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SÃNÃTATE

Graþie celulelor stem

Dinþii pierduþi vor creºte la loc
D

upã inventarea gelului care
reparã cariile fãrã intervenþia
dureroasã ºi zgomotoasã a
frezei, ºtiinþa medicalã modernã e
pe cale sã mai facã un pas pentru
alungarea fricii de dentist: în curând
vom asista ºi la refacerea þesutului
nervos al dintelui, susþine prof. univ.
dr. Mihaela Bãciuþ de la Centrul de
C h i r u r g i e C r a n i o -M
Maxilofacialã al
Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie (UMF) “Iuliu Haþieganu”
din Cluj-N
Napoca. ”Dacã se pierd
þesuturi dentare dure, din cauza unei
carii, avem azi la dispoziþie com pozite noi, estetice, care nu se pot
deosebi de substanþa dentarã natu ralã ºi care au proprietãþi deosebite.
Apoi se abordeazã cealaltã mare
problemã a medicinei dentare - pa rodontoza - boala þesuturilor de
sprijin al dintelui. ªi aici este vizatã
regenerarea tisularã ghidatã, adicã
refacerea osului ºi a gingiei care
sprijinã dintele”, a spus specialistul
clujean. Prof. univ. dr. Mihaela
Bãciuþ a evidenþiat cã regenerarea
dintelui merge mânã în mânã cu
cercetarea celulei stem, numitã ºi
“celula suºã”, multipotentã, care
prin dirijare specialã tehnologicã
poate deveni o nouã celulã osoasã,
dentarã, gingivalã sau muscularã.
”Ne mândrim la Cluj-N
Napoca cu
centre avansate de cercetare în
aceste domenii, inclusiv cu
realizarea unor prototipuri pentru o
refacere rapidã de þesuturi, prin si mularea noului þesut de care este
nevoie ºi creºterea lui prin metode
tehnologice în laborator, urmate de
implantul în organismul uman. Este
cercetarea medicalã de ultimã orã”,
a spus prof. univ. dr. Mihaela
Bãciuþ. ªi Michel Goldberg, profe sor la Facultatea de stomatologie
din Paris, este convins cã, în patru
sau cinci ani, „autorepararea”
dinþilor va putea fi aplicatã pe scarã
largã oamenilor. Reactivând la nivel
local celule stem existente, cercetã torii francezi au obþinut în 2008
autorepararea dinþilor la ºoareci.

Celulele stem ale dintelui rãmân
inactive dupã naºtere, dar se menþin
la nivelul pulpei (unde se gãsesc
nervii ºi vasele sanguine) pânã la
sfârºitul vieþii. Prin injectarea pep tidei A-4
4, aceste celule au fost reac tivate la ºoareci, iar dupã circa 90
de zile, pulpa ºi dentina dintelui sau refãcut. Doar smalþul nu a putut

fi „recuperat”, motiv pentru care
dentina ºi pulpa crescute din nou
trebuie acoperite cu un strat de pro tecþie. Rezultate încurajatoare au
obþinut, în aceeaºi direcþie, ºi
oamenii de ºtiinþã americani de la
Centrul
Medical
Columbia
University, dar ºi cei japonezi, de la
Universitatea din Tokyo.
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