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Prinicipalul obiectiv al proiectului POLYGRAPH este obținerea unor materiale de tip 

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

Obiectivul proiectului se 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. 

 

I. ACTIVITATEA COORDONATORULUI 

- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI – 

 

 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). 

 Conform Activității 4.1, activitatea de cercetare s-a continuat în anul 2015 prin caracterizarea 

experimentală a morfologiei de suprafață a unor noi filme de tip biocompozit, prin tehnica SEM. Fig. I.1 

ilustreaza morfologia superficială a unor filme de tip Cht-Gel/Gen și Cht-Gel/Gen/GO cu 3 % (g/g) 

adaos de GO. A fost investigată influența încorporării GO asupra rugozității materialelor (Fig. 1 B), 

observîndu-se o tendință de formare a unor asperități superficiale în prezența GO, neidentificate de altfel 

în cazul probelor martor (Fig. I.1 A). Astfel de structuri sunt deseori indicate drept favorabile pentru 

facilitarea atașării celulare. 

A   B  

Fig. I.1 Imagini SEM de suprafață: Cht-Gel/Gen (A) și Cht-Gel/Gen/GO 3% (g/g) (B). 

  În continuare, materialele au fost caracterizare din punct de vedere structural, prin FT-IR 

și  XRD (Activitatea 4.2), în vederea determinării modului de structurare și interacție dintre 

constituenții materialului. În ciuda neidentificarii unor interacții de legătură pe baza spectrelor FT-IR 

obținute (Fig. I.2), analiza XRD a indicat o ușoară tendință de ordonare structurală a matricii polimerice 

odată cu creșterea concentrației de GO (Fig. I.3). 

 



 

Fig. I.2 Spectre FT-IR ale GO (A), Cht-Gel/Gen (B) și Cht-Gel/Gen/GO 0.5-3% (g/g) (C-F) 

 

 

Fig. I.3 Difractograme de raze X ale GO (A), Cht-Gel/Gen (B) și Cht-Gel/Gen/GO 0.5-3% (g/g) (C-F) 

 

 Activitatea 4.2 a inclus și testarea materialelor compozite sintetizate în etapele anterioare din 

punct de vedere al comportamentulu termic și mecanic. În acest sens, sistemele de tip film biocompozit 

Al/GO, Cht/GO și Cht-PVA/GO au fost investigate prin TGA și teste mecanice de tracțiune. În cazul 

filmelor Al/GO, s-a observat un efect pozitiv ca rezultat al încorporării concentrațiilor progresive de GO, 

o concentrație de 6 % (g/g) GO determinând creșterea cu ~30 °C a temperaturii la care are loc 3% 

degradare termică - Td3% (Fig. I.4 A), precum și îmbunătățirea rezistenței mecanice la tracțiune cu ~42 

MPa (Fig. I.4 B). Rezultatele au fost valorificate prin publicarea unui articol într-un jurnal indexat ISI 

[1]. 

 

 

Fig. I.4 Curbele de degradare termică (A) și răspuns mecanic la forțe de tracțiune (B) înregistrate pentru sistemul de filme 

compozite Al/GO 

 

În cazul sistemului de filme compozite Cht/GO, concentrația de 6 % (g/g) GO determină 

creșterea Td3% de la 65 la 97 °C (Fig. I.5 A). Cel mai bun răspuns la solicitările de tracțiune este 

manifestat însă de compozitul Cht/GO cu concentrație minimă de GO - 0.5 % (g/g) GO (Fig I.5 B), 

pentru care a fost înregistrată o creștere de 34 MPa față de proba martor de Cht. Rezultatele au fost 

valorificate împreună cu cele elaborate în Etapa II și cele elaborate de P3, prin publicarea unei lucrări 

într-un jurnal indexat ISI [2]. 



 

Fig. I.5 Curbele de degradare termică (A) și răspuns mecanic la forțe de tracțiune (B) înregistrate pentru sistemul de filme 

compozite Cht/GO 

 Fig. I.6 ilustrează grafic determinările de răspuns față de stimulii termici (A) și mecanici (B) 

pentru sistemul de filme compozite Cht-PVA/GO. În concordanță cu rezultatele anterior prezentate, și in 

acest caz a fost observat efectul benefic al încorporării GO în matricea polimerică, caz în care 

concentrația minimă de GO determină o creștere a Td3% cu 12 °C, de la 103 la 115 °C. În continuare, 

creșterea rigiditatății materialelor odată cu adiția progresivă de GO este susținută de valorile ridicate ale 

modulului de elasticitate, care progresează de la 1.83 în cazul Cht-PVA la 5.78 GPa pentru Cht-

PVA/GO cu 6 % (g/g) GO. Rezultatele au fost valorificate prin publicarea unui articol într-un jurnal 

indexat ISI [3]. 

 

Fig. I.6 Curbele de degradare termică (A) și răspuns mecanic la forțe de tracțiune (B) înregistrate pentru sistemul de filme 

compozite Cht-PVA/GO 

CO și-a continuat activitatea de cercetare conform Activității 4.6, ce a presupus caracterizarea 

unor noi materiale de tip biopolimer-grafenă. În acest sens, au fost determinate caracteristicile 

structurale și morfologice ale materialelor poroase obținute prin procese de liofilizare, în cadrul Etapei 

III (a se vedea Raportul Științific – Etapa 3/2014), respectiv structuri tridimensionale poroase de tipul 

chitosan / oxid de grafenă (Cht/GO) și chitosan-alcool polivinilic / oxid de grafenă (Cht-PVA/GO). 

Influența GO în stabilirea modului de structurare moleculară a compozitelor Cht/GO a fost investigată 

prin metode de spectrometrie FTIR și Raman, precum și prin TEM. Rezultatele au indicat un grad ridicat 

de dispersare a nanostraturilor grafenice în matricea polimerică, sugerat atât de natura amorfă a 

materialelor compozite prin spectrometrie Raman (Fig. I. 7), cât și de imaginile de microscopie 

electronică (Fig. I.8).  

 
 

Fig. I.7 Spectrele Raman ale GO (A) și ale materialelor compozite 

tridimensionale de tip Cht/GO cu 0.5 (B), 1 (C), 2 (D) și 3 (E) % (g/g) GO 

Fig. I.8 Structura Cht/GO 1 % (g/g) conform 

TEM: dispersia GO în matricea polimerică 



În completare, imaginile SEM (Fig. I.9) evidențiază influența GO în stabilirea arhitecturii 

suporturilor polimerice, observându-se o tendință de uniformizare a porozității atât din punct de vedere 

al dimensiunii porilor, cât și al formei acestora.  În plus, capacitatea de mineralizare in vitro a 

materialelor Cht/GO a fost evaluată prin măsurători XRD. Fig. I.10 ilustrează maximele de difracție 

înregistrate înainte și după procesul de mineralizare, observându-se apariția benzilor specifice 

compușilor de tip hidroxiapatită, sugerând capacitatea acestor biomateriale de a stimula formarea unui 

mediu extracelular propice pentru creșterea și dezvoltarea celulelor osoase. Rezultatele au fost 

valorificate prin publicarea unui articol într-un jurnal ISI [4]. 

În mod similar cazului anterior prezentat, cel de-al doilea sistem de noi suporturi tridimensionale 

poroase, Cht-PVA/GO, a fost analizat prin metode spectrometrice FT-IR, prin XRD și SEM, precum și 

TGA. Rezultatele FT-IR  (Fig. I.11) și XRD (Fig. I.12) au indicat compatibilitatea celor trei 

componente, care determină o structură omogenă, înalt amorfă, în care nanostraturile de GO sunt 

dispersate eficient. Analiza SEM a indicat și de această dată influența GO în uniformizarea atât a 

dimensiunii, cât și a formei porilor (Fig. I.13). În final, au fost determinate capacitatea de gonflare a 

materialelor (Fig. I.14) și comportamentul acestora la stimuli termici (Fig. I.15). Creșterea gradului de 

gonflare al materialelor odată cu concentrația de GO este rezultatul atât al modificărilor morfologice 

identificate prin SEM, cât și al naturii hidrofile a celor doi biopolimeri utilizați. În final, rezultatele de 

termogravimetrie au indicat o crestere  a Td3% de la 208 la 231 °C odată cu adaosul a 3 % (g/g) GO. 

A B  

Fig. I.9 Imagini SEM de secțiune pentru Cht (A) și Cht/GO cu 3 % (g/g) GO Fig. I.10 Difractogramele de raze X 

corespunzătoare Cht/GO 0.5 % (g/g) GO 

înainte de mineralizare (A) și Cht/GO 0.5-3 

% (g/g) după mineralizare (B-E). 

  
Fig. I.11 Spectrele FT-IR ale GO și ale materialelor compozite 

tridimensionale de tip Cht-PVA și Cht-PVA/GO 

Fig. I.12 Difractogramele de raze X ale GO 

(A), Cht-PVA (B) și Cht-PVA/GO 0.5-3 % 

(g/g) GO. 

  A  B 

Fig. I.13 Imagini SEM de secțiune pentru Cht-PVA (A) și Cht-PVA/GO cu 3 % (g/g) GO (B) 



  

Fig. I.14 Evoluția gradului de gonflare al materialelor 

compozite Cht-PVA și Gel-PVA/GO 

Fig. I.15 Curbele de degradare termică ale materialelor 

compozite Cht-PVA și Gel-PVA/GO  

În concluzie, activitățile corespunzătoare CO din cadrul Etapei IV / 2015 au fost realizate în 

întregime și au inclus caracterizarea structurală și morfologică a materialelor de tip filme biocompozite 

sintetizate în etapele precedente, cât și analiza unor noi biomateriale de tip scaffolduri tridimensionale 

poroase biopolimer-oxid de grafenă si filme CHT-gelatina/oxid de grafena reticulae cu genipin în 

vederea determinării celor mai bune proprietăți fizico-chimice potrivite unui biomaterial de tip compozit 

pe bază de grafenă pentru regenerare osoasă. De asemenea, activitățile întreprinse de CO în cadrul 

Etapei IV au inclus studii complementare (mineralizare, gonflare, termogravimetrie), adiționale celor 

impuse de planul de lucru al proiectului POLYGRAPH. Rezultatele obținute au fost valorificate prin 

publicarea a 3 lucrări științifice în jurnale indexate ISI și diseminate prin participarea la evenimente 

științifice (4 lucrări de conferință, 2 lucrări de workshop). 
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II. ACTIVITATEA PARTENERULUI 2 

- INSTITUTUL NATIONAL DE FIZICA LASERILOR  

PLASMEI SI RADIATIEI – 

 

 In cadrul Etapei IV/2015, P2 a realizat activitati de sintetizare si dispersare a materialelor pe 

baza de grafena, insotite de procesarea prin functionalizare a acestor materiale prin tratamente cu 

plasma. Au fost obtinute date stiintifice referitoare la caracteristicile nanowalls-urilr de carbon CNW 

dupa sinteza si dupa indepartarea substratului si evaluata calitatatea nanowalls-urilor de carbon 

inainte si dupa indepartarea substraturilor, precum si dupa procesul de ultrasonicare in apa distilata.  

 Procedura de obtinere a materialelor grafenice si functionalizarea acestora in plasma a fost 

descrisa in detaliu in raportarile anterioare. Acesta procedura a fost trimisa spre publicare la revista 

European Physical Journal D si este prezentata succint in Fig. II.1.  

 Straturile de CWN compuse din grafene verticale crescute perpendicular pe substrat [1,2] au 

fost sintetizate folosind un jet de plasma in care s-a introdus acetilena in prezenta hidrogenului, conform 

precedurilor publicate [3,4] si amintite in raportarile anterioare. Pe parcursul acestei etape au fost 

sintetizate probe de CNW depuse in urmatoarele conditii: 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, temperatura 

de 700 C, timp de depunere intre 1-5 ore. Probele depuse timp de 5 ore au avut o masa de 3.5*10
-3

 mg. 



Realizarea de astfel de probe a usurat mult procesul de colectare a unei cantitati mai ridicate de CNW, 

precum si obtinerea de suspensiilor de CNW in apa distilata cu o concentratie mai ridicata de 2 g/l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.1 Schema cu pasii de preparea al oxidului de grafena 

plecand (din stanga sus) de la stratul de CNW, urmat de 

colectarea materialului de pe substrat, obtinerea suspensiei de 

CNW/apa distilata prin ultrasonicare, urmat de tratamentul 

suspensiei cu un jet de plasma in care s-a introdus oxigen. In 

final a rezultat o suspensie ce contine fasii de grafena oxidata 

 Investigarile SEM ale probelor depuse la timpi mari de sinteza este prezentata in Fig. II.2. 

Imaginile top-view (Fig. II.2 A) prezinta morfologia tipica a CNW depuse din amestec de Ar/H2/C2H2 in 

raport masic de 1400/25/1 sccm, prezentand nano-peretii formati din grafene verticale cu muchii de 1 

micron lungime. Imaginile in sectiune transversala (Fig. II.2 B) arata o inaltime a stratului depus de 65 

microni, in care putem observa folii grafenice cu margini lungi de zeci de microni. Prezenta foliilor 

grafenice este sustinuta de investigarile Raman si TEM, prezentate mai jos.  

 A   B 

Fig. II.2 Imagini SEM ale probei de CNW-G depunse din amestec de Ar/H2/C2H2 in raport masic de 1400/25/1 sccm, pentru 

un timp de depunere de 5 ore 

 Spectrul Raman al CNW obtinute la timpi ridicati de sinteza este prezentat in Fig. II.3, unde 

putem vedea benzile tipice ale CNW (benzile D si G si ordinul 2 al acestor benzi), benzi rezonante 

specifice materialor pe baza de grafene crescute vertical pe substrat. Intensitatea ridicata a benzii 2D 

(jumatate din intensitatea benzii G) arata calitatea fazei grafitice a acestor filme. Raportul intensitati 

2D/G este un criteriu pentru calitatea filmelor pe baza de grafena de tip CNW [5] si se utilizeaza ca 

element de masura a numarului straturilor de grafene cand aceste sunt asezate sub forma de stiva.   

 

Fig. II.3 Spectrul Raman al CNW-G 

 Dupa indepartarea substratului, amestecarea CNW cu apa distilata si dupa procesul de 

ultrasonicare (pasii descrisi in Fig. II.1), am obtinut o suspensie de materiale grafenice-notata suspensie 

CNW-G. Uscarea acestei suspensii pe substraturi de siliciu, a condus la formarea unor filme subtiri care 

au fost investigate dupa cum urmeaza.  

 Investigarile SEM au pus in evidenta prezenta foliilor grafenice, care apar suprapuse, paralel 

cu planul substratului. Morfologia acestor folii este clar diferita de cea CNW-urilor initiale, iar existenta 



grafenelor este sustinuta de investigari Raman si TEM. Aceste filme au un comportament hidrofob, cu 

unghi de contact de 102 grade (Fig. II.4, imaginea picaturii de apa folosit in masurarea unghiului de 

contact), in comparatie cu unghiul de contact de 130 grade al fimului de CNW initial.  

 A    B  

Fig. II.4 Imagine SEM (A) si unghiul de contact (B) pe fimul rezultat din uscarea pe substrat de Si ale suspensiei CNW-G 

 Fig. II.5 prezinta spectrul Raman al suspensiei de CNW-G. In acest spectru putem observa pe 

langa prezenta benzilor D, G, 2D si D+G, un raport 2D/G de 1/2 si o intensitate egala a benzilor D/G. 

Raportul unitar al intensitatilor D/G da informatii asupra calitatii fazei grafitice din filmele rezultate prin 

uscarea suspensiei CNW-G. Scaderea intensitatii benzii D, raportat la banda G dupa uscarea suspensie 

este o masura a gradului de ordonare a structurilor grafenice care sunt de acesta data asezate paralel in 

planul substratului, nemaiavand muchiile aranjate in mod aleator ca in cazul CNW.  

 

Fig. II.5 Spectrul Raman al suspensiei de CNW-G 

 Prezenta grafenelor in suspensia CNW-G este sustinuta si de investigarile TEM din Fig. II.6. 

In prima imagine TEM putem observa la o marire scazuta o vedere generala a spectului foliilor de CNW 

asezate peste grila de microscop (gaura din grila cu diametru de ~20 µm), unde se pot oberva 

dimensiunile foliilor grafenice de ordinul micronilor. In coltul din dreapta sus este inserata imaginea de 

difractie de electroni realizata pe suprafata fisiei grafenice indicata de sageata. Imaginea HRTEM (Fig. 

II.6 B) arata ca  in procesul de dispersare a CNW-G prin ultrasonare in apa se pot obtine folii grafitice 

foarte subtiri. Zona notata cu A reprezinta o folie grafitica de doua straturi si este din zona de muchie a 

CNW.  

 A   B 

Fig. II.6 Imagini TEM si HRTEM ale suspensiei CNW-G 

 In continuare, au fost obtinute date stiintifice referitoare la caracteristicile materialelor pe 

baza de grafena dupa functionalizare. Au fost livrate 200 ml de suspensie de Oxid de Grafena in apa 

distilata cu o concentratie de 2 g/l, denumita in continuare ca GOx_2015.  



 

Fig. II.7 Imagini foto ale suspensiei de oxid de grafena GOx_2015 

 Investigari SEM ale suspensiei GOx_2015 uscate pe susbstrat de Si, din Fig. II.8 A prezinta 

morfologia foliilor de oxid de grafena intinse in planul substratului, precum si dimensiunea acestora de 

ordinul micronilor. Filmul de GOx are un comportament hidrofil, unghiul de contact ale unui astfel de 

film prezinta un unghi de contact de 38 de grade asa cum se poate observa in imaginea din Fig. II.8 B.  

 A   B 

Fig. II.8 Imagine SEM ale filmului obtinut prin uscarea suspensiei oxidului de grafene GOx-2015, depus pe substrat de Si 

 Investigarile FTIR pe GOx, din Fig. II.9 prezinta gruparile functionale atasate la folia 

grafenica si anume gruparile de tip C=O si C-O asa cum este identificat pe spectru. Prezenta grafenei 

este sustinuta de investigarile Raman din Fig. II.9 B, unde putem observa prezenta benzilor D, G si 

ordinul al doilea al acestor benzi (2D si D+G). Raportul benzilor D/G este unul unitar, fapt ce denota 

calitatea fazei grafenice din filmul de GOx_2015, in schimb putem observa ca intensitatea benzilor 2D si 

D+G este mica in cazul oxidului de grafena din cauza atasarii de grupari oxidice la foliile grafenice.  

 A   B   

Fig. II.9 Spectrul FTIR (A) si Raman (B) al filmului de oxid de grafena GOx_2015, film rezultat in urma uscarii suspensiei 

pe substrat de Si 

 Investigarile TEM au pus in evidenta prezenta foliilor de oxid de grafena in suspensia 

GOx_2015, iar imaginile HRTEM din Fig. II.10 B arata ca aceste folii de oxid de grafena au margini ce 

contin un singur strat de grafena. 



 A   B 

Fig. II.10 Imagini TEM (A) a suspensiei si difractia de electroni si HRTEM (B) ale suspensiei de GOx_2015 

 

 Pe parcursul acestei etape Partenerul P2 -INFLPR, a facut studii asupra imbunatarii 

randamentului procedurilor de sintetizare si dispersare in suspensie a materialelor pe baza de grafena in 

vederea obtinerii unei cantitati considerabil mai mare de astfel de materiale graphenice de tip nanopereti 

carbonici -CNW. S-a evaluat calitatea CNW (nanowalls-urilor de carbon) inainte si dupa indepartarea 

substratului, facandu-se investigari in urma carora s-au obtinut date stiintifice referitoare la 

caracteristicile CNW dupa sinteza si cat si dupa indepartarea substratului. Au fost livrate probe de oxid 

de grafena, precum si date stiintifice referitoare la caracteristicile mterialelor pe baza de grafena dupa 

fuctionalizarea cu grupari functionale cu continut de oxigen.  

 Rezultatele obtinute de P2 in cadrul Etapei IV/2015 au fost diseminate prin intermediul unei 

lucrari de conferinta sub forma de poster, precum si prin trimiterea unui articol stiintific spre publicare 

intr-un jurnal cotat ISI. 
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 In etapa a IV-a a proiectului PCCA140/2012, activitatile P3 au vizat: studii indirecte privind 

viabilitatea, proliferarea si raspunsul inflamator al preosteoblastelor (Activitatea IV.7), evaluarea 

morfologiei si adeziunii progenitorilor osteoblastici (Activitatea IV.8) si evaluarea viabilitatii, 

proliferarii si raspunsului inflamator al preosteoblastelor (Activitatea IV.9) in contact cu noile suporturi, 

precum si evaluarea morfologiei celulelor cultivate pe noile biomateriale dupa inductia osteogenica 

(Activitatea IV.10). 

 



 

 In cadrul Activitatii IV.7, P3 a desfasurat studii indirecte de biocompatibilitate in vederea 

determinarii potentialului de utilizare al filmelor pe baza de chitosan (Cht), gelatina (Gel) si diferite 

procente de oxid de grafena 0,5-3 % (g/g) (GO) reticulate cu genipin (Gen) pentru aplicatii de inginerie 

tisulara. Biocompatibilitatea a fost testata la 24 de ore de la punerea in contact a celulelor cu extractele 

prelevate de la materiale, prin investigarea viabilitatii celulare (testul MTT) si a citotoxicitatii extractelor 

(testul LDH). 

 

Fig. III.1 Evaluarea viabilității și proliferării celulare (A) si potentialului citotoxic (B)  ale filmelor Cht-Gel-Cen/GO asupra 

celulelor dupa 24 h de la punerea in contact cu extractele prelevate de pe materiale 

 Rezultatele (Fig. III.1) au indicat ca la 24 de ore de la punerea in contact a celulelor cu 

extractele prelevate de pe materialele studiate, compozitele au exercitat un potential citotoxic scazut fata 

de componenta celulara. Nu au fost inregistrate diferente statistice semnificative intre compozitele cu 

continut de GO 0,5-3 % (g/g) sau fata de cele fara GO, sugerand ca prezenta GO nu influenteaza negativ 

viabilitatea celulara. In urma testului de viabilitate si proliferare MTT, a fost observat si efectul pozitiv 

al prezentei GO in compozitia materialelor, intrucat ratele de viabilitate si proliferare au fost statistic 

semnificativ mai mari (p<0.01) in cazul Cht-Gel-Gen cu 2 si 3 % (g/g) GO, comparativ cu restul 

probelor studiate. De asemenea a fost urmarit efectul agentului de reticulare (Gen) asupra viabilitatii 

celulare, insa nu au fost observate diferente semnificative intre biomaterialul Cht-Gel-Gen/GO si 

controlul Cht-Gel. Raspunsul inflamator al celulelor in urma contactului cu extractele materialelor a fost 

testat prin metoda ELISA, iar rezultatele au indicat ca materialele Cht-Gel-Cen/GO cu continut variabil 

de GO 0,5-3 % (g/g) nu au declansat raspuns inflamator detectabil. 

 Pentru Activitatile IV.8 si IV.9, partenerul P3 a primit spre testare de la echipa 

coordonatorului de proiect (CO) o serie de materiale bidimensionale de tip filme pe baza de polisulfona 

si grafena functionalizata cu grupari carboxil (PSF/G-COOH) in diferite proportii 0,25-2 % (g/g). Pentru 

aceste materiale, au fost efectuate (1) studii de biocompatibilitate directa cu in vederea evaluarii 

viabilitatii si proliferarii celulare, precum si a citotoxicitatii materialelor (in cadrul Activitatii IV.9) si 

(2) studii de adeziune prin evaluarea formarii citoscheletului de actina in celulele aflate in contact cu 

materialele testate (in cadrul Activitatii IV.8). Atat biocompatibilitatea, cat si adeziunea celulelor la 

PSF/G-COOH 0,25-2 % (g/g) au fost permanent comparate cu un control reprezentat de un film de 

polisulfona (PSF).  

Testele directe de biocompatibilitate au fost efectuate utilizând celule stem mezenchimale (MSC) 

murine și au vizat (1) evaluarea potențialului citotoxic al filmelor furnizate prin cuantificarea 

spectrofotometrica a activității enzimei lactat dehidrogenaza (LDH), eliberată în mediul de cultură de 

către celulele care nu mai prezintă integritate membranară, (2) evaluarea viabilității și proliferării 

celulare în contact cu materialele propuse de parteneri, prin cuantificarea spectrofotometrică a 

concentrației de formazan rezultat prin metabolizarea compusului MTT de către celulele viabile și 

metabolic active (MTT), (3) evaluarea calitativa pe baza kitului Live/Dead pentru evidentierea celulelor 

vii (marcare cu calceină AM) și a celor moarte (marcare cu bromură de etidiu). Biocompatibilitatea 

filmelor PSF/G-COOH a fost evaluată la 2 și 7 zile de cultură (Activitatea IV.9). Celulele au fost 

cultivate pe suprafata materialelor dupa ce acestea au fost sterilizate in prealabil la UV si mentinute in 

mediu de cultura specific celulelor pentru 24 h pentru stabilizare. 

 

 



 

A    B 

Fig. III.2 Evaluarea potentialului citotoxic al  filmelor PSF/G-COOH  in contact cu celulele dupa 2, 4 și 7 zile de cultură (A); 

Evaluarea viabilității și proliferării celulare în contact cu filmele PSF/G-COOH  dupa 2, 4 și 7 zile de cultură (B) 

 Testul de viabilitate celulară MTT a indicat o viabilitate generala buna timp de 7 zile de 

cultură în condiții standard in vitro, mai mult de 80% din celule fiind viabile după primele 2 zile de 

contact direct cu PSF/G-COOH. Nu au fost observate diferențe importante în viabilitatea celulară între 

diferitele compoziții testate în cadrul primelor 2 zile. Interesant, o proliferare celulară importantă a fost 

înregistrată între 2 și 4 zile de cultură pentru toate compozițiile, dar o crestere statistic semnificativa a 

fost inregistrata pentru celulele cultivate în contact cu PSF/G-COOH 2  % (p<0.05), în comparație cu 

controlul PSF. Deși după 7 zile de cultură în condiții standard celule au înregistrat proliferare 

comparativ cu 4 zile, nu au fost identificate diferențe importante între controlul PSF și materiale care 

conțin procente scăzute de G-COOH (0.25 și 0.5 % (g/g)). Cu toate acestea, proliferarea superior 

semnificativă statistic a rezultat atunci când celulele au fost cultivate în contact cu un conținut ridicat de 

G-GOOH (p <0.05 pentru 1 % (g/g) si p <0.01 pentru 2 % (g/g)), ceea ce sugerează o îmbunătățire a 

viabilității celulare și proliferarii datorită grafenei funcționalizate din compozitia materialelor (Fig. III.2 

B). 

 Citotoxicitatea materialelor a fost analizată prin testul LDH (Fig. III.2 A). Rezultatele au 

evidentiat valori foarte scăzute ale enzimei LDH eliberate în mediul de cultură timp de 7 zile pentru 

toate materialele. Nu au fost observate diferente statistic semnificative in nivelele LDH intre compozite 

pentru nici un timp studiat, deși a fost identificată o ușoară creștere a nivelului LDH după 7 zile de 

cultură în comparație cu 4 zile, probabil în conformitate cu proliferarea celulară raportată pentru acest 

interval. Aceste rezultate sugereaza ca imbogatirea materialului cu grafena functionalizata 0,25-2 % 

(g/g) nu aduce efecte citotoxice suplimentare filmelor de PSF. Marcarea fluorescenta a celulelor vii si 

moarte din culturile bidimensionale analizate si vizualizarea acestora in microscopie de fluorescenta 

(Fig. III.3 A) a confirmat rezultatele cantitative ale testelor MTT si LDH. In acest caz, a fost observata o 

proliferare celulara evidenta intre 2 si 7 zile pentru toate compozitiile, inclusiv controlul PSF, in mod 

deosebit pentru compozitia PSF/G-COOH 2 % (g/g), unde a fost identificata proportia cea mai mare de 

celule viabile dupa 7 zile de cultura in conditii standard. In concordanta cu rezultatele testului LDH, si 

marcarea Live Dead a evidentiat un numar mic de celule moarte in culturile bidimensionale PSF/G-

COOH si un raport puternic pozitiv pentru celulele viabile, confirmand ca filmele PSF/G-COOH 0,25-2  

% (g/g) sunt biocompatibile. Testarea raspunsului inflamator in contact cu materialele prin metoda 

ELISA nu a evidentiat nivele semnificative ale markerilor pro-inflamatori. 

 In cadrul Activitatii IV.8, a fost analizat prin microscopie confocala citoscheletul de F-actina 

dezvoltat de celule in contact cu aceleasi materiale PSF/G-COOH 0,25-2 % (g/g) dupa 48 de ore de la 

insamantare. Rezultatele (Fig III.3 B) au confirmat adeziunea celulelor la substratele PSF/G-COOH 

0,25-2 % (g/g) prin evidentierea fibrelor lungi de F-actina, indeosebi in contact cu compozitele cu 

continut mai mare de G-COOH (1 si 2 % (g/g)). Astfel, a fost validata si ipoteza ca grafena 

functionalizata favorizeaza procesul de adeziune celulara si, in consecinta, intergrarea acesteia in 

compozitia materialelor poate spori bioactivitatea materialelor si calitatile lor pentru aplicatii de 

inginerie tisulara. 

 Rezultatele obtinute in cadrul studiilor de biocompatibilitate si de adeziune in cazul 

compozitelor PSF/G-COOH 0,25-2 % (g/g) au fost valorificate impreuna cu datele obtinute prin 

caracterizarea materialelor de catre echipa CO sub forma unui articol care se afla in curs de publicare 

intr-un jurnal cotat ISI. 
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Fig. III.3 Evidențierea prin microscopie de fluorescență a celulelor vii și a celor moarte la 2 si 7 zile de la însămânțare pe 

suprafata filmelor PSF/G-COOH (A); Evidentierea prin microscopie confocala a filamentelor de actina din structura 

citoscheletului celulelor cultivate pe suprafata filmelor PSF/G-COOH, dupa 48 h de la insamantare (B) 

 In etapa IV, P3 a realizat si studii de diferentiere osteogenica in sistem tridimensional in 

cadrul Activitatii IV.10.  Diferentierea celulelor stem izolate din tesut adipos (hASC) a fost realizata in 

scaffold-uri pe baza de chitosan, imbogatite cu oxizi de grafene 0,5-3 % (g/g), dovedite in prealabil a fi 

biocompatibile. Diferentierea osteogenica a fost indusa pe o perioada de 28 de zile de la obtinerea 

culturilor tridimensionale, interval pentru care au fost monitorizata morfologia celulelor cultivate in 

contact cu Cht/GO 0,5 si 3 % (g/g) dupa inductia osteogenica prin coloratia hematoxilina-eozina (Fig. 

III.4). Coloratia hematoxilina-eozina (H&E) a evidentiat la T0 celule dispersate, cu fenotip normal, cu 

nucleu central si citoplasma putina, in sistemele Cht si Cht/GO 0.5 % (g/g). Mici grupuri de celule au 

fost evidentiate prin coloratia HE in sistemul Cht/GO 3 % (g/g)  la momentul initierii inductiei 

osteogenice, la 48 de ore de insamantarea hASC in scaffold, confirmand inca o data efectul pozitiv al 

continutului de GO pentru adeziunea si gruparea celulelor in structura materialului.  

 Dupa 7 zile de la inducerea osteogenezei, grupuri de celule de diferite marimi au fost 

identificate in toate compozitele studiate (0.5 si 3 % (g/g)  GO), spre deosebire de sistemul control CHT, 

unde celulele au ramas in continuare dispersate si individuale. Prezenta aglomerarilor celulare confirma 

initierea procesului de diferentiere osteogenica, care are ca si prima etapa condensarea celulara, similar 

procesului de condrogeneza. Dimensiunea aglomerarilor celulare a fost proportionala cu continutul de 

GO din structura materialelor, ceea ce conduce la ipoteza influentei GO asupra diferentierii celulare.  

 Dupa 28 de zile de diferentiere insa, agmomerarile celulare nu mai sunt prezente, iar celulele 

asociate in siruri unicelulare prezinta fenotip modificat, cu nucleu marginal si citoplasma multa, similar 

celulelor osteoblast-like. 

 

 



 

Fig. III.4  Evaluarea histologica a diferentierii osteogenice a hASC in bioconstructele hASC/CHT/GO 0,5 % (g/g), 

hASC/CHT/GO 3 % (g/g), hASC/CHT prin coloratia sectiunilor obtinute la microtom cu hematoxilina-eozina (pentru 

evidentierea morfologiei) 
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In Etapa III/2014 au fost demarate studiile in vivo privind testarea capacității de regenerare 

osoasă prin utilizarea unor biomateriale de chitosan imbunătățite cu oxizi de grafena 0.5-3 % (g/g) 

(Cht/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 72 h, 2 

saptamani, 4, 6, 8 saptamani. S-au realizat analizele biochimice si hematologice pentru loturile 

impantate cu Cht și Cht/GO 0.5-2 % (g/g) 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 Cht/GO 1 si 2 % (g/g) GO. Activarea preosteoblastelor si osteoblastelor pentru sinteza de 

ALP a fost maximă la 72 h după implantare pentru Cht/GO 1 si 2 % (g/g). Analiza histologică ne-a 

indicat faptul că odată cu creșterea concentrației de GO, refacerea țesutului osos este mai accelerată, în 

special pentru concentrațiile de 1 si 2 % (g/g). 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, Cht,  Cht/GO 0,5 % (g/g). Rezultatele noastre au relevant 

faptul că regenerarea osoasă este inițiată la 72 h după implantare, în special după adaos de GO în 

materialul de bază. 

Etapa de fata  a continuat experimentul in vivo cu introducerea lotului experimental Cht/GO 3 % 

(g/g), pe baza rezultatelor pozitive din anul anterior. Analizele hematologice si biochimice au relevat ca 

materialul cu concentrația cea mai mare de GO (3 % (g/g)) 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 GO. 

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

putut evidenția pentru Cht/GO 3 % (g/g) 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 Cht si Cht/GO 

0.5 % (g/g), ceea ce ne dovedește faptul că în cazul materialelor cu o concentratie mai redusă de GO, 

țesutul osos se va forma mai târziu, comparativ cu Cht/GO 3 % (g/g). 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 72 h, 4 saptămâni și 8 săptămâni de la 

implantare. Pentru Cht/GO 0.5 % (g/g) 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 Cht si Cht/GO 0.5-3 % (g/g) sunt bine tolerate de către organismul 

gazdă și generează procesul de osteogeneză, care este stimulat odată cu creșterea concentrației de GO.  

Activitatea stiintifica intreprinsa de P4 in cadrul etapei de fata s-a continuat prin realizarea 

analizelor seriale de sange conform Activitatii 4.11 Menținerea homeostaziei este importantă pentru 

succesul post-implantational al regenerării osoase. Am analizat următorii parametri sanguini: leucocite 

totale (WBC), eritrocite (RBC), hemoglobină (HGB), hematocrit (HCT), la 7 h, 2 săptămâni, 4 

săptămâni, 6 săptămâni, 8 săptămâni după implantarea materialelor chitosan (Cht) si Cht/GO 0,5 - 3 % 

(g/g), comparativ cu martorul. Pentru analizele sanguine am utilizat un analizor automat de hematologie 

(Urit 2900 VetPlus, China) și câte 5 animale / interval / material. 

Nivelul leucocitelor lotului Cht/GO 3 % (g/g) la 72 h post-implant a semnificativ mai mic 

comparativ cu martorul (p<0.001). Aceeasi tendință a fost observată pentru toate intervalele de timp 

analizate (Fig. IV.1).  Cht/GO 3 % (g/g) GO a indus un aflux mai scăzut de leucocite la locul 

implantului comparativ cu alte materiale, favorizând inițierea procesului de vindecare. Eritrocitele 

(RBC), hemoglobina (HGB) și hematocritul (HCT) au avut profil similar, înregistrându-se niveluri 

scăzute în cazul chitosanului îmbunătățit cu 1-3% GO comparativ cu martorul si materialul fără grafena 

(Fig. IV.2-4). In primele 72 h, o ușoară elevare a acestor parametric, pentru toate grupurile 

experimentale, poate fi explicată prin tendința organismului de a compensa pierderea de eritrocite 

datorată formării hematoamelor în timpul intervenției chirurgicale de formare a defectului osos. Din 

analiza parametrilor sangvini pe o perioadă de 8 săptămâni post-implant, a rezultat faptul că materialele 

Cht/GO au fost bine tolerate de către organismul gazdă. Dintre materialele analizate materialul CH/GO 3 

% (g/g) a fost cel mai bine tolerat, făcându-l astfel cel mai bun candidat pentru studii ulterioare de 

regenerare osoasă. 

 

Fig. IV.1 Efectul implantării biomaterialelor Cht/GO 0.5-3 % (g/g) GO asupra nivelului de leucocite (WBC) la soareci la 

interval de 72 h, 2, 4, 6, 8 saptămâni pos-implant. (n = 5/interval). 
***

semnificația statistică p < 0.001 comparativ cu martorul; 
**

semnificația statistică p < 0.01 comparativ cu martorul; 
*
semnificația statistică p < 0.05 comparativ cu martorul 

 



 

Fig. IV.2 Efectul implantării biomaterialelor Cht/GO 0.5-3 % (g/g) GO asupra nivelului de eritrocite (RBC) la soareci la 

interval de 72 h, 2, 4, 6, 8 saptămâni pos-implant. (n = 5/interval). 
***

semnificația statistică p < 0.001 comparativ cu martorul; 
**

semnificația statistică p < 0.01 comparativ cu martorul; 
*
semnificația statistică p < 0.05 comparativ cu martorul 

 

 

Fig. IV.3 Efectul implantării biomaterialelor Cht/GO 0.5-3 % (g/g) GO asupra nivelului hemoglobinei (HGB) la soareci la 

interval de 72 h, 2, 4, 6, 8 saptămâni pos-implant (n = 5/interval). 
***

semnificația statistică p < 0.001 comparativ cu martorul; 
**

semnificația statistică p < 0.01 comparativ cu martorul; 
*
semnificația statistică p < 0.05 comparativ cu martorul 

 

 

Fig. IV.4: Efectul implantării biomaterialelor Cht/GO 0.5-3 % (g/g) GO asupra nivelului hematocritului (HCT) la soareci la 

interval de 72 h, 2, 4, 6, 8 saptămâni pos-implant (n = 5/interval). 
***

semnificația statistică p < 0.001 comparativ cu martorul; 
**

semnificația statistică p < 0.01 comparativ cu martorul; 
*
semnificația statistică p < 0.05 comparativ cu martorul 

 

In continuare, au fost realizate investigații histopatologice și imunohistochimice ale noii formațiuni 

osoase craniene (Activitatea 4.12). Materialele furnizate de către CO au fost implantate printr-o 

procedură chirurgicală într-un defect osos creat în oasele craniului (Fig. IV.5). 

 

 

Figure IV.5: Procedura chirurgicală. A. Asepsia tegumentului în regiunea de interes B. Evidențierea regiunii osoase de interes 

C. Realizarea chirugicală a defectului osos D. Finalizarea defectului osos (patrat cu latura de 3mm) E. Pozitionarea 

materialului în defect F. Sutura in puncte diferite a pielii pentru inchiderea zonei operate  



Probele prelevate la diferite intervale de timp (Figura IV.5) 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. In experimentul nostru, este evidentă formarea 

acestui tesut, precursor formării țesutului osos pentru Cht/GO 3 % (g/g) începând cu 4 săptămâni în jurul 

scaffoldului, pentru ca la 8 săptămâni să fie prezent în profunzimea materialului pe o arie extinsă (Figura 

IV.6). Acest proces începe cu o întârziere de 4 săptămâni pentru Cht si Cht/GO 0.5 % (g/g). 

 

Fig. IV.6: Aspectul histopatologic al zonelor implantate cu Cht, Cht 0.5 % (g/g) si Cht/GO 3 % (g/g) la intervale de 72h, 4 

săptămâni și 8 săptămâni. Col. Tricromică Masson- Goldner. Scala 500 µm. 

In cadrul acestei activitati am urmarit și expresia mai multor markeri osteogenici in vederea 

evaluarii gradului de regenerare osoasa la nivelul situsului de implantare a materialelor utilizate in 

cadrul experimentului. Datele obtinute prezinta expresia markerilor osteogenici de-a lungul a 10 

saptamani de experiment. Materialele testate au inclus Cht si Cht/GO sub concentratii diferite: 1% (CH 

1-3 % (g/g). Analiza expresiei markerilor s-a facut prin microscopie confocala, utilizand microscopul 

confocal Leica TCS SP8. Markerii urmariti au fost: 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). 



 

Fig. IV.7 Expresia markerilor osteogenici la 72 de ore de la implantarea materialelor 

Rezultatele obtinute au indicat o activare a procesului de osteogeneza incepand cu 72 h (Fig. 

IV.7). Inductorul Runx2 (marcat cu verde in imagini) a prezentat o expresie crescatoare intre 72 h si 4 

saptamani de la implant, si o scadere a expresiei la 10 saptamani. Markerul osterix (Osx) (marcat cu 

rosu) a fost observat la 72 h, de la implantarea materialului, cu o expresie mai crescuta la variantele 

Cht/GO 1, 2 si 3 % (g/g). Expresia acestui marker s-a redus treptat pana la 10 saptamani. Expresia 

osteopontin (Opn –marcat cu verde) si osteocalcin (Ocal –marcat cu rosu ) a inregistrat un profil 

crescator de la 72 h post-implant si pe parcursul experimentului. Markerul sclerostin (Scl –marcat in 

rosu) nu a inregistrat o expresie semnificativa in intervalul studiat, desi o expresie mai crescuta se poate 

observa la loturile de la 4 saptamani comparativ cu cele de la 72 h post-implant. Expresia acestui marker 

se reduce treptat fiind aproape absenta la 10 saptamani. La martor expresia acestor markeri a fost 

absenta la 72 de ore, de la interventie si a fost redusa, aproape absenta pe durata intervalului de timp 

urmarit. 
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Fig. IV.8  Expresia markerilor osteogenici la 10 saptamani de la implantarea materialelor 

In continuare, au fost realizate analize moleculare de evidențiere a activării genelor responsabile 

de osteosinteză, prin Activitatea IV.13. In cadrul acestei activitati a fost studiata expresia genica a mai 

multor markeri osteogenici in vederea evaluarii gradului de regenerare osoasa la nivelul situsului de 

implantare a materialelor tridimensionale Cht/GO 0.5 % (g/g). Au fost evaluate nivelurile markerilor 

runx2 (caracteristic pentru initierea procesului de osteogeneza), osteopontin (marker timpuriu al 

osteogenezei), osteocalcin (marker tarziu al osteogenezei) si sclerostin (marker al degradarii osoase). 

Rezultatele au indicat o activare a procesului de osteogeneza incepand cu saptamana a doua post-

implant. Inductorul runx2 a prezentat o expresie crescatoare intre 2 si 4 saptamani de la implant, si o 

scadere a expresiei dupa 4 saptamani.  

Expresia osteopontin (opn) a inregistrat un profil crescator dupa 4 saptamani post-implant si a 

continuat sa creasca pana la 8 saptamani, in timp ce markerul tarziu al procesului de osteogeneza, 

osteocalcin (ocn) a inregistrat o expresie crescatoare numai dupa 6 sapatamani de la implantul 

materialului. Markerul de degradare osoasa sclerostin (scl) nu a inregistrat expresie semnificativa in 

intervalul studiat. P4 si-a continuat activitatea prin realizarea Activitatii IV.14, respectiv evidențierea 

expresiei proteinei BMP-2 prin immunoblot si determinarea concentratiei BMP-2, OC si a activității 

fosfatazei alcaline. Fosfataza alcalină (ALP) a fost determinată cantitativ prin metoda biochimică, ca nu 

marker al osteogenezei timpurii, legate de începerea activității osteoblastelor. Nivelul de ALP a fost 

maxim la 72 h după administrare, și in special pentru materialele Cht/GO 2 si 3 %  (g/g) comparativ cu 

martorul (Fig. IV.9). 

Urmatoarea activitate a urmărit expresia in paralel a doua proteine BMP2 (bone morphogenetic 

protein) si OCAL (osteocalcina). BMP2 joaca un rol activ in formarea si mentinerea tesutului osos, in 

conditii fiziologice.  Reprezinta de asemenea unul dintre factorii cei mai influenti, in inducerea 

diferentierii celulelor stem mezenchimale spre osteoblaste (http://www.infusebonegraft.com/). Varianta 

recombinata a acestei  protein este aprobata FDA ca osteoinductor , pentru grefele osoase. 
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Fig. IV.9 Efectul implantării biomaterialelor Cht/GO 0.5-3 % (g/g) GO asupra concentrației de ALP la soareci. 

Osteocalcina, este cea mai importanta proteina non-colagenica a matricei osoase, este specifica 

osului si are rol de captare a calciului. Este produsa de catre osteoblasti in cursul sintezei osoase, 

productia sa fiind dependenta de vitamina K. Vitamina D3 stimuleaza sinteza de osteocalcina. Dupa 

eliberarea din osteoblasti, osteocalcina este asimilata in reteaua osoasa, o parte fiind secretata in sangele 

circulant. Atat osteocalcina intacta (aminoacizii 1-49) cat si fragmentul mare  N-MID (aminoacizii 1-43) 

se intalnesc in sange. Osteocalcina intacta este instabila datorita actiunii de clivare proteazica  intre 

aminoacizii 43 si 44.  Fragmentul N-MID rezultat din clivare este considerat mai stabil 

(http://www.bioclinica.ro/).  

Rezultatele obtinute au indicat prezenta BMP (marcat cu rosu in imagini) in primele 72 ore dupa 

implantarea materialelor, la variantele experimentale Cht si Cht/GO 1, 2 si 3 % (g/g) GO. La lotul 

martor expresia BMP2 a fost absenta. Expresia RUNX2 (marcat cu verde in imagini) marker 

caracteristic initierii procesului de osteogeneza a fost de asemena prezenta alaturi de BMP2. La 4 

saptamani expresia celor 2 marker se reduce, RUNX fiind mai pronuntat, iar la 10 saptamani BMP este 

absent (Fig. IV 10). In ceea ce priveste expresia OPN (marcat in verde) si OCAL (marcat in rosu), de 

asemena cei doi markeri incep sa fie prezenti, chiar si la 72 h de la introducerea materialelor, la loturile 

experimentale Cht/GO 1, 2 si 3 % (g/g) GO. La lotul martor respectiv, Cht expresia acestora este absenta 

in primele 72 h. La 4 saptamani, expresia celor doi marker apare si la lotul Cht si usor la lotul Martor 

(Fig. IV10).  

In continuare, Activitatea IV.15 a presupus realizarea de analize statistice. Pentru a putea realiza 

analiza statistică pentru toate tehnicile abordate au fost luate în studiu câte 50 animale/lot, respectiv 250 

de animale. Analizele statistice  au fost realizate cu ajutorul softului Stata 13 (StataCorp LP, Texas, 

USA) - one-way ANOVA. Valoarea p<0.05 a fost consideratică statistic semnificativă.  Pentru 

realizarea de măsurători, analize cantitative arii, cuantificări, s-a utilizat softul Cell Sense Dimension cu 

care se realizează analiza calitativă a imaginilor obtinute la microscopul optic Olympus si microscopul 

confocal Leica TCS SP8. Rezultatele acestei activități sunt evidențiate pentru această etapă în 

Activitățile 4.11, 4.13 si 4.14. 

 Rezultatele obtinute de P4 in cadrul Etapei IV/2015 au fost valorificate si diseminate prin 

includerea in cadrul a doua lucrari stiintifice, impreuna cu CO si P3, precum si printr-o prezentare orala 

in cadrul unei conferinte internationale 

 



Fig. IV.10 Expresia markerilor 

BMP, a osteocalcinei si osteopontinei la 72 h, 4 saptamani si 10 saptamani de la implantarea materialelor  
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