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Celulele stem sau celulele su¿å sunt celulele
„funda¡ie“ ale fiecårui organ ¿i ¡esut din organism.
Asemenea unui microcip blank, ele pot fi
programate pentru a îndeplini anumite sarcini.
Nespecializate încå, având înså un mare poten¡ial,
ele pot prelua orice func¡ie. În condi¡ii adecvate,
celulele stem încep så se dezvolte în ¡esuturi ¿i
organe specializate. Astfel, se pot auto-reînnoi, se
pot divide, dând na¿tere mai multor celule

stem. Celulele stem ale unui embrion dau na¿tere
oricårei celule, ¡esut, organ din corpul fåtului. Spre
deosebire de o celulå obi¿nuitå care se poate diviza
¿i da na¿tere unei noi celule de acela¿i tip, celulele
stem sunt pluripotente. Pe tot parcursul vie¡ii ne
bazåm pe capacitatea lor de a regenera organe ¿i
¡esuturi care sunt rånite sau pierdute în fiecare zi,
cum ar fi pielea, pårul, sângele.
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REZUMAT
Celulele stem sau celulele su¿å sunt celulele „funda¡ie“ ale fiecarui organ ¿i ¡esut din organism. Asemenea
unui microcip blank, ele pot fi programate pentru a îndeplini anumite sarcini. Nespecializate încå, având înså
un mare poten¡ial, ele pot prelua orice func¡ie. În condi¡ii adecvate, celulele stem încep så se dezvolte în
¡esuturi ¿i organe specializate. Existå douå tipuri de celule stem: celulele stem embrionare ¿i celulele stem
adulte. Celulele stem embrionare provin din embrioni. Celulele stem adulte sunt fie prelevate din organisme
adulte, fie din cordonul ombilical. Celulele stem din cordonul ombilical sunt celule foarte tinere ¿i în acela¿i timp
foarte prolifice. Celulele stem sunt folosite pentru diferite forme certe de cancer al sângelui, boli ale sistemului
limfatic cum ar fi boala Hodgkin, tumori, inclusiv cele ale sânului ¿i ovarelor, afec¡iuni autoimune cum ar fi
scleroza ¿i artrita juvenilå. Afec¡iunile care ar putea fi tratate prin celule stem sunt: boala Parkinson, diabetul,
afec¡iuni cardiace, arsuri, boala Alzheimer, pierderea vederii, boala Crohn, boli genetice, cancere, precum ¿i
leziuni medulo-spinale.

Cuvinte cheie: celule stem, celule nediferen¡iate, embrion, blastocist,
celule pluripotente, clonare, cordon ombilical, transplant medular.

ABSTRACT
Stem cells are the „foundation“ cells of each organ and tissue in the body. Like a blank microchip, they can be
programmed to perform certain tasks. Non-specialized yet, but having a great potential, they can take any
function. Under appropriate conditions, stem cells start to grow tissues and organs in the field. There are two
types of stem cells: embryonic stem cells and adult stem cells. Embryonic stem cells come from embryos.
Adult stem cells are either taken from adult bodies, either from umbilical cord. The cells from umbilical cord are
very young and at the same time very prolific. Stem cells are used for various forms of cancer of certain blood
diseases of the lymphatic system such as Hodgkin’s disease, tumors, including those of the breast and
ovaries, autoimmune diseases such as sclerosis and juvenile arthritis. Illnesses that could be treated by stem
cells are: Parkinson’s disease, diabetes, heart disease, burns, Alzheimer’s disease, vision loss, Crohn’s
disease, genetic diseases, cancer and spinal-injury medulo.
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Existå douå tipuri de celule stem: celulele stem
embrionare ¿i celulele stem adulte.

Celulele stem embrionare provin din embrioni
(celule provenite din primul stadiu al dezvoltårii
umane). Un embrion aflat între trei ¿i cinci zile,
blastocistul, con¡ine celule stem angajate în crearea
de diferite ¡esuturi ¿i organe pentru viitorul
fåt. Cercetåtorii extrag celule stem din blastocist
¿i le cultivå în eprubete în laborator. Dupå ce
acestea s-au divizat de câteva ori, sunt depozitate,
în numai câteva luni ob¡inându-se milioane de
celule stem. Celule stem embrionare aflate în cul-
turå dupå câteva luni, fårå a se specializa, sunt
a¿a numitele linii de celule stem. Liniile de celule
pot fi înghe¡ate ¿i distribuite cåtre laboratoare.

La începutul anilor ’80, cercetåtorii au extras
celule stem embrionare de la ¿oareci ¿i le-au cul-
tivat în laborator iar în anul 1998, au izolat celule
stem embrionare umane pentru prima datå. Em-
brionii pot fi ob¡inu¡i prin fecundarea ovulului de
cåtre un spermatozoid sau prin clonare. Cerce-
tåtorii îi pot ob¡ine de la clinicile de fertilizare, de
la cuplurile pentru care se creeazå mai mul¡i
embrioni in vitro. Acestea îi pot dona pentru
cercetare, alfel fiind distru¿i. O altå metodå de
creare a embrionilor este prin tehnica numitå
clonare terapeuticå. Aceastå tehnicå contope¿te o
celulå (de la pacientul care necesitå terapia) cu un
ovul donat. Nucleul ovulului este înlocuit cu nucleul
din celula pacientului. Acest ovul este stimulat
chimic sau electric så se dividå iar embrionul
rezultat va purta materialul genetic al pacientului,
astfel scåzând ¿ansele ca organismul så respingå
celulele stem implantate. Ambele metode sunt
controversate (folosirea de embrioni existen¡i sau
crearea de embrioni în scopuri terapeutice).

La adul¡i, celulele stem se gåsesc în numeroase
¡esuturi, fiind rezerva noastrå pentru regenerarea
celulelor distruse de diverse afec¡iuni. Ini¡ial se
credea cå celulele stem din organismul adult sunt
cu mult mai limitate în posibilitå¡i decât cele em-
brionare ¿i cå ar da na¿tere doar la ¡esuturi de tipul
celor din care provin, dar noile cercetåri ne indicå
faptul cå acestea pot genera ¿i alte tipuri de ¡esuturi.
Cercetåtorii au eviden¡iat faptul cå ¿i dupå na¿tere
persistå în organism un grup restrâns de celule
nediferen¡iate, considerate a avea rol de rezervå
în cazul în care apar pe parcurs situa¡ii care så
impunå folosirea lor.

Diferen¡a majorå între celulele stem embrionare
¿i cele adulte derivå din originea lor, organismul
din care sunt recoltate: celulele embrionare provin
din embrioni cu vârsta de maxim 7 zile, iar celulele
stem adulte sunt fie prelevate din organisme adulte,

fie din cordonul ombilical. Inconvenientul ulti-
melor îl reprezintå faptul cå în urma diviziunii,
numårul de celule fiice este limitat ¿i inferior ce-
lulelor stem embrionare. O altå diferen¡å constå
în longevitatea celulelor embrionare, care sunt ca-
pabile de a-¿i men¡ine abilitatea de a forma orice
alt tip de celulå chiar ¿i dupå luni sau ani de utili-
zare ¿i cre¿tere în laborator.

Sângele recoltat la na¿tere din cordonul om-
bilical al nou-nåscutului reprezintå o surså de ce-
lule stem tinere, care pot fi folosite în cazul în care
copilul (fårå investiga¡ii suplimentare privind com-
patibilitatea antigenicå) sau un alt membru al fa-
miliei (dupå stabilirea compatibilitå¡ii) ar avea
vreodatå nevoie de un transplant de celule stem.

Celulele stem din cordonul ombilical sunt
celule foarte tinere ¿i în acela¿i timp foarte prolifice,
u¿or de ob¡inut, colectarea lor fiind lipsitå de ris-
curi, atât pentru mamå cât ¿i pentru nou-nåscut,
câtå vreme se respectå procedeul de colectare.
Imediat dupå expulzia fåtului ¿i sec¡ionarea cor-
donului ombilical, sângele prezent în vena cor-
donului ombilical este extras ¿i colectat. Reci-
pientele sunt påstrate în a¿a-numitele „bånci“ de
celule stem, care pot fi publice sau private.

Toate bolile cunoscute pânå în prezent au la
bazå un defect apårut în multiplicarea celularå, în
regenerarea ¿i repararea ¡esuturilor, care så creeze
un teren propice pentru dezvoltarea ¿i auto-
între¡inerea procesului patologic. ºinând cont de
acest aspect, se poate deduce cå, teroretic, orice
boalå poate fi tratatå folosind celule stem. Ele sunt
deja utilizate pentru afec¡iuni ale sângelui cum ar
fi leucemia, medicina utilizând de decenii terapia
alogenicå, transplantul de måduvå osoaså. Din
1988, celulele stem alogenice din cordonul
ombilical sunt folosite în tratamentul leucemiei.
În prezent, se efectueazå transplanturi cu celule
stem din cordonul ombilical cu rezultate satis-
fåcåtoare. Celulele stem sunt folosite pentru diferite
forme certe de cancer al sângelui, boli ale siste-
mului limfatic cum ar fi boala Hodgkin, tumori,
inclusiv cele ale sânului ¿i ovarelor, afec¡iuni
autoimune cum ar fi scleroza ¿i artrita juvenilå.

Afec¡iunile care ar putea fi tratate prin celule
stem sunt: boala Parkinson, diabetul, afec¡iuni
cardiace, arsuri, boala Alzheimer, pierderea ve-
derii, boala Crohn, boli genetice, cancere, precum
¿i leziuni medulo-spinale. De asemenea, celulele
stem pluripotente pot fi folosite pentru testarea
medicamentelor în vederea cre¿terii eficien¡ei di-
feritelor terapii.

În ceea ce prive¿te diabetul, cercetåtorii în-
cearcå så influen¡eze transformarea celulelor stem
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în celule producåtoare de insulinå, acestea urmând
a fi transplantate persoanelor diagnosticate cu o
asemenea afec¡iune.

În cazul bolii Parkinson, declan¿area acesteia
este determinatå de distrugerea neuronilor dintr-o
anumitå regiune a creierului. Dacå înså se reu¿e¿te
ob¡inerea de celule nervoase viabile ¿i func¡ionale
pe baza terapiei cu celule stem, se poate încerca
transplantarea acestora ¿i înlocuirea celor bolnave.

Dintre bolile cardiace, este vizat în special in-
farctul miocardic, încercându-se înlocuirea regiunii
de mu¿chi cardiac afectat de procesul ischemic.

Existå forme de cancer, precum cel de sân, în
care chimioterapia ¿i radioterapia au ca efect se-
cundar distrugerea måduvei osoase, ceea ce im-
pune multå precau¡ie ¿i restrânge mult din folosirea
acestor modalitå¡i terapeutice. Dacå prin inter-
mediul celulelor stem se poate reface måduva
osoaså, medicii ar putea ini¡ia terapia antican-
ceroaså mai repede ¿i în doze mai mari, în vederea
sporirii eficien¡ei actului terapeutic.

Celulele stem pot fi folosite ¿i în vederea re-
facerii unei pår¡i de ¡esut sau chiar pentru trans-

plantul unor organe în cazul în care acestea au
trebuit excizate în scop terapeutic.

În cazul traumatismelor medulo-spinale
celulele stem sunt folosite pentru formarea celulelor
nervoase care intrå în componen¡a måduvei spinale.
Scopul este de a ob¡ine ameliorarea simptoma-
tologiei ¿i chiar vindecarea persoanelor cu hemi-
plegii sau tetraplegii survenite în urma unor leziuni
grave ale coloanei vertebrale.

Nu se poate ini¡ia tratamentul unei afec¡iuni,
pânå nu se cunoa¿te în profunzime cum se pot
controla ¿i ghida celulele stem, astfel încât så pro-
ducå ¡esutul sau organul dorit. 

Dacå ne gândim cå celulele stem ne-ar putea
ajuta så redåm memoria celor suferinzi de
Alzheimer, så înlocuim pielea celor care ¿i-au
lezat-o într-un accident, så redåm mersul unei
persoane dependente de cårucior, la regenerarea
unui organ bolnav precum pancreasul la bolnavii
de diabet sau rinichii la persoanele dependente de
dializå, atunci chiar am putea afirma cå celulele
stem reprezintå „Terapia Noului Mileniu“.
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