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Prinicipalul obiectiv al proiectului POLYGRAPH a fost obținerea unor materiale de tip 

biopolimer-grafenă pentru fabricarea scaffold-urilor pentru repararea osoasă, cu valoare 

comercială. Obiectivul proiectului s-a realizează prin dezvoltarea unui protocol de modelare 

moleculară la multiscală, care combină o secvență de calcule de mecanică și dinamică 

moleculară (elaborate in Etapa I/2012) cu o secvență de calcule la mezoscală (elaborate partial in 

etapa I/2012 și continuată în Etapa II/2013), pentru proiectarea și evaluarea performanțelor 

materialelor de tip biopolimer-grafenă.  

Etapa I a activității de cercetare efectuată în cadrul proiectului POLYGRAPH a avut în vedere 

”Design-ul molecular asistat de computer (CAMD) al materialelor compozite biopolimer-

grafenă”, activitate la care au participat coordonatorul (CO), Universitatea Politehnica din 

București, și patenerul Universitatea Dunarea de Jos din Galați (P1). Activitatea de cercetare 

desfașurată la Universitatea Politehnica din București a fost focusată în scopul elaborarii unui 

protocol de modelare moleculară la multiscală care să permită studiul exhaustiv al materialelor de 

timpul biopolimer-grafenă.  

Activitatea de cercetare corespunzătoare Etapei II a vizat implementarea rezultatelor obținute în 

Etapa I/2012 cu scopul de a determina morfologia biomaterialelor investigate prin mijloace 

CAMD și alegerea metodei favorabile spre a fi aplicată practic. Pe baza rezultatelor obținute în 

urma studiilor de simulare computerizată, s-a optat pentru sinteza experimentală a unor filme si 

hidrogeluri biopolimerice pe bază de chitosan (Cht), alginat de sodiu (Al) și alcool poliviilic 

(PVA), armate cu oxid de grafenă (GO). GO este structurat sub forma unor plane de grafenă 

(rețele 2D hexagonale de atomi de carbon), ce prezintă grupări funcționale de tipul hidroxil, 

carboxil și epoxy, fiind astfel mai hidrofil și mai reactiv decât grafena. Cht și Al sunt biomateriale 

polimerice naturale cu proprietăți deosebite, precum biocompatibilitate sau prelucrabilitate. PVA, 

un polimer sintetic cu proprietăți deosebite, a fost ales in considerente ce țin în principal de 

îmbunătățirea proprietăților mecanice si de optimizarea degradabilității materialelor 

biopolimerice naturale. În acest sens, au fost sintetizate materiale biocompozite de tipul Cht/GO, 

Al/GO și CHT-PVA/GO și caracterizate din punct de vedere structural și morfologic. CO a 

realizat sinteza materialelor și caracterizarea acestora din punct de vedere structural prin difracție 

de raze X (XRD), Spectroscopie Raman și microscopie electronică de transmisie (TEM), 

morfologic, prin microscopie electronică de baleiaj (SEM), și al performanțelor mecanice, prin 

teste de tracțiune. Partenerul P1 a realizat design-ul molecular asistat de computer al materialelor 

compozite biopolimer-grafenă, prin evaluarea proprietăţilor mecanice și de interacțiune ale 

componentelor specifice ale sistemelor biopolimer – grafene - BMP. Partenerul P3, Universitatea 

din București, a întreprins studii preliminare de validare a biocompatibilității și teste biologice de 

viabilitate, proliferare si raspuns inflamator, în vederea determinării biocompatibilitatii si 

evaluarea potentialului osteogenic al scaffold-urilor noi biopolimer-grafenă sintetizate de CO în 

cadrul Etapei II/2013.  



Etapa III a presupus implicarea atât a CO, cât și a celor patru parteneri: P1, P2 (Institutul 

National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei), P3 și P4 

(Universitatea Vasile Goldis Arad). Scopurile vizate au fost design-ul molecular CAMD (CO), 

modelarea și evaluarea CAMD ale materialelor compozite (P1), sinteza și modificarea 

derivatilor de grafena (P2), sinteza experimentală și caracterizarea fizico-chimică a materialelor 

biopolimer-grafenă (CO), determinarea performanțelor biologice in vitro ale noilor 

nanocompozite (P3) și studiul experimental in vivo privind reconstrucția osoasă cu noile 

compozite biopolimer-grafena (P4). CO a întreprins activități computationale și experimentale, în 

vederea identificării unor noi materiale cu proprietăți îmbunătățite din punct de vedere al 

răspunsului mecanic, al morfologiei și structurii și corelarea acestora cu cerințele unui biomaterial 

pentru regenerare osoasă. În acest sens, au fost investigate compozite de tipul PVA/GO, Cht-

PVA/GO, Al/GO, Cht/GO, etc. În paralel, P1 a realizat studii de modelare și evaluare 

computerizată a interacțiilor ce pot fi stabilite între grafenă și proteinele morfogenice osoase, în 

vreme ce P2 și-a direcționat activitatea spre sinteza și funcționalizarea grafenei, în special prin 

explorarea tehnicii de funcționalizare prin jet de plasmă. În continuare, activitățile din sfera 

biologică au fost asigurate de P3 și P4, care au realizat studii in vitro și in vivo pe materiale 

procurate de CO, în vederea stabilirii celor mai bune performanțe ale biomaterialelor dezvoltate.  

În cadrul Etapei IV / 2015, CO și partenerii P2, P3 și P4 au întreprins activități specific 

concepute pentru sintetizarea și caracterizarea fizico-chimică a materialelor nanocompozite 

biopolimer-grafenă, determinarea biocompatibilității și evaluarea potențialului osteogenic al 

unor scaffolduri noi biopolimer-grafenă și studii experimentale privind reconstrucția osoasă cu 

noile materiale compozite biopolimer-grafenă, precum și continuarea procesului de investigare a 

materialelor obținute în etapele anterioare.  

Activitățile de cercetare întreprinse de Universitatea Politehnica din București (CO) în cadrul 

Etapei IV s-au axat pe caracterizarea proprietăților structurale, morfologice și mecanice ale 

materialelor de tip polimer-grafene, sub forma de film și suport tridimensional, anterior 

sintetizate în cadrul Etapelor II și III. În acest sens, proprietățile materialelor au fost investigate 

din punct de vedere structural prin tehnici precum spectrometrie FT-IR, spectrometrie Raman, 

difracție de raze X (XRD) și microscopie electronică de transmisie (TEM), în vreme ce 

particularitățile morfologice de suprafață și în secțiune au fost analizate prin intermediul 

microscopiei electronice de baleiaj (SEM). De asemenea, în cadrul acestei etape, materialele au 

fost testate și din punct de vedere al răspunsului manifestat față de stimulii termici, prin 

termogravimetrie (TGA), și mecanici, prin teste de tracțiune. În cadrul acestui raport se regăsesc 

expuse rezultatele obținute pentru materialele compozite pe bază de oxid de grafenă și matrici 

polimere de tip polimer natural: alginat (Al/GO) și chitosan (Cht/GO), amestec de polimeri 

naturali, i.e. chitosan și gelatină reticulată cu genipin (Cht-Gel/Gen/GO) și polimer natural-

polimer sintetic, i.e. chitosan-alcool polivinilic / oxid de grafenă (Cht-PVA/GO) sub forma de 

filme. 

Activitățile de cercetare întreprinse de Universitatea Politehnica din București (CO) în 

cadrul Etapei V s-au axat pe caracterizarea proprietăților structurale, morfologice și 

mecanice, de degradare, biomineralizare ale materialelor de tip polimer-grafene, sub forma de 

spongy (poroase) suport tridimensional, sintetizate in cadrul acestei etape deoarece 

activitatile au fost anticipate si in etapele anterioare toate materialele obtinute au fost si 

complet caracterizate iar in etapa de fata am propus 4 tipuri de biomaterial noi (fiecare avand 

cel putin 4 concetratii diferite. 

Activitate 5.5 Caracterizarea structurala (XRD, TEM, spectroscopie Raman) a materialelor 

obtinute in Activitatea 4.9. Determinarea proprietatilor mecanice in special acele proprietati 

mecanice necesare pentru compatibilitatea biomaterialului cu sistemul osos uman. Activitate 

5.6  Activitatea IV.9 Caracterizarea experimentala a suprefetei materialelor obtinute in 

Activitatea 4.8. prin metode avasate (SEM, XPS)  

Diferite tipuri de material de tipul gelatina-alcool polivinilic (apv) sau gelatina-chitosan cu 

diferite adaosuri de oxid de grafena (GO) nereticulate sau reticulate cu genipin cu porozitate 



reidicata au fost sinteizate prin procesul de liofilizare. Pentru materialele  tipul gelatina-alcool 

polivinilic / GO au fost aplicate si diferite tipuri de tratament inghet-dezghet.  O serie de 

materiale a fost tratata dupa cum urmeaza: trei cicluri de 21 ore inghet la -80ºC si 3 ore la 

temperature camerei. O a doua serie de material a fost tratata dupa cum urmeaza:  trei cicluri 

de 22 ore inghet la -80ºC si 2 ore la temperature camerei. O a treia serie de materiale a fost 

tratata dupa cum urmeaza: trei cicluri de 23 ore inghet la -80ºC si 1 ora la temperature 

camerei. Reprezentarea schematica a procesului de obtinere este prezentata mai jos: 

Materialele obtinute au fost caracterizate morfologic, structural, mecanic, biodegradabilitate 

iar mai jos sunt raportate schematic rezultatele obtinute pentru materialul Chitosan-Gelatina / 

GO reticulat cu Genipin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O alta directie de cercetare in cadrul Activitatii 5.8 a fost determinarea experimentala a 

proprietatilor biodegradabile ale materialelor compozite de tipul biopolimer-grafena. 

Degradarea enzimatica a scaffoldurilor pe baza de chitosan, gelatina-alcool polivinilic (apv) 

sau gelatina-chitosan cu diferite adaosuri de oxid de grafena nereticulate sau reticulate cu 

genipin a fost determinate. De asemenea degradarea a fost determinata si gravimetric pentru 

gelatina-apv si gelatina-apv cu diferite adaosuri de oxid de grafena. 

O alta directie de cercetare a vizat Activitate 5.9 Sinteza unor filme si hidrogeluri de tip 

polimer-grafena cu performante remarcabile cu potentiale aplicatii ca scaffold pentru reparare 

de os, 1 sistem (diferite de cele studiate in etapa anterioara) sisteme diferite (tipuri de 

biopolimer (colagen, chitosan) tipuri de grafena (functionalizata cu diferite grupari chimice si 

peptide sau proteine), optimizarea compozitie materialului (raportul polimer/grafena). 

In etapa de fata biocompozitele gelatina (Gel)-alcool polivinilic (APV/GO) continand 0.5, 1, 

2 si 3 % (g/g) de oxid de grafena (GO) au fost sintetizate utilizand un tratament de inghet-

dezghet, anterior liofilizarii. Sinteza a fost initiata prin dispersarea cantitatii adecvate de GO 

Chitosan/Gelatina/Genipin-GO (1, 2, 3 %) 

Spectrometrie FT-IR 
SEM Teste de compresiune 

Degradare enzimatica 

TEM 



in apa deionizata prin tratarea cu ultras (US) timp de o ora. In continuare, gelatina a fost 

adaugata treptat, sub agitare constanta la 60 °C, pana la obtinerea unei solutii de 5 % (g/g). 

Ulterior, un volum egal de solutie 5 % (g/g) APV a fost adaugat amestecului si US timp de 30 

min. Solutiile obtinute de Gel-PVA/GO au fost turnate in vase Petri si supuse fiecare la 3 

cicluri de inghet-dezghet dupa cum urmeaza: inghetare timp de 21 h la -80 °C si 3h 

dezghetare la temperatura camerei. Biocompozitele 3D obtinute prin liofilizarea timp de 100 

h sunt prezentate in Figura 5 

 

 
 

Figura 1. Biocompozitele Gel-PVA si Gel-PVA/GO obtinute 

 

Acestea au fost carcterizate morfologic si structural in cadrul Activitatii 5.11 

Caracterizarea structurala (XRD, TEM, spectroscopie Raman) a materialelor obtinute in 

Activitatea 5.9.  Determinarea proprietatilor mecanice in special acele proprietati mecanice 

necesare pentru compatibilitatea biomaterialului cu sistemul osos uman. Analiza structural a 

inceput prin interediul FT-IR. Spectrul matricei polimerice Gel-PVA prezinta toate semnalele 

caracteristice celor doi polimeri, insa nu prezinta noi benzi de absorbtie sau deplasari ale 

acestora, ceea ce indică faptul ca nu au avut loc schimbari majore la nivelul gruparilor 

functionale. Spectrul IR al GO (Fig. 2) a confirmat prezenta gruparilor functionale rezultate 

in urma procesului de oxidare a grafitului. Au fost detectate benzile de absorbtie de la 1060, 

1220 si 1750 cm
-1

 ce corespund vibratiilor de intindere C-OC, C-OH si C=O iar banda larga 

prezenta intre 3000 si 3700 cm
-1

 a fost atribuita vibratiilor de intindere O-H a gruparilor 

hidroxil de pe suprafata GO cat si a celor din moleculele de apa adsorbite. Vibratiile de 

intindere C=C si de deformare C-H a inelelor aromatice au fost detectate la 880 si 1625 cm
-1

. 

Nu au putut fi detectate benzile de absorbtie ale GO prezent in specrele materialelor 

compozite. Acest lucru poate fi datorat concentratiei scazute de GO, benzile sale de absorbtie 

fiind acoperite de semnalele mai puternice a celorlalti componenti. In continuare, a fost 

utilizata spectroscopia Raman pentru a confirma prezenta GO in matricea polimera. 

 

 
Figura 2. Spectrele FT-IR ale biocompozitelor Gel-PVA/GO, Gel-PVA si GO 

 

In continuare au fost inregistrate spectrele Raman ale biomaterialelor compozite Gel-

PVA/GO si GO si acestea sunt prezentate in figura 3. 

 



 
Figura 3. Spectrele Raman ale biomaterialelor compozite Gel-APV/GO si al GO pur 

 

Cele mai importante benzi de absorbtie ale oxidului de grafena sunt benzile D,  respectiv G 

(Fig. 3). Banda D localizata la ~1353 cm
-1

 este atribuita defectelor aparute in inelul aromatic 

la atomii de carbon hibridizati sp
2
. Semnalul reprezentativ benzii G a fost detectat la ~1595 

cm
-1

 si este caracteristic structurii ordonate a straturilor grafitice, el prezentand vibratiile de 

alungire a legaturilor sp
2
 C-C. Spectrul Raman al biocompozitelor sintetizate (Fig. 7) 

confirma prezenta GO in matricea polimera. Raportul intensitatilor (ID/IG) benzilor D si G a 

fost calculat. Aceste rezultate sunt prezentate in detaliu in lucrarea publicata in revista 

Materiale Plastice, 2016.  

Difractia de raze X a fost folosita pentru a determina noi informatii structurale ale 

biomaterialelor compozite Gel-PVA/GO iar spectrele sunt raportate in figura 8. Conform 

literaturii în domeniu, GO are o distanta interplanara aproape dubla in comparatie cu grafena 

pura (d ≈ 0,36 nm), datorita prezentei gruparilor functionale si a moleculelor de apa prinse in 

structura lui. Astfel, distanta interplanara caracteristica GO masoara, in general, intre 0.7 si 

0.8 nm, dar poate fluctua in functie de nivelul de functionalizare. Difractia de raze X 

efectuata asupra GO si materialelelor sintetizate demonstreaza acord bun cu datele din 

literature si exfolierea si dispersarea eficienta a GO in matricea polimerica, maximul de 

difractie de la 10.9° al GO pur disparand din difractogramele acestora. Banda de difractie din 

jurul valorii 2θ = 20° este caracteristica naturii semicristaline a alcoolului polivinilic. 

Analizand difractogramele materialelor compozite, odata cu incorporarea GO se observa o 

ingustare a maximelor de difractie, ceea ce indică o usoara crestere a dimensiunii domeniilor 

cristaline (Tabel 1). Cea mai importanta crestere este inregistrata de materialale cu 0.5% GO, 

acest comportament putand fi explicat printr-o dispersare mai eficienta a GO la concentratii 

mici.  

 
Figura 4. Difractogramele materialelor compozite si GO pur  

 

Tabel 2. Distanta interplanara si dimensiunea domeniilor cristaline 



Material 2θ 

Distanta 

interplanara 

(Å) 

FWHM 

Dimensiunea 

medie a 

cristalelor (Å) 

Gel-APV 19,88 4,46 4,30 13,50 

Gel-APV/GO 0.5% 19,60 4,53 3,19 18,20 

Gel-APV/GO 1% 19,70 4,50 3,80 15,30 

Gel-APV/GO 2% 19,80 4,49 3,43 16,98 

Gel-APV/GO 3% 19,70 4,50 3,51 16,54 

 

Analize de microscopie electronica de transmisie (TEM) a fost de asemena efectuata pentru 

biocompozitul Gel-APV/GO 0.5% g/g pentru a vizualiza gradul de dispersie al nanoplanelor 

de GO in matricea polimera cat si pentru a investiga aspectele legate de microporozitate. In 

figura 5 A se poate observa ca a fost atins un grad bun de dispersie a agentului nanostructurat, 

acesta fiind distribuit aleator in matricea polimera. In ceea ce priveste nivelul de exfoliere, 

numarul de nanoplane de GO variaza. La magnificari mai mari (Figura 5 B), se poate 

aproxima numarul de plane de GO concentrate in aceeasi zona. In acest caz, planele grafenice 

au o dispunere indoita, contorsionata dovedind caracterul flexibil al acestora. Exista, desigur, 

si zone unde se regasesc mai multe straturi de GO ce nu au fost exfoliate complet, ceea ce 

condus la formarea aglomeratelor (Figura 5 A).   

 
Figura 5. Imagini TEM indicand prezenta GO in matricea polimera 

 

In cadrul Activitatii 5.10 Caracterizarea experimentala a suprefetei materialelor obtinute in 

Activitatea 5.9. prin metode avasate (SEM, XPS) microscopia electronica de baleiaj (SEM) a 

fost utilizata pentru a determina morfologia biomaterialelor compozite. Ca aspect general, 

toate materialele sintetizate prezinta o structura poroasa, cu aspect de burete. Forma porilor 

este neregulata iar dimensiunea acestora se incadreaza intre 5 si 40 µm (Figura 6). 

 

 
Figura 6.  Morfologia supafetei biocompozitlor Gel-APV/GO 

 Gradul de gonflare, continutul de apa la echilibru, teste de reologie, porozitatea materialului 

prin intermediul micoCT  si biomineralizarea (evaluata prin XRD si SEM) dar si teste 



compresiune au fost efectuate pe biomaterialele compozite Gel-APV/GO iar acestea au fost 

raportate in lucrarea publicata in revista Materiale Plastice, 2016 si  Journal of Materials 

Chemistry B, 2016 lucrarea 1 si 3 din lista de publicatii. Testele de compresiune mecanica 

(Figura 7) si cele de reologie au demonstrat faptul ca incorporarea unei cantitati de numai 

0.5% g/g GO in matricea polimerica imbunatateste performantele mecanice ale compozitelor.  

 

Figura 7. Rezultatele testelor de compresiune pentru biomaterialele Gel-APV si copzitele 

Gel-APV/GO 

Tabel. 3. Modulele de elasticitate ale biomaterialelor Gel-APV/GO 

Material compozit E [MPa] 

Gel-APV 0,009 

Gel-APV/GO 0.5 % 0,014 

Gel-APV/GO 1 % 0,016 

Gel-APV/GO 2 %  0,017 

Gel-APV/GO 3 %  0,018 

 

Rezultatele obtinute au fost comparate cu cele obtinute in Etapa 2 in scopul validarii 

rezulatatelor computationale obtinute in cadrul etapelor anterioare (Activitate 5.7).  Nu a fost 

obtinuta o buna concordanta (diferenta de doua ordine de marine ) intre rezultatele 

experimentale si cele computationale iar acest fenomen se poate datora faptului ca matrialele 

obtinute experimental prezita o structura inalt poroasa iar materialele simulate prezinta o 

structrua densa. In aceasta etapa au fost sintetizate si caracterizate cu succes numeroase 

biomateriale compozite poroase cu matrice polimerica din chitosan, gelatina si alcool 

polivinilic, ranforsate cu oxid de grafena nereticulate sau reticulate cu genipin.  De asemnea, 

unele dintre aceste sisteme nu au fost tratat in literatura de specialitate si rezultatele au fost cu 

success publicate in 2 articole stiintifice si prezentate la numeroase evenimete stiintifice. In 

fiecare ocazie au fost adresate multumiri proiectului.  

Activitatea partenerului 2- Institutul National pentru Fizica Laserilor Plasmei si 

Radiatiei in anul 2016 a cuprins urmatoarele activitati: 

Denumire activitate: 
Evaluarea calitatii nanowalls-urilor de carbon inainte de indepartarea substraturilor, prin 

microscopie electronica de baleaj (SEM), microscopie de transmisie (TEM), spectroscopie de 

fotoelectroni (XPS) si spectroscopie Raman (INFLPR in colaborare cu CO). 

Denumire activitate: 
Evaluarea eficientei dispersarii nanowall-urilor de carbon in raport cu procedurile chimice si 

cele cu plasma. Probe de materiale pe baza de grafena care au fost functionalizate in plasma.  

Denumire activitate: 



Studiul influentei plasmelor generate in diferite gaze asupra proprietatilor materialelor pe 

baza de grafena. 

Activitati partener: 
Date stiintifice referitoare la caracteristicile materialelor pe baza de grafena dupa 

functionalizarea in plasma. Probe de materiale pe baza de grafena care au fost functionalizate 

in plasma.  

Denumire activitate: 
Evaluarea atasarii de grupari functionale la materialele pe baza de grafena prin FTIR, XPS si 

prin spectroscopie Raman iar parterul a livrat date stiintifice referitoare la caracteristicile 

materialelor pe baza de grafena dupa functionalizarea in plasma, (continuare in etapa 2016, 

activitatea V.10) Probe de materiale pe baza de grafena care au fost functionalizate in plasma.  

Evaluarea calitatii nanowalls-urilor de carbon inainte de indepartarea substraturilor, prin 

microscopie electronica de baleaj - SEM, micospcopie de transmisie - TEM, spectroscopie de 

fotoelectroni - XPS si spectroscopie Raman (INFLPR in colaborare cu CO). 

Pe parcursul acestei etape au fost aduse imbunatatiri ale randamentului de sinteza de material 

grafenic obtinut in urma dispersarii nanoperetilor carbonici (CNW-Carbon nanowalls sau a 

VG - vertically oriented graphene) in diferite solutii. S-a putut colecta o cantitate mai ridicata 

de material grafenic daca durata de depunere a CNW a fost mai mare (etapa 4), sau daca la 

instalatia de sinteza au fost facute unele modificari ale sursei de plasma. S-a observat ca prin 

folosirea unor duze din grafit mai largi (diametrul de 8 mm) randamentul materialui obtinut a 

fost dublat fata de cel obtinut cu o duza de 2 mm, in aceleasi conditii de sinteza, si anume jet 

de plasma in amestec de Ar/H2/C2H2 in raport masic de 1400/25/1 sccm, presiune de 1.2 

mbar, putere de radiofrecventa-RF 300W si temperatura de 700
o
C.  

Investigatiile SEM si EDS ale unei probe CNW obtinuta cu duza de grafit de 8 mm, in 

conditiile de mai sus pentru un timp de sinteza de 30 minute este prezentat in figura V.1. In 

aceste imagini se observa morfologia tipica a CNW iar din spectrul de dispersie EDS se 

observa ca proba contine un procent de 91% carbon si un procent de 9% de Si care provine 

din substratul pe care s-a depus filmul. Investigarile XPS pe acesta proba arata ca proba 

contine 98% carbon si un procent de 2% oxigen.  

a)   b)  

Fugura V.1 a) Imagine SEM si b) spectrul EDS al CNW depuse pe Si in urma folosirii unei 

duze de grafit de 8 mm, pentru un timp de depunere de 30 minute 

 

Evaluarea eficientei dispersarii nanowall-urilor de carbon in raport cu procedurile chimice si 

de cele cu plasma. Metodele chimice de obtinere a suspensiilor grafenice au ca punct de 

plecare metoda Hummer de oxidare a grafitului prin folosirea de acizi tari care produc 

numeroase defecte. Aceste metode au un randament ridicat, dar necesita ulterior numeroase 

etape intermediare de spalare si purificare pentru obtinerea, unor supensii cu continut 

grafenic cat mai pur. Un impediment des intalnit la suspensiile grafenice este aglomerarea, 

precipitarea si agregarea. Deseori sunt folositi surfactanti si agenti dispersanti. De obicei 

oxidul de grafena si fasiile grafenice sunt hidrofile si sunt dispersate in medii apoase, dar 



aceste suspensii apoase sunt incompatibile cu polimerii organici. Exista insa o multime de 

solventi si nonsolventi organici in care pot fi dispersate grafenele pentru formare de suspensii 

stabile in timp. Exemple de solventi/nonsolventi, surfactanti, dispersanti si retete de obtinere 

a suspensiilor grafenice pot fi gasite in articolele, printre acestia amintim: DMF – (N,N 

dimetilformamida), NMP - (1-metil-2-pirolidona), DMSO - (dimetil sulfoxid), etanol, 

metanol, EG - (etilen glicol), THF -(tetrahidrofuran), SDS - (dodecilsulfat de sodiu), CCl4 – 

(tetraclor etan), diclor metan, PS –NH2/COOH - (polistiren cu terminatii amino sau carboxil), 

PMMA-OH - poli (metacrilat de metil) cu terminatii hidroxil, benzen, hexan, acetona, etc. 

Folosirea acestora este ingreunata, pe de o parte, de costul ridicat al acestora, de metodologia 

de lucru cu aceste substante toxice cu diversi pasi intermediari, precum si indepartarea 

ulterioara a acestor solventi care au de obicei puncte ridicate de fierbere si sunt greu de 

eliminat din suspensii. Restabilirea proprietatilor grafenelor singulare din suspensiile de oxid 

de grafena se face obicei prin reducerea oxidului de grafena cu ajutorul hidrazinei (N2H4) sau 

a borohidrurei de sodiu (NaBH4). Aceste metode, dar si reducerea termica in vid sau 

atmosfera controlata, conduc la indepartarea in mare proportie a gruparilor aldehidice, 

cetonice, carboxilice si hidroxilice dar indepartarea totala este greu de atins.  Tratarea in acizi 

tari conduce deseori la formarea de material amorf si corodarea marginilor/muchiilor 

grafenice ale CNW. Intr-o prima faza am aratat ca tratarea cu acid azotic (1 ml HNO3 67%) a 

probelor de CWN depuse pe susbstrat de MgO conduce la indepartarea acestuia. In spectrele 

FTIR a acestor probe am observat pe langa prezenta benzilor de absorbtie a CNW si prezenta 

radicalilor azotati. In cazul probelor de CNW depuse pe plachete de siliciu sau siliciu oxidat 

am folosit acid fluorhidric (1 ml HFl 48%) pentru indepartarea substratului. Aceste metode au 

fost eficiente in indepartarea substraturilor pe care s-a realizat depunerea, dar materialul pe 

baza de grafena colectat contine contaminanti, atat urme de azotati sau fluor din acizii 

folositi, dar si impuritati care provin din substrat. Chiar si in cazul sintezei CNW pe 

substraturi de sare (NaCl), in urma dizolvarii in apa si a spalarii materialului grafenic rezultat 

s-au observat si urme de substrat.  

 In cazul utilzarii acidului sulfuric (1 ml H2SO4 98%) in vederea oxidarii materialului 

grafenic s-a observat atat in spectrele XPS, cat si in spectrul de dispersie de raze X, prezenta 

sulfului pe langa existenta carbonului, oxigenului si a siliciului provenit din substrat.  

a)  b)  

Figura V.2 Spectrul a) XPS si b) EDS al probei de CNW spalate cu acid sulfuric 

  

 Pentru dispersarea CNW folosind SDS (dodecil sulfat de sodiu), am obtinut material 

grafenic care in urma uscarii pe plachete de silicu a condus la obtinrea de grafene in planul 

substratului care au morfologia ca in figura V.3. Spectrele Raman ale probei cu SDS prezinta 

pe langa benzile D, G si ordinul 2 al acestora si semnatura materialului grafenic si benzi 

aditionale datorate vibratiilor radicalilor oxidului de sulf prezent in materialul rezultat.   



a) b)   

Figura V.3 Imagine SEM si b) spectrul Raman a amestecului CNW+SDS 

  

 In general, pentru obtinerea unor suspensii stabile in timp, materialul dispersat trebuie 

sa fie hidrofil. Hidrofilizarea se poate obtine prin functionalizarea materialului pe baza de 

grafena. Functionalizarea si dispersarea fasiilor grafenice sunt de mare importanta in vederea 

folosirii lor la diferite aplicatii. Functionalizarea in plasma este una din metodele des utilizate 

in ultimii ani pentru modificarea cu precizie a gruparilor chimice atasate la materialele 

grafenice in faza gazoasa. Aceste metode au avantajul de a lucra cu gaze netoxice, 

prietenoase cu mediul si care nu introduc contaminanti in materialul grafenic dupa 

modificarea in plasma. Daca pentru obtinerea grafenelor sintetizate in planul substratului, 

sunt numeroase metode de obtinere incluzand metodele cu plasma, grafenele crescute vertical 

pe substrat sunt obtinute predominant prin tehnici cu plasma. Partenerul INFLPR a folosit 

acesta metoda de sinteza si de tratare cu plasma (azot, amoniac, oxigen) a probelor de grafene 

verticale de tip CNW, pentru acomodarea culturilor celulare (fibroblaste, macrofage si 

osteoblaste), prin atasarea de grupari functionale specifice proliferarii celulare si 

hidrofilizarea suprafetelor materialului grafenic. Plasma in lichid este o metoda mult mai 

recent aplicata in obtinerea, functionalizarea  si dispersare suspensiilor grafenice fata de bine 

cunoscutele metode clasice cu plasma (descarcari in vid). Plasma generata in lichid sau la 

suprafata lichidelor conduce la formarea de radicali foarte reactivi (ozon, apa oxigenata, 

particule incarcate, camp electric puternic, fotoni UV) in faza lichida, care pot initia reactii 

care nu erau posibile in lipsa descarcarii. Acesta metoda cu plasma in lichid este aplicabila si 

la alte tipuri de suspesii neapoase, de exemplu si-a dovedit eficienta si in initierea unor 

procese de polmerizare ce au condus la formarea unor polimeri neconventionali cu azot. Prin 

urmare, tratamentele cu plasma in lichid au un potential ridicat in functionalizarea 

nanomateriale, fiind o metoda care nu foloseste surfactanti sau acizi tari pentru modificarea 

suspensiilor grafenice, asa cum am demonstrat.  

Studiul influentei plasmelor generate in diferite gaze asupra proprietatilor materialelor pe 

baza pe grafena. Date stiintifice referitoare la caracteristicile materialelor pe baza de grafena 

dupa functionalizarea in plasma, (continuarea etapei din 2015). Evaluarea atasarii de grupari 

functionale la materialele pe baza de grafena prin FTIR, XPS si prin spectroscopie Raman. 

Investigarile XPS pe oxidul de grafena obtinut in etapa precedenta sunt pezentate in figura 

V.4. In vederea identificarii tipului de legatura prezent in oxidul de grafena au fost facute 

analize XPS de inalta rezolutie in regiunile C1s si O1s, figura V.5. Regiunea C1s a fost fitata 

cu 5 componente C1-C5 dupa procedura. Identificarea fiecarui tip de legatura s-a facut dupa 

pozitia energiei de legatura, dupa cum urmeaza: C1 (C=C in sp2, la 284.5 eV); C2 (C–C in 

sp3 sau in defecte, si C–H la ~285.5 eV); C3 (C–OH, O–C–O, C–N, la ~286.7 eV); C4 (C=O 

at 288.2 eV); C5 (O=C–OH la 290 eV). Concentratiile fiecarei componente ale reugiunii C1s 

sunt in tabelul V.2. Regiunea O1s a fost fitata cu 4 componente C1-C4, iar concentratiile 

fiecarei componente sunt in tabelul V.3.  



a) b)  

Figura V. 4 Spectrele de inalta rezolutie in regiunea a) C1s si b) O1s pentru oxidul de grafena 

GOx_2015 

 

 Dupa cum observasem in faza a doua, tratamentul cu plasma in lichid in care am 

introdus azot (in conditiile date flux Ar/N2 de 3000/100 sccm) nu a condus la introducerea 

unor grupari functionale cu continut de azot in suspensia de fasii grafenice folosita.  

Pe parcursul acestei etape, aceste tratamente au fost reluate in alte conditii experimentale, 

folosind o suspensie de oxid de grafena partial redus -rGO. Prin cresterea fluxului de argon si 

de azot introdus in descarcare in raport de Ar/N2 de 4000/300 sccm, s-a observat o 

incorporare a azotului in materialul grafenic obtinut dupa tratare in plasma in lichid timp de 

30 minute. In imaginile SEM din figura V.5 se observa morfologia foliilor grafenice de 

dimensiuni de ordinul micronilor, precum si integritatea acestora cat si a marginilor acestor 

fasii grafenice care nu au fost afectate in urma tratamentului cu plasma. Pastrarea integritatii 

fasiilor carbonice si a semnaturii grafenice in urma tratarii cu plasma de azot este demonstrata 

prin masuratorile de spectroscopie Raman pe aceste probe, figura V.6. Aceste spectre 

prezinta pe langa benzile D si G de ordinul 1 si combinatia de ordinul 2 al acestor benzi 2D si 

D+G. In urma tratamentului cu plasma de azot se poate observa o deplasare a benzii G de la 

1567 cm
-1

 la 1587 cm
-1

, fapt ce dovedeste functionalizarea materialului grafenic initial.   

a)  b)  

Figura V.5 Imaginile SEM ale suspensiilor uscate din suspensia de a) rGO initial si b) rGO 

tratat cu plasma de azot introdusa in suspensie 



 
Figura V.6 Spectrele Raman ale probelor de rGO initial si rGO tratat cu plasma de azot  

Investigarile XPS pe probele de rGO initial si rGO tratat in plasma de azot au evidentiat 

incorporarea azotului dupa tratamentul cu plasma in lichid, asa cum se poate observa in 

figura V.8. Daca in proba initiala de rGO procentul de azot era de 1.5%, concentratia azotului 

creste la 18.3%, date care se regasesc in tabelul V.4, unde sunt trecute pozitiile picurilor C1s, 

N1s si O1s, largimea la semi-inaltime a acestora precum si concentratiile atomice relative ale 

elementelor chimice din aceste probe.  

 In vederea identificarii modului in care a fost introdus azotul in oxidul de grafena 

redus, s-au efectuat investigatii de XPS de inalta rezolutie in regiunea carbonului C1s, a 

oxigenului O1s si a azotului N1s. Regiunea C1s a fost deconvolutata cu 4 componete 

conform procedurilor anterior amintite (din regiune C1s a rGO lipseste componente de tip 

COOH). Spectrele XPS de inalta rezolutie in regiune C1s, precum si componentele C1-C4 ale 

suspensiei rGo initiala si rGO tratata in azot sunt prezentate in figura V.7. Concentratiile 

fiecarei componente sunt trecute in tabelul V.4. Dupa cum se observa, in regiunea carbonului 

sunt introduse legaturi noi care dupa energia de legatura corespund legaturilor de tip carbon-

azot atribuite ca in figura V.7 b).  

a)  b)  

Figura V.7 Spectrele de inalta rezolutie in regiunea C1s a) rGO initial si b)rGO tratat cu 

plasma inlichid in care s-a introdus azot 

   

Spectrele XPS de inalta rezolutie in regiune N1s, precum si componentele N1-N3 ale 

suspensiei de rGO tratata in azot sunt prezentate in figura V.10. In acesta figura se observa ca 

majoritatea legaturilor sunt de tipul N in amine (88.5%), un procent mic de 3.1% de legaturi 

de tip imine si 8.4% de legaturi de tip amide si de azot pirolitic.  

 



Figura V.8 Spectrele de inalta rezolutie in regiunea N1s a rGO tratat cu plasma in lichid in 

care s-a introdus azot. 

 
Activitatea Partenerului - Universitatea Bucuresti In etapa a V-a a proiectului 

PCCA140/2012, P3 (Universitatea din Bucuresti, Departamentul de Biochimie si Biologie 

Moleculara) a fost implicat în realizarea urmǎtoarelor activitǎţi ştiinţifice: Activitatea V.12. 

Evaluarea morfologiei celulelor cultivate pe noile biomateriale dupa inductia osteogenica; 

Activitatea V.13. Evaluarea fenotipica a celulelor cultivate pe noile biomateriale dupa 

inductia osteogenica, prin evidentierea markerilor specifici; Activitatea V.14. Evaluarea 

functionalitatii celulelor terminal diferentiate, cultivate pe noile biomateriale, prin 

evidentierea activitatii fosfatazei alcaline si a nodulilor de mineralizare. 

Pentru realizarea activitatilor prevazute pentru aceasta etapa, P3 a testat pe parcursul 

proiectului o serie de materiale imbogatite cu oxizi de grafene (GO) primite de la 

Coordonator (CO) si a selectat materialele care au dovedit cea mai buna biocompatibilitate. 

Materialul care a indeplinit toate conditiile pentru studii de inginerie a tesutului osos (BTE)- 

atat prin compozitie (chitosan imbogatit cu diferite procente de GO), cat si prin forma si 

structura (o structura tridimensionala de tip scaffold, care poate mima structura tesutului osos 

si asigura o buna integrare in acest tesut pe parcursul osteogenezei)- a fost chitosan/GO 

(CHT/GO) 0.5-3 wt.%. In urma studiilor de biocompatibilitate in sistem 3D (fig. 1), care au 

vizat testarea a 4 compozitii 3D- CHT/GO 0.5, 1, 2 si 3 wt. %- cu continut crescator de GO, 

fata de un scaffold control reprezentat de chitosan pur (CHT), au fost selectate pentru studii 

de diferentiere osteogenica in vitro compozitiile 3D intre care au existat cele mai mari 

diferente- CHT/GO 0.5 si 3 wt.% si controlul- CHT.  

  

  
Fig.1- Evaluarea calitativă a viabilității hASC cultivate în structura tridimensională a (a) CHT; (b) CHT/GO 0.5 

wt.%; (c) CHT/GO 1 wt.%; (d) CHT/GO 2 wt.% și (e) CHT/GO 3 wt.% prin microscopie confocală, dupa 7 zile 

de la obținerea culturilor tridimensionale. 

  

Pentru aceste compozitii, a fost indusa osteogeneza celulelor stem izolate din tesut adipos 

(hASCs) in vitro in sistem 3D, prin utilizarea unui cocktail de inductori osteogenici pe o 

perioada de 28 de zile. In acest interval, procesul de diferentiere osteogenica a fost 

monitorizat la timpi stabiliti (7, 14, 21 si 28 de zile) atat la nivel morfologic (prin tehnici de 

microscopie, histologie, imunohistochimie), cat si la nivel functional (genic- prin tehnici de 

biologie moleculara si proteic- prin tehnici de microscopie) In cadrul activitatii V.12, in 

vederea evaluarii morfologiei celulelor cultivate in materialele CHT/GO, sistemele 3D 

hASC/CHT, hASC/CHT/GO 0.5 wt.% si  hASC/CHT/GO 3 wt.% au fost analizate prin 

microscopie electronica de baleaj (SEM), atat la momentul inductiei osteogenice (T0), cat si 

dupa 28 de zile de osteogeneza in vitro (fig.2). Morfologia culturii 3D celule-suport, precum 

și distribuția hASC în scaffold-urile CHT/GO după 28 zile de diferențiere osteogenică a fost 

pusă în evidență prin SEM (fig.2). Din punct de vedere al populării biomaterialelor cu celule, 

deși densitatea de însămânțare a celulelor a fost aceeași pentru toate compozitele și pentru 

control, la 48 de ore de la formarea bioconstructelor celule-scaffold a fost identificat un 

procent mai mic de celule integrat în rețeaua poroasă de CHT față de procentul de celule 

reținute în materialele care conțin GO în compoziția lor. Situația s-a menținut și pe parcursul 



diferențierii, cu un procent mai mic de celule identificate în cazul controlului și a scaffold-

ului de CHT îmbogățit cu 0.5 wt.% GO, și un procent de celule mai mare reținut în rețeaua de 

chitosan în prezența a 3 wt.% GO. S-a observat de asemenea o rețea de pori mai bine 

structurată și delimitată în compozitele CHT/GO, față de referința de CHT, care prezintă 

suprafețe mai netede și o rețea mai puțin structurată. De remarcat faptul că după 28 zile de 

osteogeneză, celulele prezintă o morfologie rotundă, similară celulelor osteoblast-like și 

prezintă depozite pe suprafață sau în jurul lor. Densitatea acestor depozite crește proporțional 

cu procentul de GO din structura materialului. 

  

 
Fig.2- Distribuția și morfologia hASC în structura tridimensională a bioconstructelor hASC/CHT/GO și 

hASC/CHT înainte și după 28 de zile de la inducția diferențierii osteogenice, evaluată prin SEM. 

  

Pentru a verifica natura chimică a acestor depozite observate prin studiile de 

microscopie electronică, s-a realizat analiza EDAX (Energy dispersive X-ray analysis) pentru 

proba CHT/GO 3 wt.%. Rezultatele EDAX au indicat prezența calciului și a fosforului în 

proba analizată, dovedind astfel natura minerală a depozitelor prezente în bioconstructul 

hASC/CHT/GO 3 wt.%.  In vederea realizarii activitatii V.13, sistemele 3D hASC/CHT, 

hASC/CHT/GO 0.5 wt.% si  hASC/CHT/GO 3 wt.% au fost evaluate prin microscopie 

confocala pe parcursul celor 28 de zile de diferentiere osteogenica pentru evidentierea 

markerilor osteogenici. Au fost analizate doua tipuri de markeri osteogenici la nivel proteic- 

un marker osteogenic timpuriu (care se exprima la inceputul procesului de osteogeneza)- 

osterix (OSX) si un marker tarziu (care se exprima spre finalul procesului de diferentiere)- 

osteopontin (OPN), caracteristic matricei osoase. 

  
       

  

 

 

 

 

La nivel proteic, inductorul osterix (Osx) a prezentat expresie pozitivă (marcată cu roșu) 

datorită cuplării anticorpului secundar cu tetrametilrodamină-5,6-izotiocianat (TRITC)) 

începând cu 7 zile post inducție osteogenică în sistemul hASC/CHT/GO 3 wt.%, față de 

sistemul de referință hASC/CHT, unde Osx s-a exprimat pentru prima dată începând cu 14 



zile, în nivele foarte scăzute (fig.4). Exprimarea acestui marker dovedește inițierea 

diferențierii osteogenice în hASC cultivate în sistemele tridimensionale hASC/CHT/GO. 

După 14 zile de diferențiere în condiții pro-osteogenice, inductorul Osx s-a exprimat la nivele 

foarte mari în bioconstructul hASC/CHT/GO 3 wt.%, față de control și față de sistemul care 

conține doar 0.5 wt.% GO. În cazul proteinei de matrice osoasă osteopontin (Opn), expresia 

acesteia a fost identificată începând cu 7 zile de diferențiere osteogenică numai în sistemul 

care conține 3 wt.% GO (fig.5). Pe parcursul celor 28 de zile de diferențiere, s-a observat o 

acumulare a nivelului Opn în acest bioconstruct, ceea ce demonstrează desfășurarea eficientă 

a osteogenezei în celulele expuse condițiilor furnizate de acest micromediu și capacitatea 

hASC de a diferenția spre osteocite mature cu capacitate de secreție de matrice extracelulară 

osoasă. Din punct de vedere al ingineriei tisulare osoase (BTE), acest aspect este extrem de 

important pentru regenerarea eficientă a țesutului osos prin producerea de țesut funcțional, nu 

inert. În prezența a 0.5 wt.% GO, proteina Opn dezvoltă un profil de expresie, de asemenea 

crescător pe parcursul celor 28 de zile de diferențiere osteogenică, însă acumularea de Opn de 

la 28 de zile nu atinge nivelul expresiei înregistrat pentru sistemul cu 3 wt.% GO. Această 

observație sugerează rolul potențial al GO în dirijarea diferențierii osteogenice în celule 

hASC și potențialul de utilizare al GO în ingineria tisulară osoasă. Activitatile de cercetare 

realizate in cadrul activitatii V.13 demonstreaza deja functionalitatea celulelor terminal 

diferentiate in osteoblaste in sistemele 3D hASC/CHT/GO prin prezenta markerilor 

osteogenici Osx si Opn. Ca o continuare, in cadrul activitatii V.14, a fost evaluata 

functionalitatea celulelor obtinute in urma procesului de diferentiere in contact cu materialele 

CHT/GO prin evidentierea nodulilor de mineralizare (fig.6) si prin cuantificarea nivelului de 

fosfataza alcalina specifica matricei osoase (fig.6). Bioconstructele hASC/CHT/GO și 

referința hASC/CHT au fost fixate, împarafinate și secționate la momentul inducerii 

diferențierii (T0), după 7 și după 28 de zile de osteogeneză, în vederea evidențierii (i) 

morfologiei celulare pe parcursul diferențierii osteogenice și (ii) matricei extracelulare 

mineralizate caracteristice țesutului osos (fig.6). Dacă la momentul inducției T0 nu a fost 

prezent nici un depozit mineral, după 7 zile de osteogeneză colorația cu Alizarin Red S a 

evidențiat de asemenea aglomerările condensate de celule precum și începutul secreției 

matricei extracelulare prin prezența petelor de culoare mai intensă. 

  
Fig.6- Evaluarea histologică a diferențierii osteogenice a hASC în bioconstructele hASC/CHT/GO 0.5 wt.%, 

hASC/CHT/GO 3 wt.%, hASC/CHT prin colorația secțiunilor obținute la microtom cu Alizarin Red S (pentru 

evidențierea depozitelor minerale). 

  

  

Noduli de mineralizare au fost pusi în evidență la 28 de zile de diferențiere 

osteogenică în sistemele hASC/CHT/GO 0.5 și 3 wt.% (de culoare rosie), cu o mai mare 

preponderenta in sistemul cu 3 wt. % GO. Nivelul de fosfataza alcalina a fost determinat prin 

tehnica ELISA in urma analizei mediului de cultura in care celulele au secretat componente 

ale matricei extracelulare osoase. Fosfataza alcalina a prezentat cel mai inalt nivel de 

activitate dupa 28 zile de osteogeneza indusa in vitro in proba cu 3 wt.% GO, sugerand 

acumularea acesteia in matricea mineral osoasa pe parcursul diferentierii, constituind un 



marker tarziu al osteogenezei. Prezenta fosfatazei alkaline in cel mai inalt nivel in proba cu 3 

wt.% GO sugereaza posibila contributie pozitiva a GO la procesul de diferentiere.  

Pe langa activitatile propuse in proiect pentru aceasta etapa, partenerul P3 a primit 

spre analiza si alte materiale cu compozitie originala elaborate de CO- materiale pe baza de 

acetat de celuloza (CA), nanotuburi de carbon (CNT) si oxid de grafena (GO).  
Activitatea partenerului- Universitatea Vasile Goldis Arad in etapa V am continuat 

experimentul in vivo cu analiza histopatologică a lotului CH-GO3% si compararea cu 

rezultatele obținute în anii anteriori pentru celelalte loturi experimentale. Rezultatele 

experimentale au relevat faptul că procesul de osteogeneză este stimulat odată cu creșterea 

concentrației de grafenă, înregistrându-se cea mai mare capacitate regenerativă pentru CH 

GO3%.  

Concluzii generale: 

- implantarea scaffoldurilor CHT/GO la nivel cranian nu generează o reacție inflamatorie 

semnificativă; 

- generarea țesutului osos funcțional este posibilă doar dacă celulele sunt capabile să 

prolifereze si să migreze dinspre periferie spre centru, condiție care ste îndeplinită de către 

materialele CHT/GO; 

- migrarea celulelor osteoprogenitoare dinspre periferie spre centrul materialelor se 

intensifică odată cu creșterea concentrației de grafenă; 

- țesutul osos de neoformare apare la periferie si progresează spre centru; 

- după 8 săptămâni are loc tranziția de la un țesut osos imatur la țesut osos matur; 

- biomaterialele CHT/GO stimulează procesul osteogenic pe calea de semnalizare BMP si 

Wnt, dependent de concentrația de grafenă. Schema generală a întregului proiect de evaluare 

a capacității scafoldurilor CHT/GO de a genera osteogeneza și formarea țesutui osos in vivo, 

este redată în figura 1: 

 
Figura 1: Reprezentarea schematică a proiectului de evaluare a capacității scafoldurilor 

CHT/GO de a genera osteogeneza și formarea țesutui osos in vivo 

  

A 5.15. Investigatii histopatologice si imunohistochimice ale noii formatiuni osoase craniene 

Probele CHT/GO 3% prelevate la diferite intervale de timp (Figura 2) au fost fixate în solutie 

de formalină 10% timp de 24 de h, apoi decalcifiate (Biodec R, BioOptica) și colorate cu o 

col. tricromică Masson-Goldner (BioOptica). Avantajul utilizării acestei colorații îl reprezintă 

evidențierea țesutului conjunctiv în culoarea verde, care-l diferențiază de celelate structuri. La 

3 zile de la implantare se observă un număr crescut de celule osteoprogenitoare care apartin 

unui țesut de granulatie (GT) și care se infitrază dinspre periferie spre centrul defectului 

(Fig.2 a, b).  Formarea țesutului fibrovascular si resorbția materialului au semnificativ 

crescute (Fig.2 c, d), ceea ce indică faptul că scaffoldul CHT/GO 3 % este capabil de a 

accelera refacerea țesutului osos la 4 săptămâni de la implantare. După opt săptămâni, 

evaluarea histopatologică ne indică apariția țesutului osos de neoformare dinspre periferie 

spre centrul defectului (Fig.2 e). Mai mult, biomaterialul se află în contact intim cu țesutul 

osos invecinat, fără formarea unei capsule fibroase (Fig.2 f). În săptămâna 18, se observă noi 



insule osoase în apropierea marginilor și în profunzimea materialului. Noul țesut osos este 

bogat în fibre de collagen (fibre colorate în verde) (Fig. 2g). În alte zone tesutul osos are un 

aspect normal (Fig.2h). 

 După 3 zile post-implantare a). și b); 4 săptămâni c). și d); 8 săptămâni e). și f).; 18 

săptămâni g). și h); Legendă: scaffold (Sc); țesut de granulație (GT); țesut fibroconjunctiv 

(Fc); insule de tesut osos de neoformare (Nb); infiltrare de celule osteoprogenitoare (săgeată 

neagră); capilare (săgeată rosie); Scale 50 µm 

 

 
Figura 2: Detalii histopatologice ale implanturilor CHT/GO 3%.  

 

A 5.16. Analiza in microscopie electronica a noii formatiuni osoase craniene (TEM si 

SEM/ESEM) evidențiază zonele imlantate cu scaffolduri CH-GO. La 3 zile după implantare 

scaffoldurile încep să fie populate cu celule, ceea ce devine evident în special la 4 săptămâni, 

când celulele osteogenice au fost găsite la suprafața și în profunzimea biomaterialului. Acest 

lucru este mai evident în special pentru GO 3%. Depozitele de cristale de fosfat de calciu au 

fost observate în structura materialului. La 8 si 18 săptămâni nu se observă diferențe între 

țesutul osos gazdă si tesutul osos nou-format pentru implantul CHT/GO 3%. 

A 5.17. Investigatii imagistice ale noii formatiuni osoase craniene, prin tomografie 

computerizata (CT). Analiza CT a fost completată de evaluarea Rx efectuată la echipamentul 

de imagistică in vivo Xtreme (Bruker) – fig.3. 

  

 
Figura 3: Evaluare Rx a regenerăriil osoase după implantarea scafoldului CHT/GO 3% la 

soareci pentru intervale de 3 zile, 4, 8 si 18 săptămâni 

 

 

Activității de cercetare efectuată în cadrul proiectului POLYGRAPH a avut în vedere design-

ul molecular asistat de computer (CAMD) si fabricarea materialelor compozite biopolimer-

grafen pentru reparare osoasa. Activitate la care au participat toti patenerii si coordonatorul 

Universitatea Politehnica din București.  Universitatea Dunarea de Jos din Galați (P1) si 

Universitatea Politehnica din București au elaborat un protocol de modelare moleculară la 

multiscală care să permită studiul exhaustive si relative precis al materialelor de timpul 

biopolimer-grafenă.  

Activitatea de cercetare in continuare a vizat, pe baza rezultatelor obținute în urma studiilor 

de simulare computerizată,  sinteza experimentală a unor filme si hidrogeluri biopolimerice 

pe bază de chitosan (Cht), alginat de sodiu (Al) și alcool polivinilic (PVA), Cht-PVA, Cht-

Gelatin, PVA-Gelatina armate cu oxid de grafenă (GO) dar si carcaterizarea complete a 

acestora, structura, morfologie, mechanic, termic, degradare. Pe parcursul proiectului am 

dezvoltat si o procedura eficienta de obtinere a suspensiilor grafenice dispersate in apa 

distilata plecand de la grafene verticale sintetizate in jet de plasma RF la presiune scazuta. 



Tratamentele de ultrasonicare si cu plasma imersata in suspensiile grafenice nu afecteaza 

structura grafenica, obtinandu-se folii grafenice ce contin un numar redus de straturi 

grafenice asa cum s-a demonstrat prin investigarile Raman, SEM si TEM. 

Tratamentele cu plasma in lichid asupra suspensiilor grafenice au condus la functionalizarea 

foliilor grafenice atat cu grupari cu continut de oxigen legate de structura carbonica in cazul 

folosirii unui jet de plasma de Ar/O2, dar si incorporarea azotului si a gruparilor de tip amino 

in cazul folosirii unei jet de plasma de Ar/N2, asa cum am demonstrat prin investigatiile UV-

Vis in suspensie, cat si prin FTIR, Raman si XPS pe filmele subtiri rezultate prin uscarea 

acestor suspensii. Aceste tratamente conduc la hidrofilizare si la o dispersare eficienta, 

datorita atat hidrofilizarii materialului grafenic cat si a repulsiei electrostatice demonstrate 

prin masuratorile potentialului zeta. Procedura de functionalizare prin introducerea jetului de 

plasma in suspensia apoasa poate fi usor extinsa la alte nanomateriale, datorita abilitatii 

jetului de plasma RF imersat in suspensia apoasa de a produce radicali activi (O3, H2O2, OH, 

etc) in lichid prin intermediul campului electric puternic, a radiatiei UV, a ciocnirilor 

energice dintre ioni, electroni si atomi excitati din descarcare ce interactioneaza cu suspensia 

grafenica. Atat procedurile chimice cat si cele cu plasma au avantaje si dezvantaje in raport 

cu eficienta dispersarii materialelor grafenice asa cum am studiat pe parcursul etapelor din 

acest proiect. Principalul avantaj al metodei de tratare cu plasma in lichid, dezvoltat pe 

parcursul acestui proiect, este acela ca s-a gasit o procedura simpla si eficienta de 

functionalizare, care nu implica folosirea de acizi tari, surfactanti sau alte substante toxice 

pentru obtinerea de suspensii stabile de oxid de grafena si grafena cu terminatii de tip amina.  

In cadrul proiectului au fost efectuate studii in vivo pentru materialele obtinute tip LDH, 

MTT si Live and dead. Dupa ce a fost demonstrata biocompatibilitatea compozitiilor, 

partenerul P3 a efectuat si studii de diferentiere osteogenica pentru mai multe setui de 

material. 

Tot in cadrul proiectului au fost efectuate studii in vivo privind testarea capacității de 

regenerare osoasă prin utilizarea unor biomateriale de chitosan imbunătățite cu oxizi de 

grafene 0.5-3% (CH-GO). A avut loc optimizarea protocolului experimental, respectiv 

crearea defectului osos în oasele craniului soarecilor CD1, implantarea materialelor și 

prelevarea zonelor de interes la intervale de 72h, 2 saptamani, 4, 6, 8 saptamani. S-au realizat 

analizele biochimice si hematologice pentru loturile impantate cu CH și CH 0.5-2% GO. 

Toate tipurile de materiale implantate nu au fost rejectate de către organism si nu au produs o 

reacție inflamatorie puternică sau un răspuns imun exacerbat, în special pentru chitosan GO 

1% si 2%. Activarea preosteoblastelor si osteoblastelor pentru sinteza de ALP a fost maximă 

la 72 de h după implantare pentru chitosan GO 1% si 2%. Analiza histologică ne-a indicat 

faptul că odată cu creșterea concentrației de grafenă, refacerea țesutului osos este mai 

accelerată, în special pentru concentrațiile de 1% si 2%. De asemenea, s-a urmărit expresia 

markerilor principalilor markeri ai diferentierii osteogenice: Runx (caracteristic pentru 

initierea procesului de osteogeneza), osteopontin - OPN  si osterix-OSX (markeri timpurii ai 

osteogenezei) pe probe de tesut recoltate de la soareci din grupul control, CH, CH0,5%. 

Rezultatele noastre au relevant faptul că regenerarea osoasă este inițiată la 72 de ore după 

implantare, în special după adaos de grafenă în materialul de bază.   

Activitatea a continuat experimentul in vivo cu introducerea lotului experimental CH-GO3%, 

pe baza rezultatelor pozitive din anul anterior. Analizele hematologice si biochimice au 

relevat ca materialul cu concentrația cea mai mare de grafenă (3%) a fost cel mai bine tolerat 

post-operator și permis o menținere a homeostazei mai apropiată față de nivelul normal, 

comparativ cu martorul si chitosanul cu concentratii mai mici de grafenă. 

Analizele histopatologice au fost completate cu col. tricromică Masson-Goldner, prin care s-a 

putut evidenția pentru CH 3% GO tesutul conjunctiv premergător formării țesutului osos, 

începând cu 4 săptămâni în jurul scaffoldului, pentru ca la 8 săptămâni să fie prezent în 



profunzimea materialului pe o arie extinsă. Acest proces începe cu o întârziere de 4 

săptămâni pentru CH si CH 0.5%, ceea ce ne dovedește faptul că în cazul materialelor cu o 

conc. Mai redusă de grafenă, țesutul osos se va forma mai târziu, comparativ cu CH 3% GO. 

Am analizat de asemenea si expresia IF a unor markeri de osteogeneză : runx2 (caracteristic 

pentru initierea procesului de osteogeneza), osterix (exprimat in preosteoblaste), oscar 

(exprimat in preosteoblaste), osteopontin (exprimat in osteoblastele mature), osteocalcin 

(exprimat in osteoblastele mature si osteocite), sclerostin (o proteina din familia BMP, 

exprimata in osteocite si capabila sa reduca formarea osului in osteoblastele mature), pentru 

toate variantele experimentale la 72h, 4 saptămâni și 8 săptămâni de la implantare. Pentru CH 

0.5% GO a fost realizată si expresia genelor responsabile de exprimarea acestor proteine de 

interes. Analiza rezultatelor de imnofluorescență și expresie genică au relevat faptul că 

procesul de osteogeneză este inițiat începând cu săptămâna a 2-a post implant (evidentiat prin 

runx2), devine activ prin acțiunea osteoblastelor după 4 săptămâni (evidențiată prin 

osteopontin) și se apropie de final, respectiv incepe maturarea osteoblastelor spre osteocite 

după 6 săpămâni (evidențiat prin osteocalcin). In concluzie, rezultatele studiilor 

experimentale in vivo obținute până în prezent ne demonstrează faptul că toate materialele 

utilizate CH si CH 0.5-3% GO sunt bine tolerate de către organismul gazdă și generează 

procesul de osteogeneză, care este stimulat odată cu creșterea concentrației de grafenă. 

Concluzionand obiectivul proiectului si anume, obținerea unor materiale de tip biopolimer-

grafenă pentru fabricarea scaffold-urilor pentru repararea osoasă a fost pe deplin indeplinit. In 

cadrul proiectului au fost propuse si complet caracterizate numeroase sisteme biopolimer-

grafenă iar valoare rezultatele obtinute in cadrul proiectului PCCA140/2012este confimata de 

Factorul de Impact al jurnalelor in care au fost publicate, rezultatele stiintifice (valorificate in 

11 lucrari in reviste cotate ISI, factor de impact cumulat 27.54 si 1 articol in revista 

indexata BDI si un capitol de carte).  
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