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Medicina a reprezentat întotdeauna o provocare
pentru cei pasionaţi, un domeniu în care excelenţa
ştiinţifică combinată cu progresul tehnologic a ajuns să
dărâme mitul “tinereţii fără batrâneţe”. Şi asta pentru că
“stăpânii jocului” au devenit pasionaţii ingineriei tisulare
şi biologiei moleculare, care oferă în zilele noastre
posiblităţi clinice nelimitate.

Recoltarea celulelor stem din dinţii temporari are
indicaţie majoră între 7-10 ani, când aceştia sunt încă
prezenţi pe arcade, sunt integri şi nu au fost expuşi
radiologic cu cel puțin 6 luni înainte de extracţie.
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Ce se întamplă cu celulele stem recoltate din
dinţii temporari?
Aceste celule sunt separate şi depozitate în bănci
speciale, pentru conservarea lor în condiţii optime. În
cazul unor afecţiuni, aceste celule pot fi folosite pentru
aplicaţii clinice variate.
De importanţă strategică sunt terapia oncologică şi
transplantul de organe.

În ceea ce priveşte transplantul, în marile centre
de cercetare din lume regenerarea organelor nu mai
întâmpină mari dificultăţi tehnice, fapt care oferă
în viitorul extrem de apropiat şanse incomparabile
pacienţilor aflaţi pe liste de aşteptare interminabile.
De ce ne interesează atât de mult celulele stem?
Pentru că azi există posibilitatea de a le recolta
şi depozita, urmând ca ulterior, în caz de necesitate,
să poată fi utilizate, oferind o şansă de vindecare atât
donatorului cât şi altor membri ai familiei acestuia.
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La naştere, când sursa majoră şi, poate, cea mai
importantă este placenta. Pentru cei care nu au avut
această şansă există posibilitatea recoltării acestora din
ţesutul adipos sau din dinţii temporari (de lapte).

Ţesutul adipos oferă şi el această sursă mai ales la
adulţi, procedeul de prelevare fiind minim invaziv.

Astfel, utilizarea celulelor stem în anumite tipuri de
cancere a devenit o rutină.
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Când pot fi recoltate aceste celule?

Celulele stem astfel separate se pot diferenţia în
diverse linii celulare, oferind aplicaţii clinice similare
celulelor mezenchimale recoltate din placentă.

Odată cu separarea celulelor stem embrionare în
faza de blastocit în anii ‘80 a fost recunoscut potenţialul
lor biologic. Ele au servit ulterior ca punct de plecare la
numeroase experimente care au făcut posibil mappingul genelor umane şi animale.
Valoarea lor supremă se materializează însă prin
aplicaţiile din domeniul ingineriei tisulare, care oferă
posibilitatea înlocuirii parţiale sau totale a ţesuturilor
umane afectate de diverse patologii.
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Cum se realizează aplicațiile clinice în cazul
diverselor patologii?
Celulele prelevate şi depozitate sunt cultivate pe
medii speciale în scopul diferenţierii lor, pentru a putea
fi ulterior transferate în scopul regenerării parţiale sau
integrale a diverselor organe.
În medicina dentară, dar mai ales în chirurgia
maxilo-facială, cranio-facială şi în diverse deformități
cranio-faciale, prelevarea de celule stem deschide noi
orizonturi oferind stategii noi terapeutice.
De asemenea, în chirurgia fetală, practicată în câteva
centre din SUA, aceste celule fac posibilă vindecarea
integrală a unor afecţiuni considerate cu risc vital după
naştere.
De aceea o investiţie în celulele stem poate fi
considerată o investiţie în viaţa ta.

arhiva electronică a revistei, ultimele noutăţi,
concursuri şi multe altele le puteţi găsi la:
www.esthetiq-magazine.ro

Revistă de informare estetică şi anti-aging

31

