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SCOPUL TEZEI DE DOCTORAT 
 

Interesele lumii medicale faţă de terapia regenerativă cu celule stem adulte au devenit 
din ce în ce mai pregnante, având în vedere multiplele succese obţinute recent. Fie că este 
vorba de medicina umană sau de cea veterinară, de terapii autoloage, heterogeneice sau 
xenogeneice, eficacitatea terapiilor regenerative este de necontestat (Livingston Treena şi 
col., 2003; O`Shea K. Sue, 2001). 

Printre celulele stem adulte multipotente cu mari capacităţi de diferenţiere, 
multiplicare, propagare şi regenerare, se numără şi MSCs (celulele stem mezenchimale 
adulte), recunoscute ca prezentând proprietăţi regenerative atât pe linii ortodoxe (osteocite, 
condrocite, adipocite sau celule endoteliale) cât şi pe linii neortodoxe (celule neuronale, 
hepatocite etc.) (Qiling He şi col., 2007, Park S.S. şi col., 2012). 

Dacă măduva osoasă hematogenă reprezintă o sursă de celule stem binecunoscută 
deja în lumea medicală, sângele ombilical şi placenta la termen, considerate în trecut doar 
reziduuri medicale, câştigă din ce în ce mai mult teren în cercetările experimentale. Aceste 
surse importante de celule stem mezenchimale, sunt abordabile prin metode puţin sau deloc 
invazive (Panepucci R. A. şi col., 2004; Qiling He şi col., 2007), iar conservarea celulelor 
pe durată îndelungată prin constituirea de bănci de celule stem şi utilizarea lor în scop 
terapeutic devine o prioritate şi în medicina veterinară.  

 Importanţa speciei canine pentru societatea umană şi respectul câştigat de aceasta în 
timp, transformă câinii în candidaţi ideali pentru testarea metodelor de izolare a celulelor 
stem mezenchimale, cultivarea acestora şi propagarea în cultură, diferenţierea spre multiple 
linii celulare, crioconservarea în bănci celulare şi utilizarea lor în terapia regenerativă (Silva 
GV şi col., 2005, Ji-Hey Lim şi col., 2007).  

Cercetările din domeniul celulelor stem adulte şi embrionare de animale au constituit 
priorităţi relevante pentru colectivul Disciplinei de Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie 
Veterinară din Cluj-Napoca, iar, în acest context, a devenit impetuos un studiu legat de 
modurile de obţinere, izolare, cultivare, diferenţiere şi propagare a celulelor stem 
mezenchimale adulte la specia canină.  

 

Acest studiu complex, primul de acest gen efectuat în ţara noastră, realizat pe 
parcursul a şase ani de cercetări şi-a propus următoarele obiective:  
� evaluarea şi perfecţionarea unor metode de izolare a celulelor stem mezenchimale 
adulte canine din măduva osoasă hematogenă, sânge din cordonul ombilical şi placentă; 
� cultivarea, caracterizarea şi crioconservarea celulelor stem mezenchimale canine;  
� evaluarea multipotenţei şi multilinearităţii celulelor stem mezenchimale izolate; 
� testarea capacităţii de ”homing” a celulelor stem mezenchimale izolate, prin 
efectuarea transplantelor xenogeneice. 
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IZOLAREA, CULTIVAREA ŞI CRIOCONSERVAREA CELULELOR STEM 
CANINE DIN M ĂDUVA OSOASĂ HEMATOGEN Ă  

 
 

Importanţa măduvei osoase hematogene, ca şi sursă principală de celule stem 
mezenchimale, alături de celulele stem hematopoetice, ne-a determinat să includem în 
cercetările de faţă un capitol legat de posibilităţile de obţinere şi izolare a acestor celule la 
specia canină.   

 
Obiectivele capitolului de faţă au fost constituite din: 

� evaluarea comparativă a eficacităţii obţinerii aspiratelor medulare canine din diferite 
surse; 
� testarea unor metode de izolare a celulelor stem mezenchimale din aspiratele 
medulare; 
� identificarea celulelor stem mezenchimale din aspiratele medulare canine şi 
crioconservarea acestora. 
 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate în cadrul Biobazei şi Laboratorului de Cercetare al 

Disciplinei de Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie Veterinară Cluj-Napoca, în perioada 
noiembrie 2007 – aprilie 2012 pe nouă căţei clinic sănătoşi.  Locurile de elecţie testate au 
fost humerusul proximal, femurul proximal şi paleta iliacă.   

Aspiratele medulare au fost prelevate în seringi prevăzute cu mediu de spălare cu 
următoarea compoziţie: DMEM-LG (Sigma-Aldrich™), 10% FCS (Sigma-Aldrich™), 1% 
glutamină (Sigma-Aldrich™), 1% amestec de antibiotice (Sigma-Aldrich™), 1% aminoacizi 
neesenţiali (Gibco®), heparină 5U/ml (Sigma-Aldrich™). 

Au fost testate trei metode de izolare: tratarea cu soluţie Hank’s şi clorură de amoniu 
0,84% (protocoalele I şi III), prin schimbări repetate de mediu (protocoalele II şi IV) 
precum şi izolarea pe baza gradientului de densitate cu soluţia Histopaque 1077 
(protocoalele V şi VI). 

De asemenea a fost testată eficacitatea a două medii de cultură, pe bază de DMEM 
(protocoalele III, IV şi V) şi  α MEM (protocoalele I, II şi VI).   

Celulele au fost congelate şi păstrate la -196oC, iar după decongelare au fost analizate 
în ceea ce priveşte viabilitatea.  
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Figura nr.1 Reprezentarea schematică a protocoalelor de lucru I, II şi III 

 

    
Figura nr.2 Reprezentarea schematică a protocoalelor de lucru IV, V şi VI 

   
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

În urma intervenţiilor de puncţie medulară efectuate, s-au prelevat câte şase probe a 3 
ml de la fiecare animal, obţinându-se un total de 18 ml aspirat medular/animal. Numărul 
total de probe testate a fost de 54, respectiv un total de 162 ml aspirat medular.  

În primele zile de cultivare, în cazul utilizării protocoalelor de lucru II şi IV (Fig. 3) 
s-a constatat persistenţa hematiilor, acestea fiind îndepărtate pe parcursul cultivărilor prin 
schimbarea mediului. Primele modificări de formă constatate la nivelul celulelor medulare 
ataşate au fost reprezentate de alungirea acestora şi tendinţa de expandare pe suprafaţa plăcii 
de cultură. Aceste modificări s-au observat cel mai devreme la două zile de cultivare în 
cazul protocoalelor de lucru I şi VI (3), celulele izolate şi cultivate prin protocoalele II, III, 
IV şi V, prezentând modificări de formă începând cu ziua a 3-a de cultivare. 
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Protocol I 

 
Protocol IV 

Fig. nr.3 Aspectul celulelor stem medulare în plac

Apariţia celulelor izolate sau a grupurilor celulare 
de confluare, a fost remarcată
patru zile, în cazul protocoalelor de lucru
supuse protocolului de lucru 
fibroblastiform, au continuat s
celulele supuse protocoalelor
abia la 9 zile, în cazul celule

 

 
Protocol I 

 
Protocol IV 

Fig. nr.4. Aspectul celulelor stem medulare în plac
 

Viabilitatea celulară dup
85% pentru protocolul de lucru VI, 80% pentru protocolul I, 70% în cazul protocolului III, 
69% în cazul protocolului V, 65% pentru protocolul de lucru I
protocolului IV (Fig. nr. 4, T
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Protocol II 

 
Protocol V 

Aspectul celulelor stem medulare în placă, la 48 de ore de cultivare
 

izolate sau a grupurilor celulare cu aspect 
de confluare, a fost remarcată la trei zile de cultivare, pentru protocoalele de lucru

protocoalelor de lucru II, III şi V şi abia la cinci zile
supuse protocolului de lucru IV. Coloniile celulare mezenchimale, cu aspect 

au continuat să prolifereze, devenind distincte la 6 zile de cultivare
celulele supuse protocoalelor  I şi VI, la 7 zile, pentru cele din protocoalele

celulelor testate în cadrul protocolului IV. 

 
Protocol II 

 
Protocol V 

. Aspectul celulelor stem medulare în placă, după cel de

Viabilitatea celulară după decongelare, testată cu coloraţia Trypan
85% pentru protocolul de lucru VI, 80% pentru protocolul I, 70% în cazul protocolului III, 
69% în cazul protocolului V, 65% pentru protocolul de lucru II 

Tabel nr.1).  

 UTILIZÂND  

 
Protocol III 

 
Protocol VI 

la 48 de ore de cultivare 

cu aspect fusiform şi cu tendinţe 
protocoalele de lucru I şi VI, la 

i abia la cinci zile, în cazul celulelor 
celulare mezenchimale, cu aspect 

, devenind distincte la 6 zile de cultivare, pentru 
cele din protocoalele II, III şi V şi 

 
Protocol III 

 
Protocol VI 

ă cel de-al doilea pasaj 

ţia Trypan-Blue, a fost de 
85% pentru protocolul de lucru VI, 80% pentru protocolul I, 70% în cazul protocolului III, 

 şi doar 62% în cazul 
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Tabel nr 1  
Modificările celulare apărute în cultură 

Modific ările constatate 
(zile) 

Protocol  
I 

Protocol 
II 

Protocol 
III 

Protocol 
IV 

Protocol 
V 

Protocol  
VI 

Modific ări de formă 2  3 3 3 3 2 

Apari ţia celulelor fibroblastiforme 3 4 4 5 4 3 

Colonii celulare distincte 6 7 7 9 7 6 

Efectuarea 
pasajelor 

Pasajul 1 7 8 8 10 8 7 

Confluenţa 68%  57% 55% 52% 65% 70% 

Pasajul 2 
12  

 (7 + 5) 
14 

(8+6) 
15 

 (8+7) 
17 

(10+7) 
15 

(8 + 7) 
12 

(7 + 5) 

Confluenţa 70% 63% 60% 58% 66% 72% 

Pasajul 3 
17 

(7+5+5) 
19 

(8+6+5) 
20 

(8+7+5) 
22 

(10+7+5) 
20 

(8+7+5) 
17 

(7+5+5) 

Confluenţa 70% 65% 62% 60% 68% 72% 

Viabilitatea după decongelare 80% 65% 70% 62% 69% 85% 

Deviatia standard la viabiltate 3 3,317 4,472 3,464 3,674 5,523 

 

Studiul datelor obţinute privind confluenţa celulară şi viabilitatea după decongelare a 
relevat eficacitatea tehnicii de izolare a celulelor mononucleare pe baza gradientului de 
densitate utilizând soluţia Histopaque 1077 – Protocolul VI şi Protocolul V, urmată de 
metoda de izolare cu clorură de amoniu – Protocolul I şi Protocol III. Rezultatele obţinute 
relevă superioritatea mediului α-MEM pentru cultivarea BMSCs canine (protocoalele I, II şi 
VI) comparativ cu mediul DMEM-LG (protocoalele III, IV şi V).  

 

IZOLAREA CELULELOR STEM MEZENCHIMALE DIN SÂNGELE 
CORDONULUI OMBILICAL ŞI PLACENT Ă LA SPECIA CANIN Ă 

 

Placenta şi cordonul ombilical, considerate, până nu demult, deşeuri medicale fără 
valoare terapeutică, au dobândit o importanţă deosebită odată cu îmbunătăţirea tehnicilor de 
prelevare şi izolare a celulelor stem (Annas George, 1999), dovedindu-se cele mai valoroase 
surse de celule stem multipotente adulte, cu atât mai mult cu cât prelevarea acestora este 
neinvazivă şi uşor de realizat (Bailo M şi col., 2004; Chie-Pein Chen şi col., 2009, Zucconi 
Eder şi col., 2010).  

În acest context, s-a considerat oportună izolarea celulelor stem mezenchimale 
multipotente din sângele ombilical şi placentele canine la termen, alături de testarea 
posibilităţilor de cultivare in vitro a acestora, crioconservarea şi testarea viabilităţii după 
decongelare. Cercetările s-au axat spre următoarele direcţii prioritare: 
� evaluarea comparativă a eficacităţii unor tehnici de recoltare a sângelui ombilical şi 
placentelor de la specia canină, în urma intervenţiilor de histerotomie;  
� izolarea, identificarea, cultivarea şi evaluarea caracterelor culturale ale celulelor stem 
mezenchimale ombilicale şi placentare canine; 
� testarea viabilităţii celulare înainte şi după congelare.  
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MATERIAL ŞI METODĂ 

Izolarea celulelor stem mezenchimale de la nivelul sângelui ombilical canin 
 

Cercetările au fost efectuate în perioada noiembrie 2008 – martie 2012, utilizându-se 
sângele ombilical canin obţinut în urma intervenţiilor chirurgicale de histerotomie efectuate 
la 17 căţele, cu gestaţia la termen. , din rase diferite, în cadrul Disciplinei de Reproducţie, 
Obstetrică şi Ginecologie Veterinară a Facultăţii de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca.  

Au fost testate trei metode de recoltare a sângelui ombilical: aspirarea sângelui pe 
mediu de spălare, aspirarea în seringi cu heparină şi recoltarea prin stoarcerea cordonului 
ombilical în mediu de spălare. Probele recoltate au fost prelucrate utilizând soluţia 
Histopaque 1077. A fost testată eficacitatea a două medii de cultură pentru celule stem 
mezenchimale (Fig. nr 5):  

- mediul pe bază de DMEM-LG  (protocoalele I, III şi V); 
- mediul pe bază  de α MEM (protocoalele II, IV şi VI). 
 
Pentru a putea compara eficacitatea metodelor de recoltare a sângelui din cordonul 

ombilical precum şi a mediilor de cultivare, celulele sanguine ombilicale au fost prelucrate 
prin utilizarea a şase protocoale de lucru diferite.  

Congelarea celulelor s-a realizat în criotuburi, temperatura de păstrare în containerele 
cu azot lichid fiind de – 196oC.  Ulterior decongelării, celulele au fost evaluate în ceea ce 
priveşte viabilitatea. 

  
Figura nr. 5.  Protocoalele de lucru efectuate cu sânge ombilical 

 

 

Izolarea celulelor stem mezenchimale de la nivelul placentelor de câine 
 

Cercetările au fost efectuate în perioada mai 2011 – mai 2012, constând în prelevarea 
şi prelucrarea placentelor obţinute în urma intervenţiilor chirurgicale de histerotomie 
efectuate la 12 căţele, cu gestaţia la termen, în cadrul Disciplinei de Reproducţie, Obstetrică 
şi Ginecologie Veterinară a Facultăţii de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca.  
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După extragerea fetuşilor s-a recurs la prelevarea placentelor şi plasarea acestora în 
recipiente sterile, pregătite cu soluţie tampon fosfat (PBS) suplimentat cu antibiotic şi 
antimicotic 1%, pentru a fi transportate şi prelucrate în laborator.  Probele de placentă 
izolate au fost prelucrate prin două protocoale de lucru diferite, PL1 şi PL2. 

Protocolul de lucru PL1 (metoda disocierii enzimatice) s-a bazat pe mărunţirea 
mecanică a porţiunilor de placentă, tripsinizarea ţi filtrarea acestora urmate de tratarea cu 
soluţie de clorură de amoniu. Cultivarea s-a realizat în mediu complet pe bază de DMEM 
(Sigma-Aldrich™) cu F12 (Gibco®).  

Protocolul de lucru PL2 (metoda explantelor) mărunţirea porţiunilor de placentă, 
obţinându-se porţiuni (explante) de aproximativ 2 mm şi plasarea acestora în mediu de 
propagare pe bază de DMEM (Sigma-Aldrich™) suplimentat cu 10% FCS (Sigma-
Aldrich™). După fiecare pasaj, s-a efectuat testarea viabilităţii celulare. Crioconservarea 
celulelor s-a efectuat în criotuburi, în mediu de congelare cu DMEM – 30%, DMSO – 60% 
şi FCS 10%.  
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Izolarea şi cultivarea celulelor stem mezenchimale ombilicale 

În vederea izolării celulelor stem mezenchimale canine de la nivelul cordonului 
ombilical s-au recoltat 36 de probe a câte 2 ml de sânge ombilical, un total de 72 ml.  

Primele modificări de formă au fost observate la 2 zile (OV şi OVI), celule 
fibroblastiforme au fost observate la trei zile (OV şi OVI) iar colonii celulare distincte s-au 
putut observa începând cu ziua 5 (OVI) (fig. nr. 6). Analizele statistice ANOVA, utilizând 
testele Student-Newman-Keuls şi Tukey, ale ratelor confluenţei şi viabilităţii celulare au 
relevat diferenţe foarte semnificative statistic între toate protocoalele analizate (p < 0,0001). 
S-a remarcat eficacitatea sporită a metodei de recoltarea a celulelor stem mezenchimale 
canine din sângele ombilical prin stoarcere în eprubete sterile (protocoalele OV şi OVI). Cel 
mai eficient mediu de cultură s-a dovedit a fi cel cu α-MEM (protocoalele OII, OIV şi OVI), 
obţinând o confluenţă celulară de până la 70% şi o viabilitate după decongelare de până la 
85% (Protocolul OVI).  

Tabel nr 2  
Modificările celulare apărute în cultură 

Modific ările constatate 
(zile) 

Celulele 
OI 

Celulele  
OII 

Celulele  
OIII 

Celulele  
OIV 

Celulele  
OV 

Celulele  
OVI 

Modific ări de formă 3  3 3 3 2 2 

Apari ţia celulelor fibroblastiforme 5 5 5 4 3 3 

Colonii celulare distincte 7 7 7 6 6 5 

Efectuarea 
pasajelor 

Pasajul 1 8 8 8 7 7 6 

Confluenţa 52%  55% 60% 65% 68% 70% 

Pasajul 2 
15  

 (8 + 7) 
15 

(8+7) 
14 

 (8+6) 
13 

(7+6) 
12 

(7 + 5) 
11 

(6 + 5) 

Confluenţa 55% 60% 63% 65% 70% 70% 

Pasajul 3 
20 

(8+7+5) 
20 

(8+7+5) 
19 

(8+6+5) 
18 

(7+6+5) 
17 

(7+5+5) 
16 

(6+5+5) 

Confluenţa 60% 63% 65% 68% 70% 70% 

Viabilitatea după decongelare 70% 72% 76% 79% 80% 85% 
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Protocol OI 

 
Protocol OIV 

Figura nr. 6. Aspectul celulelor stem ombilicale 

Izolarea şi cultivarea celulelor stem mezenchimale placentare

În urma intervenţiilor chirurgicale de histerotomie, au fost prelevate
placente la termen. Fiecare prob
protocoale testate.  

În cazul protocolului PLI, s
accentuată la 4 zile de cultivare iar coloniile
realizat la 8 zile, urmat de cel de
Rata de confluenţă, la primul pasaj, a fost de 60%, la cel de
al treilea pasaj (Tabel 3).  

Evaluând comparativ cele dou
modificări de formă fiind observate la 3 zile
dobândit o bipolaritate accentuat
fibroblastiforme, cu tendinţă

Evaluarea transform
 
Primele modificări morfologice 
Apari ţia celulelor fibroblastiforme
Colonii celulare distincte 
Efectuarea pasajelor (zile)  

Pasajul 1 
Pasajul 2  
Pasajul 3  

Confluenţa (%)  
Pasajul 1 
Pasajul 2 
Pasajul 3 

Viabilitatea după decongelare
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Protocol OII 

 
Protocol OV 

 

. Aspectul celulelor stem ombilicale la cel de-al doilea pasaj

Izolarea şi cultivarea celulelor stem mezenchimale placentare
 

ţiilor chirurgicale de histerotomie, au fost prelevate
placente la termen. Fiecare probă fiind împărţită în două şi prelucrată

În cazul protocolului PLI, s-a observat apariţia celulelor fusiforme cu bipolaritate 
 la 4 zile de cultivare iar coloniile celulare distincte la 7 zile. Primul pasaj s

realizat la 8 zile, urmat de cel de-al doilea pasaj la 15 zile şi cel de-
ţă, la primul pasaj, a fost de 60%, la cel de-al doilea, 65% 

Evaluând comparativ cele două protocoale s-a remarcat eficien
ă fiind observate la 3 zile (aspect lăţit, dreptunghiular

dobândit o bipolaritate accentuată, apărând celule individuale sau g
fibroblastiforme, cu tendinţă de confluenţă.  

Evaluarea transformărilor şi viabilităţii celulelor stem placentare
Celulele PL1 

4 
ia celulelor fibroblastiforme 6 

7 

8 
 15 (8+7) 
 20 (8+7+5) 

60% 
65% 
70% 

ă decongelare 80% 

 UTILIZÂND  

 
Protocol OIII 

 
Protocol OVI 

al doilea pasaj 
 
 

i cultivarea celulelor stem mezenchimale placentare 

iilor chirurgicale de histerotomie, au fost prelevate 18 probe de 
şi prelucrată conform celor două 

ia celulelor fusiforme cu bipolaritate 
celulare distincte la 7 zile. Primul pasaj s-a 

-al treilea, la 20 de zile. 
al doilea, 65% şi 70% la cel de-

a remarcat eficienţa PL2, primele 
it, dreptunghiular). Treptat, celulele 

rând celule individuale sau grupuri celulare 

Tabel nr. 3.  
ii celulelor stem placentare 

Celulele PL2 
3 
3 
4 

5 
12 (5+7) 

17 (5+7+5) 

70% 
75% 
75% 
85% 
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Comparaţia statistică a celor dou

stem mezenchimale placentare PL1 
Tukey, a relevat diferenţe foarte semnificative între acestea, atât din punct de vedere 
confluenţei cât şi al viabilităţ

S-a remarcat eficacitatea metodei explantelor (protocol PL2), celulele prezentând o 
confluenţă la cel de-al treilea pasaj de 75±0,7% 

A    

Figura nr. 7. Uniformizarea aspectului celular la 

EVALUAREA CAPACIT ĂŢ

Studiul celulelor stem mezenchimale multipotente 
spre diferite linii celulare, dintre care se pot men
adipoasă sau cea nervoasă, constituie un subiect de importan
2010, Pall Emoke şi col., 2009, 

În prezentul capitol ne
obţinute de la nivelul măduvei osoase 
şi multilinearitatea lor. În acest scop s

− testarea multipotenţei celulelor stem mezenchimale canine izolate;

− evaluarea multilinearităţ

− testarea răspunsului celular la cultivarea în medii de induc

− evaluarea multipotenţ
propagare.  

 
MATERIAL ŞI METOD
În scopul evaluării caracterului stem 

izolate de la nivelul măduvei osoase 
fenotipică a acestora prin evaluarea expresiei genice OCT4, precum 
comportamentală prin evaluarea poten
adipoasă şi nervoasă în urma cultiv
 

Inducţia osteogenică  
În scopul evaluării capacit

osoasă a fost testată eficacitatea unui mediu osteoinductiv pe baz
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ia statistică a celor două protocoale pentru izolarea ş
stem mezenchimale placentare PL1 şi PL2, folosind testele Student

ţe foarte semnificative între acestea, atât din punct de vedere 
i al viabilităţii (p < 0,0001).   

a remarcat eficacitatea metodei explantelor (protocol PL2), celulele prezentând o 
al treilea pasaj de 75±0,7% şi o viabilitate de 85±1,8% (Tabel 3

 B 
. Uniformizarea aspectului celular la pasajul doi (a

 
EVALUAREA CAPACIT ĂŢII DE MULTILINEARITATE A CELULELOR STEM 

MEZENCHIMALE IZOLATE 
 

Studiul celulelor stem mezenchimale multipotente şi capacităţ
spre diferite linii celulare, dintre care se pot menţiona linia osoasă, cea cartilaginoas

ă, constituie un subiect de importanţă majoră
şi col., 2009, Malgieri Arianna şi col., 2010). 

În prezentul capitol ne-am propus testarea celulelor stem mezenchimale canine 
ăduvei osoase şi sângelui ombilical în ceea ce prive

i multilinearitatea lor. În acest scop s-au constituit următoarele obiective:

ţei celulelor stem mezenchimale canine izolate;

evaluarea multilinearităţii celulelor stem mezenchimale; 

spunsului celular la cultivarea în medii de inducţie nervoas

evaluarea multipotenţei după cultivarea celulelor stem mezenchimale în mediu de 

ŞI METODĂ 
ării caracterului stem şi a multipotenţei celulelor mezenchimale canine 

ăduvei osoase şi sângelui ombilical s-a recurs la caracterizarea 
 a acestora prin evaluarea expresiei genice OCT4, precum 

 prin evaluarea potenţialului de diferenţiere osoas
ă în urma cultivării celulelor în diferite medii specifice de induc

ării capacităţii de diferenţiere a celulelor stem mezenchimale pe linie 
ă eficacitatea unui mediu osteoinductiv pe bază de DMEM, preparat în 

 UTILIZÂND  

 protocoale pentru izolarea şi cultivarea celulelor 
i PL2, folosind testele Student-Newman-Keuls şi 

e foarte semnificative între acestea, atât din punct de vedere al 

a remarcat eficacitatea metodei explantelor (protocol PL2), celulele prezentând o 
i o viabilitate de 85±1,8% (Tabel 3, Fig. 7).   

 
(a-PL1 I, b-PL2) 

II DE MULTILINEARITATE A CELULELOR STEM 

apacităţile lor de diferenţiere 
ă, cea cartilaginoasă, cea 

ţă majoră (Zucconi Eder şi col., 

am propus testarea celulelor stem mezenchimale canine 
i sângelui ombilical în ceea ce priveşte multipotenţa 

toarele obiective: 

ei celulelor stem mezenchimale canine izolate; 

ţie nervoasă; 

varea celulelor stem mezenchimale în mediu de 

ei celulelor mezenchimale canine 
a recurs la caracterizarea 

 a acestora prin evaluarea expresiei genice OCT4, precum şi la caracterizarea 
ţiere osoasă, cartilaginoasă, 

rii celulelor în diferite medii specifice de inducţie.  

iere a celulelor stem mezenchimale pe linie 
ă de DMEM, preparat în 
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laborator (MOS). Celulele supuse osteoinducţiei au fost reprezentate de MOS1 (celule stem 
mezenchimale medulare) şi MOS2, celule stem mezenchimale din sângele ombilical. 
Inducţia condrogenică  

În scopul diferenţierii celulelor stem mezenchimale pe linie condrogenică s-a utilizat 
mediul de condroinducţie MCO , pe bază de DMEM –LG (Sigma-Aldrich™). Celulele stem 
supuse diferenţierii condrogenice au fost reprezentate de celulele MCO1, celule stem 
mezenchimale medulare, şi MCO2, celule stem mezenchimale din sângele ombilical. 
Inducţia adipogenică 

În scopul testării posibilităţilor de diferenţiere pe linie adipoasă, celule stem supuse 
inducţiei adipogenice au fost cultivate în mediul MAD . Mediul a fost preparat în laborator, 
având la bază mediul RPMI (Gibco®). Celulele stem supuse diferenţierii adipogenice au fost 
reprezentate de celulele MAD1 (celule stem mezenchimale medulare) şi MAD2 (celule stem 
mezenchimale din sângele ombilical). 
Inducţia nervoasă 

Capacitatea de diferenţiere pe linie nervoasă a celulelor stem mezenchimale canine 
izolate de la nivelul măduvei osoase şi sângelui ombilical a fost testată prin evaluarea 
răspunsului celular la stimulii neuroinductivi prin plasarea în două medii diferite de 
neuroinducţie: MNEA (având ca şi component pricipală mediul NEUROBASAL 
(Invitrogen™) şi MNEB , mediu preparat în laborator pe bază de ţesut cerebral de şobolan.  
Menţinerea celulelor stem în status nediferenţiat 

Pentru cultivarea celulelor stem în status nediferenţiat s-a utilizat mediul de propagare 
MP. Acesta a fost utilizat pe toată durata efectuării cercetărilor. În scopul testării expresiei 
genice, prin tehnica RT-PCR, a celulelor stem supuse diferenţierii, au fost testaţi primeri 
canini specifici, conform tabelului nr. 4.  

 

Tabel nr. 4  
Primerii testaţi în determinările RT-PCR 

Markeri Gena 
Secvenţa de primer 

 (5’-3’) 
Temp de 

aliniere oC 

Dimensiunea 
ampliconului 

 (pb) 

Stem OCT4* 
Forward GAGTGAGAGGCAACCTGGAG 

60 274 
Reverse GTGAAGTGAGGGCTCCCATA 

Osos 

OSTEOPONTIN 
 

ForwardCATATGATGGCCGAGGTGATAG 
60 114 

Reverse CAAGTGATGTGAAGTCCTCCTC 

OSTEOCALCIN* 
 

Forward GAGGGCAGCGAGGTGGTGAG 
64 134 

Reverse TCAGCCAGCTCGTCACAGTTGG 

Cartilaginos 
COL2A 

 
Forward GAAACTCTGCCACCCTGAATG 

60 156 
Reverse GCTCCACCAGTTCTTCTTGG 

Nervos 

BIII TUBULIN 
 

Forward GCACACTGCTCATCAACAAG 
58 357 

Reverse TCTTGCTCTCCTTCATGGA 

GFAP 
 

Forward CGAGTTACCAGGAGGCACTA 
58 277 

Reverse TCCACGGTCTTTACCACAAT 

NESTIN 
 

Forward GAGAACCAGGAGCAAGTGAA 
58 328 

Reverse TTTCCAGAGGCTTCAGTGTC 

Sursă bibliografică: Manish Neupane şi col., 2007, Stoica G. şi col., 2009,  Zucconi Eder şi col., 2010 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII
Celulele stem mezenchimale canine medulare 
Această expresie genică nu a mai fost identificat
celulele cultivate în mediu de propagare

In cazul diferenţierii osoase, la finalul cultiv
mineralizate, bogată în calciu, precum 
calciu a fost demonstrată prin colora
markerul osteopontin cât şi osteocalcin (fig. nr.12).

În ceea ce priveşte diferen
medulare şi din sângele ombilical, celulele au dobândit o morfologie aplatizat
de aglomerare (Fig. nr. 9). Fenotipul condrocitar a fost demonstrat 
markerului specific COL2A la 156pb (Fig. nr. 13).  

 

L1- ladder, L2 – celule stem mezenchimale medulare, L3 
celule medulare diferenţiate osos, L4 

mezenchimale din sângele ombilical, L5 
celule ombilicale diferenţ

Fig. nr. 8. Expresia genei Oct4 înaintea induc
osoase şi ulterior acesteia

 

Fig. nr. 9. Coloraţia celulelor MCO1 
cu Alcian-Blue
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ŢII  
Celulele stem mezenchimale canine medulare şi ombilicale izolate au exprimat gena

ă nu a mai fost identificată după diferenţiere, în schimb s
celulele cultivate în mediu de propagare (Fig. nr. 8 şi nr. 13). 

ţierii osoase, la finalul cultivării s-a constatat prezen
ă în calciu, precum şi a nodulilor osteogenici. Apari

ă prin coloraţia Alizarin-Red (Fig. nr.11). Celulele au exprimat atât 
şi osteocalcin (fig. nr.12). 
şte diferenţierea condrogenică a celulelor stem mezenchimale 

i din sângele ombilical, celulele au dobândit o morfologie aplatizat
(Fig. nr. 9). Fenotipul condrocitar a fost demonstrat 

arkerului specific COL2A la 156pb (Fig. nr. 13).   

 
celule stem mezenchimale medulare, L3 – 

ţiate osos, L4 – celule stem 
mezenchimale din sângele ombilical, L5 – ladder, L6 – 

celule ombilicale diferenţiate osos 

. Expresia genei Oct4 înaintea inducţiei 
şi ulterior acesteia 

 

Fig. nr.11 Coloraţ
celulelor MOS1 

Fig. nr. 12 Expresia Osteopontin la 114 pb 
Osteocalcin la 134 pb în cazul celulelor MOS2

ţia celulelor MCO1  
Blue 

 UTILIZÂND  

au exprimat gena OCT4. 
, în schimb s-a păstrat la 

a constatat prezenţa matricei celulare 
i a nodulilor osteogenici. Apariţia depozitelor de 

(Fig. nr.11). Celulele au exprimat atât 

 a celulelor stem mezenchimale 
i din sângele ombilical, celulele au dobândit o morfologie aplatizată, cu tendinţe 

(Fig. nr. 9). Fenotipul condrocitar a fost demonstrat şi prin expresia 

 

 
Coloraţia cu Alizarin-Red a 
celulelor MOS1  

 

 
 

Expresia Osteopontin la 114 pb şi  
Osteocalcin la 134 pb în cazul celulelor MOS2 
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, 
Fig. nr. 10. Coloraţia Oil Red O a celulelor 

MAD1 cu evidenţierea lipidelor intracelulare

Fig. nr. 14. Celulele MNEA2 
săptămână de cultivare

 

În cazul celulelor supuse diferen
apariţia de vacuole lipidice, identificate prin 

Diferenţierea nervoasă
diferenţierii, cu creşterea în dimensiune a acestora. 
unor filamente lungi intercelulare (Fig.

Aceste modificări de forma au fost constatate în special în cazul celulelor stem 
cultivate în mediul MNEA
MNEA. Pentru celulele MNEB s

UTILIZAREA CELULELOR STEM MEZENCHIMALE CANINE ÎN CA DRUL 

Leziunile severe de compresiune medular
durată legate de paralizia parţ
locului leziunii din cauza demieliniz
funcţionale (Satake K şi col., 2004, 

Dezvoltarea unor noi strategii terapeutice în scopul trat
reprezintă o provocare majoră
mezenchimale medulare şi cele din sângele ombilical reprezint
alternativă de celule stem multipotente, fiind mult mai accesibile 
celulele stem neurale (Satake K 
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ţia Oil Red O a celulelor 

lipidelor intracelulare 
Fig. nr. 13 Expresia genei COL2A pentru 

celulele MCO2  şi OCT4 pentru celule MP2

 
MNEA2 în cea de-a treia 
ă de cultivare 

Fig. nr. 15 Evaluarea expresiei markerilor 
nervoşi în cazul cel MNEA2 

În cazul celulelor supuse diferenţierii pe linie adipoasă MAD1 şi MAD2, s
ia de vacuole lipidice, identificate prin coloraţia  Oil Red O (Fig. nr. 

ierea nervoasă s-a remarcat printr-o rotunjire accentuată
şterea în dimensiune a acestora. La trei săptămâni s

unor filamente lungi intercelulare (Fig. nr. 15).  
ări de forma au fost constatate în special în cazul celulelor stem 

cultivate în mediul MNEA. Markerii nestin şi GFAP au fost exprima
Pentru celulele MNEB s-a relevat doar expresia markerului Nestin

 
UTILIZAREA CELULELOR STEM MEZENCHIMALE CANINE ÎN CA DRUL 

TERAPIEI REGENERATIVE 
 

Leziunile severe de compresiune medulară determină frecvent deficite de lung
 legate de paralizia parţială sau completă, precum şi pierderea sensibilit

lui leziunii din cauza demielinizărilor, acestea contribuind la pierderile capacit
şi col., 2004, Hans S. Keirstead şi col., 2005).  

Dezvoltarea unor noi strategii terapeutice în scopul tratării acestui gen de patologie 
 o provocare majoră pentru neurologie (Satake K şi col., 2004)

mezenchimale medulare şi cele din sângele ombilical reprezintă
 de celule stem multipotente, fiind mult mai accesibile ş

Satake K şi col., 2004). 

 UTILIZÂND  

 
Expresia genei COL2A pentru 

OCT4 pentru celule MP2 

 
Evaluarea expresiei markerilor 

i în cazul cel MNEA2 şi MNEB2 

ă MAD1 şi MAD2, s-a evidenţiat 
Oil Red O (Fig. nr. 10)  

o rotunjire accentuată a celulelor supuse 
ă ămâni s-a constatat prezenţa 

ri de forma au fost constatate în special în cazul celulelor stem 
i GFAP au fost exprimaţi în cazul celulelor 

Nestin.  

UTILIZAREA CELULELOR STEM MEZENCHIMALE CANINE ÎN CA DRUL 

ă frecvent deficite de lungă 
i pierderea sensibilităţii posterior 

rilor, acestea contribuind la pierderile capacităţilor 
 

ării acestui gen de patologie 
şi col., 2004). Celulele stem 

i cele din sângele ombilical reprezintă o sursă terapeutică 
 de celule stem multipotente, fiind mult mai accesibile şi compatibile decât 
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În capitolul de faţă am încercat să atingem câteva puncte esenţiale legate de terapia 

regenerativă medulară xenogeneică cu celule stem mezenchimale medulare şi ombilicale 
canine: 

- crearea unui model experimental viabil de compresiune medulară; 
- efectuarea terapiei xenogeneice cu celule stem mezenchimale medulare şi 

ombilicale atât prin injectare locală cât şi prin injectare sistemică; 
- evaluarea neurologică a animalelor tratate; 
- evaluarea morfopatologică a loturilor de animale tratate; 
- identificarea gradului de grefare a celulelor stem canine injectate, la patru 

săptămâni post-lezional. 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Obţinerea modelului experimental de compresiune medulară 
 Cercetările experimentale prezentate în acest capitol au fost efectuate în perioada 
octombrie 2011 – iulie 2012 în cadrul Disciplinei de Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie 
Veterinară a Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.   

Leziunile de compresiune medulară s-a realizat pe 80 de şobolani adulţi din rasa 
Wistar, clinic sănătoşi, constând în aplicarea unor clipsuri de anevrism pe segmentele 
medulare de la nivelul vertebrelor toracale T10-T11 timp de 40 de secunde (Fig. nr. 16). 
Loturile de şobolani obţinute au fost în număr de opt (Fig. nr. 17, 18, 19):  
� Lotul ML0 – tratat local cu celule stem mezenchimale medulare în ziua leziunii; 
� Lotul ML7 – tratat local cu celule stem mezenchimale medulare la 7 zile de la leziune; 
� Lotul MIV7 – tratat sistemic cu celule stem mezenchimale medulare la 7 zile de la 
inducerea leziunii; 
�  Lotul OL7  - tratat local cu celule stem mezenchimale ombilicale la 7 zile de la leziune; 
� Lotul OIV7 - tratat sistemic cu celule stem mezenchimale ombilicale la şapte zile de la 
inducerea leziunii; 
� Lotul CL0 - tratat local cu PBS în ziua leziunii 
� Lotul CL7– tratat local cu PBS la şapte zile de la inducerea leziunii; 
� Lotul CIV7- tratat sistemic cu PBS la şapte zile de la inducerea leziunii. 
Post-operator, în vederea evitării respingerii grefei celulare, s-a efectuat administrarea 
zilnică de ciclosporinaă A (CyA) începând cu ziua -2 a transplantului celular.  
 

  
Fig. nr. 16 Menţinerea clipsului timp de 40 

de secunde 
Fig. nr. 17. Injectarea celulelor stem 

mezenchimale medulare la lotul ML7 
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Fig. nr. 18 Injectarea i.v. de sol PBS la 

lotul CIV7 
Fig. nr. 19. Injectarea locală de sol PBS la 

lotul CL7 
Metodele de evaluare neurologică utilizate  
Ulterior efectuării intervenţiei de inducere a compresiunii medulare, animalele au fost 
supuse la două tipuri de teste neurologice pentru a putea cuantifica evoluţia post-operatorie, 
şi anume testul deplasării în spaţiu deschis şi testul deplasării pe grilaj. De asemenea s-a 
evaluat reveniriea funcţiei urinare la parametrii normali. Rezultatele obţinute au fost 
interpretate statistic cu testul de analiză a varianţelor ANOVA, testele Student-Newman-
Keuls şi Tukey. 
 Extracţia de ADN celular 

În scopul evaluării grefării celulare după tratament s-a efectuat prelevarea 
segmentelor medulare la 28 de zile de la inducţia leziunii de compresiune medulară şi 
testarea prezenţei celulelor la nivelul segmentelor medulare incriminate prin identificarea 
ADN specific. Primerii utilizaţi pentru identificarea ADN canin a fost următorii: 
Dog-specific forward primer - DOGDIR 19 AATTGAATCGGGCCATGAA 
Dog-specific reverse primer - DOGINV 30 TCCTCTTGTGTTTTAGTTAAGTTAATCTG  
Utilizarea spectrofotometriei cu infraroşu (FT-IR) 

În vederea identificării ADN specific din celulele stem canine grefate la nivelul 
măduvei spinării de şobolani s-a recurs şi la tehnica spectrofotometriei cu infraroşu, tehnică 
prin care se obţin amprente spectrale specifice. S-a utilizat spectrofotometrul FT-IR JASCO 
4100. Din fiecare probă supusă analizelor utilizându-se câte 15µl de ADN. Spectrele au fost 
înregistrate în domeniul 400-4000 cm-1, cu o rezoluţie de 4 cm-1 de 256 de ori iar datele 
obţinute au fost analizate cu programul P.C. OriginPro 8. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Evaluarea neurologică a evoluţiei leziunilor de compresiune medulară 

 

În urma efectuării testelor neurologice în zilele 8, 12, 16. 20, 24 şi 28 post-lezional, 
asupra şobolanilor supuşi intervenţiei de compresiune medulară, s-au constatat evoluţii 
diferite în funcţie de lot şi de ziua evaluării.  
Evaluarea Basso, Beattie şi Bresnahan (BBB) 

Evaluarea şobolanilor în ceea ce priveşte deplasarea liberă conform testului BBB 
(Tabel nr.5) a relevat rezulate diferite la fiecare lot, notate conform scalei specifice. Cele 
mai mari scoruri s-au obţinut la loturile de şobolani trataţi local cu celule stem ombilicale şi 
medulare la 7 zile de la inducerea leziunii (ML7 şi OL7).  
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Scorurile acestora au prezentat diferenţe semnificativ statistice faţă de loturile tratate 

i.v. sau lotul tratat local la 0 zile, precum şi faţă de loturile martor. Rezultatele loturilor cu 
injectare intravenoasă (OIV7 şi MIV7) au fost mai slabe decât cele ale loturilor tratate prin 
injectare locală. Lotul ML0, tratat local cu celule stem mezenchimale medulare la 0 zile, a 
avut rezultate semnificativ mai slabe decât lotul ML7, tratat cu celule stem mezenchimale 
medulare la 7 zile post-lezional, dar mai bune decât loturile martor CL0 şi CL7. 

 

Tabel nr. 5.  
Scorurile obţinute de şobolani la testul BBB 

Cele mai slabe rezultate BBB s-au obţinut în cadrul loturilor martor CL0 şi CL7, 
tratate prin injectare locală de soluţie PBS la 0 şi 7 zile.  
 
Testarea deplasării pe grilaj 

Testul de deplasare pe grilaj a relevat rezultate asemănătoare testului BBB în ceea ce 
priveşte clasamentul loturilor. Lotul OL7 a prezentat cele mai bune rezultate, primii paşi 
corecţi observându-se la evaluarea de la 12 zile (Tabel nr. 6).  

În final, la evaluarea de la 28 de zile, au existat animale care au efectuat 6 paşi corecţi 
din 10, media la 28 de zile fiind 5,18. Nu s-au constatat diferenţe semnificative statistic între 
cele două loturi cu tratament local la 7 zile (ML7 şi OL7). S-au constatat diferenţe 
semnificative statistic între loturile cu tratament local la 7 zile şi loturile OIV7 şi MIV7 
precum şi faţă de lotul CL7 şi CIV7.  

Lot 

Numar zi postoperator  

Media 
BBB 

Ziua 8 Ziua 12 Ziua 16 Ziua 20 Ziua 24 Ziua 28 

Stân
g 

Drep
t 

Stân
g 

Drep
t 

Stân
g 

Drep
t 

Stân
g 

Drep
t 

Stân
g 

Drep
t 

Stân
g 

Drep
t 

OL7 1.9 1.8 5.66 6.11 7.22 7.33 8.88 8.11 
11.2

5 
10.1

2 
12.8

7 
12.7

5 7.83 
Media 1.85 5.88 7.27 8.5 10.68 12.81 

ML7 1.7 1.5 4.88 5.88 7.44 6.88 8,66 8,77 9.37 9.6 
10.8

7 
11 

7.21 
Media 1.6 5.38 7.16 8.72 9.5 10.94 
OIV7 0.8 0.8 1.88 1.66 4.33 4.0 6.44 6.33 7.8 7.6 8.37 8.75 

4.90 
Media 0.8 1.77 4.16 6.38 7.75 8.56 
MIV7 0.9 0.8 2 1.66 4.3 4.1 6.33 5.77 7.85 7.25 8.87 7.87 

4.81 
Media 0.85 1.83 4.22 6.05 7.56 8.37 
CL7 0.7 0.6 1.11 1.11 1.66 1.55 2.55 2 3.6 3.1 5 4.62 

2.30 
Media 0.65 1.11 1.61 2.27 3.37 4.8 
CIV7 0.9 1 1.88 1.88 2.8 2.7 4.44 4.55 6.25 6.12 7.62 7.25 

3.96 
Media 0.95 1.88 2.83 4.5 6.18 7.43 
CL0 0.5 0.7 1.33 1.44 2.11 2 2.77 2.66 3.75 3.62 4.87 5 

2.56 
Media/ 0.6 1.38 2.05 2.72 3.68 4.93 
ML0 1 1.3 2.55 2.77 3.55 3.66 5.33 5.55 6.62 6.75 7.87 8 

4.57 
Media 1.15 2.66 3.61 5.44 6.68 7.93 
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Testarea revenirii funcţiei urinare 
La acest test evoluţiile au fost diferite, reluarea micţiunii spontane constatându-se 

începând cu ziua 11 post-lezional (OL7). Cele mai bune rezultate au fost dobândite de lotul 
OL7 urmat de lotul ML7, iar cele mai slabe au fost notate în cadrul loturilor CL0 şi CL7 
(Tabel nr. 7).    

 

Tabel nr. 6.  
Evaluarea deplasării şobolanilor pe grilaj 

 

 
Tabel nr. 7.   

Evaluarea revenirii funcţiei urinare 
Lot (ziua) 

Nr. animal OL7 ML7 OIV7 MIV7 CL7 CIV7 CL0 ML0 

1 15 17 19 16 22 - 28 22 
2 16 16 20 19 24 21 25 - 
3 13 18 17 16 26 23 23 23 
4 - 17 22 19 25 28 24 20 
5 11 15 16 20 24 23 22 19 
6 12 14 21 22 16 18 20 18 
7 12 15 17 17 23 19 21 22 
8 16 - 18 19 28 - 24 18 
9 10 17 20 - - 25 - - 
10 15 13 - 19 - 22 28 24 

Media/ 13.33 15.77  18.88  18.55  23.5 22.37  23.88  20.75 

Lot 

Numar zi postoperator  Medi
a 

Grila
j 

Ziua 8 Ziua 12 Ziua 16 Ziua 20 Ziua 24 Ziua 28 

Stâng Drept Stâng Drept Stâng Drept Stâng Drept Stâng Drept Stâng Drept  

OL7 0 0 0.55 0.88 1.66 1.55 2.88 2.77 4.37 4 5.37 5 
2.42 

Media 0 0.72 1.61 2.83 4.18 5.18 

ML7 0 0 0.55 1 1.77 1.66 2.55 2.77 4.5 4.12 5.12 5 
2.41 

Media 0 0.75 1.72 2.66 4.31 5.06 
OIV7 0 0 0 0 0.22 0.33 1.55 1.44 2.5 2.37 3.75 4.12 

1.35 
Media 0 0 0.27 1.5 2.43 3.93 
MIV7 0 0 0 0 0.44 0.33 1.33 1 2.25 2.5 3.75 3.25 

1.23 
Media 0 0 0.38 1.16 2.37 3.5 
CL7 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0.5 0.5 1.37 1.12 

0.30 
Media 0 0 0 0.05 0.5 1.25 
CIV7 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.5 0.75 1.5 1.37 

0.35 
Media 0 0 0 0.1 0.62 1.43 
CL0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0.37 1.25 1.12 

0.26 
Media 0 0 0 0 0.37 1.18 
ML0 0 0 0 0 0.11 0.11 0.88 1 2 2.25 2.25 2.62 

0.93 
Media 0 0 0.11 0.94 2.12 2.43 
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Analizând datele culese 

de celule stem mezenchimale 
celule stem mezenchimale la 0 zile s

În urma efectuării determin
specie canină, la 101 pb, la loturile tratate local la 
ombilicale, precum şi la lotul tratat la 
se grefarea celulară la 4 săptă

 

L1 

Fig. nr. 20. Evaluarea reacţiilor de precipitare consecutiv analizei PCR
ML7, L3-lot MIV7, L4–lot

În urma evaluării spectrelor
ML, OIV şi OL, în domeniul 400 
măduva spinării de la lotul martor negativ C
venos, C+, martor pozitiv, s
peak-uri şi shouldere corespondente între

. 
Fig. nr. 
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Analizând datele culese în urma evaluărilor s-a remarcat faptul 
de celule stem mezenchimale la 7 zile este mult mai eficientă decât administrarea
celule stem mezenchimale la 0 zile sau cea sistemică la 7 zile post-lezional. 

determinărilor PCR s-au identificat reacţii cu primerii specifici 
, la 101 pb, la loturile tratate local la şapte zile cu celule stem medulare 

i la lotul tratat la şapte zile prin injectare intravenoas
ă ăptămâni de la leziune (Fig. nr. 20).  

 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

 
. Evaluarea reacţiilor de precipitare consecutiv analizei PCR

lot OIV7, L5–martor pozitiv, L6–martor negativ, L7

ării spectrelor probelor de ADN obţinut din loturile de animale MIV, 
, în domeniul 400 - 1800 cm-1 comparativ cu spectrele de ADN din probe de 

rii de la lotul martor negativ C- şi spectre de ADN canin extras din sânge 
venos, C+, martor pozitiv, s-a relevat grefarea celulelor la toate loturile tratate, existând 

corespondente între C+ şi loturilor testate (Fig. 

Fig. nr. 21. Evaluarea spectrelor de ADN 

101 bp 

500 bp 

 UTILIZÂND  

faptul că administrarea locală 
ă decât administrarea locală de 

lezional.  
ţii cu primerii specifici de 

apte zile cu celule stem medulare şi 
apte zile prin injectare intravenoasă, demonstrându-

 
iilor de precipitare consecutiv analizei PCR ( L1 – ladder, L2-lot 

martor negativ, L7–lot OL7) 
 

inut din loturile de animale MIV, 
cu spectrele de ADN din probe de 

i spectre de ADN canin extras din sânge 
a relevat grefarea celulelor la toate loturile tratate, existând 

nr. 21 ). 
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Evaluarea morfopatologică a leziunilor de compresiune medulară  
 
Evaluarea morfopatologică a leziunilor de compresiune medulară la 21 şi 28 de zile de la 
intervenţia chirurgicală a relevat la toate loturile de şobolani prezenţa unor elemente 
comune, mai puternic sau mai slab exprimate, caracterizate în principal de: 
- apariţia elementelor inflamatorii reprezentate în  principal de celule Gitter;  
- reducerea în volum a segmentelor medulare supuse compresiunii; 
- meningele este mai mult sau mai puţin îngroşat, reacţionat; 
- prezenţa unor cantităţi variabile de pigmenţi lipidici; 
- afectarea canalului ependimar, cu dilatarea chistică anterior zonei de clampare şi 
colabarea în segmentele posterioare lezunii; 
- pierderea prelungirilor neuronale prin vacuolizări şi distrucţii ale tecii de mielină.  

Principalele diferenţe identificate prin evaluarea comparativă a leziunilor existente la 
21 şi 28 de zile în loturile de şobolani sunt reprezentate de accelerarea proceselor 
inflamatorii şi reparatorii în cazul loturilor tratate cu celule stem, în special loturile OL7 şi 
ML7, relevate de celulele Gitter prezente în număr crescut. La finalul experimentului, în 
cazul acestor loturi s-a observat apariţia în masa de ţesut necrozat a prelungirilor neuronale, 
parţial mielinizate alături de celule de suport şi vase de neoformaţie, cicatrizarea fiind de tip 
astro-glial (Fig. nr.22). 

În cazul loturilor celulare tratate prin injectare intravenoasă, precum şi în cazul 
lotului tratat cu celule stem la 0 zile s-a constatat doar apariţia vaselor sanguine de 
neoformaţie de dimensiuni variabile, însă fără a observa prezenţa prelungirilor axonale. În 
cazul loturilor martor evoluţia etapelor regenerative s-a axat pe cicatrizarea fibroasă, la 28 
de zile constatându-se predominanţa materialului necrotic liber, nefagocitat şi puţine vase de 
neoformaţie.   

 

  
Fig. nr. 22. Apariţia prelungirilor neuronale şi a vaselor de neoformaţie în masa de 

ţesut necrozat la lotul OL7 - secţiune longitudinală - (20x, 100x) 
 

Rezultatele obtinute la inducerea diferentierii nervoase in vitro, prezentate în capitolul 
precedent, alături de rezultatele cuantificate după terapia regenerativă ne determină să 
afirmăm faptul că aceste celule stem mezenchimale canine medulare şi ombilicale testate, 
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prin capacităţile lor de multilinearitate şi multipotenţă, stimulează si accelerează fenomenele 
regenerative normale existente la nivelul leziunii.  

 
Mecanismele celulare de acţiune întâlnite sunt pe de o parte reprezentate de stimularea 

apariţiei celulelor microgliare fagocitare (celule Gitter) cu rol în reducerea materialului 
necrotic şi limitarea proceselor degenerative, iar pe de altă parte este vorba de intensificarea 
proceselor reparative prin aport de precursori reparatorii (celule gilale, astrocite, 
oligodendroglii, pericite) cu rol în stimularea rapidă a refacerii conexiunilor neuronale şi 
apariţiei vaselor sanguine de neoformaţie.   

 

 
CONCLUZII  ŞI  RECOMAND ĂRI 

   
� în urma evaluării comparative a metodelor de izolare pentru celule stem 
mezenchimale medulare canine s-a evidenţiat eficienţa metodei de izolare pe baza 
gradientului de densitate  
� pentru celulele stem mezenchimale medulare canine, cel mai eficient mediu de 
cultivare s-a dovedit a fi cel pe bază de α MEM (Protocolul VI);   
� în urma analizei metodelor de recoltare a sângelui ombilical canin, s-a constatat 
eficienţa metodei de recoltare prin stoarcerea conţinutului cordonului ombilical (OV, OVI); 
� evaluarea comparativă a celor două medii de cultură, pe bază de α MEM şi DMEM-
LG privind cultivarea celulelor stem mezenchimale ombilicale a relevat o eficienţă mai 
crescută a mediului cu α MEM (OII, OIV şi OVI); 
� în ceea ce priveşte izolarea celulelor stem mezenchimale placentare canine, atât 
tehnica explantelor cît şi cea a disocierii enzimatice s-au dovedit eficiente;  
� celulele mezenchimale canine izolate de la nivelul măduvei osoase şi sângelui 
ombilical şi-au dovedit caracterul stem multipotent, exprimând markerul specific OCT4; 
� capacitatea de multilinearitate a celulelor stem izolate spre liniile osoasă, 
cartilaginoasă, adipoasă şi nervoasă s-a exprimat atât prin modificările morfologice 
constatate cât şi prin expresia markerilor specifici;  
� în urma efectuării testului BBB asupra şobolanilor supuşi intervenţiilor de inducere a 
compresiunii medulare, cele mai mari scoruri s-au constatat în cazul loturilor tratate cu 
celule stem mezenchimale ombilicale şi medulare la 7 zile de la inducerea leziunii; 
� în cazul testului de deplasare pe grilaj cele mai bune rezultate au fost obţinute tot de 
loturile tratate cu celule stem la şapte zile; 
� revenirea funcţiei urinare a fost pentru prima dată observată la 11 zile (lotul OL7), in 
loturile martor existând şi animale care nu şi-au reluat controlul micţiunii; 
� evaluarea morfopatologică a leziunilor de compresiune medulară, a evidenţiat în 
cazul loturilor de celule OL7 şi ML7, existenţa în masa necrotică, la 28 de zile, a vaselor de 
sânge de neoformaţie, însoţite de pericite şi apariţia prelungirilor neuronale, parţial 
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melinizate, alături de celule de suport. Aceste aspecte demonstrează stimularea fenomenelor 
reparatorii specifice de către celulele stem mezenchimale injectate local; 
� evaluarea comparativă a metodelor de tratament cu celule stem mezenchimale canine 
a relevat eficacitatea sporită a celor efectuate local, atat cu celule stem mezenchimale 
medulare cat si cu celule stem mezenchimale ombilicale, la sapte zile post lezional fata de 
tratamentele intravenoase la sapte zile cât şi fată de tratamentul local la 0 zile; 
� analizele PCR au relevat pozitivarea la 101 perechi de baze a probelor de ADN din 
loturile OL7, ML7 şi OIV7 la primerul specific de specie canină, demonstrând grefarea 
celulelor stem injectate local şi intravenos la loturile respective după 4 săptămâni de la 
inducerea leziunii;  
� determinarile PCR şi FT-IR au relevat demonstrat grefarea celulară la patru 
săptămâni de la inducerea leziunii prin identificarea ADN canin; 

Menţionăm faptul că aceste cercetări, prezentate în lucrarea de faţă, reprezintă 
elemente de noutate pentru lumea ştiin ţifică naţională şi internaţională, atingând teme 
multidiscipinare, de actualitate.  

Cercetările legate de izolarea şi caracterizarea celulelor stem mezenchimale 
canine reprezintă, din datele cunoscute de noi, elemente de noutate la nivel naţional, 
iar terapia regenerativă xenogeneică efectuată reprezintă un pionierat atât la nivel 
naţional cât şi internaţional. 

Recomandăm efectuarea terapiei regenerative locale in cazul leziunilor de 
compresiune medulara, la 7 zile de la inducerea leziunii.  

Recomandăm încercarea terapiilor regenerative utilizând celule stem 
mezenchimale medulare şi ombilicale canine în cazul leziunilor compresive medulare la 
specia canină.  
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