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DEZVOLTAREA UNOR BIOMATERIALE COMPOZITE BIOPOLIMER-GRAFENĂ 

PENTRU FABRICAREA SCAFFOLD-URILOR PENTRU REPARARE OSOASĂ PRIN 

COMBINAREA TEHNICILOR EXPERIMENTALE CU MODELAREA MOLECULARĂ LA 

MULTISCALĂ 

ACRONIM PROIECT POLYGRAPH 

 

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 

1, Universitatea Dunarea de Jos din Galați. Activitatea de cercetare desfașurată 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). 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, morfologic, in vitro și al performanțelor 

mecanice. 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-Universitatea 

Dunărea de Jos Galați, P2-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si 

Radiatiei (INFLPR), P3-Universitatea Bucuresti (UB), P4- Universitatea Vasile Goldis Arad. Scopul 

vizate în cadrul acestei etape a 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). 

 

 

 

I. ACTIVITATEA COORDONATORULUI 

- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI – 
 

Activitatea de cercetare desfasurata la Universitatea Politehnica din Bucuresti (CO) a fost 

dirijata in doua directii, computational – experimental, avand ca scop comun design-ul unor biomateriale 

cu proprietati imbunatatite pentru repararea osoasa. Activitatea in silico a avut ca scop continuarea 



elaborarii unui protocol de modelare moleculara la multiscala, care sa permita studiul exhaustiv al 

materialelor de timpul biopolimer-grafena. Un protocol la multiscala, care ofera rezultate satisfacatoare 

si costuri computatinale moderate a fost elaborat in Etapa I si Etapa a II ale proiectului. In Etapa a III a, 

CO a folosit rezultatele obtinute anterior in scopul studierii unor noi materiale. De asemenea, tot in etapa 

de fata, am abordat si un protocol alternativ de echilibrare, dar si alte campuri de forte. Materiale noi 

studiate in cadrul acestei activitati au fost alcoolul polivinilic (APV), alcool polivinilic –oxid de grafena 

si chitosan (CHT) /alcool polivinilic-oxid de grafena (GO). Alegerea materialelor de studiat a avut la 

baza numeroase lucrări remarcabile, care au raportat proprietăți complementare pentru cei trei 

componenti ale sistemelor propuse in studiul de fata, biocompatibilitate asociata cu CHT, 

prelucrabilitate și versatilitatea asociata cu APV și proprietăți fizice (mecanice si termice) remarcabile 

ale oxidului de grafenă [1, 2]. 

In etapa de fata, activitatea de cercetare a avut ca scop identificarea unor noi materiale prin 

sugestii CAMD de tip polimer-grafena, care prezinta in acelasi timp o imbunatatire a proprietatilor 

mecanice, dar si a morfologiei, precum si validarea datelor obinute prin intermediul tehnicilor 

computationale (proprietati mecanice, morfologie) cu rezultate experimentale pentru materialele 

polimer-grafena (Activitatea III.1.). Validarea experimentala s-a realizat cu date obtinute in conditii 

rezonabil similare cu cele obtinute computational. 

 In etapa de fata, am combinat mecanica si dinamica moleculara cu simularile la mezoscala 

(dinamica disiparii particulelor ) cu scopul de a determina proprietatile mecanice si morfologia 

materialelor APV, APV–GO si CHT / APV-GO (Activitatea III.1), iar rezultatele obtinute vor fi 

comparate cu rezultatele obtinute pentru materiale similare experimental. Modelarea moleculara a fost 

efectuata folosind software-ul Material Studio 6.1 (Accelrys, Inc). Initial au fost construite structurile 

celor trei componenti ai sistemului, respectiv lantul polimeric de PVA, CHT şi nanoplanul de grafenă. 

Structurile au fost echilibrate folosind mecanica moleculara. Figura I.1 prezinta cele trei modele 

echilibrate, precum si parametrii folositi in procesul de echilibrare.  

 Modele computaţionale caracteristice sistemelor compozite au fost implementate in volume 

cubice, constand in aproximativ 2000 de atomi. Modelele au fost implementate la o denistate de 100 de 

ori mai mica decat cea a materialului real, pentru a evita fenomenul de intrepatrundere a inelelor. 

Modelul computational reprezinta un material compozit cu aproximativ 10 % de masa de oxid de 

grafena. 
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Figura I.1. Modele atomistice caracteristice componentilor sistemelor computationale 

 

 Toate modelele computationale cubice implementate au fost supuse unui protocol complex de 

echilibrare. Pentru început, s-a utilizat dinamica moleculară (MD) cu ansamblul termodinamic număr de 

atomi, presiune și temperatură constante (NPT), la o temperatură de 300 K, timp de 4000 - 5000 fs, 

utilizând un pas de timp de 1 fs si p=0.5 GPa, cu scopul aducerii modelului la densitatea materialului 

real. După etapa de comprimare, modelele computaţionale au fost echilibrate printr-un protocolul ce a 

constat dintr-o serie de calcule de mecanică şi dinamică moleculară, caracterizate prin factori de scalare 

(SF) de la 0,001 la 1. Rutina de echilibrare este descrisă detaliat în Etapa 1/2014, dar si in articolul 

„Molecular modeling of mechanical properties of the chitosan based graphene composites” [3]. In etapa 

de fata, pe langa protocolul de echilibrare propus anterior, a fost propus si utilizat un nou protocol de 

echilibrare care consta in calcule de dinamica moleculara folosind ansamblul termodinamic NVT la 

diferite temperaturi. Modul de baleiere a temperaturii este prezentat in Figura I.2. Un astfel de protocol 

care presupune cresterea temperaturii sistemului determina o crestere a mobilitati atomilor si o mai buna 

redistribuire in modelul computational. 



 

 

 

 

 

 

  

Figura I.2. Baleierea temperaturii pentru 

calculele de MD  

 

Astfel de calcule au fost alternate cu calcule de MM de 200 fs. Au fost efectuate 5 cicluri, care in 

total au avut o durata computationala de 2 ns. Durata computationala este mai redusa decat cea propusa 

anterior. Pe de alta parte, in urma procesului de echilibrare, densitatea sistemelor PVA, PVA/CHT-GO 

si PVA -GO a fost similara cu cea a materialelor reale, iar sistemele computaţionale au fost stabile din 

punct de vedere energetic şi au prezentat o distributie uniformă şi intamplatoare a lanţurilor de polimer 

şi a oxidului de grafenă, acestea indicand eficienta protocolului de echilibrare. Cateva modele 

computationale obtinute sunt prezentate in Figura I.3, precum si variatia energie sistemelor in timpul 

ultimelor calcule de MM. In continuare, au fost determinate proprietăţile mecanice ale sistemelor 

compozite. In acest scop, s-a utilizat instrumentul Forcite Analysis achizitionat in cadrul proiectului in 

Etapa I. Modul Forcite permite efectuarea testelor virtuale de tractiune si calculeaza matricea de 

elasticitate de unde am extras modulele de elasticitate caractersitice materialelor. Rezultatele obţinute au 

fost raportate în Tabelul I.1. Se observa o creştere a modulul lui Young cu adaosul de GO atat în 

matricea de PVA, cat si in blendul polimer PVA-CHT, acesta datorandu-se excelentelor proprietati 

mecanice ale GO si adeziunii la interfata dintre componentii sistemului. Modulele de elasiticitate au fost 

comparate cu date experimentale obtinute experimental pentru materiale similar si publicate in lucrarea 

intitulata „Synthesis, characterization, and in vitro studies of graphene oxide/chitosan-polyvinyl alcohol 

films” [1]. 
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Figura I.3. Modelul computational caracteristic materialului APV-GO, APV/CHT-GO si 

variatia energiei sistemului PVA-GO in timpul pasului 5 de MM 

 

Tabel I.1. Carcteristicile modelelor computationale 

Model 

computational 
Nr. Atomi în model 

Modul de 

elasticitate 

[GPa] 

APV 1402 4.3 

APV/GO 1624 8.2 

APV/CHT-GO 1846 7.6 

APV/CHT-GO 2068 7.3 



 

Concordanta buna a fost gasita intre rezultatele experimentale care au indicat pentru matriale 

similare APV-CHT modul de elasticitate de 2 GPa si pentru compozite APV/CHT-GO (6 % GO raport 

de masa) 6 GPa. Diferenta dintre rezultatele computationale si cele experimentale a fost atribuita 

situatiei ideale stipulata in model, material ideal fara defecte. Buna concordanta a fost gasita si in 

privinta dispersiei nanoplanelor grafenice in matricea polimera calculata, folosind dinamica disiparii 

particulelor. Modelele computationale la mezoscala caracterstice materialelor APV-GO si APV/CHT-

GO sunt prezentate in Figura I.4 si pentru validare este prezentata si imaginea TEM caracteristica 

materialului APV/CHT-GO cu 6 % GO. Asa cum se poate observa din Figura I.4, oxidul de grafena este 

uniform distribuit in matricea de APV dar si in cea de APV-CHT si formeaza un material omogen. 

Aceste rezultate sunt in concordanta cu rezultatele TEM obtinute, care au indicat o buna dispersie a GO 

in matricea polimerica, dar si cu testele mecanice care au aratat ca materialele APV-GO si APV/CHT-

GO prezinta proprietati mecanice superioare proprietatilor mecanice caracteristice polimerului. 
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Figura I.4. Configuratiile la echilibru pentru materialul A) PVA-GO, B) PVA/CHT-GO, C) imagine 

TEM caracteristica materialului PVA-CHT/GO cu 6% GO procent de masa. Cu negru este reprezentat 

oxidul de grafena, cu gri si gri dechis sunt reprezentate lanturile de PVA si respective CHT. 

Activitatea de cercetare desfasurata in continuare la Universitatea Politehnica din Bucuresti a 

fost indreptata in directia realizarii Activitatii III.4. Caracterizarea suprafetei filmelor de tip polimer-

grafena obtinute in etapa anterioara (Activitatea II. 10). Materialele compozite considérate in etapa 

anterioara au fost: chitosanul (CHT), alginatul de sodiu (Al) si un amestec polimer natural-polimer 

sintetic de tipul chitosan-alcool polivinilic (APV) cu oxid de grafena. In cadrul Activitatii III. 8., date 

stiintifice prin intermediul SEM referitoare la caracteristicile suprafetei materialelor au fost obtinute si 

sunt prezentate in Figura I.5, I.6 si I.7 pentru cele trei materiale compozite. 

Analizele SEM indică o suprafată netedă, omogenă (Figura I.5-6-7) în cazul polimerilor puri. 

Odată cu adaugarea de GO (Figura 5-6-7), suprafaţa materialelor compozite Al/GO, PVA/CHT-GO si 

CHT/GO devine rugoasă, efect mai pregnant in cazul marialelor compozite CHT/GO. Analizale SEM au 

fost corelate cu datele structurale obtinute in etapele anteriora si cu rezulatatele analizelor in vitro 

elaborate de Partenerul 4 (UB) si au fost publicate in 4 lucrari stiintifice. Analizele XPS au fost de 

asemenea efectuate in scopul caracterizarii suprafetei GO folosit in cadrul experimentelor si obinut de 

partenerul 2 (INFLRP). Datele XPS sunt prezentate mai tarziu in raport impreuna cu rezultatele 

partenerului INFLRP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5. Imagine SEM A) Al suprafata; B) Al sectiune; C) Al/GO 2.5 %  suprafata; D) Al/GO 2.5% 

sectiune 



 

Figura I.6. Imagine SEM A) suprafaţă CHT, C) secţiune CHT, B) suprafaţă CHT /GO 2.5 % masa si D) 

secţiune compozit CHT /GO 2.5 % masa 

 
Figura I.7. SEM A) CHT-PVA suprafata; B) CHT-PVA sectiune; C) CHT-PVA/GO 2.5 % suprafata; 

D) CHT-PVA/GO 2.5% sectiune 

 

 De asemenea, pe langa activitatea de caracterizare, in aceasta etapa cercetarea a fost directionata 

si catre obtinerea de materiale noi (Activitatea III.7.) de tipul polimer-grafena cu performante 

remarcabile cu potentiale aplicatii ca scaffold pentru reparare de os. Pe baza rezultatelor obtinute 

anterior am realizat ca obtinerea unor materiale cu porozitate si dimensiune a porilor mai ridicata si 

structura 3D ar fi mai avantajoasa pentru o astfel de aplicatie. Prin urmare, in scopul obtinerii unor noi 

materiale metoda evaporarii solventului a fost inlocuita cu liofilizarea. In aceasta etapa au fost 

investigate parametrii de fabricare, temperatura de inghet, viteza de inghet, presiunea la care efectuam 

procesul, timpul necesar uscarii probelor prin sublimare (fiecare polimer avand comportament specific). 

Materiale poroase noi obtinute au avut la baza pe de o parte materialele compozite pana acum studiate in 

proiect (dar obtinute sub forma de filme) dar si materiale noi care vor fi subiectul unei cereri de brevet. 

Au fost obinute materiale noi poroase de tip 3D, iar o parte rezultatele au fost deja publicate in revista 

indexata ISI.  
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II. ACTIVITATEA PARTENERULUI P.1. 

- UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAȚI - 

 

În Etapa III., P1 a realizat modelarea materialelor şi evaluarea proprietăţilor de interacţiune 

specifice sistemelor sistemelor biopolimer – grafene – BMP prin tehnici asistate de calculator. În cazul 

utilizării grafenelor în ingineria țesutului osos, interacțiunea cu proteinele morfogenetice osoase (BMP) 

este esențială. BMP fac parte din familia factorilor de crestere TGF-beta (transforming growth factor-

beta), și prezintă proprietăţi osteogenice puse în evidenţă în special prin tehnici de biologie moleculară. 

Procedurile de andocare moleculară, mecanică şi dinamică moleculară au fost utilizate pentru aprecierea 

afinităţii grafenelor pentru diferiţi membri ai subfamiliei BMP, oferind astfel informaţii valoroase la 

nivel atomic cu privire la particularităţile conformaţionale şi interfaciale ale compuşilor implicaţi în 

interacţiune. 

În continuare, vor fi descrise metodele de realizare a modelelor moleculare, set-up-ul numeric, 

procedura de andocare pentru modelarea interacţiunii BMP-grafenă, analiza comparativă a moleculelor 

de BMP și Analiza complexelor BMP-grafenă. Modelele proteinelor investigate au fost alese din RCSB 

Protein Data Bank in baza rezoluţiei şi a stabilităţii foarte bune. Au fost luate în analiză următoarele 

modele 3D rezolvate prin cristalografie cu raze X: modelul 3BMP.pdb al BMP-2 cu rezoluţia de 2,70 Å 

(Scheufler ş.a., 1999), modelul 2QCW.pdb al BMP-6 cu rezoluţia de 2,49 Å (Allendorph ş.a., 2007), şi 

modelul 1LXI.pdb al BMP-7 având rezoluţia de 2,00 Å (Greenwald ş.a., 2003). În ceea ce priveşte 

modelul BMP-6, a fost considerat un singur monomer pentru rularea procedurilor de modelare a 

comportamentului complexelor proteină - grafenă. În vederea pregătirii pentru simulările 

computaţionale, modelele proteice au fost rafinate prin îndepărtarea compuşilor chimici de natură 

neproteică, precum (4S)-2-metil-2,4-pentandiol şi a moleculelor de apă. 

Optimizarea geometriilor şi simulările de dinamică moleculară au fost realizate cu ajutorul 

software-ului Gromacs, folosind force-fieldul GROMOS96 43a1 în condiţii de paralelizare. Minimizarea 

energetică s-a făcut întâi in vacuum cu ajutorul algoritmului Steepest Descent. Structurile optimizate au 

fost amplasate în centrul unor vase de reacţie având dimensiuni corespunzătoare pentru a permite 

evoluţia lipsită de constrângeri a sistemului molecular, realizandu-se apoi solvatarea cu molecule de 

solvent explicit. După o nouă etapă de relaxare a sistemelor solvatate, au fost rulate etape de dinamică 

moleculară în vederea încălzirii şi echilibrării moleculelor la temperatura de 37oC. Modelele astfel 

echilibrate au fost utilizate ulterior în etapa de andocare moleculară, iar particularităţile structurale ale 

proteinlor au fost invetigate cu ajutorul software-urilor specifice PDBsum (Laskowski, 2009), LigPlot+ 

v1.4.5. (Laskowski şi Swindells, 2011) şi Visual Molecular Dynamics (Humphrey ş.a., 1996). 

Pentru a investiga afinitatea diferitelor molecule BMP pentru grafenă, s-a realizat interfaţarea 

componentelor pe principiul complementarităţii suprafeţelor cu ajutorul software-ului PatchDock 

(Schneidman-Duhovny ş.a., 2005). Foaia de grafenă utilizată drept receptor în procedura de andocare a 

avut diametrul de 86 Å. Soluţiile generate prin andocare “rigidă” au fost ulterior rafinate prin ajustarea 

orientării relative a celor două molecule şi rearanjarea catenelor laterale ale aminoacizilor localizate la 

interfaţa cu grafena, cu ajutorul soft-ului specific FireDock, folosind serverul cu acelasi nume 

(Andrusier ş.a., 2007). 

Pentru a determina forţele de interacţiune dintre moleculele de BMP şi grafenă, complexele 

generate prin procedura de andocare moleculară au fost apoi optimizate la diferite distanţe 

intermoleculare (Figura II.1) generate prin deplasarea rigidă a celor două molecule din sistem. Distanţele 

intermoleculare au fost estimate ca fiind cele mai mici distanţe dintre grafenă şi aminoacizii din 

structura moleculelor de BMP amplasaţi la interfaţa complexului. 

 

 

Figura II.1. Reprezentarea schematică a set-

upului folosit pentru testarea interacţiunii dintre 

grafenă (reprezentată cu gri) şi moleculele de 

BMP (reprezentate symbolic cu verde). Molecula 

de grafenă a fost blocată, iar proteina a fost 

deplasată rigid în direcţia indicată de săgeată 

pentru, a genera diferite distanţe intermoleculare 

(adaptat după Istrate ş.a. (2014)) 

 

Chiar dacă matricea osoasă conţine toate tipurile de molecule BMP, s-a arătat că anumite 

proteine pot susţine singure activitatea osteogenică a osului, cele mai active din acest punct de vedere 

fiind BMP-2, BMP-6 şi BMP-7 (Wozney, 2002). Pentru a înțelege mai bine particularitățile atomice și 



interacțiunea cu materialele suport folosite în experimentele de inginerie tisulară, modelele BMP-2, 

BMP-6 și BMP-7 au fost echilibrate pentru a simula condițiile in vivo. Calitatea modelelor echilibrate, 

care influenţează în mod direct acurateţea rezultatelor obţinute, a fost apreciată pe baza stabilităţii lor şi 

a particularităţilor stereochimice. Fluctuațiile atomilor de Cα au fost estimate ca abatere medie pătratică, 

pentru ultimele 500 ps ale etapei de echilibrare, fiind de 0,34±0,02 nm pentru BMP-2, 0,22±0,02 nm 

pentru BMP-6 și 0,40±0,03 nm pentru BMP-7. Mai mult decât atât valorile energiilor potențială și totală 

au fost destul de stabile (Tabelul II.1).  

 

Tabelul II.1. Detalii cu privire la structura şi caracteristici energetice ale moleculelor de BMP-2, 

BMP-6 şi BMP-7 

 BMP-2 BMP-6 BMP-7 
Descriptori structurali* 

Volum, nm
3
 19,04±0,64 18,70±0,67 18,61±0,69 

Suprafaţă hidrofobă, nm
2
 43,12±0,80 40,12±0,73 40,04±0,85 

Suprafaţă totală, nm
2
  73,08±1,24 67,25±0,98 68,51±1,09 

Hb în proteină 53±3 62±3 57±3 

Hb proteină - apă 220±7 200±8 314±9 

Descriptori energetici* 

Energie potenţială, kJ/mol 
-692695,43 

±765,90 

-644319,55 

± 632,05 

-679815,82 

±674,47 

Energie totală, kJ/mol 
-503015,34 

±677,21 

-520921,31 

± 485,16 

-549731,18 

±499,35 

*Valoare medie ± deviaţie standard; Hb – legătură de hidrogen 

 

Deşi moleculele BMP investigate prezintă activitate osteogenică similară, analiza bioinformatică 

bazată pe aliniere de secvențelor cu FASTA (versiunea 3.4.) indică o conservabilitate a secventelor de 

aminoacizi de numai 60,2% și 59% pentru BMP-6 și respectiv BMP-7, raportat la BMP-2. Oricum, 

molecule BMP-2 și BMP-7 par să aibă niște receptori celulari de tip I și de tip II comuni, și pot forma 

chiar heterodimeri încrucişaţi (Wozney 2002 şi Greenwald ş.a., 2003). Pe de altă parte, BMP-6 și BMP-

7, care fac parte din aceeași subclasă, împărtășesc 87,4% omologie de secvență, și sunt puțin mai mari 

decât molecula BMP-2. Diferențele identificate la nivelul structurii primare influențează puternic 

implicarea aminoacizi în diferite tipuri de motive la nivelul structurii secundare. Cele mai importante 

motive din structura BMP au fost identificate și analizate cu programul ProMotif. Structura secundară a 

tuturor moleculelor de BMP analizate este dominată de motivul strand. BMP-7 și BMP-6 au cea mai 

mare proporţie de aminoacizi (42,3% și respectiv 40,4%), care participă la acest tip de unități 

structurale. Indiferent de tipul moleculei BMP, strandurile sunt organizate în trei foi diferite β 

antiparalele. În ceea ce priveşte conţinutul de helixuri, nu există diferenţe importante între cele trei 

modele analizate, nefiind înregistrate interacţiuni de tip helix-helix la nici una dintre proteinele 

analizate. Având în vedere că modelul grafenei utilizat în procedura de andocare moleculară se prezintă 

sub forma unei foi, se evită varialitatea asociată structurii receptorului. Pentru simplificare numai 

monomerii moleculelor de BMP au fost folosiţi ca liganzi. Oricum, interacțiunile dintre subunităţile 

monomerice au fost verificate cu atenție pentru moleculele BMP investigate, și nu există nici o 

suprapunere cu aminoacizii aflaţi în contact direct cu grafena, ceea ce înseamnă că nu ar trebui sa apară 

nici o interferență și nici o diferență semnificativă în condiţiile utilizării dimerilor. Analiza detaliată a 

complexelor BMP-grafenă realizată cu ajutorul LigPlot+ indică faptul că nu există diferenţe 

semnificative între suprafeţele de interacţie cu grafena ale diferitelor tipuri de molecule BMP. Principalii 

aminoacizi aflaţi în contact cu grafena sunt 13, 18, 57, 145, 227, şi 225 (Istrate ş.a., 2014). 

Afinitatea dintre biomoleculele de BMP şi grafenă a fost verificată prin simularea deplasării 

moleculei proteice în vederea desfacerii complexelor. Energia de interacțiune a fost estimată prin 

scăderea energia fiecărui component al complexului din energia totală, și a fost monitorizată ca funcție 

de distanța intermoleculară (Figura II.2). 

În toate cazurile studiate energia de interacțiune a scăzut odată cu creșterea distanței 

intermoleculare până la obţinerea unei valori minime. Analizând rezultatele prezentate în figura 2 se 

poate vedea că energia de interacțiune minimă, precum și distanța intermoleculară corespunzătoare a 

variat cu tipul de moleculă BMP. Cea mai scăzută valoare a energiei de interacțiune a fost -119.168 

kcal/mol, fiind înregistrată în cazul complexului BMP-2 - grafenă. Valorile energiei au fost modelate 

matematic cu o funcție polinomială de ordinul trei și forța de interacțiune a fost estimată prin calcularea 

primei derivate în raport cu distanța intermoleculară. Valorile minime ale forțelor de interacţiune 

prezentate în figura 2 corespund forțelor maxime de atracție dintre cele două molecule din fiecare 

complex.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Figura II.2. Evoluţia energiei de interacţiune 

(romburi) şi a forţei de interacţiune (roşu închis) 

dintre grafenă şi BMP-2 (a), BMP-6 (b) şi BMP-7 

(c)  în funcţie de distanţa intermoleculară (adaptat 

după Istrate ş.a.(2014)) 
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III. ACTIVITATEA PARTENERULUI P2 

- INSTITUTUL NATIONAL DE FIZICA LASERILOR 

 PLASMEI SI RADIATIEI - 
 

 

Activitatea de cercetare a partenerului P2 Etapa III s-a îndreptat în direcția sintetizării si dispersării 

materialelor pe bază de grafenă, însoțită de procesarea prin funcționalizare a acestor materiale prin 

tratamente cu plasmă și au presupus evaluarea calitatii nanowalls-urilor de carbon inainte de 

indepartarea substraturilor, prin microscopie electronica de baleaj (SEM), spectroscopie de 

fotoelectroni (XPS) si spectroscopie Raman (Activitatea III.3), evaluarea eficientei dispersarii 

nanowalls-urilor de carbon in raport cu procedurile chimice si de cele cu plasma (Activitatea III.4), 

studiul influentei plasmelor generate in diferite gaze asupra proprietatilor materialelor pe baza de 

grafena (Activitatea III.5) și evaluarea gruparilor functionale la materialele pe baza de grafena prin 

FTIR, XPS si prin spectroscopie Raman (Activitatea III.6). 

Functionalizarea nanomaterialelor este de mare interes in domenii precum medicina, biologia, 

industria cosmetica si farmaceutica, dar procedeul de functionalizare este dificil de aplicat la nivelul 

nanomaterialelor, in special cand este vorba de fragmente (nano-micro) care sunt stabile chimic si 

prezinta un caracter hidrofob [1, 2]. De obicei, aceste nanostructuri (nanoparticule, nanotuburi, nano-

plachete de grafene) sunt comercializate/produse sub forma de pudre in care nanostructurile individuale 

sunt prinse in manunchiuri care se aglomereaza in suspensii. Pentru  rezolvarea problemei aglomerarii si 

dispersarii nanostructurilor sunt folositi acizi puternici, surfactanti sau agenti de dispersare, dar acestia 

pot modifica proprietatile nanostruturilor sau pot induce interactii ulterioare ale acestora. 



In aceasta etapa, P2 a folosit tratarea cu jet de plasma (in Ar/O2 si Ar/N2) imersat in suspensiile 

ultrasonicate din apa distilata si nanopereti carbonici verticali-CNW, in vederea dispersarii si 

functionalizarii fasiilor grafenice lamelare. S-au studiat atat modificarile asupra suspensiei lichide (prin 

compararea in timp a imaginilor optice cu recipientele cu suspensii, a spectrelor de absorbtie UV-VIS, a 

PH-ului, a dimensiunilor si potentialului Zeta), cat si a materialelor obtinute dupa uscarea picaturilor din 

suspensie pe plachete de siliciu (investigari prin tehnicile SEM, TEM, spectroscopiei Raman, XPS si 

FTIR). Rezultatele dovedesc ca filmele subtiri contin folii grafenice multistrat. Jetul de plasma de Ar/O2 

si Ar/N2 imersat in suspensie induce functionalizarea foilor grafenice si hidrofilizarea lor.  

Dispersarea materialului rezultat din prelevarea nanoperetilor de carbon si amestecarea cu apa 

distilata urmat de ultrasonicare, conduce la obtinerea unei suspensii stabile pe baza de grafene. Tratarea 

ulterioara a suspensiilor grafenice cu un jet de plasma imersat in suspensie s-a dovedit a fi o metoda usor 

de aplicat, inovativa si cu impact scazut asupra mediului (nu folosesc acizi puternici si nici surfactanti), 

atat pentru functionalizarea cat si pentru transferarea nanomaterialelor pe diverse substraturi din 

dispersii apoase. Ea are efect si asupra schimbarii vitezei de sedimentare si micsorarii gradului de 

aglomerare a nanostructurilor in lichide. Prepararea suspensiilor de materiale pe baza de grafena a 

presupus realizarea unor suspensii din amestecul de apa distilata si din nanopereti carbonci crescuti 

verticali pe substrat -CNW, care dupa indepartarea substratului si colectare au fost supuse unei proceduri 

de ultrasonicare (1000 W, 30 minute), vezi schema din Figura III.1.a) - asa cum s-a descris in faza 

anterioara. Probe de nanopereti cabonici (CNW) au fost depuse folosind un jet de plasma in urmatoarele 

conditii: Ar/H2/C2H2 in raport de 1400/25/1 sccm , presiunea p~120 Pa, temperatura substratului a fost de 

700 °C, puterea RF de 300 W, timp depunere de 120 minute. Pe scurt, a fost preparat un amestec format 

din 70 ml de apa distilata si circa 120 mg de CNW colectat de la 40 probe (conform schemei din Figura 

III.1.a).  Pentru tratarea suspensiei de CNW s-a folosit o sursa de plasma de radiofrecventa-RF care 

opereaza la presiune atmosferica [3], dar care functioneaza si imersata in lichid (Figura III.1b). Au fost 

realizate 2 tipuri de tratament si anume: tipul 1-descarcare in care s-a injectat argon/oxigen si tipul 2 -

descarcare in care s-a introdus argon/azot. Jetul de plasma a fost imersat in solutia de CNW (figura III.1.b). 

Parametrii de tratament folositi ai jetului de plasma la descarcarea in lichid au fost: puterea RF 100 W, 

raportul debitelor de gaz de 3000/100 (sccm) in Ar/O2 sau Ar/N2, iar timpul de tratament a fost de 60 

minute.  

Aceste tratamente in plasma prezinta avantaje clare fata de motodele chimice clasice bazate pe 

acizi puternici [4] sau surfactanti [5], care pot avea un impact negativ asupra mediului, dar si asupra 

proprietatilor nanostructurilor dispersate, prin introducerea de functionalizati nedorite ce nu mai pot fi 

indepartate, asa cum am vazut in etapa anerioara.  

a)          b)  

Figura III.1. a) schema de preparare a suspensiei de grafene, b) Imagine a jetului de plasma 

imersat in lichid 

 

Astfel, pentru aceasta etapa au fost obtinute 3 tipuri de suspensii: 1-suspensie simpla ca proba de 

control/martor (Son.CNW), 2-suspensie tratata cu jet de plasma de argon/oxigen (Son.CNW+O2) si 

suspensie tratata in argon/azot (Son.CNW+N2), vezi Figura III.2.a).  

  

a) b) c)  

Figura III.2. Imagini cu cele trei recipientele ce contin solutii de CNW (initial, tratat in plasma de 

Ar/O2 respectiv plasma de Ar/N2: a) imediat dupa sonicare b) dupa o saptamana si c) dupa 3 saptamani 

 

Figura III.3 prezinta imagini ale celor 3 recipiente cu solutii de CNW la diferiti timpi dupa 

preparare. Comparativ cu proba netratata in plasma, solutia de CNW tratata in plasma de azot este 

practic complet decantata dupa 3 saptamani, acest fapt arata ca tratamentul in plasma de Ar/N2 grabeste 

procesul de sedimentare (precipitare). Se observa ca in cazul solutiei netratate si cea tratata in plasma de 

Ar/O2, procesul de decantare este mult mai lent. Rata de sedimentare poate fi estimata din dependenta 

absorbantei solutiei functie de timp. Spectrele de absorbtie au fost achizitionate continuu timp de 24 de 

ore (colectate la fiecare 30 de minute) pentru toate tipurile de solutii. Pentru solutiile de CNW suspuse 

ultrasonicarii s-a continuat inregistrarea spectrelor timp de o saptamana. 



 Dependenta absorbantei la 700 nm functie de timp 

pentru toate suspensiile este prezentata in Figura III.3. Asa 

cum s-a vazut in imaginile din Figura III.2, cea mai mare 

rata de sedimentare a fost obtinuta in cazul tratarii cu plasma 

de Ar/N2, in concordanta cu scaderea mai rapida a 

absorbantei, asa cum se observa in insetul din Figura III.3. 

Modificarile chimice observate din tranzitiile 

electronice pe diferite stari energetice, in special pentru 

electronii din orbitalii π, au fost studiate cu ajutorul 

spectroscopiei de absorbtie UV-Vis. Spectrele UV/Vis ale 

celor 3 tipuri de suspensie sunt prezentate in Figura III.4. 

Suspensia de CNW ultrasonicata prezinta trei peak-uri 

principale la circa 208, 233 si 268 nm, care provin respectiv 

din tranzitia π–π* ale legaturilor C=C in domeniile sp2,  

tranzitia n–π* ce corespunde legaturii C=O, precum si 

datorita efectului de conjugare electronica la scara 

nanometrica a clusterilor sp2 legati de oxigen prin legaturi 

de tip -C=O si -C–O [6]. Suspensia tratata in plasma de 

oxigen prezinta peak-uri de absorbtie la 204 si 212 nm 

posibil datorate plasmonilor π ai gruparilor GO-COOH si 

peak-ului de la 214 nm corespunzator prezentei gruparilor de 

tip –CH de la muchiile stratului de grafena. Presupunem ca 

dupa tratarea in plasma, electronii slab legati in orbitalii π–

π* din materialul grafenic interactioneaza rapid cu radicalii 

reactivi din suspensie (cum ar fi ozonul, perhidrolul-H2O2, 

O3* etc produse datorita descarcarii in lichid [7, 8]. 

Masuratorile potentialului Zeta pentru toate suspensiile de CNW arata ca particulele sunt incarcate 

negativ, cu un potential in jur de -30 mV, suficient pentru a asigura o dispersie stabila datorita repulsiei 

electrostatice [9]. Potentialului zeta electronegativ sustine prezenta gruparilor functionale ce contin 

oxigen, cum ar fi gruparile COO- si -CO legate la marginile fulgilor de grafene, grupari observate de 

altfel si in spectrele UV-VIS, fapt ce explica descresterea PH-ului si schimbarea conductivitatii pentru 

diferitele suspensii. 

Analiza morfologica SEM din Figura III.6 arata ca dupa curatare/razuire urmata de 30 minute de 

ultrasonicare, arhitectura 3D a CNW (Figura III.6.a) a fost complet transformata obtinandu-se fasii 

lamelare grafenice. Dimensiunile laterale ale fasiilor lamelare sunt de la cateva sute de nanometri la un 

micron. Acesti fasii sunt formate din cateva straturi de grafene, ca si CNW-urile initiale, rezultatele fiind 

sustinute de spectroscopia Raman.   

 

a) b) c) d)   

Figura III.6. Imagini SEM a) CNW-initial, b) fulgi de grafena dupa ultrasonicare, c) fulgi de 

grafena din suspensia tratata in plasma de Ar/O2 d) tratata in plasma de Ar/N2.  

 

Spectrele Raman pentru toate materialele obtinute prin uscarea picaturilor din suspensii sunt 

prezentate in Figura III.7. Toate spectrele prezinta benzi specifice nanoperetilor de carbon: benzile D, G 

si D’ la 1350, 1585 si 1610 cm
-1

, respectiv combinatiile de ordinul 2 ale acestora, benzile 2D la 2690 nm 

si D+G la  respectiv 2940 nm. Prezenta acestor benzi indica existenta structurilor grafenice, asamblate 

din nano-domenii cristaline de tip sp2, dar si un grad de dezordine datorata in special orientarii haotice a 

muchiilor. Ordinea si defectele din material sunt descrise de raportul intensitatii benzii IG/ID si raportul 

IG/I2D. In figura III.7, putem observa ca toate spectrele prezinta aceeasi pozitie a peak-urilor si aceeasi 

structura de benzi, cu o usoara modificare in intensitatea benzii D. Pastrarea structurii benzilor de  

rezonanta sustine conservarea retelei de tip sp2 a materialelor initial si dupa tratamentul cu plasma. O 

usoara crestere a intensitatii benzii D se poate observa in cazul tratamentului cu plasma de azot.  

 
Figura III.4. Spectrele UV-Vis pentru 

suspensiile  de CNW sonicate si tratate 

in jet de plasma 

 
Figura III.3. Valoarea absorbantei la 

700 nm pentru suspensia de CNW 

sonicata dupa o saptamana. Insetul 

prezinta absorbanta functie de timp 

pentru toate suspensiile de CNW pentru 

24 ore. 
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 Spectrele FTIR ale suspensiilor sunt prezentate in Figura III.8. Pe langa vibratiile 

corespunzatoare CNW [10], putem oberva noi grupari functionale cu continut de oxigen si azot dupa 

procesul de ultrasonicare si tratare in plasma.  

  

  
 

Figura III.7. Spectrele Raman 

pentru toate suspensiile uscate pe 

suport de siliciu 

Figura III.8. Spectrele FTIR  

pentru toate suspensiile uscate pe 

suport de siliciu 

Figura III.9. Spectrele XPS 

generale pentru toate solutiile 

uscate pe substrat de Si 

 

Spectrele XPS pentru toate materialele provenite prin uscarea picaturilor de solutii pe suport de 

siliciu sunt prezentate in Figura III.9. Spectrul probei de control (solutia ultrasonicata de CNW) este 

similar cu spectrul XPS al materialului de tip CNW depus [11], articol in care este descrisa si procedura 

de fitare cu ajutorul softului CASA-XPS. Spectrele XPS arata prezenta C, O si N ca elemente principale, 

dupa inlaturarea substratului de Si pe care au fost uscate suspensiile, precum si alte impuritati (mai putin 

de 2%). Pozitiile peak-urilor C1s, N1s si O1s sunt obtinute la energiile de legatura de 284 eV, 398 eV si 

530 eV. Concentratiile relative elementale (in procent) pentru toate probele investigate sunt prezentate in 

diagrama inserata in graficul din Figura III.9. Dupa functionalizarea cu plasma prin imersarea jetului de 

plasma in solutie, concentratia elementelor s-a modificat astfel: la probele tratate se vede o crestere 

substantiala a continutului de oxigen fata de carbon. Inclusiv la functionalizarea cu plasma de azot se 

observa o incorporare semnificativa a oxigenului, ca efect al expunerii si uscarii in aer, incorporare 

observata si de alti  autori dupa tratamentul cu plasme de azot [12]. Incorporarea gruparilor functionale 

dupa tratamentele cu plasma si uscarea suspensiilor in aer se poate observa usor in spectrele XPS de 

inalta rezolutie. In Figura III.10 avem spectrele suspensiilor in regiunile C1s si O1s, suprapuse dupa 

normare pentru o usoara comparare. Regiunea C1s din spectrul XPS de inalta rezolutie a fost fitata cu 6 

componente.Atribuirea componentelor a fost facuta 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 286.6 eV); C4 

(C=O at 288.4 eV); C5 (O=C–OH at 290 eV), si C6 (tranzitia π – π
*
 la 291.5 eV), Procentul efectiv al 

fiecarei componente C1s este prezent sub forma procentuala in Figura III.11.a). La fel si in regiunea O1s 

(Figura III.10.b), spectrele au fost deconvolutate cu 6 componente O1-O6 atribuite ca in Figura III.11.b).  

 

a)  b)  

Figura III.10. Spectrele XPS de inalta rezolutie in regiune C1s a) si 

O1s b) ale materialelor provenite din uscare celor 3 tipuri de suspensii 

 

a)   b)  

Figura III.11. Diagramele concentratiilor efective ale componentelor 

din regiunea C1s a) si O1s b) 

  

Din spectrele din regiunea carbonului se observa ca plasma de oxigen contribuie la 

functionalizarea suprafetei carbonice. In schimb suspensiile initiala si cea  rezultata din tratarea cu 

plasma de azot au regiunile C1s practic asemanatoare. Procentul ridicat de oxigen din proba tratata in 
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plasma de azot imersata in suspensie, se datoreaza probabil incorporarii moleculelor de O2 si CO2, care 

sunt trapate intre foliile carbonice fara a fi eliminate si la presiuni scazute in timpul masuratorilor de 

XPS. Acest procent ridicat de oxigen si dioxid de carbon, observat si in FTIR, dar mai precis in regiunea 

O1s a probei tratate in plasma de azot, nu se regaseste intre legaturile carbonice de la suprafata 

materialului grafenic, asa cum am vazut in regiunea C1s a aceleiasi probe.  

Concluzionând, a fost stabilta o procedura de obtinere de fasii/foite grafenice dispersate simple 

sau functionalizate, plecand de la nanopereti carbonici verticali de tip CNW, obtinuti prin PECVD. 

Ultrasonicarea si tratamentele cu plasma imersata in suspensie nu afecteaza substantial structura 

grafenica a materialului, obtinandu-se folii grafenice cu morfologii lamelare multistrat de tip panza/voal 

intinse in planul substratului dupa uscarea suspensiilor pe diferiti suporti. 

In urma imersarii jetului de plasma in suspensie s-a evidentiat functionalizarea atat in starea 

lichida prin intermediul spectroscopiei UV-VIS, cat si pentru materialului uscat prin metodele FTIR si 

XPS. Suspensiile de nano-foite grafenice simple si functionalizate sunt stabile in timp (saptamani) 

datorita repulsiei electrostatice in suspensie cauzata de incorporarea functionalitatilor de oxigen de pe 

marginile muchiilor acestor fasii grafenice.  

Tratamentul cu jet de plasma imersat in suspensie conduce la modificarea chimiei suprafetei 

materialelor din suspensie, tratamentele in plasma de oxigen conducand la introducerea gruparilor 

functionale ce contin oxigen, grupari care sunt legate de structura carbonica.Tratamentul cu plasma de 

azot a dus la cresterea ratei de sedimentare, iar dupa uscarea acestei suspensii s-a observat incorporarea 

moleculelor de oxigen si dioxid de carbon, dar care nu sunt legate de suprafata carbonica.  

Procedura de functionalizare prin introducerea jetului de plasma in solutie poate fi usor extinsa la 

alte nanomateriale, datorita abilitatii jetului de plasma de a produce radicali foarte reactivi in lichid prin 

intermediul ciocnirilor energice dintre ioni, electroni si atomi excitati din descarcare cu moleculele din 

lichid. Acest studiu a condus la gasirea unei metode de obtinere a suspensiilor din materiale grafenice 

functionalizate  fara a folosi surfactanti sau acizi puternici.  
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IV. ACTIVITATEA PARTENERULUI P3 

– UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - 
 

 

 Partenerul P3 a fost implicat în cea de a III-a etapa a proiectului PCCA140/2012 în realizarea 

activitǎţilor ştiinţifice din cadrul Obiectivului în scopul determinarii biocompatibilitatii si evaluarii 

potentialului osteogenic al unor scaffold-uri noi biopolimer-graphena, prin studii indirecte privind 

viabilitatea, proliferarea si raspunsul inflamator al preosteoblastelor in contact cu extractele ale 

suporturilor (Activitatea III.8.) și evaluarea morfologiei si adeziunii progenitorilor osteoblastici pe 

noile suporturi (Activitatea III.9.). 

In cadrul etapei III/2014, P3 a primit spre testare o serie de probe cu compozitii si forme de 

prezentare diferite de la echipa coordonatorului de proiect (CO). Astfel, in cadrul acestei etape am testat 

din punct de vedere al biocompatibilitatii (i) materiale bidimensionale de tip filme pe baza de 

polisulfona (PSF) si oxid de graphene (GO); (ii) scaffold-uri tridimensionale pe baza de gelatina (Ge), 

alcool polivinilic (PVA) si oxid de grafena (GO). Studii preliminare de diferentiere osteogenica s-au 

desfasurat si pe materiale tridimensionale de tip scaffold, pe baza de chitosan/oxid de graphene. 

CO a furnizat filme PSF/GO in 4 compozitii diferite:  PSF/GO 0.25 wt.%, PSF/GO 0.5 wt.%, 

PSF/GO 1 wt.%, PSF/GO 1.5 wt.%. Aceste compoziții, destinate diferitelor tipuri de reconstructie 

tisulara prin forma lor de film flexibil, au fost comparate pe parcursul studiilor de biocompatibilitate cu 

un control reprezentat de filme de PSF. 



In cadrul Activitatii III.9, P3 a evaluat morfologia si capacitatea de adeziune a 

preosteoblastelor murine in contact cu filmele PSF/GO. Dupa 24 de ore de la insamantarea celulelor pe 

suprafata filmelor, s-a realizat fixarea acestora si marcarea cu faloidina in vederea vizualizarii in 

fluorescenta a citoscheletului celular. Rezultatele obtinute prin microscopie confocala sunt prezentate in 

Figura IV.1. 

 

Figura IV.1. Evidentierea prin microscopie confocala a filamentelor de actina din structura 

citoscheletului preosteoblastelor cultivate pe suprafata filmelor PSF/GO, dupa 24 h de la insamantare. 

Pe baza rezultatelor obtinute prin miscrocopie confocala, se poate concluziona ca celulele 

cultivate in contact cu filmele de PSF cu un continut mai inalt de GO au dezvoltat un citoschelet mai 

bine evidentiat, cu filamente de actina lungi, demostrand astfel capacitatea preosteoblastelor de adeziune 

la materialele pe baza de PSF. Importanta gruparii carboxil pe suprafata materialelor nu a putut fi 

determinata prin microscopie, intrucat celulele au aderat eficient atat la filmele PSF/GO. Pentru filmele 

PSF/GO, partenerul P3 a desfasurat in plus fata de planul propus si studii directe privind viabilitatea si 

proliferarea celulelor, precum si citotoxicitatea materialelor. Testele directe de biocompatibilitate au fost 

efectuate utilizând celule stem mezenchimale (MSC) murine și au vizat : 

(i) 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 (In vitro toxicology assay kit LDH based, Sigma-Aldrich, Co) 

(ii) 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, Sigma-Aldrich, Co ).  

 evaluarea calitativa pe baza kitului Live/Dead (Invitrogen) pune în evidență celulele vii (marcare cu 

calceină AM) și pe cele moarte (marcare cu bromură de etidiu). 

Biocompatibilitatea filmelor PSF/GO a fost evaluată la 2, 4 și 7 zile de cultură. Sistemele 2D 

obținute au fost menținute în mediu de cultură specific celulelor pe toată durata experimentului. 

 Evaluarea potentialului citotoxic al materialelor PSF/GO in contact cu MSC murine (Figura 

IV.2) a evidentiat o citotoxicitate scazuta a tuturor probelor la toti timpii studiati. Nivelele de LDH 

eliberate in mediul de cultura de celulele cultivate in prezenta diferitelor concentratii de GO sunt 

comparabile cu nivelele de LDH eliberate de celulele cultivate pe suportul control de PSF, fara diferente 

statistic semnificative la 2, 4 si 7 zile de cultura. In plus, cu toate ca celulele au proliferat in contact cu 

materialele timp de 7 zile in cultura, nivelele de LDH eliberate in mediul de cultura au ramas 

aproximativ constante pentru toate compozitiile. Aceasta observatie sugereaza existenta unui nivel bazal 

de citotoxicitate pentru materialele pe baza de polisulfona, fara efecte citotoxice crescute datorita 

adaugarii de GO in continutul materialelor.  

 In ceea ce priveste viabilitatea MSC in contact cu filmele de PSF/GO, s-a inregistrat o viabilitate 

celulara ridicata pe toate compozitiile luate in lucru si cu o tendinta de crestere a proliferarii celulare pe 

durata a 7 zile de cultura in conditii standard (Figura IV..3). Potentialul de proliferare a inregistrat un 

profil crescator proportional cu concentratia de GO din compozitia materialelor, prin raportare la 

controlul PSF. La 2 si 4 zile de la insamantarea celuelor pe suprafata materialelor, nu au fost observate 

diferente semnificative intre probe, probabil datorita necesitatii celulelor de a se adapta la micromediul 

oferit de material. Dupa 7 zile de cultura, s-a observat insa o usoara tendinta de crestere a proliferarii 

celulare in prezenta GO, cu precadere pentru compozitiile cu un continut inalt in GO. Pentru proba 

PSF/GO 1.5 wt.% a fost inregistrata o diferenta statistic semnificativa (p<0.05) a nivelului de viabilitate 

si proliferare celulara dupa 7 zile in cultura, comparativ cu controlul PSF, cu celelalte compozitii si cu 

ceilalti timpi studiati (Figura IV.3).   



  

Figura IV.2. Evaluarea potentialului citotoxic al  

filmelor PSF/GO in contact cu MSC murine  la 2, 

4 și 7 zile de cultură 

Figura IV.3. Evaluarea viabilității și proliferării 

celulare a MSC murine în contact cu filmele 

PSF/GO  la 2, 4 și 7 zile de cultură. 

 

Rezultatele obtinute prin teste cantitative au fost 

confirmate si calitativ prin marcarea celulelor vii si 

moarte de pe suprafata fiecarei compozitii prin testul 

Live/Dead si microscopie in fluorescenta (Figura IV.4). 

Viabilitatea celulara crescuta pe durata celor 7 zile de 

cultura si raportul puternic pozitiv intre procentul de 

celule vii si celule moarte la 2, 4 si 7 zile confirma 

faptul ca MSC murine sunt capabile de supravietuire si 

proliferare in contact cu materiale pe baza de PSF si in 

prezenta GO. In mod particular, s-a observat o 

distributie celulara disctincta si o tendinta de grupare a 

celulelor pe suprafata filmelor PSF/GO 1.5 wt. %, 

confirmand inca o adata observatia ca celulele au 

tendinta de grupare in prezenta unor concentratii mai 

mari de oxizi de grafene. Aceasta observatie a fost de 

asemenea raportata de echipa noastra si in cazul 

preosteoblastelor cultivate pe suprafata filmelor de 

chitosan-PVA imbogatite cu GO 2.5 si 6 wt.%. 

Figura IV.4. Evidențierea prin microscopie de fluorescență a celulelor vii și a celor moarte la 2, 4 si 7 

zile de la însămânțare pe suprafata filmelor PSF/GO. 

In cadrul activitatii III.8, P3 a desfasurat studii indirecte privind viabilitatea, proliferarea si 

raspunsul inflamator al preosteoblastelor in contact cu extractele ale suporturilor. Pentru aceasta etapa, 

CO a furnizat materiale tridimensionale pe baza de gelatina (Ge) si alcool polivinilic (PVA) (50:50), 

imbogatite cu diverse procente de oxizi de grafena: 0,5, 1, 2 si 3 wt.% GO.  Aceste 4 compozite au fost 

comparate pe durata studiului cu un control Ge-PVA in compozitia caruia nu s-a adaugat GO. Pentru 

evaluarea viabilitatii si proliferarii celulare dupa contactul cu extractul prelevat de pe suporturi s-au 

realizat testele MTT si LDH. Materialele furnizate au fost sterilizate prin expunere la UV 12 h si apoi 

supuse gonflarii in mediu de cultura complet 24 h. Extractul prelevat dupa 24 h de pe fiecare suport a 

fost apoi pus in contact cu preosteoblastele din linia 3T3-E1, insamantate in prealabil pe suprafete de 

cultura si aflate la o confluenta de 80%. Celulele au fost lasate in contact cu extractul prelevat de pe 

materiale 24 h, dupa care s-au efectuat testele de biocompatibilitate. 

A    B  



Figura IV.5. Evaluarea (A) potentialului citotoxic al suporturilor Ge-PVA/GO asupra preosteoblastelor 

si (B) viabilității și proliferării celulare dupa 24h de la punerea in contact cu extractele prelevate de pe 

suporturile Ge-PVA/GO. 

La 24 de ore de la punerea in contact a celulelor cu extractele prelevate de pe materialele 

studiate, rezultatele au indicat un potential citotoxic moderat al compozitelor studiate fata de controlul 

Ge-PVA. Pentru compozitele cu 1, 2 si 3 wt.% GO s-au inregistrat diferente statistic semnificativ 

(p<0.05) mai mari in ceea ce priveste citotoxicitatea decat in cazul Ge-PVA sau a compozitului cu 0.5 

wt.% GO, sugerand astfel un slab efect citotoxic al GO in aceste compozitii. Cu toate acestea, in urma 

testului de viabilitate si proliferare, 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<0.05) 

pentru Ge-PVA/GO 2 si 3 wt.%, comparativ cu restul probelor studiate.In urma  investigarii declasarii 

unui posibil raspuns inflamator in celule in urma contactului cu extractele materialelor, rezultatele au 

indicat ca materialele studiate nu au declansat raspuns inflamator in preosteoblastele murine. 

In aceasta etapa, P3 a realizat si o serie de studii de diferentiere osteogenica utilizand materialele 

tridimensionale pe baza de chitosan/GO furnizate in etapa anterioara de CO si dovedite biocompatibile. 

Studiile de diferentiere au fost realizate prin mai multe metode de analiza si au vizat evaluarea expresiei 

unor markeri osteogenici atat la nivel genic, cat si proteic, precum si confirmarea procesului de 

diferentiere celulara in interiorul scaffold-urilor prin microscopie si coloratii histologice. Rezultatele 

obtinute sunt in curs de publicare si vor fi raportate in cursul etapei urmatoare a proiectului/2015. 

 

 

V. ACTIVITATEA PARTENERULUI P4 

- UNIVERSITATEA VASILE GOLDIS DIN ARAD - 
 

 

În cadrul etapei de față, activitățile derulate de P4 au avut drept subiect studiile experimentale 

privind reconstrucția osoasă cu noile materiale compozite biopolimer-grafenă. Procedura chirugicală 

extinsă de implantare a scaffoldurilor, precum și modul de eutanasiere a animalelor au fost aprobate 

înainte de începerea experimentelor de către Comisiei de Etică a Cercetării știintifice a Universității de 

Vest Vasile Goldiș din Arad (Activitatea III.16. Aprobarea studiilor pe modele animale). Ulterior, 

Activitatea III.17. a vizat efectuarea procedurilor chirurgicale la sobolani pentru realizarea defectelor 

osoase la nivel cranian. În continuare, vor fi descrise procedurile de lucru și prezentate rezultatele 

aferente. 

Contentia soarecilor din linia CD1 in vederea anesteziei s-a realizat in restainere pentru aceasta 

specie. Anestezia acestora s-a facut injectabil intraperitoneal, cu un amestec de Ketamina/Xilazina, 

dozutilizata fiind de 100/10 mg/kg masa corporala, aceasta doza asigurand o anestezie eficienta timp de 

40 de minute. Dupa anestezia soarecelui, zona parieto-occipito-temporala a capului a fost rasa utilizand 

o masina de ras animale mici. Dupa indepartarea parului s-a facut toaletarea si aseptizarea zonei cu 

betadina, asezarea acestuia in decubit ventro-dorsal cu fixarea capului si expunerea regiunii de interes, 

dupa care s-a fixat campul operator. Incizia pieli s-a facut in plan median pe o lungime de 15 mm urmata 

de decolare iar marginile plagii s-au fixat cu ajutorul a doua pense, pentru a expune osul parietal drept. 

Dupa expunerea ariei de interes cu ajutorul unui bisturiu am indepartat periostul, am marcat un patrat cu 

latura de 5mm si cu ajutorul unei freze electrice am efectuat trepanatia osului  in vederea producerii 

defectului osos.  

Dupa indepartarea fragmentului osos, zona este bine spalata cu ser fiziologic steril pentru 

indepartarea eschilelor rezultate in urma trepanarii osului. Se pregateste materialul de implantat  

ajustand dimensiunile acestuia in functie de dimensiunea defectului creat, marginile acestuia se 

afronteaza la marginile osoase dupa care se umezeste cu ser fiziologic. Dupa aceasta se suturaeaza pielea 

in puncte separate, se aseptizeaza cu betadina si ochi se umezesc cu ser fiziologic. 

Analizele hematologice s-au realizat din sânge integral la Analizorul automat URIT200. După 

primele 72h postimplantațional se remarcă creșterea concentrației celulelor albe sanguine în cazul lotului 

martor și a celui care a fost implantat cu material GO 1% (Figura V.1). Tendința de creștere a numarului 

de celule albe în cazul lotului martor a fost progresivă pe durata a opt săptămâni de desfășurare a 

experimentului. În cazul loturilor experimentale cu implant se remarcă la două săptămâni de la debutul 

experimentului o valoare in platou a numărului de celule albe comparativ cu creșterea marcantă a 

acestora în cazul lotului de control. În săptămâna a patra se remarcă creșterea concentrației celulelor albe 

sanguine în cazul lotului martor și a celui care a fost implantat cu material GO 1% comparativ cu loturile 

implantate cu Chitosan, GO 0.5%, GO 2%. După 6 săptămâni de la implant se remarca o remitere a 

valorii concentrației celulelor albe, acestea situându-se la o valoare apropiată în cazul loturilor martor, 

chitosan, GO1%, GO 2% și creșterea acestei valori în cazul materialului GO 0.5%, această crestere 



menținându-se și în săptămâna a opta. În săptănâna a opta valoarea crescută a WBC s-a menținut în 

cazul lotului martor și a lotului GO 0.5%, iar în cazul lotului GO 1% se remarcă reducerea acestei 

valorii. În concluzie putem afirma că la finele a opt săptămâni experimentale din punct de vedere al 

dinamici WBC , materialele cu concentratia cea mai mare de grafene au avut evoluția cea mai 

favorabilă. În cazul limfocitelor la 72 h de la realizarea implantului se constată creșterea valorii acestora 

în cazul fiecărui material folosit comparativ cu lotul de control, valoarea cea mai ridicata fiind observată 

în cazul materialului GO 0.5% (Figura V.2). Începând cu săptamâna a doua se remarcă creșterea valorii 

limfocitelor care se menține până în săptămâna a opta comparative cu loturile experimentale. În cazul 

lotului GO 0.5% se remarcă menținerea valorii crescute a valorii limfocitelor si in saptămâna doi 

postimplant, cu remisiune în săptămâna a patra și creștere marcantă în săptămâna 6 și 8. Lotul GO 1% 

prezintă o exacerbare a acestui parametru în săptămâna a patra comparativ cu celelate loturi cu implant, 

valoarea acetuia scăzând în săptămânile 6 și 8. Evoluția acestui parametru în cazul lotului GO 2% are 

tendință crescătoare pe perioada două săptămâni – opt săptămâni. În cazul celulelor de dimensiune 

mijlocie după 72 h se observă creșterea valori acestora în cazul lotului martor, lotului cu Chitosan,  GO 

1% și GO 2% comparativ cu lotul  GO 0.5%. Valoarea crescută a celulelor de dimensiune mijlocie se 

pastrază în cazul lotului martor și GO 1% inclusiv până în săptămâna a șasea, după această perioadadă 

nivelul lor are o tendință descrescătoare, astfel că în săptămâna a opta nivelul lor ajunge să aibă valori 

apropiate, exceptând lotul Chitosan a cărei valoare este sensibil scăzută comparativ cu celelalte loturi 

(Figura V.3). Nivelul granulocitelor se menține în limite apropiate pe parcursul experimentului, 

exceptând creșterea marcantă a acestora în cadrul lotului martor la finele săptămânii a opta. De asemena 

se mai remarcă cresterea acestei valori în săptămâna a doua în cazul implantului de chitosan și scăderea 

valorii treptat la lotul implantat cu Chitosan GO până în săptamana a patra dupa care nivelul 

granulocitelor crește și se stabilizează având valori apropiate în săptămânile șase și opt (Figura V.4). 

Numărul de celule roșii variază în limite fiziologice la toate loturile experimentale situându-se la 

limita inferioară, dar există  o tendință ușoară de creștere în cazul lotului martor comparative cu celelalte 

loturi, aceasta valoare încadrându-se în limitele speciei, rasei și liniei (Figura V.5). Cantitatea de 

hemoglobină se încadrează în limitele fiziologice situându-se la limita inferioară a speciei, având o 

ușoară tendință de creștere în cazul lotului martor, fara însă a depăși limita superioara fiziologică (Figura 

V.7). Hematocritul este corelat cu cantitatea de hemoglobină și cellule roșii situându-se la limita 

inferioară (Figura V. 7). Trombocitele se încadrează în limitele specie, remarcându-se creșterea valorii 

acestora în cazul lotului GO 1% în săptămâna a doua (Figura V.8).  

Analizele biochimice s-au realizat din ser la Analizorul automat Mindray. Cresterea concentratiei 

de alcalin fosfataza (ALP) a atins maxim la 72 de ore de la implantarea materialelor si in special pentru 

chitosan cu grafena 1%  si 2%, ceea ce semnifică o activitate crescută a preosteoblastelor si 

osteoblastelor (Fgura V.9) (Franz-Odendaal si colab, 2006). 

Reactia inflamatorie este maximă la 72 h după care scade treptat, martorul mentinănd valori mai mari 

față de variantele care au primit implant pe locul defectului osos (Figura V.10). 

În concluzie, 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%. 

 

 

 

 

Figura V.1. Numărul total de 

leucocite la soarecii martori, 

respectiv cu implant de 

material chitosan, Chitosan 

G0.5%, 1% si 2% pentru 

intervalele de timp 24 h și 2, 

4, 6, 8, 10, 18 săptămâni de la 

implantare. 

 

 

 

Figura V.2. Numărul total de 

limfocite la soarecii martori, 

respectiv cu implant de 

material chitosan, Chitosan 

G0.5%, 1% si 2% pentru 

intervalele de timp 72 h și 2, 

4, 6, 8, 10, 18 săptămâni de la 

implantare. 
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Figura V.3. Numărul total de 

celule de dimensiuni medii la 

soarecii martori, respectiv cu 

implant de material chitosan, 

Chitosan G0.5%, 1% si 2% 

pentru intervalele de timp 72 h 

și 2, 4, 6, 8, 10, 18 săptămâni 

de la implantare. 

 

 

Figura V.4. Numărul total de 

granulocite la soarecii martori, 

respectiv cu implant de 

material chitosan, Chitosan 

G0.5%, 1% si 2% pentru 

intervalele de timp 72 h și 2, 

4, 6, 8, 10, 18 săptămâni de la 

implantare. 

 

 

 

Figura V.5. Numărul total de 

globule rosii la soarecii 

martori, respectiv cu implant 

de material chitosan, Chitosan 

G0.5%, 1% si 2% pentru 

intervalele de timp 72 h și 2, 

4, 6, 8, 10, 18 săptămâni de la 

implantare. 

 

 

 

Figura V.6. Cantitatea de 

hemoglobină la soarecii 

martori, respectiv cu implant 

de material chitosan, Chitosan 

G0.5%, 1% si 2% pentru 

intervalele de timp 72 h și 2, 

4, 6, 8, 10, 18 săptămâni de la 

implantare. 

 

 

 

Figura V.7. Valorile 

procentuale ale 

hematocritului la soarecii 

martori, respectiv cu implant 

de material chitosan, 

Chitosan G0.5%, 1% si 2% 

pentru intervalele de timp 72 

h și 2, 4, 6, 8, 10, 18 

săptămâni de la implantare. 
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Figura V.8. Trombocitele 

soarecilor martori, respectiv 

cu implant de material 

chitosan, Chitosan G0.5%, 

1% si 2% pentru intervalele 

de timp 72 h și 2, 4, 6, 8, 10, 

18 săptămâni de la 

implantare. 

 

 

 

Figura V.9. Alcalin 

fosfataza serică a soarecilor 

martori, respectiv cu implant 

de material chitosan, 

Chitosan G0.5%, 1% si 2% 

pentru intervalele de timp 72 

h și 2, 4, 6, 8, 10, 18 

săptămâni de la implantare. 

 

 

 

 

 

Figura V.10. Proteina C 

reactivă la soarecii martori, 

respectiv cu implant de 

material chitosan, Chitosan 

G0.5%, 1% si 2% pentru 

intervalele de timp 72 h și 2, 

4, 6, 8, 10, 18 săptămâni de 

la implantare. 

 

 

Activitatea III.20. a presupus efectuarea de investigatii histopatologice si imunohistochimice ale 

noii formatiuni osoase craniene. Probele prelevate la diferite intervale (Figura V.11) de timp au fost 

fixate în solutie de formalină 10% timp de 24 de h, apoi decalcifiate (Biodec R, BioOptica). Secțiunile 

efectuate la un microtom Leica au fost etalate pe lame și deparafinate în 2 băi de toluen 10 min/baie 

înainte de a fi colorate după tehnica H&E: colorare cu hematoxilina 5 minute, spalare cu apă distilată, 

scufundare în soluţie saturată de clorură de litiu, pentru virarea culorii în albastru, spălare în apă 

distilată, colorare în eozină timp de 2-3 minute, spălare cu apă de robinet 3 minute, spălare de 2 ori în 

apă distilată (câte 3 minute), deshidratarea în soluție de Unihol, Unihol-plus (Bio-Optica), clarificare în 

Bioclear (Bio-Optica), montare.  

La 72 de h după efectuarea defectului osos, în cazul lotului martor fără implantat de material, nu 

se se observă începerea procesului de formare  de  țesut nou. Sunt prezente doar câteva celule 

conjunctive pe marginea țesutului osos vechi. In cazul implantului de scaffold cu chitosan și Chitosan 

GO 0,5% popularea cu celule a muchiei de țesut osos creste progresiv  față de martor, dar fără infiltrat 

celular la nivelul materialului implantat. In schimb scaffoldul chitosan GO 1% prezintă infiltrat celular 

in proporție de aprox.20% iar pentru cel cu GO2% celulele au populat aproximativ 80% din suprafața 

materialului (Figura V.12). La 18 saptamâni de la intervenția chirugicală (Figura V.13), martorul nu a 

suferit modificări față de 72 h, neputând reface țesutul osos excizat. In cazul chitosanului fără adaos de 

grafena, întreg scaffoldul este populat cu celule și înconjurat de țesut conjunctiv fibros. La chitosan 

0,5% materialul populat cu țesut osos nou în proporție de aprox.30% este de asemenea înconjurat de 

țesut conjunctiv fibros. În schimb în cazul materialului chitosan 1% si 2% trecerea de la țesut osos vechi 

la cel nou se face direct, materialul fiind înlocuit în proporție de 80%, ceea ce este în concordanță cu 

datele din literatură (Velasquez si colab, 2013; Vaquette si colab, 2013, Liu si colab, 2013) . 
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Figura V.11. Aspect din timpul interventiei chirugicale de prelevare a probei tisulare (stânga). Implantul 

osos la 4 saptamani de la implantare (dreapta) 

 

 

 
Figura 12. Aspectul histologic al defectului osos 

în scalpul soarecilor martori, respectiv al zonei 

implantate cu chitosan, Chitosan G0.5%, 1% si 2% 

la 72 h de la implantare. Coloratie 

Hematoxilina&Eozină (OB-os vechi; M – material 

implantat; I – infiltrat celular; sageata – tesut in 

formare). 

 

 

 

 
Figura V.13. Aspectul histologic al defectului 

osos în scalpul soarecilor martori, respectiv al 

zonei implantate cu chitosan, Chitosan G0.5%, 1% 

si 2% la 18 săptămâni de la implantare. Coloratie 

Hematoxilina&Eozină (OB-os vechi; M – material 

implantat; I – infiltrat celular; NT-tesut nou de tip 

conjunctiv; NB –tesut osos nou format) 

 

 

A fost verificat procesul de osteogeneză prin analiza prin microscopie confocala a urmatorilor 

markeri Runx, Osx si OPN la 72h de la operatie. 



Protocol de lucru: 

1. Deparafinarea lamelor in 3 bai de toluene, timp de 10 minute fiecare. 

2. Rehidratarea sectiunilor in 3 bai de alcool (100%, 96% si 70%), timp de 5 minute fiecare. 

3. Demascarea epitopilor prin incalzire la 90-100C in tampon citrat. 

4. Incubarea peste noapte, la 4C cu anticorp primar, specific pentru cei 3 marcheri: Runx, OSX si 

OPN dilutie 1:50 (Santa-Cruz). 

5. Incubarea cu anticorp secundar, Alexa Fluor 594 (Jackson Immuno Research), la temperature 

camerei, timp de 1h, dilutie 1:100. 

6. Contramarcarea nucleilor cu solutie 1mg/ml DAPI. 

7. Montarea lamelor si evaluarea acestora in microscopie confocala. Pentru investigarea lamelor a 

fost utilizat un microscop confocal Leica TCS 8. 

 

Formarea de elemente scheletice din  timpul embriogenezei și remodelarea dinamică a osului la adult 

implică o interacțiune intre factorii de crestere, proteine de semnalizare, factori de transcripție și proteine 

lor coregulatore care sprijină diferențierea celulelor osteogene din celule stem mezenchimale la osteocit 

matur în țesut conjunctiv mineralizat . 

In cadrul experimentelor realizate s-a urmarit expresia Runx, OPN si OSX pe probe de tesut 

recoltate de la soareci din grupul control, CH, CH0,5%. 

Un regulator central al formării osoase esteRunx2 ( Cbfa1 / AML3 ) factor de transcriere care 

îndeplinește rolul de un comutator de reglare prin proprietățile de medierea si  activarea temporală și / 

sau reprimarea creșterii celulare și a genelor fenotipice specifice osteoblastilor pe parcursul etapei de 

diferențiere (ian, 2014). In cadrul probelor analizate s-a observant o crestere a expresiei RUNX la 

sectiunile provenite de la grupul Ch si CH 0,5% comparative cu nivelul de RUNX exprimat la grupul de 

control, incepand cu 72h de la efectuarea operatiei. Nivelul cel mai crescut fiind la grupul CH 0,5% 

(Figura V.14). 

 

 
 

 

Figura V.14. Expresia imunohistochimică a RUNX 

la soarecii martori, respectiv al zonei implantate cu 

chitosan și Chitosan G0.5% 

 

 

OPN (osteopontin) reprezinta o glicoproteina cu un rol esential in inducerea diferentierii celulelor 

stem mezenchimale, (Chen, 2014). Expresia de OPN urmand sa creasca in oseoblastele mature. Expresie 

timpurie faciliteaza proliferarea pre- osteoblastelor și migrația, in timp ce downregularea tardiva este 

necesara pentru formarea cristalelor de hidroxiapatita (Perrien, 2002). In cadrul probelor analizate s-a 

observat o crestere a expresiei OPN la sectiunile provenite de la grupul Ch si CH 0,5% comparativ cu 

nivelul de OPN exprimat la grupul de control (Figura V.15). Osterix factor de transcriere ( OSX ) este 

un regulator cheie de diferențiere a osteoblastelor și induce formarea osoasa in celulele stem adulte 

embrionare (Kurata, 2007). Expresia cea mai intensă a OSX a fost observata tot la grupul cu CH 0,5% 

(Figura V.16). 

Concluzionand, 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%. 

Regenerarea osoasă este inițiată la 72 de ore după implantare, fapt dovedit de analiza imunohistochimică 

a markerilor de osteogeneză, în special după adaos de grafenă. 

 

 



 

 
 

 

 

Figura V.15. Expresia imunohistochimică a OPN la 

soarecii martori, respectiv al zonei implantate cu 

chitosan și Chitosan G0.5% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura V.16. Expresia imunohistochimică a OSX 

la soarecii martori, respectiv al zonei implantate 

cu chitosan și Chitosan G0.5% 
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