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STUDIU COMPARATIV 
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•  Ingineria de țesut are drept principal scop menținerea, 
refacerea sau îmbunatațirea funcțiilor tisulare. 

•  Această știință combină celule și structuri biodegradabile 3D cu 
scopul de a repara porțiuni osoase afectate în urma unor boli 
sau accidente ce lasa în urmă o importantă pierdere de 
substanță. 

DEFINIREA TERMENILOR 
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Bioactiv 

Biocompatibil 

Bioinert 



STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII 
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INTRODUCERE 

Ce este un material  

Bioactiv? 

Bioinert? 
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CARACTERISTICI IDEALE 

1.  Să fie bioactiv și biocompatibil, promovând atașamentul celulelor ostogenice și osteogeneza. 
2.  Să realizeze fuziunea cu osul gazdă fără a dezvolta încapsulare fibroasă/reacție de corp 

străin. 
3.  Să aibă o structură poroasă, interconectată care să permită fluxul de fluide, migrația celulară, 

cresterea osoasă și dezvoltarea vascularizației. 
4.  Să aibă capacitatea de a fi taiată în diferite forme pentru a se putea adapta necesitaților.  
5.  Să se degradeze cu o aceiași rată cu care osul se regenerează și să poată fi modificat prin 

acțiunea osteoclastelor. 
6.  Să împartă stresul mecanic cu osul gazdă și să mențină un nivel acceptabil al proprietăților 

mecanice pe parcursul degradării și remodelării. 
7.  Să fie produs printr-un proces de fabricație care poate fi extins la producția pe scară largă. 
8.  Să poată fi supus proceselor de sterilizare și să respecte cerințele clinice de bază.  
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Bioactive 

Biocompatibile-Bioinerte 
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Clasificare a materialelor bioactive 

Materiale 
Bioactive 

Clasa A 
(osteoproductive) 

Clasa B 
(osteoconductive) 

Obtinerea de 
raspuns 

extracelular 

Obtinerea de 
raspuns 

intracelular 

Obtinerea de 
raspuns 

extracelular 
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EXEMPLE DE PRODUSE EXISTENTE PE PIAȚĂ 
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CE ESTE UN SCAFFOLD? 
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MATERIALE HIBRID 
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PLLD NanoFibres 



NANOPARTICULE ȘI NANOFIBRE 
•  Nanoparticulele de siliciu au un important potențial pentru diverse aplicații cum 

sunt urmărirea celulară și livrarea intercelulară a unor molecule, acestea variind 
de la agenți terapeutici la proteine și chiar ADN. 

•  Nanoparticulele pot fi create prin ambele procedee de sinteză: răcire a topiturii și 
sol-gel. 
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NANOPARTICULE SI NANOFIBRE 
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Nanofibre cu structură de lână 



PROPRIETĂȚIILE ANGIOGENETICE 
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PROPRIETĂȚIILE ANGIOGENETICE 



PROPRIETĂȚIILE ANGIOGENETICE 
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PROPRIETĂȚIILE ANTIBACTERIENE 
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PROPRIETĂȚIILE ANTIBACTERIENE 

•  Nanoparticule de Ag 

•  Nanoparticule de Cu 

•  Nanoparticule de Au 
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APLICAȚII CLINICE 

22 Regenerare osoasă - 12 săptămâni – diverse concentrații 



APLICAȚII CLINICE 
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Fire de sutură dopate cu material bioactiv cu conținut de Ag 



APLICAȚII CLINICE 
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Aplicații de 
regenerare 
a țesutului 

nervos 
periferic 



APLICAȚII CLINICE 
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Regenerare 
piele 



ACTIVITATEA EXPERIMENTALĂ PROPRIE 
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OBIECTIVELE STUDIULUI 

1.  Primul obiectiv al cercetării a fost crearea unui material cu proprietăți 
antibacteriene și angiogenetice care să poată fi testat cu succes în 

reconstrucția osoasă. 

4.  Ultima parte va fi reprezentată de efectuarea unui studiu clinic 
comparativ in vivo cu materialele obținute, în vederea testării tuturor 

proprietăților descrise anterior in vitro. 

2.  Modelarea lui sub formă de scaffold. 
3.  Adaugarea unor polimeri 

biocompatibili și crearea unui 
material compozit. 
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SINTEZA MATERIALULUI 

Sol  Gel  Pulbere sticlă  
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PREPARAREA DE SCAFFOLD-URI 3D 

Model 3D (CT) Suport polimeric (burete) 
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PREPARAREA DE SCAFFOLD-URI 3D 

Sticlă bioactivă Polimer solubil în apa 
(PVA) 

Material adăugat 
pe buretele 
polimeric 30 



PREPARAREA DE SCAFFOLD-URI 3D 

“Greensample” Scaffold-ul obținut 
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TESTE DE CITOTOXICITATE 

32 Ag glass 



REZULTATE ANTIBACTERIENE 

33 Cultură micrococ (concentrație material 100% și 50%) 

100% 50% 



MATERIAL COMPOZIT 
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•  Amestec polimer + sticlă bioactivă 
•  Procedeul de sferificare 



35 

CONCLUZII 

•  Poate fi concluzionat faptul că un astfel de material se poate folosi în chirurgia 
osoasă veterinară în vederea accelerării procesului de vindecare. 

•  Exemple de aplicații în care se pretinde folosirea unui astfel de material: 
-  Chirurgia osului – intervenții care implică utilizarea fixatorilor externi. 
-  Reconstrucțiile orbitale. 
-  Osteosinteza clasică. 
-  Traumatisme cu importantă pierdere de substanță. 
-  Rezecții de cap femural. 
-  Augmentarea osoasă în stomatologie. 
-  Herniile discale. 
-  Etc. 
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Your work is really important. Even the 
smallest job has such a definite place it 
might be likened to a piece in a jigsaw 

puzzle; the puzzle would not be complete 
without it." 

Francis J. Gable 

Vă mulțumesc 
 pentru atenție! 


