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Ingineria tisularǎ este un domeniu interdisciplinar exploziv care aplicǎ principiile biologiei şi
ingineriei pentru a dezvolta substituenţi viabili care restaureazǎ, menţin şi amelioreazǎ funcţia
ţesuturilor umane. Ingineria tisularǎ integreazǎ descoperirile biochimiei, biologiei moleculare şi
celulare, a geneticii, ştiinţei materialelor şi ingineriei biomedicale pentru a produce structuri compozit
tri-dimensionale (3-D) ce au o structurǎ/funcţie ce poate fi utilizatǎ pentru a înlocui sau corecta un
ţesut lezat, care lipseşte sau care funcţioneazǎ defectuos.
Tesuturile sunt constituite din celule şi matricea extracelularǎ (MEC). Scopul major al
ingineriei tisulare este prepararea unor structuri suport ce favorizeazǎ proliferarea, migrarea şi
diferenţierea celulelor. De fapt acest suport «scaffold» asistǎ celulele sǎ formeze ţesutul dorit.
Pentru a prepara structuri suport reproductibile şi a studia efectele biologice ale fiecǎrui component
trebuie preparate structuri «scaffold» definite la nivel molecular. Deşi fiecare ţesut/organ are propriul
set de biomolecule, componentele majore ale MEC sunt colagenele, elastina şi glicozaminoglicanii
(GAG). Colagenul tip I este o proteinǎ a MEC mult utilizatǎ ca material scaffold cǎruia îi conferǎ
proprietǎţi adezive şi rezistenţǎ tensilǎ. GAG sunt polizaharide încǎrcate negativ cu caracteristici
biologice ca hidratarea MEC şi legarea unor molecule efector (factori de creştere şi citokine). În plus,
în compoziţia materialelor scaffold pot intra polimeri biodegradabili (ca alcoolul polivinilic, etilen
glicol), metale sau aliaje, care le conferǎ o structurǎ poroasǎ ce permite migrarea celulelor şi
vascularizarea ţesutului în formare crescând şansa supravieţuirii acestuia.
Arsurile sunt o cauzǎ comunǎ a morbiditǎţii şi mortalitǎţii populaţiei umane. Arsurile care
acoperǎ mai mult de 20 % din suprafaţa corpului pot fi fatale fǎrǎ un tratament adecvat care necesitǎ
multiple procedee chirurgicale pentru aplicarea unor autogrefe de piele. Când existǎ cantitǎţi
insuficiente de piele sǎnǎtoase pentru reconstrucţia zonei arse se recomandǎ utilizarea unor
substituenţi de piele temporari TSS sau permanenţi PSS care asigurǎ o protecţie contra traumelor
mecanice, constituie o barierǎ hidricǎ şi fizicǎ faţǎ de procese de dezhidratare sau contaminare
bacterianǎ. Substituenţii PSS pot înlocui pielea pierdutǎ (epiderma, derma) şi pot conduce la
constituirea unui nou ţesut de o calitate superioarǎ decât grefa de piele subţire.
Generarea de nou ţesut osos reprezintǎ o cerinţǎ clinicǎ majorǎ. Deşi grefele autogene sau de
ţesut osos alogenic sunt utilizate de mulţi ani în practica unor spitale au apǎrut multe probleme ca
incapacitatea resorbţiei complete a ţesutului osos autogen, apariţia unor dificultǎţi în modularea
formei grefe de os pentru a umple situsul cu defect, pierderi de material ortopedic, etc. Izolarea unor
osteoprogenitori umani şi identificarea unor factori de creştere a ţesutului osos ce induc osteogeneza,
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a unor noi polimeri scafold reprezintǎ nişte direcţii de investigaţie importante în domeniul regenerǎrii
scheletului.
Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea unor structuri «scaffold» care sǎ permitǎ aderarea şi proliferarea unor celule
umane (fibroblaste, osteoblaste, celule stem mezenchimale) într-o formǎ viabilǎ şi funcţionalǎ.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Analize morfologice şi biochimice pe fibroblaste cultivate pe suporturi 3-D
2. Elaborarea unui model experimental de obţinere a unui echivalent dermic
3. Cinetica ataşării şi diferenţierii osteoblastelor pe diferite structuri polimere
4. Prezentarea unei tehnologii de laborator în scopul promovării unei soluţii pentru reconstrucţia
ţesutului osos
Realizãrile proiectului
In acest proiect sunt implicate trei instituţii cu contribuţii sensibil egale la realizarea
obiectivelor cercetării şi cu expertize complementare :
o un centru de cercetare universitară implicat în obţinerea, creşterea şi conservarea celulelor
în culturi bi- şi tri-dimensionale, studii citomorfologice, de citotoxicitate, proliferare, diferenţiere
celulară (CO-coordonator);
o o organizaţie neguvernamentală pentru protecţia mediului, a cărei membri au experienţă în
obţinerea de biomateriale, sinteză de suporturi polimerice, reconstrucţie imagistică şi
modelare numerică (P1-partener 1);
o un institut de cercetare-dezvoltare în domeniul pielăriei şi textilelor – cu tradiţii în
biotehnologia colagenului şi cu experienţă managerială în producţie (P2-partener 2).
In cursul proiectului au fost izolate şi cultivate fibroblaste dermice umane (FDU),
osteoblaste umane (OBU) şi celule stem mezenchimale (MSC) din biopsii de piele, din partea
superioarã a femuruluişi respectiv din mãduvã osoasã aspiratã. Separarea celulelor s-a realizat întrun Laborator înfiinţat printr-un program al Băncii Mondiale coordonat de CNFIS (1999-2001).
Activităţile în cadrul acestui Laborator au fost derulate de un personal calificat în acest sens şi nu
contravin legislaţiei de protecţie a mediului. Rezidurile de culturi celulare au fost sterilizate prin
autoclavare şi incinerate, anulând riscul unor efecte negative asupra solului, apei, atmosferei sau a
altor specii. Experimentele au fost realizate cu acordul pacientului, respectând Regulile Comisiei de
Eticǎ a Universitǎţii din Bucureşti, realizate pe baza Declaraţiei de la Helsinki.
Culturile celulare realizate de partenerul CO (Universitatea din Bucureşti, Centrul de
Cercetãri de Biochimie şi Biologie Molecularã) au fost monitorizate prin observarea directă la un
microscop în contrast de fază Nikon TS 100 F prevăzută cu o cameră foto automată şi cu o cameră
digitală Nikon Cool Pix 4500; fixarea biomaterialului purtător de celule, practicarea de secţiuni şi
colorări citologice clasice, precum şi marcarea celulelor cu hipericină. Biocompatibilitatea suporturilor
a fost evaluată prin determinarea capacităţii celulelor de a adera la acestea, studiul viabilităţii şi
metabolismului celulelor, precum şi a proliferãrii acestora.
Studiile au fost realizate pe celule crescute în monostrat sau pe suporturi 3-D: colagen (gel,
fibre, matrice microporoasã), compozite binare sau ternare pe bazã de collagen (care mai conţin acid
hialuronic, hidroxiapatitã, bentonite, alcool polivinilic, polietilen glicol, titan, bioglass, etc). Suporturile
pe bazã de colagen au fost izolate şi caracterizate de partenerul P2 din punct de vedere al modului
de prezentare, umiditãţii, substanţelor minerale sulfatate, proteinelor, permeabilitãţii la valori de apã,
controlului microbiologic, biocompatibilitãţii şi termenului de valabilitate.
Suporturile pe bazã de polimeri sintetici şi metale au fost realizate de partenerul P1 care le-au
caracterizat din punct de vedere al parametrilor fizico-chimici, topografiei şi biocompatibilitãţii utilizând
analiza structurală în infrarosu, porozimetria, analiza de suprafaţă prin Atomic Force Microscopy
(AFM), pentru imagini 2D si 3D, în scopul determinarii rugozităţii filmelor polimerice şi analiza
imagistică folosind programul SigmaScan pe imaginile de microscopie optică preluate pe culturile
celulare.
Comparate global, rezultatele obţinute susţin cǎ :
1. Celulele FDU, OBU şi MSC cresc într-un grad mai mare pe suporturile pe bazǎ de colagen ;
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2. Pentru creşterea FDU în vederea realizǎrii unui echivalent dermic suport-celule s-a selectat
matricea colagenicǎ AMATCOL FB;
3. Pentru creşterea OBU în vederea realizǎrii unor structuri compozit destinate unor grefe
osoase pentru leziuni cu dimensiuni mici s-au selectat preparatele BIOCEL-CM4 (denumitǎ
matrice BIOCEL) şi BIOCEL-MEM4 (denumitǎ membranǎ BIOCEL)
4. Celulele MSC suferǎ cea mai rapidǎ diferenţiere când sunt însǎmânţate şi crescute pe
suportul de HxA ramforsatǎ cu 10 % Ti .
Studiul de fezabilitate şi analiza economico-financiară a realizării unor noi tipuri de
biomateriale denumite BIOCEL, a fost realizatǎ de Partenerul 2, deoarece în staţia de cercetare şi
microproducţie colagen din INCDTP –ICPI se realizează deja produse medicale de uz extern sub
formă de pansamente colagenice pentru tratarea arsurilor pielii şi ochilor şi a ulcerelor varicoase,
precum şi hidrolizate de colagen (H02, H08) - substanţă activă în produse farmaceutice şi cosmetice.
Partenerul P2 a prezentat 3 specificaţii tehnice pentru produsele:
MATRICE COLAGENICĂ AMATCOL FB obţinutǎ prin liofilizarea gelului de colagen
BIOGEL cu conformaţie structurală nativă de tripluhelix, extras din derma pielii de viţel, utilizabilǎ ca
suport scaffold biocompatibil pentru culturi de fibroblaste precum şi ca implant de ţesut moale;
produsul se prezintă sub formă de folii spongioase cu structură fibroasă, microporoasă;
MATRICE BIOCEL obţinutǎ prin liofilizarea compozitului format din gelul de colagen BIOGEL
şi pulberi anorganice (TiO2, SiO2 sau bentonită), utilizabilǎ ca suport scaffold biocompatibil pentru
culturi de celule osteoblaste ″in vitro″ precum şi ca implant de ţesut oso spongios; produsul se
prezintă sub formă de folii spongioase cu structură fibroasă, mai compactă datorită pulberilor de
compuşi anorganici dispersaţi, uniform in structura microporoasă a matricei liofilizate.
MEMBRANA BIOCEL obţinut prin uscarea liberă la 25 – 280C a compozitului format din
gelul de colagen BIOCEL şi pulberi anorganice (TiO2, SiO2 şi bentonită) utilizabilǎ ca suport scaffold
pentru culturi de fibroblaste şi osteoblaste precum şi ca implant de ţesut conjunctiv; produsul se
prezintă sub formă de folii subţiri transparente, rezistente mecanic.
Produsele pot fi realizate în cadrul Secţiei de biomateriale colagenice din ICPI, la nivel de
producţie experimentală pilot.
Rezultatea activitǎţii de cercetare care au fǎcut obiectul proiectului BIOTECH 4652/2004 au
fost comunicate în ţarǎ (Advanced Procedures for Environmental & Health Relation in the Frame of
Sustainable Development, Workshop RICCCE 14, Bucharest, 2005; Al V-lea Simpozion Naţional de
Biomateriale, Iaşi, 2005; A XXIII-a Sesiune Stiinţificǎ Anualǎ a Societǎţii Naţionale de Biologie
Celularǎ, Sibiu, 2005) şi în strǎinǎtate ( 8th International Conference on Frontiers of Polymers and
advanced materials, Cancun, Mexic, 2005; The VIIIth Annual Meeting of Tissue Engineering Society
International, Shanghai, China, 2005; The WC 2006 Medical Physics and Biomedical Engineering
Conference, Seoul, 2006; International Symposium on Biomaterials and Biomechanics, Essen,
Germany, 2006), publicate în ţarǎ ( U.P.B. Sci. Bull. Series B, 2005; , Rom. J. Biophys., 2006; Rev.
Roum. Chim., 2006) şi în strǎinǎtate (Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2006; Biological Trace Element
Research, 2005;

