
Regenerarea cardiacă: de unde venim, unde suntem, încotro ne îndreptăm 
 
 

 

Bolile cardio-vasculare, în special infarctul miocardic acut (IMA), continuă să ocupe 
primul loc la mortalitatea globală, constituind astfel o problemă majoră de sănătate publică. 
IMA la om are ca rezultat formarea unui țesut cicatricial noncontractil care duce de multe ori la 
instalarea insuficienței cardiace, pentru care singurul tratament eficient, dar greu aplicabil unui 
număr foarte mare de pacienți, este transplantul cardiac. 
 

Există similarități între peștele zebră și mamifere, inclusiv omul, privind dezvoltarea 
embriologică, compoziția celulară, morfologia și reglarea genetică la nivelul cordului[1]. 
Avantajul peștelui zebră constă în extraordinara sa capacitate de regenerare cardiacă post 
infarct, fără cicatrice. De asemenea, genomul peștelui zebră este secvențiat integral, peste 70% 
din genele umane fiind similare cu ale acestuia. Datorită dimensiunii sale mici și a ciclului 
reproductiv scurt, acest vertebrat poate fi utilizat în cantități mari, într-un laborator de 
cercetare[2]. Din aceste motive, studierea modelului peștelui zebră este de un real ajutor în 
înțelegerea mecanismelor regenerării cordului uman postinfarct, și în găsirea de noi perspective 
terapeutice care să scadă considerabil rata mortalității în IMA. 
 

În 2002, Poss et al.[3] au demonstrat că acest vertebrat își regenerează cordul după 
amputația a până la 20% din ventricul. În 2011, Gonzalez-Rosa et al.[4] descoperă aceeași 
capacitate de regenerare după provocarea unei crioleziuni cardiace. În prezent, există un 
consens privind originea cardiomiocitelor regenerate, și anume, ele provin din cardiomiocitele 
adulte existente la momentul ischemiei, care trec prin procese de: dediferențiere, proliferare, 
migrare și rediferențiere în celulă miocardică de tip adult[5]. Spre deosebire de peștele zebră, 
inima adultă umană are o capacitate de regenerare foarte limitată, între 1% la 25 de ani și 
0,45% la 75 de ani[2] . Această diferență între cele două specii ar putea fi explicată prin relația 
acestor celule cu ciclul celular: la peștele zebră cardiomiocitele adulte sunt mononucleate și 
diploide, iar cele umane adulte devin tetraploide, deci inapte pentru reintrarea în faza mitotică 
a ciclului celular[6]. Această ipoteză e susținută de studiul lui Gonzalez-Rosa et al.[7] în care, 
atunci când se induce poliploidia în mai mult de 45% din cardiomiocitele peștelui zebră, se 
formează cicatrice post rezecție cardiacă apicală, iar regenerarea este blocată. 
 

Procesul de regenerare cardiacă este complex, multifactorial, în cele 4 faze ale sale 
participând o multitudine de molecule, celule din structura cordului, celule inflamatorii, 
matricea extracelulară, factori hormonali, genetici, rețelele vasculară și limfatică. De exemplu, 
dediferențierea cardiomiocitelor adulte este indusă de oncostatina M, o citokină inflamatorie, 
care provoacă reexprimarea unor gene embrionare[6]. În faza proliferativă intervin molecule ca 
acidul retinoic, factori de creștere, neuregulina1 [6]. De asemenea, se pare că există o corelație 
inversă între capacitatea proliferativă a celulei miocardice adulte și nivelul hormonilor 
tiroidieni[6]. 
 

În opinia mea, cercetările viitoare ar trebui să se focuseze atât pe continuarea studiilor 
comparate privind mecanismele biomoleculare și genetice ale regenerării cordului, cât și pe 
folosirea tehnicilor moderne de inginerie tisulară, incluzând dezvoltarea biomimeticii, a 



 
bioreactoarelor, a terapiilor genice, în încercarea de a genera un transplant tisular care să 
corespundă din punct de vedere structural, funcțional și biochimic, condițiilor complexe pe care 
le presupune regenerarea cardiacă post-infarct la om. 
 

Parafrazând afirmația lui Neil Armstrong, aș putea spune că un mic vertebrat asemenea 
peștelui zebră, poate fi un mare ajutor pentru omenire.  
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