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INTRODUCERE 
 

Osul este una dintre cele mai răspândite suprastructuri colagenice din organism, 
alături de piele, tendon şi cartilagiu. ProprietăŃile atât de diferite ale acestor materiale 
derivă atât din compoziŃie cât mai ales din structura şi în special, din orientarea fibrelor de 
colagen. Dacă, de exemplu, în piele fibrele de colagen sunt orientate pe toate cele trei 
direcŃii, în os, orientarea fibrelor de colagen (în special în oasele lungi) are loc 
preferenŃial de-a lungul axe. ProprietăŃile diverselor structuri colagenice sunt date şi de 
componenta de dopare. Astfel, dacă în piele (Ńesut moale) alături de colagen se întâlnesc 
de obicei compuşi organici, în cartilaj conŃinutul de fază minerală creşte până la ~ 10 % 
(Ńesut semidur) iar în os, ~ 70 % este constituit din faza minerală iar restul din apă şi fază 
organică (Ńesut dur). Analiza celor două structuri colagenice supramoleculare conduce la 
ideea că prin alegerea corectă a componentei de dopare precum şi compoziŃia relativă a 
acestora se pot obŃine proprietăŃi variate: de la materiale cu elasticitate remarcabilă la 
materiale cu rezistenŃe mecanice deosebite. 

łesutul osos este unul dintre cele mai răspândite Ńesuturi pentru care se utilizează 
implanturi, fiind devansat doar de sânge. Din datele statistice raportate la nivelul anului 
2003 asupra populaŃiei din SUA reiese că anual sunt înregistrate aproximativ 6,3 milioane 
de fracturi din care ~ 550.000 necesită intervenŃii restaurative la nivelul Ńesutului osos [1]. 
Tot în acest studiu se arată că probabilitatea de fractură este mai mare în cazul barbaŃilor 
(2,8 %) decât în cazul femeilor (2,0%). Cele mai predispuse la fracturare, în ordine 
inversă sunt: şoldul, genunchii, tibia şi fibula.  

In cazul defectelor osoase minore organismul are capacitatea de vindecare în doar 
câteva săptămâni (adică are loc procesul de osificare primară) fără a fi necesară 
intervenŃia chirurgicală. Dacă defectul este sever sau pierderea de masă osoasă este mai 
mare osul nu se poate reface prin mecanisme proprii şi se impune folosirea grefelor 
osoase.  

 
Tipurile de grefe utilizate sunt: 
� Autogrefa – recoltata de la pacientul în cauza 
� Alogrefa – recoltata de la un alt individ din cadrul aceleaşi specii,  
� Xenogrefa – recoltata de indivizi din specii diferite şi 
� Grefe artificiale – obŃinute din diverse materiale, de exemplu, hidroxiapatita, 

biosticle, biomateriale compozite dintre care cele mai potrivite par a fi 
biomaterialele pe bază de colagen şi hidroxiapatită, etc. 

 

In prezent, la nivel mondial sunt utilizate toate aceste tipuri de grefe osoase; 
fiecare cu avantajele şi dezavantajele sale. Autogrefa presupune recoltarea Ńesutului osos 
de la pacientul în cauză, ceea ce impune o intervenŃie chirurgicală suplimentară. În cazul 
alogrefelor, grefa se recoltează cel mai adesea de la cadavre fiind necesară sterilizarea 
pentru a se evita tansferul unor agenŃi patogeni. În cazul xenogrefelor, recoltarea Ńesutului 
osos se realizează de la alte specii precum: bovine sau porcine, în special. În prezent, doar 
aproximativ 15 % din totalul de grefe utilizate sunt grefe artificiale dar se preconizează că 
ponderea lor se va mări considerabil datorită avantajelor pe care le prezintă.  

łesutul osos este un remarcabil compozit fiind format preponderant din apă, 
colagen şi hidroxiapatită. Din punct de vedere compoziŃional, raportul dintre 
componentele osului depinde de anumiŃi factori precum: specie, vârsta, sex, starea de 
sănătate, etc ... În cazul osului uman, compoziŃia variază între anumite limite aşa cum 
reiese din Tabelul 1.  
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Tabelul 1. CompoziŃia chimică a osului uman 

Faza anorganică (minerală) 
Hidroxiapatita 
Carbonat 
Citrat 
Sodiu 
Magneziu 
urme: Cl-, F-, K+, Sr2+, Pb2+, 
Zn2+, Cu2+, Fe2+ 

% 
 
60–70  
~ 4 
~ 0.9 
~ 0.7 
 
~ 0.5 

Faza organică 
Colagen 
Proteine necolagenoase (osteocalcina, 
osteonectina, osteo-pontina,  trombospondina, 
proteine morfogenetice, sialoproteina, proteine 
serice) 
Polizaharide, lipide, citokine 
Celule osoase primare: osteoblaste, osteocite, 
osteoclaste 
Apă 

% 
~20–25  
~2 – 3 
 
 
 
- 
 
- 
~8 – 9  

 

Prin tema aleasă şi obiectivele realizate teza de doctorat intitulată 
„Biomateriale compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită” extinde gama 

metodelor sintetice de obŃinere a compozitelor pe bază de colagen şi hidroxiapatită, 

materiale cu potenŃiale aplicaŃii biomedicale. Rezultatele prezentate în cadrul tezei 

sunt importante atât din punct de vedere sintetic cât şi din punct de vedere al 

studiului procesului de mineralizare şi al sintezei materialelor cu compoziŃie 

prestabilită.  

 
 

Lucrarea este structurată pe două părŃi: cercetare bibliografică şi respectiv 
cercetarea experimentală originală, conŃinând 13 capitole exceptând concluziile şi 
referinŃele bibliografice. În cele 170 de pagini, lucrarea conŃine 120 figuri şi scheme şi 18 
tabele şi citează 131 de lucrări. 

Partea I: cercetarea bibliografică este structurată pe informaŃii legate de os şi 
biomaterialele componente şi respectiv stadiul actual al cunoaşterii din domeniul 
materialelor compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită.  

Subcapitolul 1. conŃine justificarea alegerii temei de doctorat atât din punct de 
vedere al biomaterialelor de tipul grefelor osoase cât şi al sistemului compozit pe bază de 
colagen şi hidroxiapatită. 

Subcapitolul 2. conŃine noŃiunile de bază legate de Ńesutul osos şi mai ales asupra 
compoziŃiei şi structurii oaselor naturale punându-se accent pe studiul oaselor compacte şi 
spongioase, pe studiul oaselor primare şi secundare dar şi a osului osteoporotic; pe 
procesul de mineralizare, organizarea ierarhică a colagenului şi hidroxiapatitei la nivelul 
Ńesutului osos, etc. 

Subcapitolul 3. cuprinde noŃiunile legate de corelarea ce există între structura, 
compoziŃia şi respectiv proprietăŃile oaselor naturale. ÎnŃelegerea corelării existente între 
structură, compoziŃie şi proprietăŃile oaselor este  deosebit de importantă deoarece 
materialele compozite obŃinute, cu compoziŃie chimică foarte asemănătoare se vor 
comporta asemănător. 

Subcapitolul 4. tratează evoluŃia biomaterialelor cu aplicaŃii în restaurări osoase 
şi/sau implantologie, punându-se accent pe materialele de generaŃia a III-a şi a IV-a, 
materiale compozite ce conŃin sau nu celule. Aceste biomateriale au fost dezvoltate după 
1990 şi care se preconizează să dureze încă ~ 20 ani. Este de remarcat că materialele din 
generaŃiile I şi II coexistă până în prezent deoarece anumite proprietăŃi ale acestor 
materiale nu au putut fi obŃinute de materialele din generaŃiile II şi IV.  

Subcapitolele 5. şi 6. prezintă noŃiuni generale despre componentele individuale 
ale osului (colagen şi hidroxiapatită) şi implicit ale compozitelor ce vor fi obŃinute.  

În ce priveşte subcapitolul 5. (noŃiuni generale despre HA) accentul s-a pus pe 
sinteza şi caracterizarea HA, proces deosebit de important a fi înteles deoarece în vederea 
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obŃinerii compozitelor trebuie selectate metodele de obŃinere a HA compatibile cu 
structurile colagenice. 

În subcapitolul 6. sunt abordate considerentele generale legate de colagen în ce 
priveşte aplicaŃiile actuale ale acestor materiale.   

Subcapitolul 7. este deosebit de important deoarece conŃine stadiul actual al 
cunoasterii din domeniul materialelor compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită. În 
acest capitol sunt prezentate metodele principale de sinteză a compozitelor. ÎnŃelegerea 
acestor metode a permiselaborarea în teza de doctorat a unor metode originale. 

În partea a doua a lucrării, sunt prezentate principalele contribuŃii originale. De 
asemenea, această parte este structurată pe 6 capitole Ńinând seama de metodele de sinteză 
utilizate şi de suporturile colagenice utilizate. 

Subcapitolul 1. prezintă obŃinerea şi caracterizarea materialelor compozite 
pornind de la gel de colagen şi hidroxiapatită comercială prin amestecare directă. De 
asemenea s-a studiat influenŃa utilizării a două tipuri de hidroxiapatită (din punct de 
vedere al dimensiunii particulelor) precum şi a metodei de uscare (liofilizare, uscare 
liberă şi uscare mixtă).  

Subcapitolul 2. prezintă sinteza şi caracterizarea a trei compozite pornind de la 
gel de colagen şi precursori de hidroxiapatită. Autoasamblarea moleculelor de colagen şi 
a particulelor de HA obŃinute in situ permite obŃinerea unor structuri înalt orientate 
asemănătoare structurilor ce se întâlnesc în cazul Ńesuturilor osoase compacte. Aplicarea 
câmpului electric pulsator permite orientarea fibrelor de colagen mineralizate. Pentru cele 
două cazuri, în care se obŃin structuri fibrilare, orientate, gradul de orientare a fost 
determinat pe baza imaginilor SEM obŃinute, Ńinând seama de devierea fiecărei fibre de la 
direcŃia axei c. De asemenea a fost studiat şi influenŃa hidrolizatului de colagen asupra 
compozitelor COLL/HA, hidrolizatul de colagen fiind obŃinut prin degradarea controlată 
a colagenului. 

Subcapitolul 3. prezintă succint rezultatele obŃinute în cazul mineralizării fibrelor 
de colagen reticulate cu glutaraldehidă. Aceste rezultate dovedesc posibilitatea 
mineralizării colagenului pur, procesul de mineralizare fiind dovedit pe baza analizelor 
SEM, FTIR şi ATD-TG. 

Subcapitolul 4. prezintă obŃinerea şi caracterizarea compozitelor COLL/HA prin 
mineralizarea matricilor colagenice. De asemenea o atenŃie deosebită s-a acordat şi 
influenŃei diferitelor componente organice/anorganice existente în mod natural şi în 
oasele naturale. Procesul de mineralizare a fost îmbunătăŃit prin aplicarea metodei layer 

by layer de depunere a HA pe matricile colagenice. Această metodă permite obŃinerea 
unor materiale compozite cu compoziŃie prestabilită, variind în limite relativ largi de HA 
funcŃie de condiŃiile de lucru şi în special de numărul de „straturi” depuse.  

Subcapitolul 5. prezintă mineralizarea membranelor colagenice. Este demn de 
menŃionat că se pot obŃine materiale compozite care să permită obŃinerea unor structuri 
orientate cu potenŃiale aplicaŃii biomedicale. 

Subcapitolul 6. prezintă rezultatele obŃinute prin mineralizarea în condiŃii 
biomimetice a structurilor colagenice insolubile (reticulate) propunându-se şi o cinetică a 
procesului de mineralizare a matricilor colagenice reticulate cu glutaraldehidă.  

Subcapitolul 7. prezintă rezultatele obŃinute în cazul mineralizării septului nazal 
uman utilizând metoda biomimetică aplicată şi în cazul mineralizării membranelor 
colagenice.   

În partea de CONCLUZII sunt prezentate pe scurt rezultatele principale obŃinute 
şi posibilitatea de continuare a cercetărilor din domeniu. 
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CERCETARE ORIGINALĂ 
În vederea obŃinerii materialelor compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită, 

cu proprietăŃi definite de funcŃia de utilizare se impun mai multe metode de obŃinere, 
metode care duc, la diverse proprietăŃile dorite.  

În ideea sus menŃionată au fost obŃinute compozite pe bază de colagen şi 
hidroxiapatită pornind de la: 

A. forme colagenice diferite: 
1. geluri colagenice 
2. fibre colagenice 
3. matrici colagenice 
4. hidrogeluri colagenice 
5. materiale colagenice modificate  

B. hidroxiapatită sau precursori de HA 
1. hidroxiapatită comercială 
2. hidroxiapatită procesată 
3. hidroxiapatită cu distribuŃii granulometrice diferite 

4.1. precursori de hidroxiapatită: Ca(OH)2 şi H3PO4 
4.2. precursori de hidroxiapatită: Ca(OH)2 şi NaH2PO4 
4.3. precursori de hidroxiapatită: Ca(OH)2 şi Na2HPO4 

5. precursori de hidroxiapatită şi ioni de Mg2+, Fe2+, Fe3+, F-, CO3
2- etc. 

 
In cazul utilizării gelurilor colagenice există cea mai mare versatilitate de 

compatibilizare cu faza minerală care poate fi atât HA ca atare cât şi precursori de HA. În 
cazul în care se va lucra cu fibre, matrici sau hidrogeluri se impune utilizarea 
precursorilor de hidroxiapatită (dacă se porneşte de la matrice colagenică şi HA comercial 
timpul de compatibilizare creşte foarte mult deoarece legarea HA pe structura colagenică 
are loc doar prin hidroxiapatita solubilizată). 

 
Materialul colagenic a fost obŃinut în cadrul departamentului de COLAGEN din 

INCDTP-Sucursala Institutul de Cercetări Pielărie ÎncălŃăminte. Pentru ca procedeele 
tehnologice să aibă un randament optim (> 70 – 80 %), în extracŃia moleculelor de 
colagen atelopeptidic, cu conformaŃie nativă, s-au combinat în serie, tratamente chimice şi 
enzimatice. 

 

ObŃinerea compozitelor pe bază de colagen şi hidroxiapatită prin amestecare 

directă 

S-au obŃinut compozite colagen hidroxiapatită pornind de la două tipuri de geluri 
de colagen şi respectiv două tipuri de hidroxiapatită. Metoda de obŃinere a compozitelor 
constă în autoasamblarea moleculelor de colagen şi a pulberii de hidroxiapatită. Modul de 
lucru constă în amestecarea gelului de colagen împreună cu hidroxiapatita timp de 3 h şi 
uscarea controlată a compozitului rezultat. Cunoscut fiind susceptibilitatea colagenului la 
denaturare, temperatura de lucru (şi uscare) nu trebuie să depăşească 40 0C.  
 

Caracterizarea  fizico-chimică a compozitelor colagen – hidroxiapatită 

S-a dovedit că proprietăŃile remarcabile ale osului sunt datorate nu doar 
compoziŃiei chimice ci şi morfologiei acestuia. Acesta este motivul pentru care analizele 
care se efectuează trebuie să dea informaŃii complete nu doar asupra compoziŃiei chimice 
a biomaterialului ci şi asupra morfologiei.  
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Tabelul 2. Porozitatea, densitatea şi absorbŃia compozitelor pe bază de colagen şi HA 

PorozităŃi 
Compozit Dens.(%) Poroz.(%) Abs.(%) 

Ia 1.00 76.34 42.19 
Ib 0.73 78.33 50.81 
IIa 1.22 62.02 32.71 
IIb 1.24 59.39 31.42 
IIIa 1.33 66.28 32.28 
IIIb 0.52 84.62 60.98 
IVa 1.34 57.86 29.35 
IVb 0.58 84.41 58.38 

 
Comportările diferite ale compozitelor, din punct de vedere al porozităŃii pot fi 

explicate, comparativ, astfel: 
Comportarea foarte asemănătoare ale compozitele IIa şi IIb se explică prin faptul 

că liofilizarea a fost efectuată după uscarea în aer a compozitului, uscare lentă care a 
permis ca, prin eliminarea continuă a apei, fibrele de colagen şi particulele de 
hidroxiapatita să se reorganizeze. În cazul compozitelor Ia şi Ib, pornindu-se de la geluri 
de colagen mult mai diluate uscarea în aer durează mult mai mult. Astfel după 84 de ore 
de uscare în aer, materialele compozite conŃin cantităŃi însemnate de apă iar prin procesul 
de liofilizare eliminarea apei are loc rapid, la temperaturi scăzute iar reorganizarea 
fibrelor de colagen şi a cristalelor de hidroxiapatita este blocată. În cazul compozitelor 
IIIa şi IIIb respectiv a IVa şi IVb se constată însemnate diferenŃe între densităŃile, 
porozităŃile şi absorbŃiile acestor două materiale, diferenŃe mult mai pronunŃate decât în 
cazul compozitelor IIa şi IIb. Acest lucru se poate explica Ńinând seama de cantitatea de 
apă existentă în compozite în momentul în care materialele se introduc la liofilizat. În 
cazul compozitului IIIa avem densitatea mai mare (diametrul particulelor de HA este mai 
mic ceea ce duce la o mai bună compactare a structurii compozitului) dar mai mică decât 
a compozitului IVb. Pentru compozitul IIIb este de aşteptat ca densitatea să fie mult mai 
mare datorită timpului mult mai lung de reorganizare şi compactare în cazul uscării libere 
şi valori mai scăzute ale porozităŃii şi absorbŃiei.  

Spectrul de absorbŃie în IR dă informaŃii legate de grupele funcŃionale existente 
atât în colagen cât şi în hidroxiapatită. Principalele grupe existente în compozit şi care 
dau semnale în IR sunt grupările fosfat din hidroxiapatita (Tabelul 3) şi grupările alchil, 
carbonil şi amidă din colagen (Tabelul 4).  

 

Tabelul 3. AtribuŃiile spectrale corespunzătoare hidroxiapatitei din compozitele COL/HA în spectroscopia în IR 

FrecvenŃa (cm-1) AtribuŃiile spectrale ale hidroxiapatitei 

560, 570, 600 O-P-O, triplu degenerat, deformaŃie 
630 OH 
960 P-O întindere simetrică 
1030, 1050, 1080 P-O întindere asimetrică 

 

Tabelul 4. AtribuŃiile spectrale corespunzătoare colagenului din compozitele COL/HA în spectroscopia în IR 

Frecventa (cm
-1

) FrecvenŃele IR atribuite colagenului 

1640 – 1670  Amida (C=O) deformaŃie 
1540 – 1570 Amida (N – H întindere; C – N deformaŃie);  
1420 – 1460 C – N deformaŃie 
1230 – 1250  Amida (C – N deformaŃie, N – H întindere) 
2930 C – H întindere,  
3570 OH 
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DifracŃia de raze X (XRD): Din diagrama de distribuŃie, la pH = 7,5, rezultă o 
distribuŃie a ionilor fosfat corespunzătoare la 35% H2PO4

- şi 65 % HPO4
2-. Spectrele de 

raze X confirmă tendinŃa HA de a se transforma în CaHPO4 însă reacŃia este foarte lentă 
datorită solubilităŃii foarte mici a hidroxiapatitei. De asemenea, ca produşi secundari pot 
fi identificaŃi şi fosfaŃii de tip α-TCP şi β-TCP şi chiar fosfaŃi nestoichiometrici.  

 
Figura 1. Difractograma de raze X pentru compozitele colagen/hidroxiapatită 

 

Microscopia electronica de baleiaj (SEM): Problema majoră care apare la 
înregistrarea acestor imagini este susceptibilitatea foarte mare a colagenului şi, în general 
a compuşilor organici de a arde în fluxul de electroni. Acesta este motivul pentru care nu 
au putut fi înregistrate imagini foarte clare la măriri de peste 1.200 de ori. Este de 
menŃionat pentru compozitele obŃinute prin mineralizare, stabilitatea materialului este 
mult mai mare ceea ce va permite analiza la măriri de până la x10k. 

     

     
Figura 2. Imaginile SEM înregistrate pentru compozitele colagen/hidroxiapatită 
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Analiza termică diferenŃiala şi termogravimetrică: Compozitele COL/HA obŃinute 
conŃin ~20:80 raport masic colagen: hidroxiapatită. Din curba TG se determină o pierdere 
de masă de aproximativ 25–30%, funcŃie de modul de procesare a materialului. Dacă în 
stare pură, colagenul arde la temperaturi mai mici de 2000C, colagenul din compozit arde 
în intervalul 280–5000C. Acest rezultat se explică prin faptul ca stabilitatea termică a 
colagenului şi respectiv a apei din compozit este mult mai mare decât a celui liber.  

Din curba TGA înregistrată pentru materialele compozite I - IV a şi b se observă 
că apa este pierdută în două etape ceea ce dovedeşte existenŃa a două tipuri de apă 
diferite.  

Biocompatibilitate: Rezultatele testării biologice “in vitro” în culturi celulare de 
fibroblaste, hepatocite şi osteoblaste demonstrează o foarte bună biocompatibilitate din 
următoarele puncte de vedere al: aspectului morfologic al celulelor; viabilitatea celulară; 
viteza de multiplicare; longevitatea culturilor de celule; capacitatea de ataşare şi 
multiplicare pe biomaterial a celulelor; indexul mitotic; celule fără aberaŃii cromozomiale.  

 
 

 
Figura 3. Cultură de fibroblaste 

 
Figura 4. Cultură de hepatocite 

 
Figura 5. Cultură de osteoblaste 

 
Fibroblastele cultivate în prezenŃa compozitelor colagenice au aspect morfologic 

normal, densitatea celulară fiind mai mare în apropierea fragmentului de biomaterial. 
Examenul microscopic evidenŃiază ataşarea, aplatizarea şi multiplicarea normală a 
fibroblastelor umane pe aceste suporturi (Figura 3). 

Longevitatea mai mare a celulelor din probele experimentale, faŃă de probele 
martor sugerează efectul stimulator al dezvoltării şi multiplicării celulare, manifestat de 
biomaterialele colagenice. 

Materialele compozite obŃinute pot fi utilizate şi ca suporturi în culturi hepatocite, 
celule diferite de cele specifice Ńesutului conjunctiv (fibroblaste). Matricea nu a prezentat 
efecte genotoxice, celulele dezvoltându-se morfologic normal (Figura 4). 

Biomaterialele compozite de tip colagen/hidroxiapatită sunt materiale 
osteoinductoare, în care osteoblastele migrează atât la suprafaŃă cât şi în interiorul 
suportului fixându-se de fibrele colagenice, în lungul lor, fără modificări morfogenetice 
(Figura 5). 

II.1.4. Rezultate şi discuŃii 
Pornind de la componentele independente s-au obŃinut şi caracterizat patru tipuri 

de compozite. Din microscopia electronica de baleiaj se observă structura nanometrică a 
acestor compozite şi tendinŃa hidroxiapatitei de a „nuclea” pe suportul colagenic. 

Modul de obŃinere a compozitelor colagen/hidroxiapatita influenŃează în mod 
decisiv proprietăŃile fizico-chimice ale materialelor.  

Analizele fizico-chimice efectuate confirmă structura de compozit a materialelor 
obŃinute. Comparând rezultatele obŃinute cu datele existente în literatura pentru diferite 
Ńesuturi osoase se poate observa o buna corelaŃie între proprietăŃile materialului obŃinut şi 
proprietăŃile diverselor oase naturale.  
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Stabilitatea termică remarcabilă a compozitului se poate observa din analizele 
termice. Arderea colagenului în cazul compozitelor colagen/hidroxiapatita are loc în 
domeniul de temperaturi de 200 – 550 0C în timp ce în cazul colagenului liber acesta arde 
în totalitate până la 200 0C. Acest fenomen se explică prin influenŃa reciprocă a 
colagenului şi a hidroxiapatitei; proprietăŃile compozitului fiind superioare componentelor 
individuale.  

Testele preliminare de rezistenŃă mecanică la compresiune arată o bună rezistenŃă 
mecanică a următoarelor materiale compozite: 1a,b; 2a,b, 3a şi respectiv 4a; compozitul 
3b are o structură spongioasă iar compozitul 4b are un aspect intermediar. 

Din punct de vedere al biocompatibilităŃii, compozitele prezintă o foarte bună 
biocompatibilitate. Biocompatibilitatea foarte bună a acestor materiale este datorată şi 
biocompatibilităŃii ridicate a componentelor individuale în special din punct de vedere al 
următoarelor caracteristici: aspectul morfologic al celulelor; viabilitatea celulară; viteza 
de multiplicare; longevitatea culturilor de celule; capacitatea de ataşare şi multiplicare pe 
biomateriale a celulelor; indexul mitotic; celule fără aberaŃii cromozomiale.  
 
II.2. ObŃinerea compozitelor pe bază de colagen şi hidroxiapatită pornind de 
la gel de colagen şi precursori de hidroxiapatită 

 

II.2.1. Compozite COL/HA obŃinute prin autoasamblare 

În cazul obŃinerii compozitelor pornind de la precursori de hidroxiapatită formarea 
hidroxiapatitei are loc direct pe (supra)structura colagenică, prin mineralizare. În 
condiŃiile în care se porneşte de la geluri de colagen procesul de mineralizare poate avea 
loc concomitent cu autoasamblarea structurii colagenice. Utilizarea gelului de colagen ca 
materie prima prezintă avantajul posibilităŃii obŃinerii oricăror structuri: poroase, 
compacte sau intermediare 
corespunzătoare diverselor tipuri de 
oase: spongioase, dure sau 
intermediare. În condiŃiile în care 
materia primă se prezintă sub formă de 
matrice sau fibre de colagen, structura 
care se obŃine este mai puŃin 
compactă. 

Procesul de mineralizare al 
gelului de colagen constă în două 
etape successive. În prima etapă, gelul 
de colagen este tratat cu cantitatea de 
suspensie de Ca(OH)2 necesară, sub 
agitare magnetică, adăugarea 
suspensiei realizându-se în picătură. 
Timpul de contact colagen/suspensie 
Ca(OH)2 este de 24 h pentru a asigura 
timpul necesar pentru a se dezvolta 
interacŃii puternice între Ca2+ şi 
grupările COO- din colagen. În etapa a 
doua etapă are loc adăugarea cantităŃii 
stoichiometrice de fosfat, sub formă de 
soluŃie de H3PO4, adăugarea 
realizându-se în picătură. CantităŃile de 
Ca(OH)2 şi H3PO4 au fost astfel alese 

Figura 6. Reprezentarea schematică a procesului de 

autoasamblare indusă de pH, în soluŃie apoasă 
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încât, după mineralizarea colagenului, raportul masic colagen: HA să fie 20:80 iar 
raportul Ca2+: PO4

3- să fie 1,66. după adăugarea soluŃiei de H3PO4 pH-ul se reglează la 9 
utilizând soluŃie diluată de NaOH, reglarea pH-ului fiind esenŃială pentru a asigura 
condiŃiile necesare atât pentru precipitarea HA cât şi pentru fibrilogeneza colagenului. Pe 
parcursul sintezei şi a procesului de uscare temperatura de lucru este păstrată la ~ 370C. 

Analiza prin SEM a compozitele obŃinute prin mineralizarea gelului de colagen 
pornind de la precursori de HA (Ca(OH)2 şi Na2HPO4) conduce la următoarele concluzii: 

� moleculele de colagen se autoasamblează cu obŃinerea unor structuri cu 
morfologie foarte asemănătoare cu a oaselor compacte; 

� ca urmare a interacŃiilor din masa de reacŃie se obŃin structuri ordonate; 
� fibrele de colagen sunt dispuse paralel şi decalate unele faŃă de celelate cu 

aproximativ 40 – 50 µm; 
� datorită materiilor prime de la care s-a pornit se obŃin compozite cu interacŃii 

foarte puternice între faza organică şi faza minerală; 
� dimensiunea particulelor de hidroxiapatita sunt în domeniul nano (<50 nm) având 

ca medie 20 - 30 nm. 
 

   

   
Figura 7. Imaginile SEM înregistrate pentru compozitele colagen/hidroxiapatită obŃinute prin 

autoasamblare pornind de la gel de colagen şi precursori de HA la magnificări diferite:  

a – 35x, b – 150x, c – 1500x şi d – 80.000 x  

 
Din punct de vedere al analizei chimice calitative, materialul obŃinut se va analiza 

prin:  
- difracŃie de raze X (XRD), microanaliza de raze X dispersivă în energie (EDS) pentru 

identificarea componenŃilor anorganici; dacă analiza XRD va fi utilizată pentru 
identificarea fazelor ce intervin, mcroanaliza EDS este utilizată în special în scopul 
identificării elementelor componente ale materialului. 

- spectroscopia în infraroşu este indispensabil în analiza fazei organice din compozit 
dar, de asemenea dă informaŃii şi asupra naturii fazei minerale; aşa cum are să rezulte 
din acest studiu.  

a) b) 

c) d) 
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Din punct de vedere cantitativ, analizele efectuate sunt: gravimetria şi 
termogravimetria, microanaliza de raze X dispersiva în energie (EDS) şi FT-IR. 

Pe baza analizei EDS s-au obŃinut următoarele rezultate: 
- compoziŃional materialul compozit sintetizat conŃine Ca, P, Cl C, O, N şi probabil H 

care nu poate fi pus în evidenta de analizorul EDS Rontgen existent; 
- raportul Ca:P (1,64) este foarte apropiat de 1,66 corespunzătoare HA stoechiometrice; 
- compozitul conŃine urme de clorură de sodiu rezultat din neutralizările efectuate pe 

parcursul sintezei; 
- azotul nu apare în spectrul EDS datorita limitei de detecŃie scăzute pentru elementele 

uşoare şi a concentraŃiei foarte mici de N din proba (~ 3 %); 
- pentru evitarea suprapunerii picului de Au cu a P metalizarea probei s-a efectuat cu un 

stat fin de Ag (în cazul metalizării probei cu Au picul de la ~ 3keV corespunde 
suprapunerii Au şi P; calculul intensităŃii corespunzătoare P se face prin scăderea 
intensităŃii picului corespunzător aurului determinat pe baza picului secundar al Au de 
la ~ 9,7 keV). 

Cu toate că gradul de 
orientare este dificil de 
cuantificat şi doar un număr 
limitat de metode permit astfel 
de măsurători (şi de obicei aceste 
metode sunt indirecte) gradul de 
orientare va fi determinat pe 
baza imaginilor SEM 
înregistrate.  

Pe baza imaginilor SEM 
prezentate în Figura 7 s-a 
calculat deviaŃia medie de la 
uniaxialitate pe baza unui model 
2D, D = 2,54±0.2% adică un 
grad de orientare de 100 – (2,54 
± 0.2)% (sistem 2D implică γ = 0 
deoarece calculul acestui unghi 
ar fi deosebit de dificil de 
determinat din SEM). 

Este de menŃionat faptul 
că, prin prepararea probelor, 
fibrele de colagen sunt distruse şi 
doar moleculele şi fibrilele de 
colagen pot fi vizualizate prin TEM (Figura 8), moleculele de colagen fiind în 
conformaŃia alungită, în vecinătatea nanoparticulelor de HA. DifracŃia de electroni pe arie 
selectată înregistrată pentru o suprafaŃă de ~ 1µm2 este în bună concordanŃă cu rezultatele 
obŃinute din difracŃia de raze X, clasică, înregistrată pe pulberea fin mojarată. 

Analiza HR-TEM (Figura 9) a fost efectuată în scopul studierii interacŃiilor dintre 
colagen şi nanoparticulele de hidroxiapatită. Nanoparticulele de HA au o dimensiune 
medie de câŃiva nm şi pot fi identificate pe suprafaŃa fibrilelor şi moleculelor de colagen 
dar şi la capetele acestora. Pe baza acestor imagini, se poate afirma că hidroxiapatita şi 
colagenul conduc la un material compozit cu o bună similaritate cu cea a osului natural, 
aşa cum este descris de Cui şi colab. [2, 3]. 

 

Figura 8. Imagine TEM a materialului compozit COL/HA obŃinut 
prin autoasamblare; insertul corespunde difractiei de electroni pe 
suprafaŃă selectată 
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Figura 9. Imagine HR-TEM a fibrilei de colagen mineralizate. Săgeata lungă indică fibrila de colagen 

în timp ce săgeŃile scurte indică depunerile de HA atât pe suprafaŃa cât şi la capetele fibrilelor de 

colagen 
 
Pe baza lucrării publicate de Kikuchi [4] gradul de autoasablare poate fi estimat pe 

baza lungimii fibrelor şi pe baza unghiurilor formate de arcele de cerc corespunzătoare 
HA 002 din difracŃia de electroni pe arie selectată, gradul de autoasamblare fiind foarte 
bun. 

 
DifracŃia de raze X este deosebit de utilă în identificarea fazelor cristaline. 

Astfel, pe baza spectrului XRD (Figura 10) se poate face distincŃie clară între 
hidroxiapatită şi ceilalŃi fosfaŃi de calciu care se pot forma pe parcursul sintezei: Acest 
studiu confirmă rezultatul obŃinut prin EDS şi anume, faza minerală este constituită din 
HA (ca fază minerală majoritară) şi urme de NaCl. 

 
Figura 10. Difractograma de raze X al compozitului COL/HA obŃinut prin autoasamblare 

 
Analiza termică diferenŃială şi analiza termogravimetrică realizată pentru 

compozitul pe bază de colagen şi hidroxiapatită obŃinut prin mineralizarea directă a 
gelului de colagen pornind de la precursorii de HA menŃionaŃi (Figura 11) este în acord 
cu rezultatele de literatură [5] înregistrate pentru diverse tipuri de oase (Error! Reference 
source not found.11 şi 12). Astfel, în cazul analizei termice diferenŃiale procesele 
exoterme de ardere a colagenului din compozit şi respectiv din os apar la valori foarte 
apropiate. În cazul compozitului obŃinut prin autoasamblare, primul proces de degradare a 
colagenului apare la 330.9 0C în timp ce în cazul unui os cranian uman tânăr apare la ~ 
340 0C şi respectiv la ~ 345 0C în cazul unui osului radial matur. În cazul celor două oase 
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picul de la 330 – 340 0C este însoŃit de un umăr la ~425 0C în timp ce în cazul 
compozitului obŃinut prin autoasamblare acesta apare la ~4300C.  
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Figura 11. Analiza termică a compozitului COLL/HA obŃinut prin autoasamblare 

 

  

Figura 12. A – Curba DSC înregistrată pentru un os cranian uman tânăr (S-Bone) şi respectiv pentru 

un os radial uman adult (R-Bone); procesul de ardere (exoterm) are loc în intervalul 220–5300C; B – 

Curbele termogravimetrice înregistrate pentru cele două tipuri de oase descrise anterior. 

 
Spectroscopia în infraroşu a compozitelor obŃinute prin autoasamblare confirmă, 

prin picurile caracteristice înregistrate structura de material compozit pe bază de colagen 
şi hidroxiapatită.  

Colagenul este susceptibil la degradare în medii bazice motiv pentru care este 
importantă verificarea integrităŃii acestuia. Metodele cele mai cunoscute care oferă 
informaŃii calitative asupra gradului de degradare sunt: dicroismul circular [6-9] şi 
spectroscopia IR. Verificarea integrităŃii colagenului a fost verificat prin spectroscopie IR, 
pe baza metodei descrise de Silva [10]. În acest sens, s-au măsurat intensităŃile picurilor 
de la 1450 şi respective 1240 cm-1  atât pentru colagenul pur cât şi pentru compozit, 
păstrarea raportului dintre cele două picuri fiind dovada că, molecula de colagen nu a 
suferit nici o degradare.  

Datele obŃinute dovedesc formarea compozitelor COL/HA cu structură înalt 
orientată, morfologia materialului putând fi atribuită procesului de autoasamblare, la 
viteză de uscare şi pH controlat. 

În cazul compozitelor COL/HA, cele mai importante interacŃii sunt interacŃiile 
electrostatice dintre grupările încărcate electric, de semn opus şi legăturile de hidrogen. 



Biomateriale compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită                Anton FICAI 

 
 

 19 

Aceste interacŃii pot apărea între particulele de HA, între diferitele structuri colagenice 
(din punct de vedere al gradului de ierarhizare structurală) dar şi între fazele organice – 
anorganice. Cele mai importante astfel de interacŃii sunt prezentate în Figura 13. 

Legăturile de hidrogen iau naştere cu precădere în interiorul moleculelor de 
colagen (între cele trei lanŃuri polipeptidice), între moleculele de colagen sau între 
fibrilele şi fibrele de colagen. De asemenea, legături de hidrogen apar şi între HA şi 
colagen (Figura 13). 

 
Figura 13. Tipurile de interacŃii din materialele compozite de tipul COL/HA  

Legăturile electrostatice au loc, în special între ionii de Ca2+ (din HA) şi grupările 
carboxilat (din colagen) [11] dar şi între particulele de HA. De asemenea, interacŃii 
electrostatice iau naştere în interiorul moleculelor de colagen, sau între fibrilele şi fibrele 
de colagen (între grupele încărcate electric negativ precum carboxilat sau fenolic şi 
grupările încărcate pozitiv, precum amoniu, de exemplu din arginină).  

Structurarea materialului compozit obŃinut este în acord cu structurarea propusă de 
Hellmich şi colab. [12] şi anume matricea minerală de HA este ranforsată de fibrile şi 
fibre colagenice mineralizate. Diametrul fibrilelor de colagen variază de la câteva sute de 
nm şi poate ajunge până la câŃiva µm în timp ce, diametrul fibrelor de colagen variază de 
la câŃiva µm şi până la ~ 100 µm.  
 

II.2.2. Compozite COL/HA obŃinute prin orientare în câmp electric 

În literatura de specialitate a fost prezentată obŃinerea structurilor orientate pe bază 
de colagen şi hidroxiapatită pornind de la colagen şi pecursori de hidroxiapatită, în câmp 
magnetic de 10 T [13]. 

Pornind de la aceste premise şi necesitatea obŃinerii unor structuri orientate, în 
încercarea de a mima osul natural, în care orientarea fibrelor colagenice este pe direcŃia 
solicitării mecanice s-a obŃinut şi testat un dispozitiv de orientare în câmp electric a 
gelurilor colagenice. Dispozitivul a fost obŃinut prin colaborarea cu centrul de cercetări 
CETTI din cadrul UPB şi este prezentat în Figura 14.  

Din punct de vedere constructiv aparatul are la bază două generatoare 
independente, având roluri diferite. Dispozitivul dispune de două întrerupătoare care 
comandă pornirea/ oprirea celor două generatoare, unul de curent pulsator şi unul de 
curent continuu. PotenŃialul maxim ce poate fi aplicat, independent, de fiecare generator 
este de 30 V.   

 
Figura 14. Aparat de orientare în câmp electric pulsator şi/sau continuu 

 

Ca urmare a funcŃionării independente a celor două generatoare de curent electric 
există posibilitatea obŃinerii câmpurilor electrice prezentate în Figura 15. 
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Figura 15. Tipuri de câmpuri electrice ce pot fi generate de aparatul de orientare 

 
ObŃinerea compozitelor COL/HA prin orientare în câmp electric: Mineralizarea 

colagenului are loc în două etape, în scopul mimării osteosintezei in vivo. Prima etapă 
corespunde depunerii calciului pe structura colagenică. Etapa a II-a constă în adăugarea 
fosfatului şi precipitarea hidroxiapatitei. Ambele etape durează 24 h iar temperatura de 
lucru se menŃine la 33 – 35 0C. După adăugarea fosfatului, pH-ul de lucru se reglează la 
pH ≃  9 cu acid sau bază. 

În scopul orientării se vor lua în calcul 3 tipuri de câmpuri electrice: câmp pulsator 
(0,93 V/cm), câmp continuu (0,66 V/cm) sau un câmp mixt, compus din câmpul produs 
de câmpul continuu 0,66V/cm şi un câmpul pulsator de 0,93 V/cm. Deoarece, în soluŃiile 
apoase, mişcarea browniană este foarte intensă, procesul de liofilizare (sau cel puŃin 
procesul de îngheŃare a structurii materialului) trebuie început înainte de sfârşitul 
orientării. Procesul de orientare va avea o durată de 1 h şi va fi continuat până în 
momentul în care se va realiza îngheŃarea completă a materialului.  

În vederea caracterizării compozitelor COL/HA obŃinute în câmp electric 
importanŃă majoră revine microscopiei electronice de baleiaj care confirmă prosibilitatea 
orientării structurilor colagenice. Este de menŃionat că prin aplicarea câmpurilor electrice 
menŃionate nu are loc degradarea substratului colagenic, fapt dovedit pe baza analizelor 
FTIR. Dacă modificările în difractogramele de raze X înregistrate în cazul compozitelor 
obŃinute în câmp electric pulsator sau în absenŃa câmpului electric (în prezenŃa sau în 
absenŃa orientării) sunt minime, imaginile de microscopie electronică de baleiaj sunt 
elocvente. 

    
Figura 16. Imaginile de microscopie electronică de baleiaj înregistrate în cazul compozitelor COL/HA 
obŃinute în câmp electric pulsator (potenŃial = 2,8V, frecventa=1Hz, distanŃa între electrozi 3cm. 

II.2.4. Rezultate şi discuŃii 
În cazul în care se porneşte de la gel de colagen şi precursori de hidroxiapatită se 

pot obŃine atât structuri compacte cât şi structuri poroase, în special, în funcŃie de modul 
de uscare a compozitului. Uscarea lentă, în aer, favorizează obŃinerea structurilor 
compacte în timp ce liofilizarea favorizează obŃinerea structurilor poroase.  

Structura compozitului obŃinut prin autoasamblare este foarte asemănătoare cu 
structura osului compact cel puŃin din punct de vedere al proprietăŃilor termice. 
Compararea curbei DSC a diferitelor tipuri de oase umane cu curba ATD înregistrată 
pentru compozitul obŃinut arată o foarte bună concordanŃă atât din punct de vedere al 
efectelor termice existente cât şi al intensităŃilor relative ale acestora. Mai mult, pierderile 
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de masă înregistrate sunt foarte apropiate de pierderile de masă publicate în literatura de 
specialitate: apa <10%; colagen ~20% iar hidroxiapatita 70 – 80 % funcŃie de tipul de os, 
specia de la care a fost prelevat osul, etc. .  

Atât difracŃia de raze X cât şi spectrul în IR confirmă structura de compozit, 
structură foarte asemănătoare cu cea a osului natural. Ca dimensiuni, particulele de 
hidroxiapatită sunt de ordin nanometric, mai precis de ordinul câtorva zeci de nanometrii.  

Rezultatele obŃinute prin metodele aplicate se confirmă şi se completează reciproc. 
Astfel microanaliza EDS confirmă obŃinerea unui raport Ca:P = 1,64 iar spectrul în IR 
confirmă rezultatul obŃinut prin absenŃa picului caracteristic HA nonstoechiometrice [14] 
de la 1020 cm-1. 

În vederea obŃinerii compozitelor lipsite de NaCl se va lucra cu gel de colagen 
lipsit de ioni de Na+ şi respectiv Cl-. Acest lucru se poate realiza prin diverse metode de 
purificare deoarece metoda de extracŃie a colagenului bovin implică etape care folosesc 
precursori de NaCl. De asemenea, obŃinerea unor compozite lipsite de clorură de sodiu se 
poate realiza prin evitarea neutralizărilor suplimentare prin utilizarea drept precursori a 
Ca(OH)2 şi a H3PO4. 

Din punct de vedere al analizelor fizico-chimice compozitul obŃinut prezintă o 
remarcabila similitudine cu a osului natural ceea ce dă premisele necesare şi suficiente 
pentru testarea in vivo a acestora. 
 
II.3. ObŃinerea compozitelor pe bază de colagen şi hidroxiapatita pornind de 
la fibre de colagen şi precursori de hidroxiapatita 

CompoziŃia fazei minerale se determină pe baza rezultatelor obŃinute prin difracŃia 
de raze X. Se observă formarea hidroxiapatitei ca fază minerala majoră însă de o 
cristalinitate scăzută. Formarea hidroxiapatitei este confirmată însă şi de spectroscopia în 
infraroşu. Se observă o foarte bună concordanŃă între spectrele înregistrate pentru 
compozit şi pentru os (Figura 17).  

 
Figura 17.  Spectrul XRD pentru: A – HA în conformitate cu ASTM 74 – 5066; B – compozit colagen/ 

hidroxiapatita şi C – os compact bovin. 

 
Pentru a se putea studia interacŃiile ce au loc între fibrele de colagen şi 

hidroxiapatită s-a recurs la înregistrarea spectrelor în IR atât a fibrelor de colagen pure cât 
şi a fibrelor de colagen mineralizate. Deplasarea picurilor caracteristice ale grupei 
carboxilat (care intervin în legarea hidroxiapatitei pe fibrele de colagen) este o dovadă a 
acestor interacŃii. Se observă deplasarea picurilor caracteristice grupării carboxilice din 
compozit atât spre valori mai mari cât şi spre valori mai mici decât în cazul colagenului 
pur.  

Deplasările observate în IR pot fi explicate prin tautomeria grupării carboxilat 
prezentate în schema 2.  
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Schema 2. Tautomeria grupării carboxilat şi stabilizarea ionului carboxilat în cazul compozitelor COL/HA 
 

 

Microscopia electronică de baleiaj (Figura 18) conferă informaŃii legate de 
structura compozitelor obŃinute la nivel micro şi nano şi în special în ceea ce priveşte 
dimensiunea particulelor de hidroxiapatită, a gradului de asociere a structurilor colagenice 
şi a distribuŃiei hidroxiapatitei pe fibrele de colagen. Dispunerea ordonată a particulelor 
de hidroxiapatită se poate explica prin existenta unei forŃe motrice care intervin în legarea 
fazei minerale pe structura colagenică. Datorită interacŃiilor electrostatice existente între 
grupările carboxilat şi ionii de Ca2+. Aceasta ipoteza este susŃinută şi de modul de 
obŃinere a compozitului. În prima etapa are loc fixarea ionilor de Ca2+ în timp ce etapa a 
doua duce la precipitarea şi fixarea hidroxiapatitei.  

   
Figura 18.  Imaginile SEM a compozitelor colagen(fibre)/hidroxiapatită 

 

Rezultate şi discuŃii 
Fibrele de colagen insolubile, reticulate cu glutaraldehidă sau formaldehidă sunt 

mineralizate pornind de la precursori (suspensie de hidroxid de calciu şi soluŃie de fosfat 
acid de sodiu). Important este de menŃionat că în momentul de faŃă există păreri împărŃite 
în ceea ce priveşte capabilitatea colagenului de a lega hidroxiapatita; prin mineralizarea 
acestor fibre (care conŃin doar colagen şi agent de reticulare glutaraldehidă) se confirmă 
legarea HA de către colagenul pur şi obŃinerea compozitului fără necesitatea utilizării 
acidului citric sau a moleculelor de adeziune [15], evident, mineralizarea fiind mult 
favorizată de prezenŃa acestora. 

Depunerea particulelor de hidroxiapatită se realizează preferenŃial, în zonele în 
care a avut loc nucleerea ionilor de calciu în prima etapă. Centrii de nucleere coincid cu 
centrii nucleofili din colagen, în special de grupările carboxilat care nu participă la 
legătura amidică. Legătura dintre colagen şi hidroxiapatita este destul de puternică pentru 
ca prin ultrasonarea compozitului să nu se poată îndepărta întreaga cantitate de fază 
minerală depusă. 

Materialul compozit obŃinut prin mineralizarea fibrelor colagenice este supus 
ultrasonării. Ca urmare a ultrasonării materialului compozit introdus în apă, conŃinutul de 
hidroxiapatită scade gradual, cu viteză diferită pe parcursul ultrasonării. Astfel, în prima 
etapă, viteza de pierdere a hidroxiapatitei este mare deoarece în acestă etapă se pierde 
hidroxiapatită slab legată. În a doua etapă viteza de pierdere a HA scade substanŃial 
deoarece hidroxiapatita slab legată a fost îndepărtată iarhidroxiapatita rămasă pe fibrele 
de colagen este puternic legată.  
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Figura 19. EvoluŃia conŃinutului fazei minerale cu timpul de ultrasonare 

 
II.4. ObŃinerea compozitelor pe bază de colagen şi hidroxiapatită 

pornind de la matrici de colagen şi precursori de hidroxiapatită 
Matricile sunt mineralizate prin imersarea acestora, alternativ în suspensia de 

Ca(OH)2 şi ulterior în soluŃia de Na2HPO4. Pentru o bună mineralizare durata de imersare 
a matricii colagenice (~ 0,05 – 0,06 g) este de 24 h atât în suspensia de Ca(OH)2 cat şi în 
soluŃia de Na2HPO4. Depunerea Ca2+ se realizează din ~ 150 mL suspensie Ca(OH)2 ~ 
8g/L iar depunerea de fosfat necesară pentru mineralizare din 30 mL soluŃie Na2HPO4 
6g/100 mL. Se observă că se lucrează cu exces de precursori de HA deoarece precipitarea 
HA are loc şi în soluŃie, nu doar pe matricea colagenică.  

 
II.4.2. Mineralizarea strat cu strat (layer by layer–LbL) a matricilor colagenice 
Tehnica LbL constă în absorbŃia succesivă a speciilor încărcate electric, de sarcini 

opuse, prin imersia alternativă în soluŃiile adecvate. În cazul mineralizării matricilor 
colagenice, metoda LbL este reprezentată schematic [16] în Figura 20. 

Fiecare strat de HA depus se obŃine prin precipitarea hidroxiapatitei pe matricea 
de colagen. Procesul de mineralizare are loc în două etape, în condiŃii similare ca la 
mineralizarea matricilor colagenice. În prima etapă, matricile de colagen sunt imersate în 
suspensia de Ca(OH)2 şi lăsate 20 minute pentru fixarea ionilor de Ca2+. În a doua etapă, 
matricea obŃinută anterior este imersată în soluŃia de fosfat şi lăsată 10 minute pentru 
nucleerea HA. Între două imersări succesive, matricile sunt suspendate în aer pentru 
drenarea apei. 

 
Figura 20. Reprezentarea schematică a procesului de mineralizare LbL a matricilor colagenice 
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DifracŃia de raze X înregistrată pentru matricile mineralizate relevă depunerea HA 
ca fază minerală majoritară. Imaginile de microscopie electronică de baleiaj au fost 
înregistrate pentru matricile colagenice mineralizate cu 1, 3, 5 straturi. 

Imaginile SEM înregistrate (Figura 21) relevă o mai bună mineralizare a matricilor 
odată cu creşterea numărului de straturi depuse. Creşterea numărului de straturi conduce 
la creşterea cantităŃii de HA depuse, materialul devenind mai dens ca urmare a umplerii 
golurilor din matricea colagenică cu HA. 

    

    
 

Spectroscopia IR (Figura 22) confirmă depunerea hidroxiapatitei pe matricea 
colagenică. EvoluŃia gradului de mineralizare poate fi urmărită şi prin IR pe baza 
intensităŃilor relative ale picurilor caracteristice colagenului şi respectiv a hidroxiapatitei. 
In acest sens, spectrele au fost suprapuse de aşa natură încât, picurile corespunzătoare 
grupării C=O (din matricea colagenică şi respectiv din compozitele obŃinute prin LbL), să 
se suprapună perfect. Analizând spectrele astfel obŃinute se observă creşterea conŃinutului 
de HA, odată cu creşterea numărului de straturi depuse. 

 
Figura 22. Spectrele IR ale matricii colagenice şi respectiv ale compozitelor obŃinute prin LbL1 şi LbL3 

Rezultate asemănătoare au fost obŃinute şi prin măsurători bazate pe analize 
gravimetrice. Analiza ATD este în acord cu rezultatele obŃinute în cazul mineralizării 

LbL1; 1000x LbL3; 1000x 

LbL5; 1000x LbL5; 3500x 

Figura 21.  Imaginile 

SEM ale matricilor 

colagenice 

mineralizate prin 

LbL cu 1, 3, 5 

straturi de HA 
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matricilor colagenice, intensitatea acestor efecte fiind influenŃată de conŃinutul de HA 
existent.  

ConŃinutul de HA depus pe matricile colagenice este monitorizat strat cu strat atât 
gravimetric cât şi termogravimetric. Se observă că depunerea hidroxiapatitei este lineară 
nu numărul de straturi; coeficientul de corelare fiind foarte bun (0,9857).  
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Figura 23. VariaŃia conŃinutului de HA depus funcŃie de numărul de straturi depuse 

 

II.4.3. Compozite COL/HA pornind de la matrici de colagen ce conŃin 

cantităŃi variate de hidrolizat de colagen  
Hidrolizatul de colagen este obŃinut prin hidrolizarea parŃială a colagenului prin 

procedee chimico-enzimatice. prin creşterea numărului de grupări carboxilice afinitatea 
hidrolizatului de colagen pentru HA creşte considerabil faŃă de colagenul pur. 

ObŃinerea şi caracterizarea matricilor de colagen ce conŃin hidrolizat de colagen 
S-au utilizat matrici colagenice cu diverse concentraŃii de hidrolizat. Matricile au 

fost obŃinute prin adăugarea în gelul de colagen a diverselor cantităŃi de hidrolizat de 
colagen (Tabelul 5) urmate de reticularea şi liofilizarea acestora, excepŃie matricea 7SO 
care s-a obŃinut prin adăugarea hidrolizatului după reticularea colagenului.  

 

Tabelul 5. ConŃinutul de hidrolizat de colagen care intră în compoziŃia chimică a matricilor colagenice 

Denumire 

matrice 

% faza minerală 
săruri de Ca

2+ % colagen %HAbs Total fază organică, % 

1SO 7.18 88.18 4.64 92.82 
2SO 8.41 82.43 9.16 91.59 
3SO 7.84 73.73 18.43 92.16 
4SO 7.15 64.99 27.85 92.85 
5SO 6.23 46.88 46.88 93.77 
6SO 6.46 28.06 65.48 93.54 
7SO 7.09 46.45 46.45 92.91 

* adăugarea hidrolizatului se face după reticularea colagenului 
 
Se observă că, în aceleaşi condiŃii de obŃinere, matricile 1SO – 7 SO reŃin 

aproximativ aceeaşi cantitate de săruri de Ca2+ (între 6 şi 9 %). La concentraŃii mari de 
hidrolizat, ponderea de săruri ce se reŃin pe matrici este uşor mai mică. De asemenea, se 
observă că şi modul de procesare conduce la modificarea conŃinutului de săruri reŃinute 
(matrice 5 şi 7SO).  

Compozitele se obŃin prin imersarea a ~ 0,06 g matrice colagenică 1SO – 7 SO alternativ 
în ~ 150 mL suspensie de Ca(OH)2 ~ 8 g/L şi ulterior în 30 mL soluŃie Na2HPO4 6g/100 mL, 
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pentru 24 h. Timpul de imersare s-a determinat prin încercări succesive determinându-se astfel 
timpul de depunere până la masă constantă, timpul de depunere optim fiind de ~ 24h. 

Mineralizarea matricilor colagenice 1SO–  SO a fost studiată din punct de vedere 
gravimetric. Matricile supuse procesului de mineralizare au fost cântărite cu precizie înainte de 
începerea procesului de mineralizare precum şi după mineralizarea acestora. Creşterea masei, ca 
urmare a mineralizării matricilor a fost cuantificată conform relaŃiei:  

m m
cresterea de masa 100 %)

m

−
= ⋅matrice mineralizata matrice nemineralizata

matrice mineralizata

   (  

Creşterea masică a matricilor 1 – 7SO este raportata ca media a două mineralizări 
independente (abaterea medie fiind de maxim ± 2 %) este redata în Figura 24. 

Creşterea de masă în cazul mineralizări matricilor 1SO – 7 SO este puternic influenŃată de 
conŃinutul de hidrolizat. Creşterea de masă cea mai însemnată revine mineralizării matricii 1 SO 
având conŃinutul minim de hidrolizat, însă raportat la cazul mineralizării matricilor pure, conŃinutul 
de HA depus este mult mai mare în cazul tuturor matricilor analizate; acest lucru datorându-se 
abilităŃii sporite a hidrolizatului de colagen de a lega HA. În cazul conŃinutului ridicat de hidrolizat, 
parŃial, grupările carboxilat din hidrolizat inteacŃionează între ele sau cu alte grupări funcŃionale din 
colagen şi/sau hidrolizat scăzând astfel disponibilitatea acestora de a lega HA.  
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Figura 24.  Creşterea de masă datorată procesului de mineralizare raportată la masa iniŃială a matricilor 

 
Matricile mineralizate au fost analizate prin microscopie electronică de baleiaj – 

SEM, difracŃie de raze X – XRD, spectroscopie de absorbŃie moleculă în infraroşu cu 
transformantă Fourier – FTIR şi analiză termică precum şi analiză termogravimetrică.. 

Imaginile de microscopie electronică de baleiaj (Figura 25) au fost înregistrate în 
scopul studierii structurii şi morfologiei compozitelor. În toate cazurile se pot distinge cu 
claritate particulele de HA depuse pe matricile colagenice, dimensiunea particulelor fiind 
de ordinul nano. Dimensiunea „nano” este confirmată şi de difracŃia de raze X.  

    
 

 

a) b) 

d) 
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Figura 25. Imagini SEM caracteristice matricilor a) 3SO; b) 5SO, c,d) 7SO mineralizate 

 

InformaŃiile compoziŃionale au fost obŃinute atât prin EDS – înregistrat pe detectorul 
EDS – Rontec care poate determina doar elementele mai grele decât perioada a II-a (nu poate 
detecta C, O, N) după o prealabilă metalizare cu Au cât şi prin XRD. Astfel se observă 
formarea HA ca fază minerală majoritară şi de asemenea precipitarea în proporŃie mică a CaCl2. 
Raportul Ca:P poate fi determinat Ńinând seama de intensitatea picului secundar al aurului. Dacă 
metalizarea s-ar fi efectuat cu Ag atunci se putea evita suprapunerea picului corespunzător P şi 
al metalului utilizat la metalizare. 

 
Spectroscopia în infraroşu (Figura 26) este folosită cu succes în scopul analizei 

matricilor colagenice dar şi a compozitelor obŃinute prin mineralizarea acestora. Analiza 
comparativă a celor două spectre este deosebit de utilă deoarece dă informaŃii suplimentare în 
ceea ce priveşte contribuŃia fiecărei componente în realizarea spectrului.  
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Figura 26. Spectrul de absorbŃie în infraroşu al matricii colagenice 7-SO şi a compozitului COL/HA obŃinut 

prin mineralizarea acestuia 

 
InfluenŃa ionilor citrat 

Ionul citrat este unul dintre anionii cei mai răspândiŃi existenŃi în os alături de clorură, 
fluorură, carbonat şi evident fosfat. Scopul utilizării anionului citrat este de a încerca 
îmbunătăŃirea compoziŃională a compozitului şi evident, datorită prezenŃei ionului citrat, 
creşterea cantităŃii de HA depusă şi a interacŃiilor dintre faza organică şi faza anorganică [15, 
17, 18]. În vederea studierii influenŃei ionilor citrat s-a recurs la tratarea matricilor colagenice cu 
acid citric/citrat. În acest sens, 0.066g matrice colagenică este imersată în 50 mL soluŃie acid 
citric 2 0

00  timp de 1h.  

c) 
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Mineralizarea matricilor colagenice ce conŃin citrat: Mineralizarea matricilor ce conŃin 
citrat se realizează în aceleaşi condiŃii ca la mineralizarea matricilor colagenice simple (pure, fără 
hidrolizat), în două etape succesive prin imersare în suspensie de Ca(OH)2 şi ulterior în soluŃie de 
NaH2PO4.   

Este interesantă studierea morfologiei materialului obŃinut. łinând seama şi de rezultatele 
obŃinute în cazul mineralizării matricilor colagenice pure (fără citrat) se pot trage următoarele 
concluzii: structura de bază a matricii colagenice se păstrează însă, apar unele formaŃiuni 
aciculare, cristaline compuse din HA şi citrat de Na+. Această afirmaŃie s-a făcut pe baza 
corelărilor EDS, înregistrate pe o zonă acizulară şi respectiv o zonă lipsită de aceste formaŃiuni 
(Figura 27 imaginile a,b,g,h). Mai mult, în prezenŃa acidului citric (care la pH-ul mineralizării se 
depune sub forma de citrat) morfologia materialului se modifică semnificativ prin apariŃia unor 
forme aciculare. Studiul acestor structuri aciculare a fost realizat prin microscopie electronică 
utilizând microscopul de înaltă rezoluŃie QUANTA INSPECT F prevăzut cu tun de electroni cu 
emisie în câmp – FEG (field emission gun) cu rezoluŃie de 1,2 nm şi spectroscopul de raze X 
dispersiv în energie (EDS) cu rezoluŃia la MnK de 133 eV. Micrografiile din Figura 71e,f 
înregistrate la măriri de 4.000x şi respectiv de 16.000x permit buna vizualizare a acestor 
formaŃiuni aciculare şi, mai mult, înaltă rezoluŃie permite şi analiza EDS (Figura 28b) 

         
Figura 27. Imaginile SEM ale compozitelor COL/HA obŃinute în prezenŃă de ioni citrat, la diverse mărimi 

 

Spectrele EDS au fost înregistrate pentru a face diferenŃierea dintre cele două zone 
caracteristice materialului. Spectrul EDS al unei zone aciculare prezintă un spectru curios în 
sensul că raportul atomic Ca:P ≃  1,1 şi o pondere însemnată de Na. Acest lucru se explică prin 
prezenŃa unui conŃinut ridicat de citrat sodic care induce formarea unui fosfat de calciu având 
raportul de combinare 1,1:1. În zonele sărace în (lipsite de) formaŃiuni aciculare se păstrează 
raportul caracteristic hidroxiapatitei. Procentul scăzut de Na este în acord cu datele de literatura 
conform căruia ionii metalelor alcaline coprecipită în prezenŃa acizilor policarboxilici precum 
acidul citric.  

  
Figura 28. Spectrele EDS înregistrate a) pe o zonă lipsită de formaŃiuni aciculare; b) pe o zona aciculară 

 
II.4.5. Mineralizarea matricilor colagenice cu hidroxiapatită dopată cu Mg

2+
 

Ca:P = 1,1 Ca:P = 1,66 
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Mg2+ este larg utilizat ca dopant al apetitelor din variate motive, cel mai important fiind 
coexistenŃa acestora în osul natural [19, 20]. Există mai multe metode de sinteză a compozitelor 
COL/HA dopate cu Mg2+; cele mai importante două fiind prin schimbul ionic al ionilor de Ca2+ 
cu Mg2+ sau coprecipitarea simultană a fosfaŃilor de Ca2+ şi Mg2+ corespunzători, similar sintezei 
efectuate de Yang în prezenŃa gelatinei [21]. 

Sinteza compozitelor COL/HA dopate cu Mg2+ s-a făcut pornind de la 0.05 g matrice de 
colagen obŃinută din gel de colagen nedenaturat, pur, prin imersare succesivă, timp de 24 h, în 25 
mL suspensie ce conŃine Ca(OH)2 0.4 % şi MgCl2 0.06 % la pH = 9 şi apoi peste soluŃia iniŃială s-
a adăugat 5 mL Na2HPO4

.12H2O, 6%. Se reglează pH-ul la ~ 9 şi se lasă 24h pentru maturare, 
după care materialul este uscat prin liofilizare sau în atmosferă controlată şi supus analizelor.  

Caracterizarea compozitelor se realizează din punct de vedere morfo-structural (SEM), 
compoziŃional (XRD, EDS, FT-IR şi ATD-TG) dar şi din punct de vedere al comportării termice.  

Datorită concentraŃiei foarte mici de Mg2+ utilizat în sinteza (sub 5% molare fata de Ca2+ 
şi Mg2+) în difractograma de raze X se poate evidenŃia doar HA. Confirmarea efectului de dopare 
a Mg2+ se observă doar în EDS şi FTIR. 

Spectrul EDS (figura 28) a fost înregistrat în scopul determinării calitative şi 
semicantitative a elementelor constituente. ImportanŃă deosebită revine raportului Ca:P care diferă 
de 1,67 corespunzătoare hidroxiapatitei stoechiometrice fiind de aproximativ 1,52 însă devine 
1,62 dacă se raportează (Ca+Mg)/P. Pe baza acestor rezultate semicantitative se poate considera 
că ionii de Mg2+ substituie parŃial ionii de Ca2+ conducând la obŃinerea unei apatite 
nonstoichiometrice. De asemenea compoziŃional, materialul conŃine şi urme de Cl- dar nu şi Na+. 

Spectrul infraroşu este deosebit de sugestiv prin despicarea picului de fosfat ceea ce 
denotă existenŃa a doi fosfaŃi diferiŃi (Figura 29).  
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Figura 29.  Spectrul de absorbŃie în infraroşu al compozitului COL/HA dopat cu Mg2+ 

 

II.4.6. Rezultate şi discuŃii 
Mineralizarea matricilor colagenice se poate realiza, conform schemei de mineralizare în 

două etape şi anume prin fixarea ionilor de Ca2+ pe matricea de colagen urmată de nucleerea 
(precipitarea propriu zisă a) hidroxiapatitei prin adăugarea lentă a soluŃiei de fosfat acid de sodiu 
necesar. Datorită CO2-ului atmosferic şi respectiv a carbonaŃilor din NaOH-ul utilizat la 
neutralizările intermediare se obŃine o apatită parŃial carbonatată cu o resorbabilitate îmbunătăŃită 
faŃă de hidroxiapatita pură.  

ConŃinutul de fază minerală depusă poate fi mărită prin utilizarea hidrolizatelor de 
colagen sau prin tratarea matricilor colagenice cu acid citric/citrat.  
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Se obŃin materiale care păstrează structura iniŃială a matricii nemineralizate şi anume o 
porozitate relativ ridicată şi implicit proprietăŃi mecanice relativ modeste.  

Metoda coprecipitării este o metodă ce se poate aplica de asemenea în cazul în care se 
doreşte doparea HA cu diverşi ioni, gradul de dopare fiind foarte mult influenŃat de produsul de 
solubilitate al compuşilor formaŃi precum şi de raportul iniŃial Ca:dopant.  

Ca aplicabilitate, materialele astfel obŃinute ar putea fi utilizate în scopul „umplerii” 
defectelor osoase, acolo unde nu se dezvoltă solicitări mecanice mari sau acolo unde osul existent 
poate asigura rezistenŃa mecanică necesară. 

 
II.5. Mineralizarea membranelor colagenice  
Mineralizarea membranelor colagenice s-a realizat în condiŃii similare matricilor. 

Membranele colagenice au fost imersate în suspensia de Ca(OH)2 şi ulterior în soluŃia de 
NaH2PO4. Timpii de imersare (depunere) în suspensia de Ca(OH)2 şi respectiv în soluŃia de 
NaH2PO4 este de 24 h.  

Membranele mineralizate au fost caracterizate atât din punct de vedere al morfologiei cât 
şi al compoziŃiei chimice. Dacă analizele fizico-chimice întreprinse în vederea caracterizării 
compoziŃionale au fost foarte asemănătoare (XRD, IR) cu analizele efectuate în cazul 
mineralizării matricilor colagenice pure, morfologia materialelor diferă substanŃial de acestea. 
Imaginile de microscopie electronică de baleiaj confirmă depunerea hidroxiapatitei pe suprafaŃa 
membranelor (Figura 30). Se observă o morfologie specifică de hidroxiapatită lamelară având 
grosimea de 0,5 – 2 µm şi lungimea respectiv lăŃimea lamelelor de hidroxiapatita de ≃  n.10 µm, 
unde n 1 – 9, cel mai adesea în domeniul 20 – 50 µm.  

In secŃiune transversală, se poate observa atât orientarea fibrelor colagenice şi 
dimensiunea acestora (n.100 µm) cât şi depunerea hidroxiapatitei.  

         
 

         
Figura 30. Imaginile de microscopie electronica de baleiaj înregistrate la diverse magnificări a–d) pe 

suprafaŃa membranelor e–h) în secŃiune transversala prin membrana 
 

Biocompatibilitatea membranelor mineralizate s-a realizat utilizând linia de osteosarcom 
uman MG63 proba fiind însămânŃată cu celule din linia MG63 (75.000 celule/ml) şi crescute în 
DMEM 1 ‰ glucoză suplimentat cu 10 % ser fetal bovin inactivat şi 2% penicilină, 
streptomicină şi neomicina timp de 1 săptămână. Apoi celulele cultivate pe diferitele suporturi 
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mineralizate au fost fixate cu alcool absolut timp de 10 minute şi colorate cu Hoechst (colorant 
specific pentru ADN) 10 minute, spălate cu PBS şi apoi analizate prin microscopie de 
fluorescenŃă. S-a constatat că membrana mineralizată a fost biocompatibilă cu celulele din linia 
de osteosarcom uman MG63. 

 
Figura 31. Imaginea de microscopie de fluorescenŃă înregistrată pe membrana mineralizată 

însămânŃată cu linia de osteosarcom uman MG63 
 
II.6. Mineralizarea biomimetică a matricilor colagenice 
Procesul de mineralizare are loc datorită imersării matricilor colagenice în SBF, timp 

de 168h. Ajustarea pH-ului se realizează cu tampon TRIS - tris(hidroximetil)aminometan. 
ConcentraŃiile speciilor din SBF sunt aceleaşi cu cele din plasma umană, excepŃie clorura şi 
fosfatul. ConcentraŃia mărită de fosfat este necesară pentru a conferii SBF-ului puterea de a 
mineraliza matricile colagenice.  

Imaginile SEM au fost înregistrate în secŃiune, la timpi de imersie diferiŃi. În ce 
priveşte evoluŃia conŃinutului de hidroxiapatită, aceasta creşte odată cu creşterea timpului de 
imersie. Analizând Figura 32, imaginile a – e se poate vizualiza morfologia materialelor 
compozite obŃinute prin imersie în SBF, şi mai ales, evoluŃia morfologiei materialelor; cu 
creşterea timpilor de imersie, structura materialului compozit devenind mai compactă. 

          

           

a) b) 

d) c) 
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Figura 32. Iamgini SEM înregistrate pentru compozitele COL/HA obŃinute prin imersia matricii colagenice în 

SBF, timpul de imersie fiind: a) 1, b) 4, c) 24, d) 48 , e) 72, f) 72 h, cu detaliu al cristalelor de NaCl obŃinute. 

 
Interesantă este însă, evoluŃia materialelor din punct de vedere compoziŃional. Dacă la 

timpi de imersie mici (<72h) prin microscopie electronică de baleiaj pot fi puse în evidentă doar 
particulele de HA, la timpi de imersie mai mari se pot pune clar în evidenŃă apariŃia cristalelor 
de clorură de sodiu (Figura 32f). EvidenŃierea clorurii de sodiu este posibilă pe baza morfologiei 
cubice a acesteia, aşa cum reiese din detaliul din Figura 32f.  

Procesul de mineralizare a matricilor colagenice prin imersie în SBF poate fi cuantificat 
pe baza cineticii. În acest sens, s-a determinat conŃinutul de HA depus pe matricea colagenică, 
funcŃie de timpul de imersie. Reprezentarea grafică a conŃinutului de HA funcŃie de timpul de 
imersie reprezintă curba cinetică a procesului (Figura 33) şi este deosebit de utilă în condiŃiile în 
care se doreşte obŃinerea unor compozite, cu compoziŃie prestabilită. 

Curba cinetică prezintă două zone importante: 
- prima zonă, corespunzând timpilor de imersie mici (< 72 h), reacŃia de depunere este 

rapidă; faza minerală depusă fiind hidroxiapatita pură (cristale de NACl devin vizibile doar 
la timpi de imersie >24h);  

- a doua zonă, corespunzând timpilor de imersie mari (>100 h), reacŃia de depunere este 
lentă; faza minerală depusă fiind hidroxiapatita impurificată cu urme de clorură de sodiu.  

Această cinetică însă, este similară procesului de refacere a Ńesutului osos vătămat, aşa 
cum este prezentat în (Figura 33) cu menŃiunea că timpii de celor două etape diferă 
semnificativ.  
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Figura 33. Curba cinetică corespunzătoare procesului de mineralizare a matricilor colagenice, prin imersie în SBF  

 
II.7. Mineralizarea prin imersie în SBF a cartilajului uman 

Procesul de mineralizare s-a realizat conform metodei prezentate în cazul mineralizării 
biomimetice a matricilor colagenice. 

 

 

f) e) 
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DifracŃia de raze X: Pe baza datelor de literatură [22] şi a rezultatelor de difracŃie de 
raze X componentele minerale ale septului nazal uman sunt cele corespunzătoare ionilor din 
SBF, ponderea lor fiind dată de produsul de solubilitate al fiecărui compus. Analizând 
difractograma de raze X a cartilajului (Figura 34a) se pot identifica picurile caracteristice doar 
NaCl şi Na2CO3 / NaHCO3 celălalte componente nefiind puse în evidentă datorită concentraŃiei 
şi/sau cristalinităŃii scăzute. Picul larg centrat la ~ 220 corespunde fazei cvazicristaline a fazei 
organice din cartilaj.  

Pe baza difractogramei de raze X a cartilajului mineralizat (Figura 34b) se pot distinge 
picurile specifice a HA ceea ce dovedeşte posibilitatea de mineralizare a cartilajelor. Este demn 
de menŃionat că în cazul mineralizării septului nazal picurile caracteristice ale clorurii de sodiu 
nu pot fi identificate în ciuda cristalinităŃii ridicate ale acestuia datorită concentraŃiei mult prea 
mici de NaCl. Pe baza celor două difractograme înregistrate, se poate afirma că septul nazal are 
o foarte bună afinitate pentru mineralizare.  
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Figura 34. Difractogramele de raze X ale a) septumului nazal şi b) septului nazal uman mineralizat  

 

Spectroscopia în IR cu transformată Fourier  

Spectroscopia IR (Figura 35) a fost utilizată în special în scopul caracterizării 
cartilajului şi a cartilajului mineralizat, în special din punctual de vedere al componentei 
organice. Regiunea „amprentei digitale” ale septului nazal este bogat în benzi de absorbŃie, 
aceste picuri fiind suprapuse. DiferenŃele majore existente între cele două difractograme sunt: 
prin mineralizarea cartilajului apar picurile caracteristice fosfatului din HA şi, datorită 
interacŃiilor dintre colagen şi HA unele picuri de deplasează spre roşu sau albastru. Evident 
benzile cele mai afectate sunt benzile coespunzătoare grupărilor care intervin în legarea HA pe 
matricea colagenică (cartilaj), deplasarea fiind dictată de modificarea tăriei legăturilor din aceste 
grupări funcŃionale. Astfel, picul care se deplasează cel mai mult de la 1744 cm-1 în cazul 
cartilajului şi 1638 cm-1 în cazul cartilajului mineralizat este picul corespunzător vibraŃiei de 
legăturii C=O.  
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Microscopia electronică de baleiaj 

Datorită condiŃiilor blânde de sinteză, cartilajul septului nasal îşi conservă 
morfologia ca urmare a imersiei în SBF are loc depunerea HA pe cartilaj; procesul de 
depunere fiind vizualizat prin SEM. Imaginile SEM prezentate în Figura 36a-c permit 
vizualizarea microstructurii septului nazal atât la suprafaŃă cât şi în secŃiune. În Figura 
36a cartilajul poate fi vizualizat atât la suprafaŃă cât şi în secŃiune. Pentru o mai bună 
vizualizare ale celor două zone au fost înregistrate imagini SEM la măriri de 4000x 
(Figura 36b şi c). În aceste condiŃii se poate observa ca septul nazal este un material 
compact (lipsit de pori) datorită unei structuri speciale de asamblare, în secŃiune 
transversală fibrele colagenice adoptând o structurare în formă de V (Figura 36c). 

După imersia în SBF, cartilajele au fost analizate prin microscopie electronică de 
baleiaj (Figura 36 d-h). Figurile 120d, e au fost înregistrate în zone similare figurilor 
Figura 36a şi respectiv b însă după mineralizare. Figura 36e, f au fost obŃinute la diverse 
măriri, în toate imaginile putându-se vizualiza particulele de HA depuse pe suprafaŃa 
cartilajului.  

Imaginile SEM (Figura 36g,h) au fost înregistrate în secŃiune transversală, la 
diverse măriri în scopul vizualizării particulelor de HA depuse pe fibrilele şi fibrele 
colagenice. Este de menŃionat că, datorită procesului de mineralizare la care a fost supus 
cartilajul, morfologia se modifică semnificativ, lucru evidenŃiat în imaginile SEM 
corespunzătoare Figura 36c şi h, ambele înregistrate la aceeaşi mărire.  

Figura 36i prezintă imaginea SEM a unei matrici colagenice mineralizate în 
aceleaşi condiŃii ca şi cartilajul. Comparând aceste imagini se observă că, în special 
morfologia fazei organice diferă considerabil în cele două cazuri.  

 
Figura 36. Imaginile SEM ale: a–c) sept nazal uman; d–h) sept nazal uman mineralizat prin tehnica imersiei 
în SBF; i) matrice colagenică mineralizată obŃinută prin tehnica imersiei în SBF 
 

II.7.3. DiscuŃii 
Mineralizarea cartilajului septului nazal poate fi realizat în condiŃii foarte 

asemănătoare cu cele ale diverselor forme colagenice. Ca urmare a procesului de 
mineralizare se stabilesc nişte legături electrostatice foarte puternice între faza minerală şi 
faza organică ceea ce duce la deplasarea benzii de absorbŃie IR a C=O de la 1744 la 1638 
cm−1. Datorită utilizării unui suport colagenic biomimetic (chiar natural) şi a unei metode 
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biomimetice de mineralizare a acestuia este de aşteptat ca materialul compozit obŃinut să 
prezinte proprietăŃi îmbunătăŃite din punct de vedere al biocompatibilităŃii air pe baza 
microstructurii speciale este de aşteptat ca proprietăŃile mecanice să fie superioare 
materialelor obŃinute pornind de la diverse forme colagenice. 

 

CONCLUZII GENERALE 
S-a realizat un studiu bibliografic amplu asupra biomaterialelor colagenice, 

supramoleculare, dopate şi mai ales asupra compozitelor pe bază de colagen şi 
hidroxiapatită, potenŃiale biomateriale cu aplicaŃii în implantologie şi regenerarea 
Ńesutului osos. ÎmbunătăŃirea anumitor proprietăŃi s-a realizat atât prin compoziŃie 
(îmbunătăŃirea compoziŃiei prin adăugarea unor componente precum Mg2+, F-, CO3

2-, acid 
citric) cât şi prin modul de procesare (care conduce la modificări morfologice ale 
materialului compozit; de exemplu, prin aplicarea unor câmpuri electromagnetice în 
scopul orientării structurii biomaterialului sau a modului de uscare: liofilizare sau uscare 
în atmosferă controlată). 

Partea de literatură este structurată astfel încât să ofere cititorilor noŃiunile de 
bază necesare pentru înŃelegerea atât a structurii şi compozziŃiei oaselor, pe procesul de 
osteosinteză şi de mineralizare cât şi asupra materialelor utilizate în reconstrucŃia sau 
substituŃia unor părŃi din oasele corpului, cu precădere asupra materialelor compozite pe 
bază de colagen şi hidroxiapatită. În linii mari, partea de literatură răspunde la două 
întrebări esenŃiale şi anume: 1. De ce materiale compozite utilizate în reconstrucŃia sau 
substituŃia parŃială a unor părŃi din oasele corpului şi 2. De ce în cadrul acestor materiale 
s-a ales sistemul compozit pe bază de colagen şi hidroxiapatită. Răspunsul la prima 
întrebare are la bază necesitatea crescândă de materiale utilizate pentru reconstrucŃia 
osoasă şi implantologie în timp ce, răspunsul la cea de-a doua întrebare Ńine seama de 
compoziŃia osului natural, osul fiind un remarcabil material compozit pe bază de colagen 
şi hidroxiapatită.  

De asemenea, lucrarea prezintă şi principalele noŃiuni evolutive din domeniul 
biomaterialelor utilizate în implantologie sau restauraŃii osoase dar şi perspective ale 
acestora precum şi noŃiunile de bază legate de componentele individuale ale matreialului 
compozit adică structura – proprietăŃile - metode de sinteză - aplicaŃii ale hidroxiapatitei 
şi respectiv ale colagenului. O atenŃie deosebită s-a acordat studierii literaturii de 
specialitate în ceea ce priveşte sinteza materialelor compozite.   

În partea a doua a lucrării, sunt prezentate principalele contribuŃii originale 
legate de sinteza şi caracterizarea biomaterialelor compozite pe bază de colagen şi 
hidroxiapatită.  

Dintre cele mai importante rezultate originale obŃinute menŃionăm: 
1. ÎnŃelegerea procesului de mineralizare şi stabilirea condiŃiilor de sinteză necesare 

pentru obŃinerea diverselor materiale compozite, de porozitate diferită. Astfel 
pornind de la geluri de colagen şi hidroxiapatită a fost posibilă obŃinerea 
compozitelor COLL/HA cu porozitate cuprinsă în intervalul 2 – 98% în funcŃie de 
concentraŃiile iniŃiale şi modul de uscare, în special. 

2. Au fost obŃinute diverse compozite pornind de la diverse structuri colagenice 
(geluri, matrici, membrane – filme subŃiri sau fibre) precum şi hidroxiapatită sau 
precursori de hidroxiapatită.  

3. Deşi foarte important, în literatura de specialitate există un număr restrâns de 
articole care să prezinte metode de sinteză a compozitelor pe bază de colagen şi 
hidroxiapatită în care să poată fi pus în evidenŃă un anumit grad de 
ordonare/orientare a materialului compozit. În cadrul tezei de doctorat am pus în 
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evidenŃă posibilitatea de obŃinere a structurilor orientate/ordonate prin două 
metode diferite şi anume: 
a) Datorită interacŃiei dintre diverse forme de câmp electric (câmpuri electrice 

pulsatorii, câmpuri electrice continue şi câmpuri mixte – compuse prin 
suprapunerea celor două tipuri de câmpuri prezentate anterior). În scopul 
orientării dipolilor colagenici a fost realizat un dispozitiv electronic de 
orientare a structurilor colagenice în câmp electric care poate funcŃiona în 
regim continuu şi/sau pulsator. Orientarea se realizează ca urmare a 
interacŃiilor câmp electric – dipolii moleculelor de colagen. De asemenea, 
câmpul electric aplicat intervine şi în procesul de mineralizare în vitro datorită 
piezoelectricităŃii colagenului. 

b) Datorită autoasamblării în condiŃii controlate de pH (aprox. 9) şi uscare 
suficient de lentă care să permită reorganizarea moleculelor, fibrilelor şi 
fibrelor de colagen pe parcursul uscării; 

4. De asemenea, materialele compozite cu morfologie orientată, au fost caracterizate 
din punct de vedere al gradului de orientare al fibrelor de colagen utilizând o 
metodă imagistică 2D adaptată pentru cazul imaginilor SEM înregistrate pentru 
compozitele obŃinute. Principiul determinării este foarte simplu:  

a) se alege direcŃia de orientare a fibrelor colagenice 
b) se calculează unghiul de deviere al fiecărei fibre colagenice 

c) utilizând formula 

2
2 2 2N

i=1

α +β +γ 100
D (%)=

N 90

 
  ⋅
 
 

∑  se estimează deviaŃia 

medie a fibrelor colagenice (procentual) iar gradul de orientare este: 

GO=100- D . Pe baza acestor ecuaŃii gradul de orientare al compozitului 
obŃinut prin autoasamblare şi prin orientare în câmp electric pulsator 
(0,93V/cm) sunt 97.46±0.2% şi respectiv ~ 95%.  

5. Pornind de la gelul de colagen compoziŃia materialelor compozite a fost 
îmbunătăŃită prin înglobarea în gelul de colagen a două tipuri de hidrolizat de 
colagen; rolul moleculelor de hidrolizat de colagen, fiind asemănătoare acidului 
citric deoarece hidrolizatul de colagen este obŃinut prin hidroliza colagenului, 
fiecare grupare scindată ducând la apariŃia unei grupări carboxil care induce o mai 
bună legare a HA.  

6. În cazul mineralizării fibrelor insolubile de colagen s-a confirmat posibilitatea 
mineralizării fibrelor de colagen pure (în literatura de specialitate existând păreri 
diferite, existâănd oameni de ştiinŃă care susŃin ca procesul de mineralizare are loc 
doar în prezenŃa moleculelor de adeziune sau a ionilor citrat). Mai mult, pe baza 
imaginilor SEM a fost posibilă punerea în evidenŃă a centrilor de nucleere. Pe baza 
analizei termogravimetrice s-a putut dovedi influenŃa ultrasonării asupra 
materialului compozit pe bază de colagen şi hidroxiapatită. Astfel, se poate construi 
curba de pierdere de masă a materialului compozit funcŃie de timpul de ultrasonare, 
cel mai important rezultat din acest punct de vedere fiind pierderea graduală a 
hidroxiapatitei, ultrasonarea nefiind suficient de puternică pentru îndepărtarea totală 
a hidroxiapatitei. 

7. Pornind de la diverse matrici colagenice s-a realizat minerealizarea acestora prin 
procedeul de mineralizare în doi paşi utilizat, de altfel şi în cazul fibrelor de 
colagen. Mai mult, în vederea creşterii conŃinutului de hidroxiapatită depusă 
matricile au fost pretratate cu ioni citrat şi, în scopul imitării cât mai bune a 
compoziŃiei fazei minerale din oasele naturale, precipitarea hidroxiapatitei s-a 
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realizat în prezenŃa ionilor uzual întâlniŃi în composiŃia oaselor: Mg2+, F-, CO3
2- şi 

citrat.  
8. Procesul de mineralizare a fost îmbunătăŃit prin aplicarea metodei layer by layer de 

depunere a HA pe matricile colagenice. Metoda de depunere „strat cu strat” (layer 
by layer) a fost pentru prima dată adaptată în scopul sintezei de materiale compozite 
pe bază de colagen şi hidroxiapatită. Această metodă permite obŃinerea unor 
materiale compozite cu compoziŃie prestabilită, variind în limite relativ largi 
conŃinutul de HA funcŃie de condiŃiile de lucru şi în special de numărul de „straturi” 
depuse. Fiecare strat de hidroxiapatită se obŃine prin imersarea matricilor 
colagenice/matricilor mineralizate în suspensia de Ca(OH)2 şi respectiv în soluŃia de 
NaH2PO4. Prin repetarea procedurii de precipitare în două etape se pot obŃine 
depunerea unui strat de fază minerală pe matricea colagenică.  

9. Membranele de colagen (filme subŃiri având grosimi variabile în domeniul 0,1 – 1 
mm) pot fi de asemenea mineralizaŃi confrm metodei de mineralizare în două etape. 
Este de remarcat morfologia specială a hidroxiapatitei depuse, morfologia acestuia 
fiind foarte asemănătoare cu a apatitei naturale din oasele naturale însă de 
dimensiuni mult mai mari. Ca perspective de viitor se va recurge la utilizarea unor 
componente „anormale” osului natural, cu rol de inhibitori de cristalizare, în acest 
fel încercând a obŃine dimensiuni ale particulelor de HA comparabile cu 
dimensiunea particulelor de HA din oasele naturale.   

10. Pornind de la matrici colagenice au fost obŃinute matreiale compozite pe bază de 
colagen şi hidroxiapatită prin metoda imersiei în SBF. Studiul efectuat în cazul 
mineralizării prin imersie în SBF a urmărit evoluŃia morfo-compoziŃională a 
materialului funcŃie de timpul de imersie. De asemenea pe baza datelor 
termogravimetrice a fost posibilă determinarea cineticii procesului de mineralizare 
(cinetică exponenŃială de ordinul II) şi corelarea cineticii procesului cu evoluŃia 
morfo-compoziŃionale precum şi cu procesul de osteosinteză şi mineralizare in vivo. 
Sunt de remarcat câteva aspecte ale procesului de mineralizare prin imersie în SBF:  

a) Procesul de formare a materialului compozit imită osteosinteza naturală în 
sensul că în în ambele cazuri are loc mineralizarea unui substrat colagenic 
preformat.  

b) Procesul de mineralizare are loc similar în ambele cazuri, în două etape 
decurgând cu viteze diferite. Dacă în prima etapă este vorba de o 
mineralizare rapidă, etapa a doua este lentă şi are loc restructurarea fazei 
minerale depuse. 

11. Dacă în toate cazurile precedente prezentate materialul colagenic este rezultat ca 
urmare a prelucrării dermei bovine un ultim caz de mineralizare corespunde 
mineralizării prin imersie în SBF a cartialjului recoltat în cazul operaŃiei de 
corectare a deviaŃiei de sept uman. În acest caz se poate afirma că prin procesul de 
mineralizare rezultă un material compozit cu un conŃinut de ~ 15% HA şi, datorită 
prezenŃei unor molecule de adeziune (de legătură) a fazei minerale existente în 
cartilaj interacŃiile dintre cele două faze este foarte puternică, fapt dovedit şi de 
deplasarea benzii de absorbŃie a vibraŃiei legăturii C=O din carboxilat cu ~ 100cm-1, 
mult mai mare decât în cazul mineralizării formelor colagenice sintetice. Pentru o 
mai corectă caracterizare a cartilajului uman mineralizat, în cazul tuturor analizelor 
acestea s-au înregistrat în paralel cu analiza cartilajului nemineralizat.  

12. În vederea studierii biocompatibilităŃii, au fost selectate o serie de materialele 
compozite şi analizate pe linii celulare de osteosarcom. În toate cazurile materialele 
obŃinute au prezentat o bună biocompatibilitate cu aceste linii de osteosarcom 
existând premisele testării in vivo a acestor biomateriale.  
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13. Indiferent de precursori utilizaŃi, de substratul colagenic considerat sau modul de 
procesare, obŃinerea hidroxiapatitei ca fază minerală majoritară a fost dovedită prin 
difracŃia de raze X, spectroscopia de absorbŃie în IR şi spectroscopie de raze X 
dispersivă în energie – EDX. De asemenea difracŃia de raze X a dovedit formarea 
hidroxiapatitei amorfe, asemănătoare hidroxiapatitei din oasele naturale. 
Compozitele obŃinute tratate termic se transformă în β-TCP (Figurile 37, 38), 
rezultate asemănatoare fiind obŃinute şi de Behnamghander şi colab. [23], 
intermediar având loc procesele de ardere a fazei organice şi de transformare 
(parŃială) a HA amorfe în HA cristalină.  
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Figura 37. InfluenŃa tratamentului termic asupra compozitelor de tip COL/HA 

 
14. Tipurile de compozite ce pot fi obŃinute pornind de la diversele forme colagenice şi 

analogia acestora cu osul natural, în special din punct de vedere morfo-structural 
este redată în Figura 38. Pornind de la diverse geluri de colagen s-au obŃinut diverse 
compozite colagen/hidroxiapatită atât din punct de vedere compoziŃional cât şi 
morfo-structural.  

 
Figura 38. Importanta formei colagenice asupra structurii compozitului 

 
Pornind de la geluri de colagen şi hidroxiapatită sau precursori de HA s-au obŃinut 
materiale compozite cu structură poroasă, densă sau intermediară funcŃie de modul 
de procesare, morfologia compozitului fiind puternic influenŃată de modul de 



Biomateriale compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită                Anton FICAI 

 
 

 39 

procesare şi în special de modul de uscare (Figura 39). Dacă prin liofilizarea directă 
se obŃin preferenŃial structuri poroase uscarea în aer liber duce la obŃinerea 
structurilor compacte, dense. În cazul în care se doreşte obŃinerea unor structuri cu 
porozitate intermediară se va efectua un tratament combinat ce constă în uscarea în 
atmosferă controlată urmată apoi de liofilizare. 

 
Figura 39. InfluenŃa modului de uscare asupra porozităŃii materialului 

 
Din punct de vedere al proprietăŃilor ceramice (densitate, porozitate şi absorbŃia), 
compozitele pe bază de colagen şi hidroxiapatită prezintă proprietăŃi foarte variate 
în funcŃie de ruta de procesare şi forma materialului colagenic utilizat aşa cum 
reiese din Figura 40.   
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Figura 40. ProprietăŃile ceramice ale diverselor compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită 
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15. Dimensiunea particulelor de hidroxiapatită obŃinute pe diverse substraturi 

colagenice variază de la câŃiva nm şi până la câŃiva zeci de nm. 
 
16. Ca perspective, ne propunem următoarele: 

a) în cazul mineralizării membranelor colagenice, se vor efectua studii care să 
permită reducerea dimensiunii particulelor de HA şi obŃinerea unei faze 
minerale cu morfologie cât mai similară cu cea a fazei minerale din oase şi 
asamblarea acestor membrane în scopul obŃinerii unor materiale utilizabile în 
scopuri medicale; 

b) au fost obŃinute două categorii de materiale compozite (reticulate sau nu): unele 
din materiale compozite, reticulate au fost testate in vitro din punct de vedere al 
biocompatibilităŃii lor, intenŃia noastră fiind de a le testa in vivo în scopul 
utilizării lor ca şi grefe osoase în timp ce, materialele compozite nereticulate 
obŃinute (de compoziŃii similare materialelor compozite reticulate) vor fi testate 
în scopul utilizării lor ca materiale de umplutură care să stimuleze regenerarea 
naturală a osului vătămat prin creşterea concentraŃiei de colagen şi HA. 

Utilizarea acestor sisteme compozite în vederea obŃinerii unor sisteme 
multifuncŃionale pentru eliberare controlată de diverse principii active. 
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