
STUDIUL CELULELOR VII ŞI  
AL MODELELOR ANIMALE  
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• Modele de studiu in vitro și in vivo  
• Tipuri de culturi celulare 
• Animale de laborator 
• Modele de boli (umane) dezvoltate în animale de 

laborator 

În lecția de azi vom învăța despre 



Metode de studiu 

1. in vivo    

 

2. in situ  

 

3. in vitro 
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Metode de studiu 

• in vivo – cand se studiază un răspuns celular obţinut 
într-un model animal 

• Avantaje:  rezultatele obţinute sunt cele mai 
concludente posibil pentru ceea ce se întâmplă în 
organismul uman 

• Limite: extrapolarea la organismul uman depinde de 
similitudinea modelului animal cu organismul uman; 
în plus, sunt prezente toate interferenţele din partea 
altor populaţii celulare din vecinătate sau de la 
distanţă 
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Metode de studiu 

• in situ – populaţia celulară/organul ţintă este 
păstrat în organism, dar sunt modulate influenţe 
nervoase, endocrine samd 

• Avantaje: se pot studia influenţele 
pozitive/negative care apar şi in vivo,  dar nu pot 
fi identificate ca atare 

• Limite: nu oferă o imagine reală a unui proces in 
vivo 
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• in vitro – celule/organul ţintă sunt 
izolate din organism 

• Avantaje: control riguros al 
experimentului 

• Limite: nu se poate garanta obţinerea 
aceloraşi rezultate in vivo 
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Metode de studiu 



Necesitatea modelelor de studiu preclinice 

Orice medicament nou intrat pe piață a trecut deja 
prin 10-15 ani de testări: în primă fază, preclinice ( 
testări in vitro, in vivo ) și apoi teste clinice. 

 

Dar pentru a corecta un mecanism patologic cu un 
medicament, acest mecanism trebuie identificat ca 
fiind cauzator al patologiei și înțeles ca mecanism 
molecular 
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Necesitatea modelelor de studiu preclinice 

Dacă există o preocupare pentru patologia X, avem 
la dispoziție: 

- metode de studiu al acizilor nucleici pentru a 
detecta o modificare genică 

- metode de studiu al proteinelor pentru a detecta 
modificări în expresia și activarea proteinelor 
codificate de genele de interes 
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Necesitatea modelelor de studiu preclinice 

 Orice studiu va începe cu un sistem in vitro și va fi 
confirmat de unul in vivo 

- acesta din urmă trebuie să aibă în vedere 
toxicitatea și eficiența, ținte pe care le au în 
vedere și studiile clinice care urmează celor 
preclinice 
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Studiul celulelor vii -Cultura de celule 

• Este prima şi cea mai simplă metodă de a studia un 
proces celular sau de a testa un compus terapeutic 

 
• Este cea mai frecventă metodă de studiu in vitro 
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Cultura de celule 

• Tehnică prin care populaţii omogene de celule 
sunt menţinute în viaţă în incubatoare special 
destinate, cu atmosferă controlată (temperatură, 
amestec de gaze, umiditate) în mediu lichid 
(numit mediu de cultură) 



MICROSCOPUL 
INVERSAT 

• Utilizat pentru examinarea 
celulelor din vase de cultură 

• pozițiile obiectivului și a sursei de 
lumină sunt inversate față de 
microscopul cu câmp luminos  
 
 

• Obs. Microscopul inversat poate fi cu 
contrast de fază, cu fluorescență, etc.; 
denumirea nu indică decât principiul de 
construcție, nu și modul de formare a 
imaginii 

 
http://www.vetmed.ucdavis.edu
/vmth/local_resources/images/la
b_images/microscope_flask.jpg 
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Cultura de celule- echipamente 



Cultura celulară - caracteristicile celulelor 
normale 

 Celulele normale vor crește într-un recipient de 
cultură (placă Petri, flask de cultură) până vor ocupa 
tot spațiul. Apoi vor muri și cultura va fi pierdută. 

 De aceea, înainte de umplerea vasului, o parte din 
celule vor fi mutate într-un vas nou (pasate). 

 

O cultură de celule normale va putea fi folosită doar 
un număr limitat de pasaje, după care se constată 
că oricum celulele nu mai cresc - devin senescente 
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Cultura celulară - caracteristicile celulelor 
tumorale 

Celule izolate dintr-un glioblastom (pasaj 3) – 
imagine la microscopul inversat cu contrast de fază 

Neurosferă - imagine la microscopul 
inversat cu contrast de fază 
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Celulele tumorale pot crește unele peste altele dacă sunt 

menținute mult timp în același vas. De asemenea, pot fi 

menținute în cultură un număr mai mare de pasaje decât 

cele normale. 

 



Modele de studiu bazate pe culturi celulare 

• Culturile celulare pot fi clasificate după mai 
multe criterii: 

• Tipul celular cultivat: celule normale/tumorale 

• Provenienţa celulelor: cultură primară, 
standardizată 
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Modele de studiu bazate pe culturi celulare 

• Culturi celulare primare, derivate de la 
pacienți/animale de laborator 
• sunt utile pentru studiul țesutului/tumorii din 

care au provenit 

 

NB: recoltarea pentru iniţierea unei culturi NU se 
face în fixator! 

 

Exemplu de aplicaţie practică: testarea sensibilităţii 
la anumiţi produşi cu potenţial antitumoral  
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Modele de studiu bazate pe culturi celulare 

• Culturi de celule induse pluripotente (iPS) - celule 
modificate genetic pentru a-și schimba fenotipul de 
la unul diferențiat (tip de leucocit, fibrocit) la unul 
nediferențiat, mai  apropiat de al unei celule stem 

 

• sunt folosite pentru a genera aproape orice tip de 
celulă din organismul donor, care vor fi mai departe 
utilizate ca model de studiu al unei boli 
 

• de exemplu: din leucocite mononucleate generăm iPS pe care 
le diferențiem la neuroni dopaminergici, pentru a studia 
boala Parkinson 18 



Modele de studiu bazate pe culturi celulare 

• Culturi standardizate, eventual imortalizate (prin 
manipulare genetică, pentru a putea fi 
menținute mai mult timp în cultură) 

 

- reproductibile şi în timp şi între laboratoare 

 

- folosite frecvent pentru testare de mecanisme 
moleculare, citotoxicitate 
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Cultura celulară 

Dezavantaj: cultivarea îndelungată modifică o 
cultură, atât genotipic cât și fenotipic, îndepartând-
o de modelul inițial și făcând rezultatele 
nereproductibile în timp. 
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Videomicroscopia 

• Achiziţia de imagini la intervale stabilite 
de timp 

- Imagini în contrast de fază sau 
fluorescenţă 
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Exemplu de aplicaţie: migrare celulară 

control Iradiere cu UVA 

30min 

Keratinocite în cultură 



Animale de laborator şi modele animale  

• Cu cât un organism este mai simplu, cu atât 
mecanismele sale celulare sunt mai puţin 
complicate 

 

• Nu toate mecanismele sunt conservate în 
evoluţie – trebuie să ne asigurăm că 
modelul ales este relevant 

 



Animale de laborator şi modele animale  

• Alegerea modelului relevant se face pe baza 
gradului de asemănare (omologie) între specia 
umană şi cea a animalului selecţionat 

 

• În imaginea următoare este ilustrată omologia 
dintre fondul genetic uman şi cel al diverselor 
specii de animale. 

• Se observă ca între om şi multe alte specii de 
mamifere există o asemănare genetică ce variază 
între 70-85% 
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https://www.r-bloggers.com/creating-a-network-of-human-gene-homology-with-r-and-d3-without-html-widget-

for-easy-loading/ 



Tipuri de modele animale 

• Drojdia (Saccharomyces cerevisiae) şi 
viermii (Caenorhabditis elegans) 

• Modele foarte simple, care respectă 
orgaizarea celulei eukariote 

 

wormclassroom.org 

http://www.shmoop.com/eukaryotes/model-organisms.html 



• Drosophila melanogaster 

• Model pentru mutageneză şi 
dezvoltare embrionară 

• Permite inducerea de mutaţii 
care pot fi urmărite la 
descendenţi (de exemplu, în 
imagine, schimbarea  culorii 
ochilor) 

 

www.benchfly.com 

http://ous-research.no/ 

Tipuri de modele animale 



Tipuri de modele animale 

• Peştele zebră 

• cel mai simplu model de 
vertebrate 
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Tipuri de modele animale 

 

• Mamiferele : sunt de dorit pentru 
similitudinea cu organismul uman, dar 
complexitatea modelului in vivo e mare, 
iar uneori nu dezvoltă patologii similare 
celei umane 
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Animale transgenice 

• Animale de laborator în care se introduc 
din viaţa intrauterină , în toate celulele 
embrionare, gene umane mutate, pentru 
a studia rolul acestora în patologie 
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Modele Knockout 

• Animale de laborator în care gena ţintă este 
înlocuită cu o genă inactivă sau este excizată 
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Ce informații poate oferi un model animal, 
faţă de o cultură celulară? 

• date legate de absorbția, distribuția în organism, 
excreția unei substanțe 

 

• toxicitate tisulară, evaluată prin secțiuni 
histologice/anatomopatologice 

 

• răspunsul unui parametru la tratament ( de 
exemplu: durată de supraviețuire, scăderea 
nivelului seric al anumitor lipide, micșorarea 
volumului unei tumori) 

 



Rezumat 
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• Culturile celulare sunt un model in vitro foarte 
simplu de manipulat şi interpretat 

• Există mai multe tipuri de culturi celulare, care 
oferă informaţii diferite 

• Există diverse specii de animale de laborator care 
au o omologie mai mică sau mai mare cu 
genomul uman şi pot servi drept modele de 
studiu 

• Există metode de manipulare a genomului unei 
specii de laborator pentru a o transforma într-un 
model cât mai aproapiat de cel uman 

 


