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1. Stadiul actual al cunoașterii în domeniul terapiei
regenerativeToate bolile cunoscute până în prezent au o bază celulară - un defect apărut în replicarea celulară, înregenerarea și repararea tisulară – care să creeze un teren propice pentru dezvoltareaprocesului patologic. pt se poate afirma, teoretic, că orice boală poate fi tratată folosindcelule stem. Medicina regenerativă reprezintă procesul prin care se creează un ţesut funcţional, viabil şi serestabileşte sau înlocuieşte o funcţie a ţesutului sau organului afectat. Prin terapie celulară se înţelegeprocesul de transplantare a celulelor umane sau animale pentru înlocuirea sau repararea celulelor sauţesuturilor afectate (Nacu 2012).Conceptul de celule stem mezenchimale a căştigat multă popularitate în ultimul timp. Acest conceptîşi are originea la sfârsitul secolului al 19-lea când s-a emis ipoteza că anumite ţesuturi cum ar fi, sângele,pielea, au abilitatea de a se reînnoi de-a lungul vieţii unui organism chiar dacă aceste ţesuturi sunt compusedin celule cu durată scurtă de viaţă. Mulţi ani mai târziu, identificarea celulelor stem ca entităţi celulare adeschis noi orizonturi pentru dezvoltarea de metode de izolare a acestor celule din diferite ţesuturi. În 1960Friedentein şi colaboratorii au descris acest tip de celule în maduva osoasă, ca fiind diferite de celulele stemhematopoietice, sunt aderente în cultură, asemănătoare fibroblaştilor şi prezintă proprietăţi osteogenice. În1991 Caplan în paralel cu izolarea celulelor stem embrionare umane (ES), propune termenul de celule stemmezenchimale MSCs pentru acest tip de celule (Bianco şi colab, 2008).Celulele mezenchimale au fost izolate din foarte multe ar fi,splenic, pancreatic, renal, pulmonar și nervos. În utlimii ani, celulele mezenchimale din măduva osoasă și-MSCs si AT-MSCs) prezintă un mare potenlor de a se diferenîn condi in vitro (Mehrabani și colab., 2015).Celulele stem sunt definite ca fiind clonogene, având capacitatea de reînnoire şi diferenţiere în diferitelinii celulare. Calea lor de diferenţiere este unidirecţională, trecând prin diferite stadii până la stadiul decelulă diferenţiată. Diferenţierea celulelor stem adulte, s-a presupus a fi restricţionată doar la ţesutul din carecelulele stem rezidă (ex.: celulele stem hematopoietice generează celule sanguine, progenitoare hepatice(celule ovale) hepatocite şi colangiocite). În ultimii ani s-a demonstrat că celulele stem pot să sară barieraliniară şi să se diferenţieze în alte tipuri de celule printr-un proces de transdiferenţiere. Modelul detransdiferenţiere a celulelor stem explică de ce celule stem din măduva osoasă sau sânge periferictransplantate, au fost regăsite în ţesuturi specifice de organ solid. Două mecanisme joacă un rol important înterapia celulară: eliberarea moleculelor de adezina şi citokine în mediul extracelular în ţesutul afectat şicreşterea concentraţiei de celule stem la nivelul ţesutului afectat (Korbling şi colab., 2003).

2. Scopul tezei de doctoratScopul cercetării în domeniul celulelor stem este de a oferi o alternativă pentru tratamentul diferitelorboli incurabile. Datorită controversei asupra modului de folosire a celulelor stem embrionare, oamenii deştiinţă s-au axat pe găsirea altor surse de celule stem, iar dintre sursele de celule stem descoperite până acumcel mai uşor de obţinut sunt celulele stem mezenchimale din ţesut de cordon ombilical şi din gelatinaWharton. mezenchimale cu unimens potenun răspuns puternic imun. Ele pot fi cultivate Deoarecemultiplicarea celulară este o caracteristică a majorităţii celulelor, citostaticele îşi exercită efectele toxiceasupra tuturor celulelor cu o rată rapidă de diviziune, inclusiv asupra celulelor germinale. S-a demonstrat căcitostaticele de tipul Vincristinei/Doxorubicinei produc un efect toxic asupra procesului gametogenezei lamasculi, iar scopul prezentului studiu a constat în demonstrarea potenmezenchimale izolate din oindusă.
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Cercetarea în domeniul celulelor stem prezintă un mare interes pentru lumea ştiinţifică datorităuriaşului lor potenţial terapeutic. Ţesutul de cordon ombilical reprezintă o sursă majoră de celule stem, atâtcelule din sânge de cordon ombilical cât şi celule din matricea ţesutului de cordon ombilical. Aceste celulesunt capabile să se diferenţieze în alte tipuri celulare. Oamenii de ştiinţă caută să descopere cât mai multe căide a folosi celulele stem mezenchimale pentru tratamentul ţesuturilor lezate şi înlocuirea celulelor bolnave.Este posibil a se izola celule stem mezenchimale din ţesut de cordon ombilical în cantităţi suficiente şiaceste celule pot fi cultivate foarte uşor; celulele obţinute demonstrează un fenotip asemănător fibroblaştilor.Pot fi înmulţite uşor prin cultură si induse prin diferiţi factori de creştere pentru a se diferenţia în alte tipuricelulare.
3. Izolare de celuleCercetările s-au efectuat în perioada martie 2013- septembrie 2014 în cadrul unei bănci familiale decelule stem din Bucureşti şi în cadrul Disciplinei de Reproducţie Animală a Facultăţii de Medicină VeterinarăCluj-Napoca.Fragmentele de ţesut (de aproximativ 12-16 cm lungime) au fost recoltate steril în sala de naşteri decătre medicul ginecolog procesarea probelor s-a realizat în 12 ore de la recoltare.

Fragmentele de ţesut au fost incizate longitudinal cu ajutorul unui bisturiu şi s-au îndepărtatvasele de sânge (cele două artere şi vena), apoi ţesutul a fost mărunţit (prin scarificare) împreună cu gelatinaWharton în fragmente de 1 mm³. După adăugare mediu de cultură (DMEM, 20% FBS, 5%,  Pen/Srep, 0.1%, L-glutamine, 0.1%  (Sigma-Aldrich)), centrifugare, separare şi adăugare de amestec de freezing (DMEM (SigmaAldrich), DMSO 10% (Wak Chemie), fragmentele de ţesut s-au repartizat în criotuburi sterile şi au fostcongelate treptat , apoi păstrate în azot lichid pană la transport pe gheaţă carbonică la catedra de Reproducţiea Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj Napoca.Pentru izolarea celulelor prin cultură, criotuburile cu ţesut din cordon ombilical au fost îndepărtate dinazot lichid și au fost incubate în baie marină la temperatura de 37˚C  și au fost supuse unui tratamentenzimatic (Collagenase tip II ) pentru obţinerea suspensiei celulere. Celulele izolate au fost cultivate în plăciT25 în mediul de propaare (DMEM, 20% FBS, 5%,  Pen/Srep, 0.1%, L-glutamine, 0.1%  (Sigma-Aldrich)).Probele au fost incubate la temperatura de 37evaluate după 48 de ore la microscopul în fază inversată (Nikon, Eclipse), urmărind gradul de atașarecelulară. Schimbarea mediului și implicit a fragmentelor tisulare a fost îndepărtată după 72h. Monitorizareaculturilor celulare s-a efectuat odată cu schimbarea mediului de cultură din trei în trei zile. Începând cu ziua a5-a s-au observat schimbări morfologice, cu predominan -aobservat creşterea semnificativă a numărului de celule cu aspect fusiform şi poligonal, ceea ce evidenţiazăcaracterul mezenchimal al acestor celule (fig 1).

Fig.1  Aspectul coloniilor (stanga - la 5 zile de cultura 100 X; dreapta – la 10 zile de cultura 100X)(original)
Fig.1  Colonies appearance (at 5 and 10 days of culture 100X)(original)Primul pasaj s-a realizat la 15 zile de la izolare la o confluenţă de aproximativ 60-70%. În acest scopcelulele au fost tratate enzimatic utilizând solu -EDTA (Sigma-Aldrich).După centrifugare, evaluarea concentraPentru evaluare celulele izolate au fost detaşate folosind tripsină, spălate cu PBS şi apoi marcate cuanticorpi monoclonali specifici (FITC, PE,) iar analiza a fost efectuată cu citometrul de flux FACS Canto II. Celpuţin 20000 de evenimente au fost achiziţionate. Celulele au fost marcate cu anticorpi specifici dupăprotocolul producătorului BD Biosciences, USA.
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După mai mulţi autori celulele stem mezenchimale se identifică după o listă lungă de markeri desuprafaţă, cum ar fi: CD9, CD29, CD44, CD54, CD61, CD63, CD71, CD90, CD97, CD98, CD99, CD105, CD106,CD146, CD155, CD166, CD276 si CD304, rămânând negative la marcarea cu CD14, CD34, CD45 şi CD133.Anumiţi markeri sunt specifici pentru celulele stem mezenchimale din ţesut adipos, alţii pentru celulele stemmezenchimale din măduva osoasă şi alţii pentru celulele stem mezenchimale din ţesut de cordon ombilicalcum ar fi: CD9, CD29, CD44, CD73, CD90 (Nery şi colab., 2013).Prin evaluarea histogramelor obţinute cu ajutorul soft-ului FACS Diva se poate confirma faptul căcelulele din suspensia celulară exprimă un caracter multipotent mezenchimal deoarece sunt CD44+, CD90+,CD105+ şi CD45-, CD34- (Fig. 2).

Fig. 2 Analiza Facs Canto II a celulelor stem izolate pentru CD44, CD90, CD105 (original)
Fig. 2 Canto II FACS analysis of stem cells isolated CD44, CD90, CD105 (original)

4. Obţinerea modelului animalPrezentul studiu a demonstrat acţiunea toxică a două citostatice, Doxorubicina şi Vincristina asupratesticolului de şoarece, respectiv asupra funcţiei de spermatogeneză. Şoarecii cu toxicitate indusă au fostfolosiţi apoi ca model animal pentru evaluarea potenţialului regenerativ al celulelor stem fetale.Pentru obselecta -4 luni şi greutate 25-30 g, din rasa CD1.Pentru evaluarea efectelor toxice ale Doxorubicinei şi Vincristinei şi efectul protector al celulelorstem mezenchimale umane izolate din ţesut de cordon ombilical s-au efectuat analize histologice de la nivelultesticolelor, după sacrificarea şi necropsierea acestora.Animalele au fost  fost împărţiţe în trei loturi experimentale după cum urmează:
- Lotul I (M) considerat lot martor format din 10 şoareci cărora li s-a administrat pe cale parenterală(I.P.) ser fiziologic la 12h, 72h şi după 7 zile.
- Lotul II (Dox) alcătuit din 10 şoareci cărora li s-a administrat pe cale parenterală (I.P.) Doxorubicin

(Dox), în doza de 10 mg/kgc, în zilele D0, D3. La 24 ore după prima administrare de Doxorubicină laanimalele din acest lot li s-a administrat intraperitoneal celulele huMSCs. La 7 zile, li s-au administratde asemenea huMSCs intratesticular.
- Lotul III (Vin) format din 10 şoareci cărora li s-a administrat pe cale parenterală (I.P.) Vincristină, îndoza de 10 mg/kgc, în zilele D0, D3. La 24 ore după prima administrare de Vincristină la animaleledin acest lot li s-a administrat intraperitoneal celulele huMSCs. La 7 zile li s-au administrat deasemenea huMSCs intraperitoneal.În vederea evaluării citotoxicităţii, animalele au fost sacrificate la 24 h după prima administrare deDoxorubicină şi Vincristină. Au fost recoltate probe din testicole pentru examenele histologice. Probele aufost fixate cu o soluţie de formol 10%, pH 7, timp de 24 h după ce au fost incluse în parafină. Cu ajutorulmicrotomului Leica s-au efectuat secţiuni de 5-6 µm. După deparafinare, secţiunile s-au etalat pe lamehistologice, au fost hidratate în băi de alcool absolut 96% şi apoi colorate. S-a efectuat coloraţia Hematoxilină-Eozină (H&E) pentru diferenţierea tipurilor celulare şi coloraţia Tricrom-Masson (T&M) pentru observareaselectivă a fibrelor musculare, fibrinei, colagenului şi elementelor celulare. La examenul histopatologic, încazul ambelor loturi, atât cel tratat cu Doxorubicină cât şi cel tratat cu Vincristină,  s-au inregistrat modificărila 24 h de la administrarea citostaticelor. Lotul tratat cu Vincristină la 24 h arată un testicol cu edem marcat şistază precum şi depleţie multifocală  de celule germinale şi degenerarea lor cu prezenţa apoptozei. Tubiiseminiferi indică absenţa spectrului normal al celulelor germinale (Fig. 3 şi 4).
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Fig. 3 Lot tratat cu Doxorubicina la 24 h de la administrare (stanga - tubi seminiferi 400X; dreapta – testicol 100X)(original)
Fig. 3 Doxorubicin treated group at 24 hours after administration (left – seminiferous tubules 400X; right– testicle

100X)(original)

Fig. 4 Lot tratat cu Vincristina la 24 h de la administrare (stanga – tubi seminiferi 400X; dreapta – epididim 400X)(original)
Fig. 4 Vincristine treated group at 24 hours  after administration (left – seminiferous tubules 400X; right – epididymis

400X)(original)

5. Terapie regenerativăDupă evaluare imuniofenotipică, celulele stem mezenchimale izolate prin cultură au fost administrate înmai multe etape pe cale parenterală (IP) la şoareci şi anume:1. Pentru lotul tratat cu Doxorubicină:
- La 24 h de la administrarea Doxorubicinei celulele s-au administrat în concentraţie de 1x10 6celule/animal
- La 7 zile în concentraţie de 1x10 5 celule/animal2. Pentru lotul tratat cu Vincristină:- La 24 h de la administrarea Vincristinei celulele s-au administrat în concentraţie de 1x10 6celule/animal
- La 7 zile în concentraţie de 1x10 5 celule/animalIn prezentul studiu, administrarea de celule mezenchimale umane la şoarecii trataţi cu Doxorubicină şiVincristină, se asociază cu creşterea numărului de spermatozoizi şi reapariţia spermatogenezei. Se poateobserva că celulele stem mezenchimale protejează ţesutul testicular de deteriorarea apoptotică indusă.S-a demonstrat recuperarea spermatogenezei după transplantul cu celule stem mezenchimale darmecanismul ramâne încă necunoscut. După unii autori (Lou şi colab 2007), există trei posibilităţi: fie celulelestem mezenchimale se diferenţiază în celule ţintă funcţionale prin intermediul condiţiilor de inducţie, fiecelulele stem secretă factori trofici care stimulează celulele stem endogene din nişă ceea ce duce larestabilirea functţionalitaăţii celulelor gazdă, sau celulele stem mezenchimale fuzionează cu celulelerezidente pentru a restabili funcţionalitatea celulelor afectate.La 7 zile de la administrarea celulelor stem mezenchimale umane (huMSCs), atât la lotul tratat cuDoxorubicină cât şi la lotul tratat cu Vincristină se observă celule germinale exfoliate la nivelul epididimuluiiar tubii seminiferi prezintă focal spermatogeneză incompletă (fig. 5 si fig. 6).
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- La 7 zile în concentraţie de 1x10 5 celule/animalIn prezentul studiu, administrarea de celule mezenchimale umane la şoarecii trataţi cu Doxorubicină şiVincristină, se asociază cu creşterea numărului de spermatozoizi şi reapariţia spermatogenezei. Se poateobserva că celulele stem mezenchimale protejează ţesutul testicular de deteriorarea apoptotică indusă.S-a demonstrat recuperarea spermatogenezei după transplantul cu celule stem mezenchimale darmecanismul ramâne încă necunoscut. După unii autori (Lou şi colab 2007), există trei posibilităţi: fie celulelestem mezenchimale se diferenţiază în celule ţintă funcţionale prin intermediul condiţiilor de inducţie, fiecelulele stem secretă factori trofici care stimulează celulele stem endogene din nişă ceea ce duce larestabilirea functţionalitaăţii celulelor gazdă, sau celulele stem mezenchimale fuzionează cu celulelerezidente pentru a restabili funcţionalitatea celulelor afectate.La 7 zile de la administrarea celulelor stem mezenchimale umane (huMSCs), atât la lotul tratat cuDoxorubicină cât şi la lotul tratat cu Vincristină se observă celule germinale exfoliate la nivelul epididimuluiiar tubii seminiferi prezintă focal spermatogeneză incompletă (fig. 5 si fig. 6).
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Fig. 3 Lot tratat cu Doxorubicina la 24 h de la administrare (stanga - tubi seminiferi 400X; dreapta – testicol 100X)(original)
Fig. 3 Doxorubicin treated group at 24 hours after administration (left – seminiferous tubules 400X; right– testicle

100X)(original)

Fig. 4 Lot tratat cu Vincristina la 24 h de la administrare (stanga – tubi seminiferi 400X; dreapta – epididim 400X)(original)
Fig. 4 Vincristine treated group at 24 hours  after administration (left – seminiferous tubules 400X; right – epididymis

400X)(original)

5. Terapie regenerativăDupă evaluare imuniofenotipică, celulele stem mezenchimale izolate prin cultură au fost administrate înmai multe etape pe cale parenterală (IP) la şoareci şi anume:1. Pentru lotul tratat cu Doxorubicină:
- La 24 h de la administrarea Doxorubicinei celulele s-au administrat în concentraţie de 1x10 6celule/animal
- La 7 zile în concentraţie de 1x10 5 celule/animal2. Pentru lotul tratat cu Vincristină:- La 24 h de la administrarea Vincristinei celulele s-au administrat în concentraţie de 1x10 6celule/animal
- La 7 zile în concentraţie de 1x10 5 celule/animalIn prezentul studiu, administrarea de celule mezenchimale umane la şoarecii trataţi cu Doxorubicină şiVincristină, se asociază cu creşterea numărului de spermatozoizi şi reapariţia spermatogenezei. Se poateobserva că celulele stem mezenchimale protejează ţesutul testicular de deteriorarea apoptotică indusă.S-a demonstrat recuperarea spermatogenezei după transplantul cu celule stem mezenchimale darmecanismul ramâne încă necunoscut. După unii autori (Lou şi colab 2007), există trei posibilităţi: fie celulelestem mezenchimale se diferenţiază în celule ţintă funcţionale prin intermediul condiţiilor de inducţie, fiecelulele stem secretă factori trofici care stimulează celulele stem endogene din nişă ceea ce duce larestabilirea functţionalitaăţii celulelor gazdă, sau celulele stem mezenchimale fuzionează cu celulelerezidente pentru a restabili funcţionalitatea celulelor afectate.La 7 zile de la administrarea celulelor stem mezenchimale umane (huMSCs), atât la lotul tratat cuDoxorubicină cât şi la lotul tratat cu Vincristină se observă celule germinale exfoliate la nivelul epididimuluiiar tubii seminiferi prezintă focal spermatogeneză incompletă (fig. 5 si fig. 6).
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Fig. 5 Lot tratat cu huMSCs la 7 zile de la administrarea Vincristinei.( stanga- Epididim 400 X; centru – tubi seminiferi 400X;
dreapta – vas deferent 400X)(original)

Fig. 5 huMSCs group treated 7 days after administration of Vincristine.( left- Epididymis 400 X; center – seminiferous tubules
400X; right – vas deferens 400X)(original)

Fig. 6 Lot tratat cu huMSCs la 7 zile de la administrarea Doxorubicinei.( stanga- tubi seminiferi 400 X; dreapta – epididim
400X)(original)

Fig. 6  huMSCs group treated 7 days after administration of Doxorubicin.( left- seminiferous tubules 400 X; right – epididymis
400X)(original)Incepând cu ziua 21 de la administrarea huMSCs la lotul tratat cu Doxorubicină, preparatelehistopatologice arată spermatogeneză prezentă (fig. 7).

Fig. 7 Lot tratat cu huMSCs la 21 zile de la administrarea Doxorubicinei (stanga- tubi seminiferi 400X; dreapta – tubi seminiferi
100X)(original)

Fig. 7 huMSCs group treated 21days after administration of Doxorubicin (left- seminiferous tubules 400X; right – seminiferous
tubules 100X)(original)Lotul tratat cu Vin/MSCs, după 30 zile evidenţiază o morfologie normală a tubilor seminiferi şi a celulelorSertoli, tubii seminiferi având epiteliul în diferite stadii de dezvoltare a spermatogenezei.  Lotul tratat cuDoxorubicină la 30 de zile de la administrarea celulelor stem mezenchimale prezintă foarte rari corpireziduali în lumenul tubilor seminiferi şi spermatogeneza prezentă (fig. 8).

Fig. 8 Tubi seminiferi 400X (stanga - lot tratat cu huMSCs la 30 de zile de la administrarea Vincristinei; dreapta - lot tratat cu
huMSCs la 30 de zile de la administrarea Doxorubicinei)(original)

Fig. 8 Seminiferous tubules 400X (left - huMSCs group treated 30 days after administration of Vincristine; right - huMSCs group
treated 30 days after administration of Doxorubicin)(original)
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Din studiul literaturii de specialitate reiese că anumite citostatice au efect toxic asupra funcţiei despermatogeneză şi este necesară efectuarea unor teste pentru a demonstra acţiunea toxică a acestorsubstanţe. Cele mai sensibile celule la acţiunea unor citostatice sunt cele aflate în faza de diviziune mitoticăsau de sinteză ADN. În procesul de dezvoltare structurală şi de maturare a celulelor germinale, cel maiimportant rol îl joaca celulele Sertoli. Aceste celule sunt cel mai afectate de citostatice (Pop R. 2010).Apoptoza (moartea celulară) este un proces prin care celulele sistematic îşi inactivează, îşidezasamblează si îşi degradează propriile componente structurale şi funcţionale pentru desăvârşireapropriului lor deces. Acest proces reprezintă unul din semnele primordiale ale efectului genotoxic la niveltesticular. La nivelul testicolului de şoarece atât Doxorubicina cât şi Vincristina produc un efect apoptotic lanivelul spermatocitelor aflate în diviziune meiotică (Hou şi colab. 2005). Datorită abilităţii lorimunomodulatorii, reînnoirii şi capacităţilor lor de diferenţiere, MSCs promit a fi agenţii terapeutici idealipentru tratamentul cardiomiopatiilor, nefropatiilor, diabetului şi altor afectiuni. Faţă de alte tipuri de celulestem, celulele stem mezenchimale prezintă avantajul în uzul terapeutic prin abilitatea lor de migrare la loculleziunii, au efect imunosupresiv puternic şi prezintă o mai bună siguranţă după administrarea intravenoasăalogenică. Reprezintă de asemenea un agent terapeutic eficient în managementul infertilităţii. (VijayalakshmiVenkatesan şi colab., 2014).Abilitatea celulelor stem de a interacţiona cu celulele gazdă este mediată de interacţiunea citokine-factori de creştere şi receptorii lor. Un număr mare de diverse citokine şi factori de creştere este secretat decătre celulele tumorale. Deoarece celulele mezenchimale din cordonul ombilical şi alte tipuri de celulemezenchimale exprima receptori pentru citokine şi factori de creştere pe suprafaţa lor, ele migrează cătrelocul de producere a factorilor de creştere şi a citokinelor prin determinarea gradientului citokinelor. Celulelemezenchimale din cordonul ombilical exprimă INF+β (Interferon β) în cantitate suficientă capabil să producămoartea celulelor canceroase în cancerul de sân şi cancerul bronhoalveolar atât in vitro cât şi in vivo.Abilitatea de grefare a cestor celule şi de interacţiune cu ţesuturile inflamatorii şi abilitatea lor tumoricidă, lerecomandă a fi candidatul ideal în terapia cancerului (Dae Won Kim şi colab., 2013).Nu se cunosc încă mecanismele prin care celulele mezenchimale previn efectul citotoxic, dar, secunosc efectele antiinflamatoare şi imunomodulatoare ale acestor celule. Celulele stem mezenchimale (MSCs)inhibă proliferarea limfocitelor in vitro şi prelungesc rata de supravieţuire a grefei in vivo.
6. Concluzii şi recomandăriÎn urma procedurilor de izolare a celulelor stem mezenchimale din ţesut de cordon ombilical putemconcluziona următoarele:1. protocolul de crioconservare a fragmentelor de ţesut imediat după recoltare reprezintă o metodăde stocare rapidă (şi cu risc scăzut de contaminare) în banca de celule stem. Probele de ţesutcrioconservat pot fi ulterior decongelate (indiferent de perioada de depozitare) şi cultivatepentru izolarea celulelor stem mezenchimale, iar ulterior pot fi folosite pentru regenerarea deorgane sau restabilirea unor funcţii fiziologice Aceste celule au evidenţiat caracterulmezenchimal fiind aderente la placa de cultură, modificându-şi forma la 5 zile în cultură şiexprimă următorii markeri de suprafaţă: CD44+, CD90+, CD105+  (markeri specifici pentrucelulele mezenchimale);2. în urma cercetărilor efectuate privind evaluarea potenţialului regenerativ al celulelor stemmezenchimale din ţesut de cordon ombilical asupra liniei seminale a şoarecilor expuşi laVincristină şi Doxorubicină putem concluziona:

 în prezentul studiu, administrarea de celule mezenchimale umane la şoarecii trataţi cuDoxorubicină şi Vincristină, se asociază cu creşterea numărului de spermatozoizi şireapariţia spermatogenezei. Se poate observa că celulele stem mezenchimale protejeazăţesutul testicular de deteriorarea apoptotică indusă. De asemenea, celulele stemmezenchimale produc modificări histopatologice în testicolul de şoarece şi pot fi o sursăimportantă pentru tratamentul regenerativ, sau tratarea infertilităţii;
 la examenul histopatologic, în cazul ambelor loturi, atât cel tratat cu Doxorubicină cât şi celtratat cu Vincristină,  s-au înregistrat modificări la 24 h de la administrarea citostaticelor.Lotul tratat cu Vincristina la 24 h arată un testicol cu edem marcat şi stază precum şi
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depleţie multifocală  de celule germinale şi degenerarea lor cu prezenţa apoptozei. Tubiiseminiferi indică absenţa spectrului normal al celulelor germinale;
 ambele grupuri tratate cu citostatice arată atrofie tubulară difuză, cu necroza difuză aductelor spermatice, descreşterea masivă a spermatozoizilor, vacuole intraepiteliale, aplaziacelulelor germinale din tubii seminiferi şi este prezentă ruptura membranei bazale,vacuolizarea, edemul, fibroza ţesutului interstitial şi peritubular. Degenerarea şi atrofia s-adetectat în anumiţi tubi seminiferi şi în lumenul tubular se constată absenţaspermatozoizilor;
 deasemenea, reducerea numărului de spermatozoizi, edemul, apoptoza celulară şi prezenţaspermatogenezei incomplete mergând până la absenţa totală a spermatogenezei, la şoareciitrataţi cu Doxorubicină şi Vincristină, s-a demonstrat efectul toxic al citostaticelor folosite şis-a obţinut un model animal pentru testarea celulelor mezenchimale fetale;
 după administrarea Doxorubicinei la 24 h se constată modificări la nivelul epididimului,prezenţa edemului şi stazei testiculare; tubii seminiferi indică absenţa focală a spectruluinormal al celulelor germinale şi prezenţa apoptozei celulare;
 la 7 zile de la administrarea celulelor stem mezenchimale umane (huMSCs), atât la lotul lotultratat cu Vincristină cât şi la lotul tratat cu Doxorubicină, se observă celule germinaleexfoliate la nivelul epididimului iar tubii seminiferi prezintă focal spermatogenezaincompletă;
 lotul tratat cu Doxorubicină la 7 zile de la administrarea celulelor stem mezenchimale umaneprezintă rari corpi reziduali atipici către lumenul tubilor seminiferi şi prezenţaspermatogenezei;
 începând cu ziua 21 de la administrarea huMSCs la lotul tratat cu Doxorubicină, preparatelehistopatologice arată spermatogeneză prezentă;
 lotul tratat cu Vin/huMSCs, după 30 zile evidenţiază o morfologie normală a tubilorseminiferi şi a celulelor Sertoli, tubii seminiferi având epiteliul în diferite stadii de dezvoltarea spermatogenezei;
 lotul tratat cu Doxorubicină la 30 de zile de la administrarea celulelor stem mezenchimaleprezintă foarte rari corpi reziduali în lumenul tubilor seminiferi şi spermatogeneză prezentă;
 în mod normal cordonul ombilical este aruncat după naştere dar, reprezintă o sursăimportantă de celule stem mezenchimale. Recomandăm stocarea ţesutului de cordonombilical alături de sângele de cordon ombilical în biobancă de celule stem publică sauparticulară;
 recomandăm procedeul rapid de procesare şi stocare a ţesutului de cordon ombilical, careprezintă risc scăzut de contaminare în biobanca de celule stem şi aceste fragmente de ţesutpot fi ulterior cultivate in vitro. Alături de sângele de cordon ombilical celulele mezenchimalecare pot fi izolate din ţesut de cordon ombilical reprezintă o sursă importantă de celule stemmezenchimale care pot fi folosite cu succes în terapia celulară (regenerare tisulară);
 recomandăm ca la punerea în cultură a fragmentelor de ţesut să se folosească un mediu cucompoziţie asemănătoare mediului de freezing (folosit la congelarea fragmentelor);
 recomandăm tehnica de citometrie de flux pentru imunofenotiparea celulelor stemmezenchimale şi evidenţierea caracterului lor mezenchimal, în special pentru trei markerispecifici: CD44, CD90 şi CD105;
 recomandăm folosirea celulelor stem mezenchimale izolate din ţesut de cordon ombilicalalături de tratamentul citostatic pentru ameliorarea efectelor toxice a medicamentelorcitostatice asupra funcţiei diferitelor organe.
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