gravă în cazul politransfuzaților, unde o încărcare masivă cu Fe 
generează o imunodepresie și implicit predispoziție la infecții repetate, crescând 
mult costul spitalizărilor. În acest sens, introducerea de noi teste sensibile și rapide 
de control a calității sângelui destinat transfuziilor se impune pe de o parte, în 
paralel cu ameliorarea condițiilor de conservare în centrele de transfuzie. 

Mari antreprize farmaceutice producătoare de medii de conservare a 
sângelui, cum ar fi Baxter (Suedia), care au lansat actualele medii de conservare 
(SAGM) și care sunt utilizate în toate țările, inclusiv în România, au brevetat și 
încep comercializarea unui nou mediu “ERITROSOL“, cu mici modificări față de cele 
utilizate, dar cu un pH neutru, abandonând pH-ul acid de 5,6 cât au în prezent 
marea majoritate a mediilor. Cu toate acestea, rămân enorm de multe lucruri de 
modificat la mediile de conservare a sângelui pentru a deveni optime și a putea 
prelungi viabilitatea hematiilor conservate. 

Înţelegerea leziunilor de stocare a eritrocitelor, este încă incompletă, iar 
recent, Hogman și colaboratorii au sugerat că atenţia cercetătorilor ar trebui să fie 
focusată pe conservarea funcţionalităţii eritrocitelor în timpul stocării (Hogman et 
al., 2006). În consecință se impune introducerea unor noi metode rapide și 
sensibile de control a concentratului globular (SGR) destinat transfuziilor, în 
paralel cu ameliorarea condiţiilor de prelevare şi conservare a sângelui în centrele 
de transfuzie. 

Producţia de eritrocite umane ex vivo din celule stem hematopoietice cu 
funcţii îmbunătăţite şi capacitate îmbunătăţită la stocare poate fi luată în 
considerație ca o alternativă la sângele recoltat, însă se pare că deşi primele 
eritrocite au fost obţinute în laborator, producerea acestora în cantităţi mari va 
dura încă foarte mult timp, această tehnologie putând fi aplicată în viitorul foarte 
apropiat doar în cazul grupelor rare de sânge (Douay et al., 2007).  
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Capitolul 4  
VALORIFICAREA BIOTEHNOLOGICĂ A PRODUSELOR DE TRANSFUZIE 
4.1. Plasma bogată în plachete (PRP)  

În ultimii 10 ani, cercetările științifice s-au intensificat mult asupra utilizării 
plasmei bogate în plachete (PRP, platelet-rich plasma) în domeniul biomedical. 
Plasma bogată în plachete este un volum de plasmă autologă care are o 
concentrație de plachete crescută față de valoarea normală. Dacă numărul normal 
de plachete în sânge este între 150.000 și 350.000/μl, iar media este de 
aproximativ 200.000/μl, PRP are o concentrație de 1.000.000 plachete/μl (Robert 
et al., 2001). Deși rolul principal al plachetelor este de coagulare, s-a descoperit că 
plachetele adăpostesc peste 1100 de proteine, inclusiv factori de creștere, mesageri 
ai sistemului imunitar, enzime și alți compuși bioactivi care sunt implicați în 
diferite aspecte ale reparării tisulare (Blair et al., 2009). În fapt, PRP este o 
combinație de 7 factori de creștere nativi, ceea ce deosebește PRP de factorii de 
creștere recombinanți. Produsele PRP pot fi introduse într-o grefă osoasă, 
pulverizate pe suprafata țesuturilor moi, aplicate deasupra unei grefe sau folosite 
ca o membrană biologică. PRP poate fi utilizat în chirurgia dentară, în arsuri, 
degenerări ale discurilor intervertebrale, pentru repararea cartilajului sau terapia 
intra-articulară, în ortopedie, chirurgie plastică şi reparatorie. 

 
CONTRIBUȚIA PERSONALĂ 
Capitolul 5 
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

De aproape 100 de ani, sângele a devenit un medicament biologic, iar 
recentele cercetări de biotehnologii îl consideră un biomaterial preţios, încercând 
o valorificare a produselor conservate ajunse la termenul de expirare, mai ales în 
situaţia unei crize majore de sânge pe plan mondial.    

În contextul științific internațional al preocupărilor de asigurare a unei 
securități și eficiențe crescute a  transfuziei, așa cum rezultă din obiectivele actuale 
ale Organizației Mondiale a Sănătății prin Departamentul EHT (Tehnologii 
Esențiale ale Sănătății), cercetările noastre au vizat 2 obiective majore, respectiv: 

a) cercetări fundamentale pentru: 
- înțelegerea mai bună a mecanismelor celulare și moleculare care se 

derulează în timpul conservării sângelui în centrele de transfuzii și care 
conduc la apariția printr-o îmbătrânire accelerată la bine cunoscutele 
« leziuni de stocare », prin abordarea cercetărilor noastre conform 
conceptului recent de apoptoză celulară (eritroapoptoza sau apoptoza 
plachetară) 

b) cercetări cu caracter aplicativ pentru: 
- ameliorarea calității componentelor sanguine destinate transfuziei 

(concentrat de globule roșii și de plachete), considerate «produse 
sanguine labile»; 

- valorificarea plasmei și plachetelor sanguine stocate în centrele de 
transfuzii și ajunse la limita maximă de conservare.  

Cercetările noastre originale s-au axat pe: 
1. Influența pH-ului extracelular și a compoziției mediilor de conservare 

asupra fenomenului de apoptoză celulară a hematiilor și plachetelor 
sanguine cu  consecințe asupra calității produselor stocate; 
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2. Încercări de ameliorare a stocării sângelui prin modularea sau blocarea 
fenomenului de apoptoză, respectiv prin modularea stresului oxidativ cu 
extracte de Crataegus pentagyna. 

3. Încercări de ameliorare a conservării sângelui prin iradierea RBCs cu laser 
în timpul conservării acestora în mediul SAGM 

4. Cercetări privind influența condițiilor ecologice din Antarctica asupra 
viabilităţii eritrocitelor; Posibile implicații în conservarea sângelui. Aceste 
cercetări originale par a fi o prioritate absolută pe plan internațional în 
domeniul adaptării organismelor la condiții extreme de mediu.  

5. Încercări de valorificare superioară a produselor de transfuzie după 
expirarea termenului de stocare, respectiv prin: 

a) Utilizarea hematiilor umane pentru determinarea in vitro a 
toxicității/biocompatibilității unor nanoparticule/materiale 
sintetizate pentru uz medical 

b)   Obţinerea unui produs PRP reconstituit din componente sanguine 
(plasma şi plachete)  ajunse la sfârşitul perioadei de conservare, pentru 
aplicaţii biomedicale 

Întreaga tematică abordată s-a bazat în cea mai mare parte pe analiza prin 
citometrie în flux, metodă reproductivă, rapidă și statistică, utilizând noi teste de 
apreciere a viabilității eritrocitare, conform articolului ”Nouveaux critères 
d’évaluation de la viabilité des hématies destinées à la transfusion”, Transfus. Clin. 
Biol., 14, 393-401, 2007 și propuse pentru aprecierea calității hematiilor 
conservate în centrele de transfuzii, dar și pe metode de analiză prin imagine, 
respectiv microscopie optică și electronică de scanare (SEM), însoțite de unele 
metode biochimice, metode moderne și de mare finețe utilizate în analiza structurii 
și funcțiilor celulare, conform cu necesitățile cercetărilor derulate.   

Rezultatele personale obținute și prezentate în continuare sunt structurate 
pe 7 capitole, la care se adaugă, referințele bibliografice și lista publicațiilor 
științifice rezultate în urma acestor cercetări. 
 

Capitolul 6 
MATERIALE, METODE ȘI APARATURĂ UTILIZATE ÎN REALIZAREA 
CERCETĂRILOR PROPRII 

Ansamblul cercetărilor din cadrul prezentei teze de doctorat s-a derulat 
utilizând următoarele metode generale de analiză prin citometrie în flux şi tehnici 
microscopice complementare (microscopie optică şi electronică SEM) metode 
biochimice şi culturi de celule.   
 

Capitolul 7 
CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA pH-ULUI EXTRACELULAR ȘI A COMPOZIȚIEI 
MEDIILOR DE CONSERVARE ASUPRA FENOMENULUI DE APOPTOZĂ 
CELULARĂ A HEMATIILOR ȘI PLACHETELOR SANGUINE CU  CONSECINȚE 
ASUPRA CALITĂȚII PRODUSELOR STOCATE 

Toate soluţiile aditive pentru RBCs licenţiate în prezent au un pH acid 
(aprox. 5,6-5,8), care este mult sub pH-ul fiziologic normal de 7,3 al sângelui venos. 
Soluţiile aditive acide (şi anticoagulantele) sunt utilizate deoarece este mai uşor să 
se încălzească şi să se sterilizeze o soluţie ce conţine glucoză la un pH acid. La pH-
ul fiziologic sau alcalin, glucoza se caramelizează în timpul sterilizării la cald.   

Deoarece, prelevarea sângelui se face într-un mediu anticoagulant citrat-
fosfat-dextroză (CPD) de pH 5,6, iar marea majoritate a mediilor de conservare 
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utilizate au deasemeni un pH acid, precum SAGM (Sodium Adenina Glucoza Manitol) 
de pH 5,1± 0,3, ne-am propus  studierea modificarilor de morfologie şi fiziologice 
induse de pH-ul acid prin  citometrie în flux, comparativ cu cele 2 teste obligatorii, 
respectiv dozarea ATP-ului şi % de  hemoliză.   

Determinările au fost făcute prin citometrie în flux (tehnologie laser rapidă, 
statistică şi reproductivă) prin: i) analiza modificărilor de morfologie în sistem 
FSC/SSC (talie celulară/conţinut celular) completată cu examinare prin 
microscopie electronică SEM,  ii) analiza externalizării de fosfatidilserină cu 
Annexină-V-FITC, iii) analiza  producerii de ROS, iv) evaluarea pH-ului intracelular  
şi v) analiza  viabilităţii celulare determinată cu Calceină-AM. Testele au fost 
corelate cu cele clasice, respectiv, determinarea hemolizei şi ATP-ului.  

Rezultatele obținute din cercetarea noastră au permis:  
1. Demonstrarea implicării unui fenomen de apoptoză la îmbătrânirea accelerată a 
hematiilor și trombocitelor în pungile de conservare ca fenomen de bază al 
leziunilor de stocare;  
2. Evidențierea influenței negative a pH-ului extracelular acid asupra apariției mult 
mai timpurie și accelerată a leziunilor de stocare atât la hematii cât și la 
trombocite, prin aplicarea metodelor de determinare a viabilității și evidențiere a 
apoptozei eritrocitelor și trombocitelor din pungile de conservare, de o manieră 
comparativă pe sânge prelevat în condițiile practicate în centrele de transfuzii, 
respectiv pe CPD de pH-5,6 și pe heparină.  
3.  Demonstrarea  eficienței și sensibilității metodelor de citometrie utilizate de noi 
în aprecierea calității componentelor stocate și directa corelare cu testele clasice 
utilizate până în prezent (% de hemoliză, cantitatea de ATP). 
4. Evidențierea unei conservări mult mai bune a trombocitelor în cazul utilizării 
mediului  curent de stocare PAS produs și furnizat de compania Macopharma 
comparativ cu plasma.  
5. Demonstrarea sensibilităţii noilor teste de viabilitate celulară și detecție a 
apoptozei prin citometrie în flux în explorarea calității componentelor sanguine 
stocate în centrele de transfuzii.  
 Rezultatele obținute, permit continuarea cercetărilor și abordarea în 
consecință, cu reale șanse de reușită, de elaborare a unor noi soluții științifice 
pentru ameliorarea mediilor actuale de prelevare și conservare a hematiilor și 
plachetelor conservate în centrele de transfuzii. În principiu, cercetările se vor 
concentra pe inhibarea apariției de ROS, cu extracte antioxidante din plante și de 
asemeni prin modificarea pH-ului extracelular de prelevare și conservare a 
componentelor.  
 
Capitolul 8 
CERCETĂRI PENTRU AMELIORAREA CALITĂŢII PRODUSELOR DESTINATE 
TRANSFUZIEI  (CONCENTRAT GLOBULAR DE HEMATII) 
 Prelungirea duratei de păstrare a celor două componente în Centrele de 
transfuzii s-a constituit într-o preocupare majoră a cercetatorilor înca după cel de 
al 2-lea război mondial şi, în ciuda unor mici progrese, această problemă majoră 
rămâne încă nerezolvată şi de mare actualitate. 
8.1. Încercări de ameliorare a stocării sângelui prin modularea sau blocarea 
fenomenului de apoptoză  
 În interiorul unei celule, așa după cum se cunoaște în prezent, speciile 
reactive de oxigen sunt extrem de periculoase, ele atacând proteinele sau lipo- și 
glicoproteinele producând degradarea acestora. Într-o mare măsură speciile 
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reactive de oxigen (ROS) sunt factori declanșatori de apoptoză și de moarte 
celulară. Cercetările ultimilor 15 ani au demonstrat ca sub acţiunea unui stres 
oxidativ indus asupra eritrocitelor umane are loc o activare a procaspazei-3 cu 
externalizare de fosfatidilserină şi evident derularea unui fenomen de apoptoză 
eritrocitară şi ca statusul oxidativ al eritrocitelor  constituie o cauză  majoră a  
leziunilor de stocare,  impunându-se un management al stresului oxidativ pentru  
RBCs conservate pentru ameliorarea calităţii acestora în actul transfuzional.  
8.1.1. Ameliorarea mediilor actuale de prelevare şi conservare a hematiilor 
prin modularea stresului oxidativ cu extracte de Crataegus pentagyna  

În continuarea studiilor intreprinse de Bratosin şi colaboratorii săi, cu 
rezultate  brevetate privind utilizarea unor compoziţii pe bază de inhibitori de 
cistein-proteaze  care pot întârzia senescenţa, autodestrucţia şi hemoliza 
eritrocitelor (Bratosin et al, French Patent No. 9806288 din 19/05/1998), ne-am 
propus obţinerea în laborator a unor extracte din plante cu proprietăţi 
antioxidante ca suplimente pentru mediile de conservare utilizate în prezent în 
centrele de transfuzii la conservarea componentelor sanguine, în special a 
hematiilor din CGR. Alegerea  extractelor din Crataegus pentagyna (păducel) din 
fructe şi ramurele  a plecat de la tradiţia utilizării acestora sub formă de ceai la noi 
în ţară, de la larga sa răspândire în estul şi sudul României şi de la câteva studii 
care au evidenţiat  conţinutul mare în flavonoide  şi polifenoli  cu proprietăţi 
antioxidante intervenind în apoptoza celulară, ceea ce le recomanda ca o sursă 
promi-ţătoare de antioxidanţi naturali utilizabili ca ingrediente în suplimentele 
dietetice pentru bolile cardiovasculare şi alte stări patologice asociate stresului 
oxidativ. În plus, extractele de Crataegus pentagyna au dovedit, un conţinut foarte 
mare în flavonoide şi acizi polifenolcarboxilici. 
8.1.1.1. Obținerea și testarea proprietăților antioxidante ale unor extracte 
vegetale de Crataegus pentagyna pe eritrocite supuse unui stres oxidativ cu 
H2O2 

Testarea activităţii antioxidante pentru cele 6 probe de Crataegus 
pentagyna obţinute de noi (P1-P6) s-a efectuat prin citometrie în flux, pe eritrocite 
umane supuse unui stres oxidativ indus cu H2O2,  fiind testate cinci diluţii seriale  
pentru fiecare proba: diluţia 1: 25mg/ml, diluţia 2: 2,5mg/ml, diluţia 3: 0,25 
mg/ml, diluţia 4: 0,025 mg/ml, diluţia 5: 0,0025 mg/ml. 

 

 
 
% de inhibiţie  variază între 98% pentru P6 şi 93% pentru P5 la prima diluţie, ajungând la 66% 
pentru P5 şi doar 24% pentru P1, procente foarte mari de inhibiţie a stresului oxidativ. S-a mai 
observat ca proba P5 îşi menţine cel mai mult capacitatea inhibantă între diluţia 1 şi diluţia 5, 
respectiv, între 93 % şi 66 %.   
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8.1.1.2. Evaluarea prin citometrie în flux a influenţei extractelor de 
Crataegus pentagyna adăugate mediului SAGM de conservare a RBCs la 4°C 
timp de 3 săptămâni  
 Dată fiind demonstrarea implicării stresului oxidativ în derularea unui 
fenomen de apoptoză eritrocitară şi cu atât mai mult în apariţia leziunilor de 
stocare, sugerându-se necesitatea unui management al stresului oxidativ pentru  
RBCs conservate, ne-am propus  testarea în laborator a extractelor de Crataegus 
pentagyna cu proprietăţi antioxidante ca suplimente la mediile de conservare 
utilizate în prezent în centrele de transfuzii pentru conservarea componentelor 
sanguine, respectiv a hematiilor conservate în SAGM. Experienţele s-au derulat în 2 
variante de concentraţii: Varianta A, a constat în adaugarea a 25% extract din 
fiecare proba P1-P6, din volumul total al probelor conservate. Varianta B, 
extractele au fost adăugate într-o concentraţie mai mare, de 37,5% pentru fiecare 
probă P1-P6, din volumul total al probelor de sânge supuse conservării in timp.  
  

 
Analiza prin citometrie în flux a producţiei de ROS generate în RBCs în cele 3 săptămâni de 
conservare la 4° C în mediu SAGM suplimentat cu cele două variante de concentraţie la  
suplimentarea cu extracte de Crataegus pentagyna A (25%) şi B (37,5%), fiind reprezentate 
comparativ MFI-urile de fluorescenţă.  

 

Rezultatele  obţinute, par a sugera că suplimentarea mediilor de conservare 
utilizate în prezent în centrele de transfuzii pentru conservarea componentelor 
sanguine, respectiv a hematiilor conservate în SAGM cu extracte antioxidante, nu 
poate impiedica apariţia leziunilor de stocare, aşa cum a fost emisă ipoteza în 
literatura  internaţionala şi în ipoteza noastra de lucru. 
  Managementul stresului oxidativ, după primele noastre rezultate, pare a fi 
un proces mult mai complex care implică  pe de o parte studii de stabilitate a 
extractelor antioxidante în timp şi corelarea cu o eventuală toxicitate acestora, care 
poate genera în paralel amplificarea fenomenului de apoptoză în timpul 
conservării.  

În acelaşi scop, se impune compararea unor extracte din mai multe plante şi 
efectuarea în paralel cu analiza prin citometrie în flux de teste biochimice, cum ar fi 
% de hemoliză, dozarea ATP-ului, etc.     
8.2. Încercări de ameliorare a conservării sângelui prin  iradierea RBCs cu 
laser în timpul conservării acestora în mediul SAGM 

Iradierea sângelui cu laser de mică intensitate a dovedit că acesta poate 
modula reologia sângelui, poate duce la îmbunătăţirea microcirculaţiei (Siposan & 
Lukacs, 2000),  creşterea activității pentru unele enzime şi chiar la îmbunătăţirea 
deformabilității eritrocitelor. Anumite rezultate obținute până în prezent  au 
evidențiat capacitatea reparatorie a laserului de joasă intensitate asupra alterărilor 
produse membranei de către radicalii liberi, în special prin iradierea cu laser de 18 
nw asupra eritrocitelor alterate față de  9 nw. Pentru ameliorarea calității 
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eritrocitelor destinate transfuziei ne-am propus continuarea unor cercetări 
desfășurate în colaborare cu dr. Dan Siposan de la Academia  Tehnică Militară şi cu 
Centrul de Transfuzii al Armatei din București prin iradierea hematiilor în timpul 
conservării lor cu laser de frecvență joasă, respectiv λ= 465 nm  și λ= 660 nm. 

Calitatea hematiilor s-a apreciat la un interval de 12 ore de la  iradierea 
eritrocitelor prin aceleași teste de citometrie în flux și microscopie de scanare, 
derulate pe o perioadă de timp de până la 4 săptămâni, evaluând viabilitatea 
celulară prin dozarea activității esterazelor intracelulare cu Calceină-AM, și 
corelând viabilitatea cu fenomenul de apoptoză prin determinarea gradului de 
externalizare a fosfatidilserinei și cu determinarea   schimbărilor de morfologie 
celulară.  

 

                       
                  
Evidenţierea prin microscopie de scanare ESEM a aspectului morfologic pentru RBCs conservate în 
mediu SAGM (M) comparativ cu proba A9 iradiată cu  λ= 465 nm (A) şi B19 iradiată cu λ= 660 nm 
(B), la 4 săptămâni de conservare (stanga). Determinarea  viabilităţii cu Calceină-AM a hematiilor 
donatorului 2 la 3 săptămâni de conservare în  mediul SAGM, neiradiate (2) şi iradiate (3-12) cu 
cele două lungimi de undă, respectiv: λ=465 nm (roşu) şi λ=600 nm (albastru). 1: viabilitatea 
iniţială a RBCs. Rezultatele prezentate sunt reprezentative pentru trei experimente realizate 
(dreapta). 

 

În urma iradierii eritrocitelor cu laser de nivel scăzut, λ=465 nm (roșu) și 
λ=600 nm (albastru) și a aplicării testelor noastre de citometrie în flux pentru 
aprecierea comparativă a calităţii sângelui conservat, s-au constatat următoarele 
efecte benefice: 1) îmbunătățirea  viabilităţii estimată cu Calceină-AM, 2) 
reducerea cu aproape 50 % a externalizării de fosfatidilserină evaluată cu  
Annexină-V-FITC, 3) o mai bună conservare a formei discocitare în cazul celulelor 
iradiate faţă de martor. Toate aceste efecte benefice au fost  proporţionale cu doza 
şi timpul de iradiere. Efectul de "întinerire" pentru RBCs conservate în mediu 
SAGM  este proporţional cu doza şi timpul de iradiere. Iradierea laser de joasă 
frecvență poate constitui o modalitate de întinerire a sângelui destinat transfuziei,  
cu evitarea tuturor complicaţiilor produse în special la politransfuzaţi în special a 
efectului imunosupresor şi a complicaţiilor de tip infecţios. Continuarea 
cercetărilor pe această direcție, inclusiv in vivo vor putea conduce la aplicarea 
ulterioară a acestei tehnici în  conservarea sângelui. 
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Capitolul 9 
CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA CONDIŢIILOR ECOLOGICE DIN ANTARCTICA 
ASUPRA VIABILITĂŢII ERITROCITELOR; POSIBILE IMPLICAŢII ÎN 
CONSERVAREA SÂNGELUI 

Climatul planetei noastre este rezultatul a trei factori principali: energia 
solară, efectul de seră și circulația atmosferică și oceanică. În plus, variațiile 
geografice și sezoniere în energia solară sunt determinate de curbura Pământului, 
înclinația axei sale și orbita sa în jurul Soarelui. Acești factori produc zone climatice 
diferite, care, la rândul lor, afectează distribuția plantelor, animalelor și populațiile 
umane.  În aceste condiții este de așteptat ca adaptarea organismelor la condiții 
extreme să fie determinată de adaptări la nivel celular, în special la nivelul 
hematiilor din sânge, al hemoglobinei sau al  unor enzime celulare implicate în 
transportul oxigenului (2,3- DPG) sau la nivelul viabilității acestora, cu consecință 
finală declanșarea fenomenului de apoptoză eritrocitară.  

Cercetările au fost efectuate pe un numar de 3 cercetători participanți la 
două expediții la Polul Sud, la stația antarctică King Sejong a Institutului Coreean 
pentru Cercetări Polare.   Scopul studiului nostru a constat în a analiza într-o primă 
etapă, influența condițiilor de mediu asupra viabilității eritrocitelor umane la 
persoane care au rămas o perioadă de timp în Antarctica, ca o adaptare 
hematologică, considerând că celulele roșii din sânge pot fi modele excelente 
pentru studii asupra adaptării celulelor la mediu.  În acest context, cu noi criterii și 
metode bazate pe citometrie în flux, am dorit să investigăm modificările celulare la 
nivel de eritrocit, modificări de biologie posibil implicate în fenomenul de adaptare 
a corpului uman la condiții extreme, respectiv: i) aprecierea modificărilor de 
morfologie prin citometrie în flux în sistem FSC/SSC și microscopie de scanare, ii) 
aprecierea viabilității eritrocitelor cu Calceină-AM, și ca o consecință directă, iii) 
analiza fenomenului de apoptoză eritrocitară. De asemeni am investigat tot prin 
citometrie în flux, solicitarea medulară de introducere în circulație de noi hematii, 
prin determinarea numărului de reticulocite aflate în fluxul sanguin.  
 

 

 

Analiza prin microscopie electronică de scanare 
SEM a eritrocitelor umane prelevate înainte și 
după 3 săptămâni de expunere a organismului 
la condiții extreme. Rezultatele prezentate sunt 
reprezentative pentru experimentele realizate. 

 

Analiza prin citometrie în flux a influenței 
condițiilor de mediu din Antarctica  asupra 
viabilității celulare determinată cu Calceină-AM, 
după 3 săptămâni la Polul Sud. MFI= media de 
fluorescență a calceinei ca expresie a activității 
esterazice intracelulare; Procentul de celule se 
referă la procentul de celule viabile (M1) și 
moarte (M2). Număr de celule analizate 10.000. 
Rezultatele prezentate sunt reprezentative 
pentru experimentele realizate. 
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Analiza prin citometrie în flux a influenței 
condițiilor de mediu din Antarctica  asupra 
numărului de reticulocite din sângele circulant, 
după 3 săptămâni la Polul Sud. Procentul de 
celule se referă la procentul de reticulocite: M1( 
bleu): regiunea martor de autofluorescență; M2 
(mov): % de reticulocite circulante înainte de 
expediție; M3 (roz): % de reticulocite circulante 
la sfârșitul expediției. Număr de celule analizate 
10.000. Rezultatele prezentate sunt 
reprezentative pentru experimentele realizate. 

 

În urma cercetărilor efectuate pentru înțelegerea mecanismelor la nivel 
celular de adaptare a  organismelor la condiții extreme,  putem afirma că:  

1. Rezultatele noastre preliminare, obținute prin compararea datelor colectate 
de la  

persoane, înainte și după 3 săptămâni de ședere în Antarctica, în urma a două 
expediții, demonstrează o influență clară asupra viabilității eritrocitelor prin 
scăderea acesteia, ceea ce poate semnifica o mai rapidă îmbătrânire a eritrocitelor.  

2.  Este greu de precizat care dintre factorii climatici a cauzat această 
schimbare de viabilitate eritrocitară. 

3. Creșterea numărului de reticulocite pare a fi un mecanism compensatoriu 
pentru înlocuirea eritrocitelor scoase din circulație printr-un mecanism de 
îmbătrânire rapidă, evidențiat și prin diminuarea viabilității eritrocitelor rămase în 
circulație. 

4. Deși nu au existat modificări morfologice semnificative caracteristice 
eritrocitelor bătrâne, totuși fenomenul de îmbătrânire eritrocitară, așa cum se 
cunoaște până în prezent, este un fenomen extrem de complex, generat de o 
multitudine de factori și cu tot atât de mulți markeri de senescență ce determină 
scoaterea acestor eritrocite din circulație.  

5.  Rezultatele obținute constituie doar date preliminare ce ne obligă la 
corelarea în viitor cu alți parametri hematologici uzuali (hematocrit, MCV, număr 
hematii și reticulocite, etc) determinați într-un laborator de hematologie clinică și 
la o analiză pe un număr mai mare de organisme. 

6. Cercetările întreprinse, prin conținutul științific al temei (subiectul fiind 
practic neabordat pe plan științific internațional) ne-au permis obținerea unor 
progrese în înțelegerea mecanismelor de adaptare la nivel celular în condiții 
extreme și implicit, cu posibile aplicații viitoare de îmbunătăţire a vieţii şi sănătăţii 
populaţiei în general. 

7. Impactul de adaptare la condițiile de viață din Antarctica asupra 
parametrilor hematologici, în particular asupra biologiei hematiilor umane poate fi 
la nivel morfologic, fiziologic sau molecular, iar înțelegerea acestora poate avea 
aplicații practice în conservarea sângelui, respectiv în adaptarea condițiilor de 
păstrare a acestora, respectiv crioconservare, conservare la frig, 4 °C, presiune, etc. 
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Capitolul 10 
UTILIZAREA HEMATIILOR UMANE PENTRU DETERMINAREA IN VITRO A 
TOXICITĂȚII/BIOCOMPATIBILITĂȚII UNOR NANOPARTICULE PENTRU UZ 
MEDICAL 

În prezent există încă puține studii privind toxicitatea nanoparticulelor dar 
și modul de stabilire a toxicității acestora, nanoparticulele fiind investigate într-un 
număr limitat de sisteme de testări, iar extrapolarea acestor date la alte materiale 
nu este acceptată. 

Avansarea rapidă a nanotehnologiilor a mărit posibilitatea folosirii 
nanoparticulelor obținute prin diferite metode de inginerie pentru tratamentul 
bolilor. Nanoparticulele interacționează cu mediile biologice, cu celulele corpului și 
cu mediul extracelular, și pot declanșa o secvență de efecte biologice. În prezent nu 
au fost stabilite criterii standard de biocompatibilitate, în particular pentru 
nanoparticulele folosite în sistemele de livrare de medicamente.  Există încă puține 
studii privind toxicitatea nanoparticulelor dar și modul de stabilire a toxicității 
acestora, nanoparticulele fiind investigate într-un număr limitat de sisteme de 
testări, iar extrapolarea acestor date la alte materiale nu este acceptată. Cele mai 
folosite sisteme de culturi celulare pentru a testa biocompatibilitatea 
(citotoxicitatea) lor sunt de origine non-umană. Pentru a evalua 
biocompatibilitatea (citotoxicitatea) unor  nanoparticule sintetizate cu scop de 
aplicații medicale, am dezvoltat un nou sistem celular experimental, pe bază de 
eritrocite umane (RBCs) și am evaluat efectele toxice prin analiză de citometrie în 
flux și microscopie optică. Recent, s-a dovedit că moartea programată a 
eritrocitelor umane este legată de un mecanism de apoptoză care operează în 
absența mitocondriilor și a efectorilor terminali ai apoptozei nucleare 
(erythroptosis sau eryptosis). În plus am aplicat un nou test rapid și sensibil prin 
citometrie în flux utilizând Calceină-AM pentru determinarea viabilității hematiilor 
umane. Prin urmare, în studiul de față, pentru a evalua interacțiunile celulă-
nanoparticule, eritrocitele umane au fost expuse la diferite concentrații de 
nanoparticule și analizate prin citometrie în flux, după 3 și 24 de ore de incubare 
pentru evidențierea modificărilor morfologice (FSC/SSC) și a viabilității (test 
Calceină-AM).  

 

 
 Analiza prin microscopie optică inversată a suspensiei de hematii incubate pentru 24h cu diferite     
diluţii în ser fiziologic ale suspensiei P5 de nanoparticule la temperatura camerei. 
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Pentru evaluarea citotoxicităţii nanoparticulelor analizate s-a utilizat un 
nou model celular exprimental pe bază de eritrocite umane (anucleate), evaluarea 
efectelor toxice produse realizându-se prin analiza de citometrie în flux. Aceasta 
evaluare are ca principiu general demonstrarea faptului că moartea celulară 
programată a eritrocitelor umane este tot un mecanism apoptotic.  

Pentru evaluarea interacţiilor celulă-nanoparticule, eritrocite umane 
expuse la diferite concentraţii descrescătoare de nanoparticule au fost analizate 
după 3 şi 24h de la incubare prin citometrie în flux pentru modificările de 
morfologie (FSC/SSC), apoptoză (Annexină-V-FITC) şi viabilitate celulară 
determinată cu Calceină-AM. S-a utilizat de asemeni o analiză complementară de 
microscopie optică în fază inversă. 

Această analiză multiparametrică prin citometrie de flux, permite o 
discriminare precisă între eritrocitele viabile (mature) şi cele « apoptose-like » și 
ea poate fi aplicată cu succes în studiul toxicităţii pentru diverse nanoparticule, 
dovedindu-se a fi o metodă extrem de sensibilă. De asemenea, metoda poate fi 
aplicată cu succes pentru stabilirea toxicității sau biocompatibilității unor 
materiale implantabile, etc.  

Determinarea toxicităţii nanoparticulelor reprezintă o arie largă de 
investigaţie, unde acest nou model celular își demonstrează avantajele, până în 
prezent cele mai folosite sisteme fiind culturile celulare de origine non-umană care 
necesită dotări şi cheltuieli de întreținere a culturilor. 

 
Capitolul 11 
ÎNCERCĂRI DE VALORIFICARE SUPERIOARĂ A PRODUSELOR DE TRANSFUZIE 
DUPĂ EXPIRAREA TERMENULUI DE STOCARE. PRODUSE PENTRU APLICATII 
BIOMEDICALE PE BAZA DE HPL OBȚINUT DIN CONCENTRAT PLACHETAR 
AJUNS LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE CONSERVARE 

Timpul de viaţă al unităților plachetare în centrele de transfuzii este cel mai 
scurt, datoritî riscului crescut de contaminare cu agenţi patogeni, după câteva zile 
de depozitare la temperatura camerei  nefiind  legată de funcționalitatea 
plachetelor. După o perioadă scurtă de 5-7 zile, unitățile plachetare nu mai sunt 
considerate sigure pentru transfuzii umane, chiar dacă funcția plachetelor 
adecvate poate fi încă intactă.  

S-a raportat că până la 20% din totalul unităților plachetare expiră înainte 
de a putea fi folosite și sunt, prin urmare, eliminate. Prin urmare, ar putea fi posibil 
să se utilizeze plachete în alte scopuri decât transfuzie, după expirarea acestora, 
unitățile plachetare expirate fiind fabricate în conformitate cu standardele 

Anexina la 24 h
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internaţional acceptate ce se aplică la producerea materialelor de transfuzie 
pentru pacienți umani. 

Scopul  cercetărilor noastre a fost de a demonstra că lizatul  de plachete 
umane  (HPL sau hPL) obţinut din unitățile plachetare expirate poate fi utilizat ca o 
alternativă a SFB, similar cu HPL produs din unitățile plachetare proaspăt isolate.  
11.2. Testarea comparativă a HPL obținut din plachete proaspăt conservate 
și ajunse la termenul de expirare pe o cultură de fibroblaste 

Expansiunea celulară în prezența de lizat plachetar obținut din plachete 
proaspete sau ajunse la limita conservării de 7 zile a fost mult superioară față de 
multiplicarea celulară în proba martor, în prezența de SFB. În plus, nu au existat 
diferențe de proliferare a celulelor la suplimentarea cu lizat plachetar obținut din 
plachete proaspete sau după conservarea lor în plasmă timp de 7 zile.  

Aceste observații permit în concluzie posibilitatea de a utiliza plachetele 
pentru îmbunătățirea tehnicilor de cultură celulară, rezultatele fiind mai mult 
decât promițătoare, și chiar posibilitatea înlocuirii serului fetal.   
 

                  
 

 
11.3. Obţinerea unui suport 3D (scaffold) cu microbile de alginat conținând 
HPL-e pentru cultivarea celulelor utilizabile în medicină regenerativă (gel de 
alginat cu HPL)  

Pe baza rezultatelor bune obținute în care am demonstrat că lizatul 
plachetelor expirat (HPL-e) a generat aceleași efecte ca lizatul obținut din plachete 
proaspete (HPL-p) asupra expansiunii celulare a liniei de fibroblaste, și chiar 
superioare culturii cu SFB,  am elaborat o metodă de obţinere a unui gel suport 3D 
pentru utilizări în medicina regenerativă. În acest sens am folosit alginatul, un 
polizaharid natural, anionic şi hidrofilic, derivat în principal din alge brune şi 
bacterii, materialul cel mai des utilizat pentru încapsularea de celule și cultivarea 
lor într-un suport 3D, pentru avantajele oferite. Alginatul permite obţinerea unor 
sisteme de livrare și matrici suport pentru medicină putând fi condiționat sub 
formă de hidrogeluri, geluri, microsfere, spume, fibre sau chiar nanoparticule. Sub 

Analiza prin microscopie optică a 
fibroblastelor de şoarece (NCTC, 
clona 929) cultivate în suport de 
microbile de alginat de sodiu 
suplimentate cu SFB, HPL-p sau 
HPL-e, după 3 si 5 zile de cultivare 
(20x si 30 x). 
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toate aceste forme el este pretabil la încapsulare celulară și ca vehicul injectabil la 
transplantarea celulelor. Metoda elaborată a fost conformă cu cea descrisă de 
Marijnissen et al., 2002 cu mici adaptări pentru includerea lizatului plachetar. 
Ulterior, microbilele au fost cultivate în continuare în mediul de cultură, în condiţii 
standard (370C şi 5% CO2), în raport de 10-12 microsfere/mL, timp de 5-7 zile.   
 

            
 

 
CONCLUZII GENERALE 
 Din ansamblul rezultatelor obținute și prezentate în teza de doctorat, 
conform ipotezelor de lucru emise de noi, pe baza modelelor experimentale și a 
metodelor de analiză aplicate s-au evidențiat următoarele concluzii generale cu 
caracter original și de noutate: 
1. S-a demonstrat influenţa negativă a pH-ului extracelular acid încă din 

momentul prelevării sângelui asupra apariției mult mai timpurie și accelerată 
a leziunilor de stocare atât la hematii cât și la trombocite, prin aplicarea 
metodelor de determinare a viabilității și evidențiere a apoptozei eritrocitelor 
și trombocitelor din pungile de conservare, de o manieră comparativă pe sânge 
prelevat în condițiile practicate în centrele de transfuzii, respectiv pe CPD de 
pH-5,6 și pe heparină. 

2. Rezultatele obținute vor permite continuarea elaborării unor noi soluții 
științifice pentru ameliorarea prelevării sângelui şi a mediilor actuale de 
conservare a hematiilor și plachetelor în centrele de transfuzii.  

3. Încercările de blocare a stresului oxidativ a pungilor de stocare cu hematii, 
prin adăugarea unor extracte antioxidante de  Crataegus pentagyna nu s-au 
dovedit a avea efectul aşteptat, leziunile de stocare  şi în special fenomenul de 
apoptoză continuând să apară. 

4.  Managementul stresului oxidativ, după primele noastre rezultate, pare a fi un 
proces mult mai complex care implică pe de o parte studii de stabilitate a 
extractelor antioxidante în timp și corelarea cu o eventuală toxicitate a 
acestora, care poate genera în paralel amplificarea fenomenului de apoptoză în 
timpul conservării.  

Analiză prin microscopie 
optică a fibroblastelor de 
şoarece (NCTC, clona 929) 
cultivate în suport de 
microbile de alginat de sodiu 
suplimentate cu SFB, HPL-p 
sau HPL-e, după 5 zile de 
cultivare (20x) şi  microscopie 
de fluorescenţă şi coloraţie 
pentru viabilitate Live/Dead 
(30x) 
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5. Se impune, în același scop, compararea unor extracte din mai multe plante și 
efectuarea în paralel cu analiza prin citometrie în flux de teste biochimice, cum 
ar fi % de hemoliză, dozarea ATP-ului, etc. 

6. În urma iradierii eritrocitelor cu laser de nivel scăzut , λ=465 nm (roșu) și 
λ=600 nm (albastru) și a aplicării testelor noastre de citometrie în flux pentru 
aprecierea comparativă a calităţii sângelui conservat, s-au constatat efecte 
benefice precum: următoarele efecte benefice precum: i) îmbunătaţirea 
viabilităţii, ii) reducerea cu aprox. 50% a externalizării de fosfatidilserina, iii) 
conservarea mai bună a formei discocitare, efecte direct proporţionale cu doza 
şi timpul iradierii. 

7. Iradierea laser de joasă frecvență poate constitui o modalitate de întinerire a 
sângelui destinat transfuziei, cu evitarea tuturor complicaţiilor produse în 
special la politransfuzaţi în special a efectului imunosupresor şi a 
complicaţiilor de tip infecţios, continuarea cercetărilor pe această direcție, 
inclusiv in vivo putând conduce la aplicarea ulterioară a acestei tehnici în 
conservarea sângelui. 

8. Cercetările efectuate pentru înțelegerea mecanismelor la nivel celular de 
adaptare a organismelor la condiții extreme,  pe model eritrocitar au 
demonstrat o influență clară asupra viabilității eritrocitelor prin scăderea 
acesteia ceea ce semnifică o îmbătrânire mai rapidă a eritrocitelor.  Este greu 
de precizat care dintre factorii climatici a cauzat această schimbare de 
viabilitate eritrocitară. 

9. În adaptarea organismului, creşterea numarului de reticulocite pare a fi un 
mecanism compensatoriu pentru înlocuirea eritrocitelor scoase din circulație 
printr-un mecanism de îmbătrânire rapidă, evidențiat prin diminuarea 
viabilității eritrocitelor rămase în circulație. 

10. Rezultatele preliminare obţinute pe model eritrocitar ex vivo de la organisme 
umane supuse unor conditii extreme vor fi corelate  în viitor cu alți parametri 
hematologici uzuali (hematocrit, MCV, număr hematii și reticulocite, etc.) 
determinați într-un laborator de hematologie clinică și cu o analiză pe un 
număr mai mare de organisme. 

11. Cercetările întreprinse, prin conținutul științific al temei (subiectul fiind 
neabordat pe plan științific internațional) permit obținerea unor progrese în  
înțelegerea mecanismelor de adaptare la nivel celular în condiții extreme și 
implicit, cu posibile aplicații viitoare de îmbunătăţire a vieţii şi sănătăţii 
populaţiei în general. 

12. Impactul de adaptare la condițiile de viață din Antarctica asupra parametrilor 
hematologici, în particular asupra biologiei hematiilor umane poate fi la nivel 
morfologic, fiziologic sau molecular, iar înțelegerea acestora poate avea 
aplicații practice în conservarea sângelui, respectiv în adaptarea condițiilor de 
păstrare a acestora, respectiv crioconservare, conservare la frig, 4 °C, presiune, 
etc.  

13. Noutatea şi importanţa rezultatelor obţinute deschide în viitor perspectiva 
utilizării modelării matematice prin formularea unui design „experimental” pe 
un model mixt în vederea validării statistice a celor două ipoteze: i) HO: 
viabilitatea eritrocitară nu este influenţată de schimbările climaterice şi ii) H1: 
viabilitatea eritrocitară este influenţată de schimbările climaterice, care sa aibă 
atât variabile meteorologice cât şi biologice. 

14. Cercetările noastre au demonstrat avantajele şi valabilitatea utilizării 
eritrocitelor umane pentru evaluarea citotoxicității nanoparticulelor și 
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interacțiilor celulă-nanoparticule. Analiza fenomenului de apoptoză 
eritrocitară şi determinarea viabilităţii celulare cu Calceină-AM constituie 
metode rapide şi deosebit de sensibile în aprecierea toxicităţii 
nanoparticulelor.  

15. Determinarea toxicității nanoparticulelor reprezintă o arie largă de 
investigație, unde acest nou model celular își demonstrează avantajele, până în 
prezent cele mai folosite sisteme fiind culturile celulare de origine non-umană 
care necesită dotări și cheltuieli de întreținere a culturilor. 

16. Cercetările comparative de utilizare a HPL-e (lizat obţinut din concentrat 
plachetar expirat) cu HPL-p (lizat din concentrat plachetar proaspăt) şi cu SFB 
ca suplimente de creştere a culturii de fibroblaste de șoarece (NCTC, clona 
929) au evidenţiat posibilitatea utilizării HPL-e fie ca substitut de SFB sau ca 
supliment în mediul de cultură clasic ce conduce la o creştere semnificativă a 
proliferării datorată probabil prezenţei unor factori care nu se găsesc in SFB. 
HPL-p prezintă avantajul de a conferi o protecţie asemanătoare SFB-ului dar 
fără a furniza inhibitori proteolitici si risc de contaminare virală.  

17. Obținerea HPL din plachete ajunse la limita duratei de conservare în centrele 
de transfuzii precum și posibilitatea stocării acestora la -80° C asigură 
îndeplinirea criteriilor stricte de securitate, cum ar fi cele aplicate produselor 
din sânge, asigurând sterilitatea și stabilitatea condițiilor de depozitare 
precum şi trașabilitatea completă a produsului de la donare la utilizarea de 
către pacient.   

18. Obţinerea unui suport 3D (scaffold) din microbile de alginat conţinând HPL-e 
pentru cultivarea celulelor s-a dovedit în urma cercetărilor a reprezenta un 
biomaterial nou, valoros cu preţ de obţinere scăzut utilizabil în medicina 
reconstructivă şi regenerativă. 

19. Atât HPL cât și gelul plachetar obținute fac obiectul unei cereri de brevet OSIM 
nr. A/00510 din 19.07.2016 cu aplicaţii în chirurgia regenerativă și domeniul 
medicinei dentare clinice, în cabinetele de chirurgie plastică și estetică, 
înlocuind procedeul de obținere al PRP-ului autolog, consumator de timp și 
materiale sau imposibil de practicat în cabinetele mici.   

20. Ansamblul cercetărilor noastre se înscriu prin tehnicile noi de investigare 
(metode de citometrie în flux) şi rezultatele obţinute prin investigarea 
fenomenului de apoptoză eritrocitară sau plachetară în generarea leziunilor de 
stocare a componentelor sanguine în centrele de transfuzii, într-o direcţie 
modernă şi de mare actualitate de îmbunătăţire a calităţii produselor 
transfuzabile, de rezolvarea actualei crize de sânge şi de valorificare 
biotehnologică a celui mai valoros biomaterial sau medicament natural, 
respectiv sângele.  
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