
1 

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI 

MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

TRANSPLANTUL HETEROLOG DE CELULE 

STEM MEZENCHIMALE MURINE CA 

ALTERNATIVĂ TERAPEUTICĂ ÎN 

OSTEOPOROZA INDUSĂ EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC 

PROF. DR. IOAN ŞTEFAN GROZA  
  DOCTORAND 

ILEA  IOANA CRISTINA  

 
 
 

CLUJ-NAPOCA 

2013 

SCOPUL LUCRĂRII 



2 

Osteoporoza este o tulburare metabolică, caracterizată prin scăderea 

conținutului mineral și a densității minerale osoase, oasele devenind mai poroase 

(Jagelaviciene E. și Kubilius R., 2006). Principalele cauze implicate în apariția 

osteoporozei sunt: deficitul de estrogeni, înaintarea în vârstă a populației, 

tulburări genetice, dezechilibre nutriționale și sedentarismul. Diagnosticul și 

prevenția sunt dificil de realizat, deoarece în stadiile incipiente, această tulburare 

scheletică nu evoluează cu simptome vizibile, motiv pentru care este considerată 

„o boală epidemică silențioasă” (Cooper C. și col., 2011).  

Datorită patogenezei multifactorile, terapia medicamentoasă curentă pe 

bază de biofosfați (Black D.M. și col., 2006), agenți anabolici osoși și hormonali 

nu oferă o recuperare eficientă, devenind impedios necesară îmbunătățirea 

acesteia cu agenți terapeutici noi (Mulder J.E. și col., 2006). În prezent, cea mai 

inovativă, promițătoare, și provocatoare terapie alternativă este reprezentată de 

terapia regenerativă pe baza celulelor stem mezenchimale (MSCs) (Teitelbaum 

S.L., 2010). 

În vederea introducerii terapiei celulare în practica curentă este esențială 

obținerea unor modele animale accesibile efectuării studiilor experimentale. În 

prezent, sunt caracterizate diferite modele animale, incluzând: primate, câini, 

iepuri, șobolani, șoareci, etc. (Turner S.A., 2001). Cu toate acestea, există 

numeroase necesități și limitări datorate problemelor de etică în ceea ce privește 

utilizarea anumitor specii, precum și dificultăți de diagnostic în cazul utilizării 

animalelor de laborator, în special la specia murină. 

Având în vedere aceste aspecte, obiectivele principale ale prezentei teze 

de doctorat realizată pe parcursul a 4 ani în cadrul Disciplinei de Reproducție, 

Obstetrică și Ginecologie Veterinără Cluj-Napoca, au fost următoarele: 

 

 obținerea unui model animal murin cu osteoporoză severă, 

accesibil în toate laboratoarele de cercetare, prin evaluarea comparativă a două 

metode de inducere experimentală a osteoporozei: ovariectomie și ovariectomie 

asociată cu administrarea heparinei; 

 descrierea și cuantificarea modificărilor de formă și structură ale 

diafizei femurale vizibile pe imagini radiografice de înaltă rezoluție, prin analiza 

diferitelor variabile morfometrice și analiză fractală; 

 evaluarea unor tehnici de izolare și propagare in vitro a MSCs 

murine recoltate de la nivelul măduvei osoase hematogene și țesutului adipos 

inghinal, caracterizarea morfologică și funcțională a acestora, precum și 

evidențierea caracterului multipotent prin caracterizare fenotipică; 
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 evaluarea gradului de grefare al MSCs în urma transplantului 

heterolog sistemic și a potențialului terapeutic al acestora pe model animal 

murin cu osteoporoză severă. 

 

MATERIALE ŞI METODE 

Cercetările s-au efectuat în perioada octombrie 2009 – iunie 2013 în 

cadrul Disciplinei de Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie Veterinară a 

Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în colaborare cu cabinetului 

specializat pe imagistică dentară „SC. Dental digital expert”.  

În vederea obținerii modelului experimental murin cu osteoporoză severă, 

au fost utilizați şoareci din linia CD1. Loturile test au fost alcătuite din 24 femele 

supuse ovariectomiei, iar lotul Martor (n=12) a fost alcătuit din femele supuse 

timpilor operatori ai operației de ovarectomie, dar fără a se efectua excizia 

ovarelor. Ulterior, femelele ovariectomizate au fost randomizate în două loturi: 

lot OVX (n=12) și lot OVX-H (n=12), căruia i s-a administrat heparină (1U/gmc) 

timp de 64 zile.  

Evaluarea statusului metabolic pre-operator și post-operator s-a efectuat 

prin monitorizarea modificărilor masei corporale și efectuarea examenul 

biochimic al sângelui prin (dozarea Ca++, PO4 și ALP plasmatic cu 

spectofotometrul UV-VIS Screen Master Touch).  

Cuantificarea in vivo a modificărilor femurului s-a efectuat prin examen 

radologic în zilele 46, respectiv 85, completat de evaluarea parametrilor 

morfometrici: EAD (diametrul mediu extracortical, mm), MAD (diametrul mediu 

medular, mm) și MCI (indicele cortical mediu) și analiză fractală (dimensiune 

fractale, FD). Rezultatele obținute au fost analizate statistic.  

În ziua 85 s-a realizat sacrificarea loturilor experimentale și efectuarea 

analizei histologice. Secțiunile longitudinale de la nivelul femurului au fost 

colorate cu colorația Hematoxilină-Eozină (H-E).  

Pentru testarea MSCs ca alternativă terapeutică în osteoporoză, au fost 

caracterizate morfologic, funcțional și fenotipic celulele stem mezenchimale 

recoltate de la șoareci cosangvinizați masculi din măduva osoasă hematogenă și 

țesutul adipos inghinal.  

Caracterizarea celulelor stem izolate și cultivate s-a realizat prin evaluarea 

in vitro a capacității clonogenice și proliferative a MSCs la diferite pasaje, prin 

calcularea numărului de unități formatoare de colonii fibroblaste (CFU-Fs) și a 

numărului de dedublare celulară (NCD). 
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Evaluarea multilinearității s-a efectuat prin diferențierea pe trei lineaje 

specifice: osteogenic, condrogenic și adipogenic. Caracterizarea fenotipică a 

celulelor diferențiate s-a realizat prin tehnica RT-PCR, urmărindu-se evidențierea 

markerilor Osteopontin, Osteocalcin, Runx2 și Osterix (inducție osteogenică), 

Aggrecan și Type II Collagen (inducție condrogenică) și PPAR-ƴ2 și LPL 

(inducție adipogenică). 

În urma evaluarării caracterelor morfologice, funcționale și fenotipice ale 

celulelor stem recoltate din măduva osoasă hematogenă și țesut adipos inghinal, 

au fost utlizate în terapia celulară MSCs recoltate din măduva osoasă 

hematogenă.  

Pentru testarea potențialului terapeutic al liniei MSCs murine izolate s-au 

utilizat 36 femelele cu osteoporoză severă indusă conform protocolului prezentat 

anterior. Loturile OVX (n=18) și OVX-H (n=18) au fost randomizate astfel: lot 

OVX – C (n=12), OVX-H-C (n=12) au fost supuse transplantului heterolog pe 

cale intraperitoneală de MSCs nediferențiate (8,7 x 10
5
cel în100μl ser fiziologic), 

iar loturilor OVX-M (n=6), respectiv OVX-H-M (n=6) li s-a administart 

intraperitoneal 100 μl ser fiziologic. 

Înaintea efectuării transplantului, linia de celule a fost caracterizată 

fenotipic prin tehnica RT-PCR pentru evaluarea expresiei markerului c-kit, 

specific MSCs multipotente. Gradul de grefare al MSCs în urma inoculării 

intraperitoneale s-a evaluat prin marcarea intranucleară a celulele transplantate cu 

BrdU (5-bromo-2-deoxyuridină). 

Identificarea post-transplant a grefării MSCs marcate cu BrdU s-a efectuat 

prin sacrificarea a câte trei femele din loturile OVX-C și OVX-H-C la 7 zile, 

respectiv 14 zile. Probele de sânge, splină și măduvă osoasă hematogenă au fost 

analizate prin citometrie în flux, utilizând aparatul BD FACS Canto II.  

Monitorizarea dinamicii osteoporozei post-transplantul MSCs s-a efectuat 

prin examen radiologic (ziua 0, 32 și 64). Imaginile obținute au fost analizate 

conform protocolului prezentat anterior. 

Sacrificarea loturilor experimentale s-a realizat în ziua 64 post-transplant. 

Identificarea celulelor MSCs inoculate (izolate de la masculi) s-a realizat prin 

tehnica PCR, unde s-a urmărit evidențierea cromozomului Y în organismul 

femel.  

Modificările histologice la nivelul femurului și vertebrelor lombare au 

fost evaluate pe secțiuni decalcificate colorate cu Hematoxilină-Eozină (H-E). 
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În urma efectuării operației de ovariectomie bilaterală prin flanc la 

șoricioică, procentul de recuperare a fost de 100%, fără apariția complicațiilor 

ulterioare.  

Evaluarea periodică a masei corporale a relavat o creștere statistic 

semnificativă în cadrul lotului OVX atât în ziua 46, cât și în ziua 85 (36.40 ± 

2.35 g, respectiv 38.60 ± 2.16 g) comparativ cu loturile Martor (32.40 ± 1.51 

[p<0.05], respectiv 34.60 ± 2.51 [p<0.001]) și OVX-H (31.71 ± 3.87 g [p<0.05], 

respectiv 33.28 ± 3.98 g [p<0.001]). 

Valorilor Ca++ și PO4 s-au încadrat în limitele fiziologice caracteristice 

speciei (Ca++: 7.1-10.1 mg/dl, PO4: 5.7-9.2 mg/dl), atât la lotul Martor, cât și la 

loturile OVX și OVX-H pe tot parcursul perioade experimentale. 

 Administrarea heparinei timp de 64 zile la lotul OVX-H a determinat 

scăderea statistic semnificativă a ALP plasmatic în zilele 46 și 85 (119.77 ± 

11.01 U/l, respectiv 112.29±5.90 U/l, [p<0.001]) comparativ cu loturile Martor 

(141.80 ± 14.71 U/l [p<0.05], respectiv 141.53±10.23 U/l [p<0.001]) și OVX 

(134.90 ± 9.82 U/l [p<0.001], respectiv 133.65±6.87 U/l [p<0.001]) ca urmare a 

scăderii activității și numărului osteoblastelor. 

 Examenul radiologic efectuat la 46, respectiv 85 zile de la inițierea 

experimentului a relevat prezența modificărilor patologice de formă și structură 

osoasă la loturile test (OVX și OVX-H) comparativ cu lotul Martor (fig. nr. 1). 

 
Fig. nr. 1 – Aspecte morfologice și structurale evidențiate 

radiografic la specia murină (original) 
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Examul radiologic efectuat la 46 de zile, a relevat, atât la lotul OVX (fig. 

nr. 1B), cât și la lotul OVX-H (fig nr. 1C), modificări discrete la nivelul 

epifizelor proximală și distală (o ușoară scădere a radiopacității), comparativ cu 

lotul Martor (fig. nr. 1A). Modificările de formă au fost mai accentuate în special 

la nivelul diafizei femurale, unde aspectul „gâtuit” al diafizei a fost vizibil atât la 

lotul OVX, cât și la lotul OVX-H. De menționat este faptul că modificările de 

formă sunt mult mai accentuate la lotul OVX-H. 

Modificări severe ale formei diafizei s-au înregistrat în ziua 85 a 

examinării radiologice, aspectul „gâtuit” al osului fiind mult mai bine evidențiat, 

la ambele loturi OVX (fig. nr. 1D), OVX-H (fig. nr. 1E).O leziune nou 

identificată a fost prezența formațiunilor radioopace asemănătoare bulelor de 

săpun în interiorul cavității medulare (linii de armare).  

Cuantificarea modificărilor de formă prin analiză morfometrică a relevat 

în ziua 46 a examinării creșterea semnificativă a EAD (p<0.01) doar la lotul 

OVX-H (1.608±0.19 mm) comparativ cu lotul Martor (1.404±0.03 mm), 

indicând pierderea mult mai rapidă a densității și rezistenței osoase în cazul 

asocierii deficitului de estrogeni și heparinei. În ziua 85, creșterea semnificativă a 

valorii EAD la loturile test (OVX: 1.639±0.15 mm [p<0.001] , OVX-H: 

1.782±0.10 mm [p<0.001]) comparativ cu lotul Martor (1.404±0.03 mm), cât și 

diferența semnificativă între lotul OVX-H și OVX (p<0.05) sugerează faptul că 

deformarea de compresiune a fost mult mai rapidă și accentuată consecutiv 

efectului cumulativ al deficitului de estrogeni și heparinei (grafic nr. 1.). 

 
Grafic nr. 1. – Variația EAD la loturile Martor, OVX și OVX-H 
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Creșterea semnificativă a MAD (p<0.001) la lotul OVX-H în ambele 

perioade de examinare (1.085±0.10 mm, respectiv 1.185±0.07 mm) comparativ 

cu lotul Martor (0.897±0.06 mm) și lotul OVX (0.946±0.10 mm) sugerează 

extinderea timpurie (la 46 zile) a cavității medulare la femelele heparinizate și 

menținerea severității leziunii pe tot parcursul tratamentului cu heparină; la lotul 

OVX (1.117±0.14 mm), acestă leziunie a fost confirmată statistic (p<0.001) 

numai în ziua 85 (grafic nr. 2.). 

 
Grafic nr. 2. – Variația MAD la loturile Martor, OVX și OVX-H 

 

Calcularea MCI nu a permis caracterizarea modificărilor patologice la 

nivel cortical, în nici una din perioadele examinării radiologice (p>0.05), fie 

datorită dimensiunii reduse a animalelor examinate, fie datorită sensibilității 

reduse a examenului radiologic în ceea ce privește detectarea modificărilor 

osoase corticale (grafic nr. 3). 

 
Grafic nr. 3. – Variația MCI la loturile Martor, OVX și OVX-H 
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Cuantificarea modificărilor de structură a cavității medulare prin analiză 

fractală a relevant creșterea semnificativă (p<0.001) a FD doar în ziua 85 a 

examinării la lotul OVX-H (1.61±0.04) comparativ cu loturile Martor 

(1.49±0.04) și OVX (1.50±0.05), ceea ce sugerează faptul că modificările texturii 

osoase au fost mult mai accentuate consecutiv efectului asociat al deficitului de 

estrogeni și heparinei (grafic nr. 4.). 

 
Grafic nr. 4. – Variația FD la loturile Martor, OVX și OVX-H 

 

Examenul histologic efectuat în ziua 85 a confirmat diagnosticul de 

osteoporoză, fiind în corelație cu rezultatele examenului radiologic, analizei 

morfometrică și fractală.  

Atât la lotul OVX (fig nr. 2.B), cât și la lotul OVX-H (fig. nr. 2.C), s-a 

observat scăderea volumului de os trabecular și deformarea de compresiune la 

nivelul capului femural și a cartilajului de creștere (forma literei Z), comparativ 

cu lotul Martor (fig nr. 2.A). Aspectul neregulat al cortexului, precum și prezența 

trabeculelor în treimea mijlocie a cavității medulară la loturile OVX (fig. nr. 2.E) 

și OVX-H (fig. nr. 2.F) comparativ cu martorul (fig. nr. 2.D) sunt suportul 

histologic al liniilor de armare vizibile radiografic. Acest proces de trabeculizare 

este rezultatul proemineței osului spongios de la nivelul pereților cavității 

medulare, fiind unui mecanism de apărare al organismului. De remarcat a fost 

faptul că la lotul OVX-H leziunea a fost mult mai avansată comparativ cu lotul 

OVX. 
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Fig. nr. 2. – Aspecte histologice la loturile  Martor, OVX și OVX-H (original) 

Examinarea în detaliu a modificărilor patologice observate atât la lotul 

OVX, cât și la lotul OVX-H a relevat de asemenea prezența leziunilor 

microscopice caracteristice osteoporozei (fig. nr. 3). 

 
Fig. nr. 3. - Aspecte histologice caracteristice osteoporozei (original) 

În urma izolării și cultivării MSCs recoltate din măduva osoasă 

hematogenă s-au obținut populații celulare cu caractere morfologice specifice 
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MSCs (celulele fibroblast-like), atât în cazul culturii primare (P0) (fig. nr. 4.), cât 

și în urma efectuării pasajelor succesive (P1, P2, P3, P4 [fig. nr. 5.]). 

  
Fig. nr. 4. – Caracterele morfologice a MSCs 

la pasajul P0 (original) 

Fig. nr. 5. – Caracterele morfologice a 

MSCs la pasajul P4 (original) 

 Caracterizarea funcțională efectuată prin evaluarea potențialului clonogen 

(NCD) și a CFU-Fs la P4 (70% colonii fibroblast-like) a relevat prezența 

celulelor cu caracteristici specifice MSCs, timpul necesar dedublării populației 

celulare fiind de aproximativ 2-3 zile. 

 Izolarea celulelor din țesutul adipos inghinal prin metoda disocierii 

enzimatice a dus la obținerea unei populații celulare morfologic distinctă (celule 

cu aspect rotund, poligonal, largi, aplatizate) față de cea specifică ASCs, în 

cultură fiind prezente, atât în cazul culturii primare (A0, fig. nr. 6), cât și în 

cazul celor trei pasaje succesive (A0, A1 și A3).  

  
Fig. nr. 6. – Caracterele morfologice a ASCs 

la pasajul A0 (original) 

Fig. nr. 7. – Caracterele morfologice a 

ASCs la pasajul A3 (original) 

 

 La pasajul A3 s-a remarcat de asemenea diferențierea osteogenică 

spontană (fig. nr. 7.). 
 Asocierea populației celulare heterogene cu diviziunea asimetrică, rata de 

proliferare extrem de crescută și apariția diferențierii spontane pe linie 
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osteogenică și adipogenică la pasajul A3, a sugerat izolarea celulelor 

progenitoare adipoase (APCs), și nu a celulelor ASCs. 
 Utilizarea disocierii enzimatice completată de disociere mecanică pentru 

izolarea ASCs din țesut adipos a dus la obținerea unei populații celulare cu 

caractere morfologice specifice ASCs la pasajul A’0 (fig. nr. 8.). 

Heterogenitatea populației celulare la finalul pasajelor succesive (A’1, A’2 și 

A’3 [fig. nr. 9.]), creșterea ratei de proliferare (NCD) și rezultatele testului CFU-

Fs (20% colonii fibroblast-like) a sugerat imposibilitatea utilizării acestora 

pentru testarea multilinearității. 

  

Fig. nr. 8. – Caracterele morfologice a 

ASCs la pasajul A’0 (original) 

Fig. nr. 9. – Caracterele morfologice a 

ASCs la pasajul A’3 (original) 

Capacitatea multipotentă a MSCs recoltate din măduva osoasă a fost 

evidențiată prin diferențierea pe cele trei lineaje specifice (osteogenic, 

condrogenic și adipogenic) și caracterizare fenotipică a acestora prin tehnica 

RT-PCR (fig.nr. 10.). 

 

 
Fig. nr. 10. – Profilul electroforetic al fragmentelor specifice markerilor  
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celulari amplificați (original):  

A – Diferențiere osteogenică, B – Diferențiere condrogenică,  

C – Diferențiere adipogenică   

 

Analiza expresiei informației genice transmise prin ARNm a celulelor 

MSCs utilizate pentru testarea potențialului terapeutic în osteoporoza indusă 

experimental la specia murină, a confirmat expresia markerului c-kit, prin tehnica 

RT-PCR (fig. nr. 11).  

 

 

Fig. nr. 11. – Profilul electroforetic al 

fragmentelor G3PDH și c-kit (original) 

 

Benzile vizualizate pe gel la nivelul 

perechii de baze 214 corespund genei 

house-keeping și confirmă reușita 

reacției RT-PCR. 

 

Benzile corespunzătoare perechii 

de baze 1090 confirmă prezența genei c-

kit la nivelul MSCs. 

 

 

 

 

Evaluarea capacității de homing post-transplant a celulelor marcate cu 

BrdU, a fost demonstrată în probele de măduvă osoasă hematogenă, unde în ziua 

ziua 7 s-au identificat unui procent de 0.5% celulele BrdU pozitive la lotul OVX-

C și 0.6% lotul OVX-H-C, iar în ziua 14, 0.2% la ambele loturi. 

Monitorizarea evoluției osteoporozei prin examen radiologic post-

transplant, a evidențiat la lotul OVX-C (fig. nr. 12) în zilele 32 și 64 

îmbunătățirea aspectelor lezionale caracteristice osteoporozei. În schimb, la lotul 

OVX-M (fig. nr. 13), s-a constatat accentuarea aspectului de os gâtuit și 

modificarea aspectului cavității medulare. 
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Fig. nr. 12. – Aspectul modificărilor radiologice la lotul OVX-C după  

transplantul MSCs (original) 

   

Fig. nr. 13. – Aspectul modificărilor radiologice la lotul OVX-M după  

administrarea de ser fiziologic (original) 

În cazul lotului OVX-H-C (fig. nr. 14.), aspectele caracteristice 

osteoporozei s-au menținut în ziua 32 post-transplant, în ziua 64 observându-se o 

ușoară ameliorare a leziunilor. 
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Fig. nr. 14. – Aspectul modificărilor radiologice la lotul OVX-H-C  

după transplantul MSCs (original) 

La lotul OVX-H-M (fig.nr. 15), în ziua 32 s-a constatat agravare a 

deformării de compresiune, iar în ziua 64, un procent de 33% din animalele au 

prezentat complicații traduse prin apariția fracturilor diafizare, aspecte ce 

sugerează creșterea gradului de severitate al leziunilor osteoporotice. 

   
Fig. nr. 15. – Aspectul modificărilor radiologice la lotul OVX-H-M după 

administrarea de ser fiziologic (original) 
 

Efectuarea analizei morfometrice a permis aprecierea dinamicii evoluției 

modificărilor de formă vizibile radiografic la nivelul femurului în zilele 32 și 64 

post-transplant comparative cu ziua 0.  

La lotul OVX-M (grafic nr. 5.), diferența nesemnificativă statistic 

(p>0.05) între zilele 0, 32 și 64 în ceea ce privește valorile EAD a sugerat 

menținerea aspectului de os gâtuit al femurului la femelele netratate. Scăderea 

semnificativă a MAD în ziua 32 (0.8720 ± 0.14 mm, p<0.001), comparativ cu 
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ziua 0 (0.9932±0.06 mm) a sugerat reducerea dimensiunii cavității medulare ca 

urmare a proliferării rudimentelor de os trabecular de la nivelul pereților interni 

ai acesteia.  

Creșterea semnificativă a MAD în ziua 64 (0.9946 ± 0.05 mm, p<0.05) 

comparativ cu ziua 32 (0.8720 ± 0.14 mm), a relevat agravarea deformării de 

compresiune asociată cu scăderea rezistenței osoase. De asemenea, creșterea 

extrem de semnificativă a MCI în ziua 32 (0.3455 ± 0.07, p<0.001 ), față de ziua 

0 (0.2512 ± 0.03), precum și scăderea semnificativă în ziua 64 (0.2222 ± 0.05, 

p<0.01), indică continua modificare a structurii corticalei, caracteristică avansării 

leziunilor osteoporotice. 

 

  

Grafic nr. 5. – Parametri morfometrici  

la lotul OVX-M  

Grafic nr. 6. – Parametri morfometrici  

la lotul OVX-C 

În cazul lotului OVX-C (grafic nr. 6), supus terapiei celulare, scăderea 

semnificativă a EAD în ziua 64 (1.287 ± 0.09 mm ,p<0.05) comparativ cu ziua 0 

(1.343 ± 0.04 mm) sugerează reducerea grosimii diametrului extracortical, 

probabil asociat cu creșterea rezistenței osoase. Scăderea semnificativă a MAD în 

zilele 32 (0.8630 ± 0.08 mm, p<0.001) și 64 (0.8852 ± 0.10 mm, p<0.001) 

comparativ cu ziua 0 (1.062 ± 0.03 mm) asociată cu creșterea semnificativă a 

MCI în zilele 32 (0.3424 ± 0.05, p<0.001) și 64 (0.3139 ± 0.04, p<0.001) 

comparativ cu ziua 0 (0.2088 ± 0.03) denotă reducerea dimensiunii medularei și 

îmbunătățirea aspectelor lezionale caracteristice osteoporozei.  

În cazul lotului OVX-H-M (grafic nr. 7.), creșterea semnificativă a EAD 

în ziua 32 (1.501 ± 0.05201 mm, p<0.001) comparativ cu ziua 0 (1.320 ± 0.14 

mm) sugerează accentuarea aspectului de os gâtuit. Creșterea semnificativă a 

MAD în zilele 32 (1.127 ± 0.02 mm, p<0.001) și 64 (1.059 ± 0.10 mm) 

comparativ cu ziua 0 (0.9556 ± 0.14 mm), asociată cu scăderea semnificativă a 
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MCI în ziua 64 (0.2353 ± 0.06, p<0.05) comparativ cu ziua 0 (0.2791 ± 0.04) și 

variația EAD, sugerează că reducerea în grosime a corticalei se datorează atât 

prezenței deformării de compresiune, cât și pierderii delimitării nete dintre 

corticală și medulară ca urmare a proliferării trabeculelor în cavitatea medulară. 

La lotul OVX-H-C (grafic nr. 8.) s-a înregistrat creșterea semnificativă a 

EAD în ziua 32 (1.741 ± 0.08 mm, p<0.001) comparativ cu ziua 0 (1.629 ± 0.14 

mm) și menținerea unor valori aproximativ egale în ziua 64 (1.723 ± 0.07 mm) 

comparativ cu ziua 32. Aceeași tendință s-a observat și la MAD în ziua 32 post-

transplant. Scăderea semnificativă a MCI în ziua 32 (0.2497 ± 0.06, p<0.05) 

comparativ cu ziua 0 (0.2961 ± 0.04) și creșterea acestuia în ziua 64 (0.2906 ± 

0.03) sugerează aceeași evoluție ca și în cazul variabilelor EAD și MAD. 

  
Grafic nr.7. – Parametri morfometrici  

la lotul OVX-H-M 

Grafic nr. 8. – Parametri morfometrici 

 la lotul OVX-H-C 

Aceste rezultate indică faptul că deși deformarea de compresiune s-a 

accentuat în prima lună post-terapeutic, în perioada următoare s-a realizat o 

stopare a evoluției osteoporozei, înregistrându-se concomitent o ușoară tendință 

de îmbunătățire a caracterului lezional, evidențiată prin calcularea celor trei 

variabile morfometrice EAD, MAD și MCI. 

 

 

Evaluarea modificărilor structurale prin analiză fractală la lotul OVX-M, 

în zilele 32 și 64 comparativ cu ziua 0 nu a relevat , nici o diferență statistic 

semnificative a FD, ceea ce sugerează menținerea caracterului lezional specific 

osteoporozei (grafic nr. 9). 

La lotul OVX-C, scăderea semnificativă a FD în zilele 32 (1.495 ± 0.03, 

p<0.001) și în 64 (1.551 ± 0.07, p<0.001) comparativ cu ziua 0 (1.660 ± 0.003) 
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indică reducerea gradului de complexitate a țesutului analizat (îmbunătățire a 

caracterului leziunilor osteoporotice) (grafic nr. 9.). 

La lotul OVX-H-M, creșterea semnificativă FD în zile 32 (1.662 ± 0.008, 

p<0.001) și 64 (1.653 ± 0.03 p<0.001) comparativ cu ziua 0 (1.540 ± 0.04) indică 

creșterea gradului de complexitate al structurilor analizate corespunzătoare 

liniilor de armare nou formate (grafic nr. 10). 

În cazul lotului OVX-H-C nu s-a observat semnificație statistică între 

rezultatele FD calculate în ziua 32 (1.675 ± 0.01, p>0.05) și 64 (1.675 ± 0.006, 

p>0.05 ), comparativ cu ziua 0 (1.611 ± 0.01), ceea ce denotă că leziunile au fost 

comparabile post-transplant (grafic nr. 10.). 

 
 

Grafic nr. 9. – Dimensiunea fractală la 

loturile OVX-M și OVX-C 

Grafic nr. 10. – Dimensiunea fractală la 

loturile OVX-H-M și OVX-H-C 

Prin examinarea histologică a regiunii de interes ROI, situată în treimea 

mijlocie a diafizei femurale, s-au confirmat rezultatele obținute prin măsurători 

morfometrice și analiză fractală, realizate pe imaginile radiografice efectuate în 

ziua 64 a experimentului (fig. nr. 16). 
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Fig. nr. 10. – Aspecte histologice evidențiate la 64 zile 

post-transplant: A – Martor sănătos, B – Lot OVX-M, 

C – Lot OVX-C, D – Lot OVX-H-M, E- Lot OVX-H-C 

La nivelul vertebrelor lombare, examenul histologic a relevat agravarea 

leziunilor osteoporotice atât la lotul OVX-M (fig. nr. 11.) cât și la lotul OVX-H-

M (fig. nr. 13.), prin creșterea numărului lacunelor de resorbție cu osteoclaste 

active, scăderea volumului trabecular și apariția unor zone extinse de necroză la 

nivelul cartilajului de creștere.  

 

Fig. nr. 11. – Aspectul leziunilor caracteristice osteoporozei severe 

la lotul OVX-M (original) 
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Fig. nr. 12. – Aspectul modificărilor histologice evidențiate post-transplant  

la lotul OVX-C (original) 

La lotul OVX-C (fig. nr. 12.) și OVX-H-C (fig. nr. 14.) s-a observat 

prezența procesului de regenerare prin apariția unui număr crescut de vase 

sanguine de neoformație, creșterea numărului de osteoblaste inactive și active pe 

suprafața trabeculelor și reducerea zonelor de necroză de la nivelul cartilajului de 

creștere. Fenomenele  regenerative și activarea osteoblastelor au fost mai 

accentuatate în cazul lotului OVX-C. 

 

Fig. nr. 13. – Aspectul leziunilor caracteristice osteoporozei severe  

la lotul OVX-H-M (original) 
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Fig. no. 14. – Aspectul modificărilor histologice evidențiate post-transplant  

la lotul OVX-H-C (original) 

Identificarea MSCs provenite de la mascul la nivelul țesutului osos al 

femelelor prin tehnica PCR (evidențierea genei Sry de pe cromozomul Y) a 

demonstrat faptul că procesele regenerative identificate la loturile supuse 

transplantului MSCs au fost determinate de prezența acestora, confirmând 

potențialul regenerativ în osteoporoza indusă experimental pe model animal 

murin (fig. nr. 16.). 

 

Fig. nr. 16. – Profilul electroforetic al fragmentului de 722 pb corespunzător  

genei Sry (secvența 256-978) de pe cromozomul Y (original) 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 examenul radiologic de înaltă rezoluție a permis evidențierea 

modificărilor caracteristice osteoporozei în ziua 85 de la inițierea inducției; 

 analizei morfometrică a permis cuatificarea modificărilor de formă 

specifice osteoporozei, atât în ziua 46, cât și în ziua 85 a examinării;  

 analiza fractală a permis evidențierea modificărilor caracteristice 

osteoporozei doar în ziua 85 a examinării; 

 asocierea deficitului de estrogeni cu administrarea de heparină a 

determinat un stadiu mai avansat al osteoporozei; 

 izolarea și cultivarea celulelor recoltate din măduva osoasă 

hematogenă, a dus la obținerea unor populații celulare cu caractere specifice 

MSCs; 

 evidențierea caracterului multipotent al MSCs recoltate din măduva 

osoasă a confirmat posibilitatea utilizării lor în terapia regenerativă; 

  grefarea celulelor BrdU pozitive post-transplant a fost demonstrată la 

nivelul măduvei osoase hematogene; 

 examen radiologic completat de măsurători morfometrice și analiza 

fractală a permis cuantificarea aspectelor vizibile radiografic și monitorizarea 

evoluției osteoporozei; 

 examenul histologic al diafizei femurale și vertebrelor lombare a 

evidențiat prezența proceselor regenerative osoase la loturile supuse terapiei 

celulare; 

 identificarea MSCs provenite de la mascul la nivelul țesutului osos al 

femelelor tratate la 64 zile post-transplant a confirmat potențialul regenerativ al 

MSCs în osteoporoza indusă experimental pe model animal murin. 
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Recomandări 

 recomandăm utilizarea speciei murine ca model experimental pentru 

studiul osteoporozei, iar pentru obținerea unui stadiu avansat al bolii, propunem 

efectuarea ovariectomiei completată cu administratrea de heparină; 

 recomandăm utilizarea în terapia celulară a șoarecilor înrudiți genetic 

în vederea reducerii riscului de apariție a bolii GVHD (Graft-versus-host 

disease); 

 în vederea monitorizării evoluției osteoporozei, recomandăm utilizarea 

examenului radiologic asociat cu măsurătorile morfometrice și analiza fractală; 

 pentru standardizarea și introducerea unui protocol terapeutic în 

practica medicală curentă, recomandăm extinderea experimentului pe un număr 

mai mare de animale; 

 în cazurile severe de osteoporoză recomandăm creșterea numărului de 

celulele MSCs transplantate, administrarea repetată la diferite intervale de timp 

și prelungirea timpului de supraveghere a evoluției leziunilor la cel puțin 4-6 

luni.  
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