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1. Introducere

Sinteza sitelor moleculare MCM-41, utilizând un șablon organic și specii anorganice
de silice a atras un interes considerabil de când Mobil Corporation a descoperit procesul în
anii 1990 [1]. Acest material are o suprafață specifică mare, volum al porilor mare,
dimensiune a porilor mare și uniforma, având astfel multe aplicații în chimie [2], biologie [3],
și știința materialelor [4]. Materialul MCM-41 a atras o atenție considerabilă pentru posibile
aplicații ca adsorbant, datorită faptului că mezostructura sa asigură dimensiunea porilor
necesară pentru adsorbția moleculelor mari de gaz și lichid [5]. Acest sistem de pori bine
organizat, face ca astfel de materiale să fie candidați foarte buni pentru sinteza de noi
materiale pentru aplicații ca depozitarea hidrogenului [6], fotocataliza silice-dioxid de titan
[7], materiale biomedicale funcționalizate [8], nanoreactoare pentru sinteza nanotuburilor [9],
și captarea dioxidului de carbon gazos [10].
Oamenii de știință au încercat mai multe proceduri pentru sinteza materialelor MCM41 dintr-un precursor de siliciu. Temperatura și durata tratamentului hidrotermic, tipul
surfactantului șablon și temperatura de calcinare influențează caracteristicile suprafeței
acestui material. Un număr de studii a arătat că schimbarea condițiilor de sinteză poate
modifica diferite caracteristici morfologice, cum ar fi: sfera, bara și alte particularități ale
MCM-41 [11][12]
Aminopropiltrialcoxisilanii sunt printre cei mai frecvent utilizați precursori pentru
modificarea suprafețelor mezoporoase de silice, permițând cuplarea ulterioară a unei varietăți
de grupe funcționale, cum ar fi: izotiocianat sau clorura de sulfonil [13]. Silicea mezoporoasă
amino functionalizată joacă un rol foarte important în dezvoltarea de materiale pentru o gamă
variata de potențiale aplicații, incluzând adsorbția de ioni metalici [14], captarea și eliberarea
de proteine [15], imobilizarea enzimelor [16], eliberare de medicamente [17] și cataliza [18].
Materialele de silice mezoporoase convenționale sunt candidați promițători pentru
aplicații în eliberarea de medicamente, datorită ariei mari a suprafeței specifice (cca. 800
m2/g), aranjării mezoporilor (hexagonal sau cubic) și a dimensiunii ajustabile a porilor între
limitele de 2–15 nm. Deși capacitatea acestor materiale pentru adsorbția medicamentelor este
ridicată (aproximativ 15–30% w/w) [115][116], controlul precis asupra cineticii eliberării
medicamentelor încărcate, prin atașarea grupelor funcționale pe suprafața porilor este
problematică [117][118], și de multe ori, în timpul eliberării medicamentului, se poate
observa un efect de aruncare.
Rezultatele experimentale prezente în această teza de doctorat se axează în principal
pe optimizarea eficienței curbei de eliberare prin funcționalizarea suprafeței de silice
mezoporoasă cu diverse molecule de organosilani și testarea comparativă a materialelor
funcționalizate cu referința nefuncționalizată.

2. Sinteza materialelor mezoporoase

În acest capitol au fost tratate diversele metode de sinteză ale materialelor de tip MCM41, studiindu-se influența diferiților surfactanți asupra caracteristicilor materialului final. De
asemenea a fost studiat efectul condițiilor de reactie. În urma studiului de literatură s-a decis
folosirea unui singur tip de surfactant în sinteze, bromura de cetiltrimetilamoniu (CTAB) și
folosirea unui singur tip de precursor de siliciu, ortosilicatul de tetraetil (TEOS), această
metodă fiind gasită ca cea mai ușor reproductibilă în urma sintezelor efectuate în laborator.
Au fost studiate de asemenea posibilitățile de funcționalizare atât cu organosilani, cât și
cu diverse molecule organice, precum și grefarea materialelor obținute cu diverse tipuri de
nanoparticule (Ag, Fe, Co, Mn). Din studiul de literatură asupra condițiilor de reactie a reieșit
în principal nevoia de a proteja mediul de reacție de vaporii de apă, chiar și în urme,
moleculele de apă convertind grupările siloxanice la grupări silanolice și inactivând astfel
suprafața. Această concluzie importantă a dus la elaborarea etapelor de sinteză aferente
funcționalizărilor organice și la elaborarea unei noi metode de funcționalizare în vas închis,
mult mai rapidă și mai eficientă decât metodele clasice, laborioase, de funcționalizare în
atmosferă de gaz inert.
Literatura de specialitate relevă de asemenea câteva tipuri de materiale cu nanoparticule
grefate în pori pentru diverse tipuri de aplicații, în special pentru cataliza eterogenă. Aceste
metode de sinteză și de grefare a nanoparticulelor în porii materialului de MCM-41 au dus la
ideea de grefare de nanoparticule de Fe3O4 și de Ag, cu scopul de a îmbunătăți
comportamentul curbelor de eliberare în cazul anumitor medicamente, blocarea parțială,
controlată, a porului cu nanoparticule având un efect de echilibrare difuzională a eliberării din
sistemul de pori.

Contributii originale
2.5 Metode de caracterizare ale materialelor mezoporoase de tip MCM-41
Caracterizarea materialelor sintetizate a fost efectuată în principal prin două tehnici,
tehnica de spectroscopie FT-IR și tehnica de imagistică HR-TEM.
În spectrele IR sunt importante modificările ce apar în urma diverselor prelucrări fizice sau

-

vibraţiile de valenţă -O-H de la 3300-3400 cm-1 corelate cu ~1625 cm-1 corespund
apei legate fizic în suport, fiind suprapuse cu vibraţiile de valenţă -O-H silanolice

-

banda largă de la ~1054 cm-1 corespunde vibraţiilor de deformaţie -Si-O-Si-

-

banda largă de la ~807 cm-1 corespunde vibraţiilor de deformaţie -O-Si-O- din
tetraedrele structurii de bază.
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Figura Nr. 1 Spectre FT-IR/micro-ATR pentru MCM41 uscat la 120C respectiv la vid

Deși nu oferă informații cu privire la morfologia suprafeței, tehnica de spectroscopie FTIR este deosebit de importantă în cazul evidențierii modificărilor chimice datorate ancorării
de grupări organice pe suprafața de silice mezoporoasă. Tehnica de spectroscopie FT-IR este
o tehnică rapidă și simplă de a pune în evidență modificarea chimică a suprafeței.
În cele ce urmează sunt prezentate imaginile de analiză TEM (imagine de ansamblu şi de
detaliu) pentru: suport MCM41 referinţă și suport MCM41-APTES (suport MCM-41
funcționalizat cu grupări amino prin folosirea 3-aminopropiltrietoxisilan).

Figura nr. 2. Imagine TEM de ansamblu pentru proba 2 suport MCM referinţă

Figura nr. 3. Imagine TEM de detaliu pentru proba 2 suport MCM referinţă

Figura nr. 4. Imagine TEM de ansamblu pentru proba 8 suport MCM-APTES

Figura nr. 5. Imagine TEM de detaliu pentru proba 8 suport MCM-APTES

Concluziile în urma etapei de analiză TEM a suporturilor MCM41 de referinţă şi
funcţionalizate, sunt:
•
materialele funcţionalizate prezintă în microscopie TEM structuri de detaliu mai
difuze comparativ cu referinţa nefuncţionalizată;
•
imaginile TEM de ansamblu confirmă o morfologie preponderent granulară a
suportului;

•
concentraţia TEOS este foarte importantă şi permite obţinerea unor sisteme micro sau
nanostructurate în funcţie de concentraţia aleasă;
•
utilizarea metodelor avansate de caracterizare de tip TEM confirmă structura
hexagonală mezoporoasă pentru suportul MCM obţinut în mai multe variante experimentale.
În capitolul 2.6 sunt evidențiate potențialele aplicații practice ale materialelor sintetizate
în cadrul acestei teze de doctorat, corelat cu aplicațiile practice prezente în literatura de
specialitate și cu potențialele aplicații practice noi datorate posibilității de legare mai
puternică a substanțelor biologic active de suport, în acest fel încetinindu-se mult cinetica de
eliberare.
Principalele aplicații de interes practic ale sitelor moleculare de tip MCM-41 sunt clar
identificate în partea de studiu de literatură. Aplicațiile sunt variate și acoperă domenii de la
cataliza chimică de laborator, cataliza chimică industrială, aplicații pentru protectia mediului
prin purificarea apelor industriale, îmbunătățirea calității apei potabile, la domeniul
farmaceutic, unde aplicațiile sunt și ele variate. Aplicațiile farmaceutice merg pe două domenii
mari, unul dintre ele fiind eliberarea controlată în timp de substanțe biologic active, vizând o
îmbunătățire a biodisponibilității la substanțe active cărora le lipsește această proprietate, dar
nu numai, iar al doilea fiind îmbunătățirea sistemului de livrare al medicamentului pentru o
eliberare către organe țintă, în acest fel micșorându-se intoxicarea organismului prin
supradozarea datorată pierderii de substantă activă către organele sănătoase.
Aplicațiile materialelor de tip MCM-41 sunt foarte variate, iar funcționalizarea cu grupări
organice de cele mai multe ori extinde gama de aplicații sau îmbunătățește randamentul într-o
aplicație anume. Posibilitatea de funcționalizare cu diverse grupări organice extinde foarte mult
domeniul de aplicabilitate în domeniul catalizei chimice, fiecare tip de grupare organică nou
grefată pe suport oferind noi și noi posibilități de cataliza. De cele mai multe ori, în cazul
eliberărilor de substanțe biologic active care urmează o cinetică lentă, funcționalizarea cu
grupări organice are ca efect o încetinire a procesului de eliberare, încetinire mai pronunțată
sau mai puțin pronunțată în funcție de afinitatea substanței biologic active pentru gruparea nou
grefată, sau, în alte cazuri, gruparile nou grefate functioneaza ca o prelungire a porului marind
suprafata activa, in acest caz lungimea lantului hidrocarbonat avand un efect notabil.
In cazul sistemelor care vizeaza eliberarea catre organe tinta, data fiind natura similara a
peretilor celulari in toate organele tinta, este foarte greu pentru nano-containere sa elibereze
subtanta activa intr-un organ tinta, fara interventie din afara sistemului. De cele mai multe ori,
metoda mai simpla consta in folosirea unui factor exterior, de tip semnal, care sa declanseze
eliberarea doar in zona dorita, pentru a se evita intoxicarea organismului. Acest tip de livrare
insa nu minimizeaza supradozarea, restul de containere care nu sunt afectate de semnal
eliminandu-se din organism. De obicei acest tip de semnal exterior trebuie sa fie non-invaziv
pentru organism, pentru a nu produce un efect negativ care poate fi mai semnificativ decat
efectul pozitiv generat. De cele mai multe ori, acest tip de semnal non-invaziv este un camp
magnetic sau iradiere cu lumina de o anumita lungime de unda, de obicei de intensitate mica
sau medie. In cazul folosirii de lumina UV, de obicei factorul penetrare a semnalului prin piele
poate fi important, de aceea acest tip de semnal este de obicei util la organe tinta aflate aproape
de piele.

Folosirea unui semnal de tip camp magnetic implica de obicei folosirea unor materiale
sensibile la un camp magnetic. Sitele moleculare de tip MCM-41 nu sunt magnetice si nici nu
poseda proprietati magnetice, dar pot primi acest tip de proprietati prin insertia de nanoparticule magnetice (Fe3O4, FeCo2O4) in porii materialului, in acest fel „sacrificand” o parte
din volumul porului pentru a dota noul material nu proprietati magnetice. Proprietatile
magnetice sunt la fel de utile si in purificarea apelor, permitand recuperarea usoara a
materialului zeolitic si regenerarea sau refolosirea acestuia dupa un proces de purificare.

3. Cap III Sinteze de MCM-41
3.1 Sinteze MCM-41 cu diverse tipuri de surfactant

In cadrul acestei teze de doctorat au fost sintetizate materiale MCM-41 in diverse
moduri, cu diverse tipuri de surfactant. Pe post de surfactant au fost utilizati surfactanti ionici,
clorura de cetiltrimetilamoniu (CTAC), bromura de cetiltrimetilamoniu (CTAB), lauril sulfat
de sodiu, surfactanti non-ionici, cum ar fi TWEEN-80, hexadecilamina (HDA),
octadecilamina (ODA). A fost utilizata si o gama variata de precursori de silice, cum ar fi
tetraetilortosilicatul (TEOS), SiO2 amorf (silicagel mesh size 60-200, sigma aldrich, silicagel
sfere mojarat fin), silicat de sodiu solutie in diverse concentratii. S-a optat pentru studiile
ulterioare folosirea CTAB pe post de surfactant si a TEOS pe post de sursa de silice datorita
reproductibilitatii mai ridicate a caracteristicilor materialului final rezultat.

3.2 Functionalizarea primara cu SiCl4 si TEOS, functionalizare secundara cu PABA

Funcţionalizarea primară a materialului mezoporos are rolul de a crea centri activi cu
reactivitate mare, ce pot fi funcţionalizaţi ulterior cu o moleculă ambidentă. Pentru scopul
urmărit – realizarea unei suprafeţe funcţionalizate cu grupări amino pentru fixarea substanţei
active prin adsorbţie – s-a considerat că este mai eficientă folosirea unor molecule mici, cu
capacitate mult mai mare de acoperire a suprafeţei. Un aspect semnificativ îl constituie
toxicitatea compuşilor de funcţionalizare, pentru a asigura posibilitatea utilizării produselor
obţinute în domeniul farmaceutic.
Alegerea SiCl4 respectiv TEOS drept compuşi de funcţionalizare primară s-a bazat pe
reactivitatea ridicată şi capacitatea mare de acoperire a suprafeţei, prin generarea a câte 3
grupări funcţionalizabile secundar pentru fiecare punct de legare de suprafaţă.
Analiza IR se efectuează cât mai rapid pentru evitarea hidrolizării grupărilor active de
către urmele de apă atmosferice, varianta SiCl4 este mult mai sensibilă la apă, hidroliza fiind
semnificativă la mojararea prealabilă a probei.

Spectrele IR obţinute arată apariţia unor picuri suplimentare în spectrul IR, comparativ
cu martorul nefuncţionalizat (Figura Nr. 6), 2978 cm-1 şi 2930cm-1 corespunzând vibraţiilor de
valneţă C-H din grupări alifatice, iar 1392cm-1 fiind atribuit vibraţiilor de deformaţie simetrice
ale grupării CH3. Spectrul compusului funcţionalizat cu SiCl4 arată însă o hidroliză avansată a
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Figura Nr. 6. Spectrele FT-IR ale materialului funcţionalizat TEOS şi SiCl4, comparativ cu suportul

Funcţionalizarea secundară a fost realizată cu acid para-aminobenzoic, compus ce a
fost ales datorită moleculei mici (asigură un grad de acoperire mai mare), legării uşoare prin
legătură esterică ce permite obţinerea grupării active terminale de tip amino. Datorită polarităţii
mari a moleculei, compusul este solubil în solvenţi polari, pentru funcţionalizare fiind utilizat
acetatul de etil.
O caracteristică importantă a moleculei PABA este toxicitatea scăzută şi
compatibilitatea cu sistemele biologice, compusul fiind utilizat în mod curent în suplimente
alimentare.
Analiza IR a fost realizată după o spălare repetată cu metanol a masei de reacţie, pentru
îndepărtarea urmelor de PABA nereacţionat.
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Figura Nr. 7. Spectrele FT-IR ale materialului funcţionalizat secundar TEOS, comparativ cu suportul şi
funcţionalizare primară cu TEOS şi SiCl4.
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Figura Nr. 7 - 3002cm-1, specific C-H aromatic, 1705 cm-1, specific grupării C=O),
comparativ cu martorul nefuncţionalizat şi funcţionalizat primar, fapt de confirmă realizarea

cu succes a funcţionalizării. De asemenea, dispariţia benzii largi caracteristice –OH din acidul
carboxilic, observabilă în substanţa de referinţă la sub 3300cm-1, arată că aceasta a fost blocată
în legătura esterică. Pentru varianta SiCl4 se constată o funcţionalizare slabă, varianta de
funcţionalizare primară TEOS fiind mult mai eficientă. Ca urmare, funcţionalizările de tip
PABA se vor realiza prin varianta TEOS de funcţionalizare primară.
3.3 Sinteze de compozite zeolit / nanoparticule Fe3O4 , zeolit/nanoparticule Ag
funcţionalizate polar şi nepolar, la diferite grade de încărcare
Nanoparticulele de ferită funcţionalizate cu grupări amino au fost obţinute direct în
interiorul porilor materialului zeolitic. În această etapă au fost sintetizate şi testate materiale cu
suport zeolitic nefuncţionalizat şi ferită funcţionalizată, urmând să se evidenţieze în etapele
ulterioare efectul funcţionalizării ambelor suprafeţe.
Funcţionalizarea a fost realizată cu acid para-aminobenzoic respectiv acid paraaminobenzensulfonic, compuşi ce asigură un grad de acoperire mare prin dimensiunea
moleculară mică şi permit formarea unei suprafeţe externe funcţionalizate amino.
O caracteristică importantă a moleculelor PABA şi AABS este toxicitatea scăzută şi
compatibilitatea cu sistemele biologice.
Gradul de încărcare cu ferită a fost stabilit din analiza comportării în câmp magnetic, astfel
sub valoarea de 0.5 s-au obţinut suspensii ce se separau magnetic în timp îndelungat necesitând
centrifugare, iar peste valoarea 1.5 deşi comportarea în câmp magnetic este foarte bună, se
estompează contribuţia matricii zeolitice la fenomenele de adsorbţie-desorbţie.
Materialele compozite astfel obţinute prezintă avantajul eliminării etapelor laborioase de
centrifugare, prin separare magnetică. Ca aplicaţii, orientarea în câmp magnetic a materialelor
obţinute permite dirijarea acţiunii prin intermediul câmpului magnetic extern, fapt ce poate fi
exploatat în livrarea substanţei active direct în zona afectată.
Materialele obţinute au culoare brun-roşcată şi au fost utilizate în etapele ulterioare prin
încărcare cu compus biologic activ – în această etapă a fost utilizată cefepima datorită
posibilităţii corelării datelor obţinute cu datele experimentale ale etapelor anterioare de studiu.
Din punct de vedere al modelului structural, se poate considera că la grade rezonabile de
încărcare cu ferită, nanoparticulele funcţionalizate se formează în cea mai mare parte în porii
structurii zeolitice, fapt ce poate conduce la îmbunătăţirea caracteristicilor de eliberare lentă a
compusului activ datorită limitării pierderii de substanţă activă în zone inaccesibile sau limitate
difuzional (Figura Nr. 8).

Silice

Figura Nr. 8 Modelul sistemului silice mezoporoasa - cefepimă în prezenţa şi în absenţa nanoparticulelor
de ferită.

Analiza IR a materialelor compozite obţinute fost realizată după spălare repetată cu etanol şi
apă a masei de reacţie, pentru îndepărtarea reactanţilor şi a urmelor de PABA (respectiv AABS)
nereacţionat.
Spectrele IR obţinute arată apariţia maximelor de absorbţie (Figura Nr. 87) 550 cm -1,
specific feritei, 1050 cm-1 specific zeolitului şi 1705 cm-1, specific grupării C=O, comparativ
cu martorul fără grefare de ferită, fapt de confirmă obţinerea nanoparticulelor de ferită. De
asemenea, se observă corelarea intensităţii benzilor de absorbţie specifice cu gradul de
încărcare a materialului zeolitic cu ferită funcţionalizată PABA.
Pentru varianta AABS de funcţionalizare a nanoparticulelor de ferită, se observă
(Figura Nr. 88) elementele similare, 550 cm-1, specific feritei, 1050 cm-1 specific zeolitului şi
1705 cm-1, precum şi elementele specifice funcţionalizării.
De asemenea, se observă pentru ambele variante de funcţionalizare a feritei, picurile
largi specifice grupării amino în zona 3500 – 3400 cm-1 a spectrului IR.
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Figura Nr. 9 Spectrele FT-IR ale materialului cu ferită funcţionalizată PABA.
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Figura Nr. 10 Spectrele FT-IR ale materialului cu ferită funcţionalizată AABS.

Formarea nanoparticulelor de ferită a fost evidenţiată (Figura Nr. 11) prin rularea unui
experiment fără material zeolitic, dispersarea în apă a nanoparticulelor de ferită, urmată de
purificare, precipitare şi uscare, materialul obţinut fiind supus analizei de difracţie cu radiaţii
X cu ajutorul unui difractometru Rigaku Ultima IV.

Studiul de grefare a nanoparticulelor în interiorul reţelei zeolitice a fost continuat cu
nanoparticule de argint funcţionalizate PABA. Argintul a fost selectat datorită caracteristicilor
bactericide a ionilor de argint, nanoparticulele funcţionând ca un sistem de eliberare lentă a
acestor ioni în mediu. Dezavantajul folosirii argintului comparativ cu ferita, este legat de
revenirea la etapele de centrifugare, prin faptul că argintul nu interacţionează magnetic (fiind
diamagnetic). O altă problemă a acestui tip de material este formarea unor dispersii foarte fine în
apă, greu de separat, problemă ce afectează şi trasarea curbelor de desorbţie. Gradul de încărcare
a suportului zeolitic cu nanoparticule de argint a fost 20:100w/w, fiind necesar un studiu ulterior
pentru evidenţierea gradului optim de încărcare. Ca şi în cazul feritei, metoda este aplicabilă atât
materialului zeolitic funcţionalizat cât şi celui nefuncţionalizat. Ca agent reducător a fost folosit
sulfatul de hidrazină, ce conduce la obţinerea nanoparticulelor de Ag în mediu bazic.
Produsul compozit final este de culoare cenuşie-verzuie iar dispersia fină formată în apă
prezintă culoare gălbuie, caracteristică nanoparticulelor de argint. Utilizarea PABA ca material
de anvelopare pentru nanoparticulele de argint are la bază biocompatibilitatea şi obţinerea unui
shell exterior de tip amino. În etapele ulterioare vor fi testate grade de încărcare mai reduse,
precum şi alte variante experimentale, în vederea eliminării componentei dispersate.

Figura Nr. 11 Spectrul XRD al nanoparticulelor de ferită, comparativ cu un spectru de referinţă i

3.3
Functionalizare MCM-41 cu APTMS respectiv APTES in diverse conditii de
reactie si studiul efectelor produse de conditiile de reactie asupra materialului final

Aşa cum rezultă din studiile anterioare, metoda cea mai eficientă de grefare a grupărilor
amino (indiferent de diferitele tipuri de reacţie testate) s-a dovedit a fi varianta în vas închis, în
mediu complet anhidru, la presiune şi temperatură. De asemenea, reactivul de funcţionalizare
amino cu eficienţa cea mai ridicată, a fost APTMS (3-aminopropil trimetoxi silan). În acest
context, a fost realizat un studiu pentru determinarea temperaturii optime de funcţionalizare, în
vederea definitivării metodologiei de lucru, folosind MCM 41 ca suport.
Operaţional, această metodă de sinteză (în fază lichidă sub presiune) este semnificativ mai
simplă comparativ cu varianta de funcţionalizare în fază gazoasă, ce implică aducerea
reactivului în fază de vapori (fără descompunere semnificativă), controlul permanent al
concentraţiei acestuia în amestecul gazos, controlul riguros al temperaraturii de reacţie şi un
consum mare de gaz inert. Precauţiile necesare pentru sinteza în fază lichidă sub presiune
vizează etanşeitatea sistemului, activarea suportului zeolitic înaintea reacţiei de
funcţionalizare, asigurarea unui mediu de reacţie complet anhidru şi controlul temperaturii.
Dezavantajele metodei sunt legate de operarea discontinuă şi de preţul ridicat al agentului de
funcţionalizare (aplicabile şi pentru sinteza în fază gazoasă).
Studiul de funcţionalizare a pornit de la premiza unei influenţe favorabile a temperaturii
asupra gradului de acoperire amino a suprafeţei, dar temperaturile prea ridicate pot conduce la
reacţii între moleculele reactantului sau la o dezvoltare dendritică prin condensări succesive
între moleculele reactantului, cu implicaţii semnificative asupra suprafeţei specifice. Ca
temperaturi de lucru, a fost ales un domeniu fezabil: 60, 80, 100 şi 120oC, la temperaturi mai
mari existând riscul spargerii vaselor de funcţionalizare. Pentru estimarea gradului de acoperire
amino a fost pusă la punct o metodă FT-IR, bazată pe raportul între maximul de absorbţie în
IR al materialului zeolitic şi maximul de absorbţie al grupării amino (similar se poate utiliza
semnalul grupelor –CH2– ale restului propil difuncţionalizat).
Problematica estimării gradului de acoperire al suprafeţei este relativ controversată în
literatura de specialitate, cele mai multe studii folosind o tehnică bazată pe spectrometria UV,
ce pleacă de la premiza utilizării unui reactant specific pentru legarea de gruparea amino şi
estimarea diferenţei de concentraţie faţă de cea iniţială, după un timp considerat suficient
pentru perfectarea reacţiei, prin metoda UV.
Se poate concluziona că metoda UV prezintă avantaje (rapiditate, preţ redus,
instrumentaţie de laborator simplă) şi dezavantaje semnificative. Ca urmare a fost elaborată o

metodă FT-IR bazată pe rapoarte între benzile de absorbţie specifice zeolitului respectiv
aminei, metodă ce are avantajul punerii în evidenţă a grupărilor amino din tot volumul
materialului mezoporos funcţionalizat.
Spectrele IR comparative ale suportului MCM41 funcţionalizat în fază lichidă, la cele 4
temperaturi (Figura nr. 12), permit evidenţierea benzilor de absorbţie caracteristice ale
grupărilor -CH2- (2926 respectiv 2859 cm-1) şi -NH2 (3354 respectiv 3286 cm-1), precum şi
modificarea semnificativă a regiunii de amprentă digitală a spectrului, corespunzătoare
ansamblului de vibraţii de deformaţie (2000 – 500 cm-1). Deplasarea numerelor de undă
corespunzătoare maximelor de absorbţie pentru legăturile Si – O (1058 cm-1) din matricea
MCM41 la valori de 1004 cm-1 în materialele funcţionalizate, demonstrează modificarea
suprafeţei prin legarea covalentă a linker-ului propilaminosilil din APTMS, respectiv
modificarea vibraţiei fundamentale prin cuplarea vibraţională datorată vecinătăţii semnificativ
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Figura nr. 12. Spectrele comparative ale suportului MCM41 funcţionalizat şi nefuncţionalizat.
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Se observă de asemenea, prezenţa benzilor de absorbţie specifice vibraţiilor de valenţă
şi de deformaţie specifice restului propilaminosilil în toate spectrele materialelor
funcţionalizate în fază lichidă, sub presiune, la toate cele 4 temperaturi de lucru.
Caracterizarea celor două serii de compozite finale, prin FT-IR, evidenţiază benzile de
absorbţie specifice ale celor doi compuşi activi folosiţi (ceftriaxonă şi ibuprofen), pentru toate
temperaturile de obţinere a materialului mezoporos funcţionalizat, fapt ce demonstrează
depunerea eficientă prin adsorbţie a acestora pe suport.
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Figura nr. 13. Profile de desorbţie pentru ceftriaxonă, pentru suport funcţionalizat amino în
fază lichidă la 60, 80, 100 şi 120oC.

Analiza profilelor de desorbţie (Figura nr. 13) evidenţiază mai multe particularităţi în
ceea ce priveşte panta diverselor zone şi punctul de schimbare de pantă:


toate profilele corespund unei eliberări lente a compusului activ, funcţionalizarea
amino fiind eficientă pentru toate cele 4 variante de lucru;



pentru toate profilele se observă schimbarea de pantă în intervalul 15 – 35 minute;



schimbarea de pantă este un fenomen normal, observat în studiile anterioare, fiind
pus pe seama desorbţiei complete a compusului activ care a fost depus peste
capacitatea maximă de adsorbţie a suprafeţei zeolitice (preponderent în afara
porilor), şi trecerii la desorbţia mai lentă din pori (este util pentru obţinerea unui
material ce desoarbe rapid o parte din compusul activ – pentru o acţiune imediată
vizând rezolvarea problemei acute, urmată de o desorbţie lentă ce menţine o
concentraţie suficient de ridicată a compusului activ pentru un timp mult mai
îndelungat);



gruparea profilelor de desorbţie în 2 categorii: 60, 80oC şi 100, 120 oC este
semnificativă şi a fost pusă pe seama blocării parţiale a porilor materialului zeolitic
prin reacţii nedorite de ramificare dendritică;



ramificarea dendritică, presupusă pentru profilele 100, 120 oC, păstrează totuşi un
profil de eliberare lentă datorită suprafeţei active mari;



la 120 oC se observă o modificare semnificativă a alurei zonei de schimbare de
pantă, fapt asociat cu o blocare avansată a porilor materialului zeolitic;



plasarea punctului de schimbare de pantă la timpi şi concentraţii mai mici, implică
o suprafaţă activă mai mare a suportului zeolitic funcţionalizat; din acest punct de
vedere funcţionalizarea la 60oC este semnificativ mai eficientă;



varianta de funcţionalizare la 80oC prezintă un punct de schimbare de pantă la o
concentraţie semnificativ mai mare comparativ cu 60oC (reacţii de tip dendritic),
urmat de o pantă mai mică pentru profilul final de desorbţie (element util practic);
acest fapt poate fi pus pe seama unei reduceri mici a suprafeţei porilor prin reacţii
de tip dendritic (ramificarea dendritică duce însă şi la o creştere a suprafeţei
specifice), care are ca efect global o creştere a suprafeţei specifice în pori şi un profil
mai lent de desorbţie;



pantele finale pentru toate materialele folosite sunt relativ apropiate, fapt ce arată
că acestea pot fi utilizate pentru o eliberare lentă a ceftriaxonei;

în concluzie, pentru studiile ulterioare se vor folosi temperaturi de funcţionalizare de
maxim 80oC.
3.5 Studiul funcţionalizării cu 3-aminopropil trimetilsilan în prezenţa şi absenţa
nanoparticulelor funcţionalizate grefate

Continuarea seriei de experimente cu nanoparticule de ferită grefate pe suport zeolitic,
folosind zeolitul funcţionalizat amino, implică optimizarea metodei de sinteză a suportului

funcţionalizat APTMS (3-aminopropil trimetoxi silan). În acest sens, a fost elaborată o nouă
metodă de sinteză ce implică efectuarea reacţiei de funcţionalizare în vas închis, sub presiune.
Această metodă este importantă datorită realizării unei fucţionalizări de tip amino
semnificativ mai eficiente, prin legarea unui număr mult mai mare de grupări –OH siloxanice.
Ca şi pentru testele realizate anterior, este esenţială respectarea cu stricteţe a condiţiilor
anhidre de reacţie, în vederea evitării hidrolizei APTMS.
Această structură a materialului nanocompozit îi oferă calităţi unice de adsorbţie a
moleculelor cu polaritate mare, de orientare în câmp magnetic, de blocare parţială a suprafeţei
interne a porilor, din care eliberarea compusului activ are loc foarte lent (având în vedere că
pentru compusul eliberat la timp mai mare de 24 de ore eficienţa terapeutică este nulă).
Orientarea în câmp magnetic prezintă un dublu avantaj:
-

din punct de vedere sintetic manipularea produşilor de reacţie este mult mai facilă,
operaţiile de filtrare, centrifugare, decantare, fiind înlocuite cu separarea magnetică
rapidă;

-

din punct de vedere al acţiunii compusului activ, câmpul magnetic aplicat în diferite
zone ale organismului permite reţinerea structurilor nanocompozite, respectiv
direcţionarea acţiunii compusului activ. Acest fapt ar conduce la utilizarea unor
concentraţii semnificativ mai mici pentru acelaşi efect, comparativ cu tratamentul
tradiţional.
3.6 Functionalizare a materialui MCM-41 cu SiCl4 si a materialului MCM-41APTMS, MCM-41-APTES cu SiCl4
Gradul de funcţionalizare este dependent de accesul steric al reactantului precum şi de

volumul grupelor funcţionalizate. Este de aşteptat ca grupările mari, cu structură neliniară, să
împiedice accesul reactantului la grupările silanolice din imediată vecinătate; de asemenea
tetraclorura de siliciu poate funcţionaliza mai multe grupări silanolice simultan (2 sau 3),
reducând numărul final de centrii activi.
Pentru spectrele compuşilor derivatizaţi cu SiCl4, se observă apariţia benzii ~696 cm-1
corespunzătoare vibraţiilor de deformaţie Si-Cl3. Compuşii fiind instabili în aer, se constată
dispariţia rapidă a acestei benzi spectrale în timp, datorită hidrolizei.
În urma analizei modalităţilor de funcţionalizare a suportului zeolitic, s-a constatat că
variantele de funcţionalizare în fază lichidă prezintă o serie de inconveniente, în special în

ceea ca priveşte prelucrarea masei de reacţie şi contactul cu aerul a produşilor intermediari
reactivi.
În cadrul activităţii de optimizare a metodelor de sinteză a zeoliţilor, pentru facilitarea
reacţiilor de funcţionalizare a materialului zeolitic, precum şi pentru grefarea grupărilor
amino şi a unor noi sisteme linker, a fost pus la punct şi testat un montaj experimental
pentru operare în fază gazoasă sub vid (Figura nr. 14), având prevăzută posibilitatea purjării
cu gaz inert (He).

Figura nr. 14. Schema montajului experimental pentru operare în fază gazoasă sub vid.

Montajul este format dintr-un tub central în care este introdus materialul zeolitic între
două frite ceramice. Substanţele folosite pentru funcţionalizare sunt introduse (succesiv) în
balonul cu fund rotund, conectat la He, cu posibilitatea monitorizării continue a presiunii,
şi cu posibilităţi de încălzire. Compuşii de funcţionalizare sunt trecuţi în tubul central în
fază de vapori, iar excesul de reactiv este reţinut pe filtrul montat înaintea pompei de vid.

4. Cap IV Depunerea de substante biologic active pe divesele tipuri de suport
sintetizate

4.1 Depunerea de cefepima pe diverse tipuri de suport si caracterizarea
ansamblului suport ligand
În toate variantele de lucru a fost folosită adsorbţia cu evaporarea solventului, soluţie
ce a fost confirmată anterior ca fiind mai eficientă, solventul utilizat a fost alcoolul metilic
de puritate HPLC. Pentru facilitarea adsorbţiei cefepimei pe suport, operaţia de evaporare
a solventului a fost repetată.

Analiza IR a fost realizată după îndepărtarea completă a solventului de depunere a
compusului activ. Se poate observa în spectru apariţia benzilor de absorbţie specifice cefepimei
şi absenţa picurilor solventului de depunere, ca urmare se poate considera că operaţia a fost
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realizată cu succes (Figura nr. 15).
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Figura nr. 15. Spectrele comparative ale tuturor compuşilor din diferitele faze de obţinere a materialului
final.

Trasarea curbelor de desorbţie a avut drept scop evidenţierea calităţii depunerii de
cefepimă, prin folosirea pompei şi detectorului unui sistem HPLC.
Datele de desorbţie arată o alură asemănătoare pentru cele două tipuri de materiale,
fiind apropiate şi de curba pentru materialul nefuncţionalizat, pentru acelaşi grad de încărcare
a suprafeţei. Această constatare poate fi pusă pe seama puterii mari de solvatare a solventului
de desorbţie (apa), în raport cu toate componentele celor 3 sisteme considerate, fapt ce

diminuează importanţa fenomenelor superficiale de adsorbţie-desorbţie, comparatic cu viteza
de difuziune prin pori.
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Figura nr. 16. Curba de desorbţie (concentraţie în mg/100ml - timp) pentru sistemul MCM41/SiCl4/PABA
– cefepim.

4.2 Depunerea de cefalosporine pe suportul funcţionalizat la diverse grade de încărcare şi
caracterizarea ansamblului suport-ligand

Pentru studiile de legare chimică nedistructivă a fost ales un prim compus – cefepima
– substanţă activă de tip betalactamic de generaţia a-IV-a . Structura chimică a acesteia permite
utilizarea mai multor grupări drept punct de legare nedistructivă (-NH2, -NH-, -COOH), însă
cea mai accesibilă variantă constă în funcţionalizarea grupării –COOH. Esenţial în alegerea
grupării de legare este echilibrul între capacitatea de hidroliză (chimică sau enzimatică) a
legăturii în zona target şi stabilitatea chimică şi termică a acesteria, precum şi posibilitatea
efectuării reacţiei în condiţii cât mai blânde pentru evitarea degradării compusului activ. Un alt
aspect important este evitarea formării unor compuşi toxici la desfacerea legăturii în organism,
la momentul eliberării efective a compusului activ.
Alegerea grupării -COOH are la bază capacitatea de hidroliză enzimatică, în tubul
digestiv a legăturii formate, fapt ce permite şi obţinerea unor rate de absorbţie intestinală mai
ridicate. De asemenea, alegerea acestei grupări a avut la bază multiplele studii din literatura de
specialitate privind cefuroxima axetil şi avantajele oferite de funcţionalizarea grupării –COOH.

Modelarea moleculară a fost utilizată pentru evidenţierea caracteristicilor produsului final de
cuplare (Figura nr. 17), observându-se distribuţia spaţială de sarcină specifică moleculei de lucru
precum şi efectul introducerii linker-ului cu 6 atomi de carbon, ce distanţează molecula cefepimei
la aproximativ 10Å de suprafaţa mezoporoasă. O distanţă mică faţă de suprafaţă permite apariţia
unor interacţii între aceasta şi molecula substanţei active, fapt ce va conduce la dificultăţi în
procesul de eliberare. De asemenea, hidroliza grupării de fixare presupune accesul reactantului
în zona de legare, iar în absenţa sistemului linker reacţia poate fi mult întârziată.
Datorită faptului că mecanismul de eliberare presupus este enzimatic, este posibil ca
sistemul linker să necesite o distanţă mai mare faţă de suportul zeolitic, caz în care se va opta
pentru o moleculă cu mai mulţi atomi de carbon.

Figura nr. 17. Modelul spaţial de cuplare nedistructivă a cefepimei

În concluzie, sistemul de 4 etape de reacţie propus, va permite cuplarea chimică prin
legătură covalentă a compusului biologic activ în condiţiile păstrării structurii iniţiale
(reactivitatea compusului bromurat şi condiţiile blânde de reacţie permit cuplarea fără
degradare a moleculei de substanţă activă), iar mecanismul de eliberare nu implică produşi
secundari cu potenţial toxic. Testele preliminare vor conduce la optimizarea parametrilor de
lucru, iar testele de desorbţie, ce vor implica medii de desorbţie cu caracteristici chimice

apropiate de mediul biologic, vor evidenţia condiţiile necesare pentru eliberarea substanţei
active. De asemenea, modelarea ansamblului linker-substanţă activă, evidenţiază posibilitatea
obţinerii unei distanţe suficient de mari între suprafaţa mezoporoasă şi molecula substanţei
active.
4.4 Depunerea de vitamina C, oxacilina si paracetamol pe diverse tipuri de suport si
caracterizarea ansamblului suport ligand

Pentru evidenţierea calităţii depunerii prin adsorbţie a vitaminei C, paracetamolului
respectiv oxacilinei, au fost trasate curbele de desorbţie la gradul de încărcare 30 : 100 w/w. Se
constată o desorbţie lentă a compuşilor, în ambele variante experimentale – funcţionalizare în
fază lichidă respectiv gazoasă, cu modificare de pantă. Pentru toţi compuşii folosiţi a fost
necesară trasarea dreptelor de etalonare, pentru utilizarea parametrilor de regresie liniară în
calculele cantitative, datele cantitative fiind detaliate în paragraful următor. Experimentele de
desorbţie au fost realizate în condiţii similare cu toate testele de acest tip, folosind sistemul
HPLC modificat, cu achiziţie de date simultană pe 5 lungimi de undă.
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Figura nr. 18. Profile de desorbţie pentru vitamina C pentru suport nefuncţionalizat respectiv
funcţionalizat amino în fază gazoasă şi lichidă.
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Figura nr. 19. Profile de desorbţie pentru paracetamol pentru suport nefuncţionalizat respectiv
funcţionalizat amino în fază gazoasă şi lichidă.
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Figura nr. 20. Profile de desorbţie pentru oxacilină pentru suport nefuncţionalizat respectiv
funcţionalizat amino în fază gazoasă şi lichidă.

Analiza comparativă a profilelor de desorbţie pentru vitamina C, paracetamol şi oxacilină,
pentru suport nefuncţionalizat respectiv funcţionalizat amino în cele 2 variante descrise,

permite evidenţierea desorbţiei lente a compusului în toate cazurile, evidenţiindu-se
următoarele concluzii:


desorbţia lentă demonstrează eficienţa funcţionalizării amino pentru eliberarea lentă
a compusului activ, acesta fiind fixat prin adsorbţie datorită legăturilor de hidrogen
formate între grupările –OH sau –NH2 ale compusului activ şi grupările –OH ale
suportului mezoporos respectiv grupările –NH2 ale suprafeţei funcţionalizate
APTMS;



profilul de desorbţie pentru materialul funcţionalizat APTMS în fază gazoasă
prezintă o pantă semnificativ mai accentuată, fapt pus pe seama unei funcţionalizări
mai scăzute a suprafeţei (confirmat şi din studiul IR), ce are ca efect desorbţie mai
rapidă a compusului activ;



profilul de referinţă nefuncţionalizat implică o interacţie mai puternică cu grupările
–OH silanolice, respectiv un profil de desorbţie cu pantă mai mică.

4.5 Studiul comparativ al interacţiei suport ligand pentru mai multe substanţe active,
prin trasarea curbelor de desorbţie la intervale de timp mari

Spectrele comparative ale materialelor funcţionalizate amino, încărcate 30% cu vitamina
C, paracetamol respectiv oxacilina, respectiv ale materialelor intermediare şi de referinţă,
permit evidenţierea particularităţilor structurale specifice:


benzile de absorbţie caracteristice ale grupărilor -CH2- (2929 respectiv 2863 cm-1)
şi -NH2 (3363 respectiv 3295 cm-1) pentru suportul funcţionalizat amino;



ansamblul de benzi caracteristice ale vitaminei C (Figura nr. 23): 1753, 1655, 1313
şi 1111 cm-1;



ansamblul de benzi caracteristice ale paracetamolului (Figura nr. 21): 1652, 1610,
1564, 1506 şi 1441 cm-1; ansamblul de benzi caracteristice ale oxacilinei (



Figura nr. 22): 1758, 1647, 1601 şi 1557 cm-1;



lărgirea benzilor compusului activ comparativ cu referinţa, pentru toţi compuşii
folosiţi, apare ca o consecinţă a interacţiei vibraţionale cu suportul funcţionalizat
solid.
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Figura nr. 22. Spectrele comparative ale suportului MCM41 funcţionalizat, nefuncţionalizat
şi cu substanţă activă depusă, pentru oxacilină.
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Figura nr. 21. Spectrele comparative ale suportului MCM41 funcţionalizat, nefuncţionalizat
şi cu substanţă activă depusă, pentru paracetamol.
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Figura nr. 23. Spectrele comparative ale suportului MCM41 funcţionalizat, nefuncţionalizat
şi cu substanţă activă depusă, pentru vitamina C.

Spectrele comparative ale materialelor funcţionalizate amino, încărcate 30% cu
vitamina C, paracetamol respectiv oxacilina evidenţiază încărcarea materialului compozit cu
compusul bioactiv, fără degradarea acestuia, precum şi interacţia mai pronunţată cu suprafaţa
funcţionalizată amino pentru funcţionalizarea APTMS în fază lichidă, sub presiune.
Studiul de desorbţie pe termen lung pentru vitamina C, paracetamol respectiv oxacilină,
a impus obţinerea profilului de desorbţie la gradul de încărcare 30 : 100 w/w şi intervale de
timp mai mai de 8 ore. Se constată o desorbţie lentă a compuşilor, în ambele variante
experimentale – funcţionalizare în fază lichidă respectiv gazoasă, cu modificare de pantă.
Experimentele de desorbţie au fost realizate în condiţii similare cu toate testele de acest tip,
folosind sistemul HPLC modificat, cu achiziţie de date simultană pe 5 lungimi de undă.
Profilul de desorbţie la timp mare păstrează caracteristicile constatate la timp mic,
concentraţiile finale pentru suportul nefuncţionalizat fiind mai mici decât cele pentru suportul
funcţionalizat amino în fază lichidă şi gazoasă. Trasarea curbelor de desorbţie s-a realizat cu
ajutorul etalonărilor realizate pentru toţi compuşii consideraţi.
Utilizarea timpilor mari de desorbţie prezintă avantajul obţinerii unei imagini de
ansamblu privind desorbţia compusului activ. Timpul de desorbţie folosit a fost de 10 ore, fiind

corelat cu timpul de tranzit al alimentelor în organism, utilizarea unor timpi mai mari nefiind
utilă pentru substanţe destinate administrării orale. Rezultatele experimentale confirmă o
eliberare lentă a compusului activ, precum şi o acoperire amino a suprafeţei mai eficientă în
cazul operării în fază lichidă sub presiune, pentru sinteza zeolitului funcţionalizat amino.
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Figura nr. 24. Profile de desorbţie (timp [min] – concentraţie [mg/100mg]) la 600 minute pentru vitamina
C - suport nefuncţionalizat respectiv funcţionalizat amino în fază gazoasă şi lichidă.
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Figura nr. 25. Profile de desorbţie (timp [min] – concentraţie [mg/100mg]) la 600 minute pentru
paracetamol - suport nefuncţionalizat respectiv funcţionalizat amino în fază gazoasă şi lichidă.
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Figura nr. 26. Profile de desorbţie (timp [min] – concentraţie [mg/100mg]) la 600 minute pentru oxacilină
- suport nefuncţionalizat respectiv funcţionalizat amino în fază gazoasă şi lichidă.

În concluzie, studiul desorbţiei la timpi mari a condus la:


obţinerea unei imagini de ansamblu privind mecanismul desorbţiei compusului activ,
modificările de pantă putând fi atribuite modificărilor de interacţie;



evidenţierea concentraţiei de desorbţie finale a compusului activ după un timp de 8 ore,
pentru compuşii cu polaritate ridicată aceasta se situează sub 60% din cantitatea de
compus încărcat, fapt ce demonstrează desorbţia lentă a acestora;



corelarea studiilor cu elemente fiziologice, element important pentru etapele ulterioare
de testare in vivo.
4.6 Depunerea de aztreonam pe diverse tipuri de suport si caracterizarea
ansamblului suport ligand

Analiza FT-IR a materiei prime şi a produşilor finali de reacţie (Figura nr. 27) a fost realizată
cu dispozitiv de introducere a probei de tip micro ATR - Smart Performer cu cristal de ZnSe,

şi a condus la demonstrarea depunerii eficiente a aztreonamului pe suprafaţa zeolitică
nefuncţionalizată, principalele observaţii experimentale pot fi rezumate:


se observă caracteristicile spectrale specifice ale aztreonamului (3297, 1778, 1644,
1187 cm-1), fapt ce evidenţiază depunerea eficientă pe suprafaţa zeolitică, fără
modificări structurale;



se observă caracteristicile spectrale specifice suportului mezoporos nefuncţionalizat
(picul 1058 cm-1 este parţial mascat de picul intens 1043 cm-1 al compusului activ, ca
urmare suportul nu suferă modificări structurale;
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Figura nr. 27. Spectrele comparative ale suportului MCM41 nefuncţionalizat, respectiv cu
aztreonam depus prin adsorbţie.

Pentru evidenţierea calităţii depunerii prin adsorbţie a aztreonamului pe suportul zeolitic
nefuncţionalizat, a fost trasată curba de desorbţie la gradul de încărcare 30 : 100 w/w, folosind
metodologia elaborată în etapele anterioare ale proiectului. Se constată o desorbţie lentă a
compusului activ.
Pentru determinarea concentraţiei aztreonamului a fost trasată dreapta de etalonare pe baza
analizei probelor etalon de concentraţii cunoscute (10, 20, 30, 40 şi 50mg) şi a calculului de

regresie liniară. Experimentele de desorbţie au fost realizate în condiţii similare cu toate testele
de acest tip, folosind sistemul HPLC modificat, cu detector UV-VIZ şi achiziţie de date
simultană pe 5 lungimi de undă.
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Figura nr. 28. Profilul de desorbţie pentru aztreonam, depus pe suport nefuncţionalizat prin adsorbţie.

Analiza profilului de desorbţie (Figura nr. 28) evidenţiază mai multe particularităţi în ceea
ce priveşte panta diverselor zone şi punctul de schimbare de pantă:


profilul de desorbţie obţinut corespunde unei eliberări lente a compusului activ, raportul
între cantitatea de compus activ desorbită şi cantitatea iniţială depusă fiind de 0.31 la
260 minute, 0.32 la 1020 minute şi 0.31 la 60 minute, pentru gradul de încărcare al
suprafeţei de 30:100 w/w;



o caracteristică semnificativă este schimbarea pantei profilului de desorbţie apare la
timpi mari, în intervalul 100 – 200 minute;



profilul obţinut se încaderează în caracteristica profilelor de desorbţie de pe suport
nefuncţionalizat, observându-se o zonă iniţială cu evoluţie relativ rapidă, ce corespunde
compusului activ depus peste capacitatea de încărcare a suportului zeolitic, urmată de
desorbţia lentă a compusului efectiv adsorbit pe suport.
4.7 Depunerea de immipenem pe diverse tipuri de suport si caracterizarea ansamblului
suport ligand
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Figura nr. 29. Spectrele IR ale materialului zeolitic funcţionalizat amino după reacţia cu DMDCS şi a
materialului final după legare chimică nedistructivă pentru imipenem.
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Figura nr. 30. Spectrele IR ale materialelor de referinţă – imipenem monohidrat.
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Figura nr. 31. Spectrele IR ale zeolitului referinţă şi al materialului depus prin adsorbţie referinţă imipenem.

Se constată o desorbţie lentă a compuşilor, în ambele variante experimentale. Pentru
determinarea concentraţiei compuşilor activi au fost trasate dreptele de etalonare pe baza
analizei probelor etalon de concentraţii cunoscute şi a calculului de regresie liniară conform
metodologiei utilizate în etapele anterioare ale proiectului. Toate experimentele de desorbţie
au fost realizate în condiţii similare cu toate testele de acest tip, folosind sistemul HPLC
modificat, cu detector UV-VIZ şi achiziţie de date simultană pe 5 lungimi de undă.
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Figura nr. 32. Profilul de desorbţie pentru imipenem de pe suport zeolitic funcţionalizat amino, cu legare
chimică nedistructivă, respectiv nefuncţionalizat.

Pentru imipenem (Figura nr. 32) se observă un profil rapid de desorbţie pentru probă şi lent
pentru martor, precum şi o eliberare mai lentă a compusului activ pentru adsorbţia simplă,
similar cu amoxicilina, fapt ce nu indică acest compus pentru utilizare prin legare de suport,
precum şi o posibilă parţială degradare a acestuia în cuplarea chimică nedistructivă.

4.8 Depunerea de uleiuri esentiale pe diverse tipuri de suport si caracterizarea
ansamblului suport ligand
Funcţionalizarea DMDCS a grupărilor amino a fost realizată asemanator cu cele de
pana acum. Materialul funcţionalizat intermediar nu a fost izolat ci a fost utilizat rapid în etapa
de cuplare chimică nedistructivă pentru a evita hidroliza grupărilor active –O–Si(CH3)2–Cl.
Reactivitatea foarte ridicată în condiţii blânde de reacţie este esenţială pentru a nu compromite
structura substanţlor active din uleiurile volatile utilizate. Pentru toate variante experimentale
s-a realizat depunerea prin adsorbţie a compuşilor activi din uleiurile volatile selectate: Eugenia
Caryophyllata (cuişoare), Artemisia Annua (măturică), Citrus paradisi (grapefruit - var.roşie),
Citrus paradisi (grapefruit - var.galbenă), Citrus limon (lămâie), Carum carvi (chimen),
folosind metodologia de depunere prin evaporarea lentă a solventului la un raport de încărcare
de 30:100 – 100 mg suport zeolitic funcţionalizat şi 30mg compus activ sunt dispersate în 1ml
metanol şi menţinute la temperatură constantă pentru 8 ore pentru evaporarea graduală a
solventului, etapă urmată de uscare la temperatura de 80oC pentru 12 ore în vederea eliminării
complete a solventului).
Datele experimentale confirmă depunerea cu succes a uleiurilor volatile pe suportul
mezoporos funcţionalizat, observându-se caracteristicile spectrale ale uleiurilor volatile
utilizate.
Etapa de caracterizare a fost urmată de etapa finală de trasare a profilelor de desorbţie.
Pentru obţinerea informaţiilor cantitative a fost necesară o etapă de etalonare folosind uleiul
volatil ca material de referinţă. Această abordare a necesitat un studiu al lungimilor de undă
optime pentru analiza cantitativă, prin faptul că uleiul volatil are o compoziţie complexă iar
lungimea de undă optimă pentru detectorul UV-VIZ trebuie determinată experimental. În acest
sens au fost trasate profilele de desorbţie ale etaloanelor la mai multe lungimi de undă, astfel
încât să poată fi stabilită varianta de lucru pentru probe. Este de semnalat faptul că pentru
uleiurile volatile bogate în limonen lungimile de undă mari conduc la profile neregulate datorită

absorbanţei foarte mici ale acestui compus pe lungimile de undă aferente, semnalul obţinut la
nivele de absorbanţă mici fiind apropiat de zgomotul de fond al detectorului.
După stabilirea lungimilor de undă optime pentru fiecare ulei volatil utilizat, au fost
obţinuţi parametrii dreptelor de regresie din analiza de regresie liniară pentru datele
experimentale la diferite concentraţii. Pentru dreptele de regresie a fost calculat coeficientul de
corelaţie, ce demonstrează omogenitatea statistică a datelor experimentale. Obţinerea datelor
cantitative s-a realizat ulterior, pentru fiecare ulei volatil în parte, prin determinarea
concentraţiei reale a probei în baza parametrilor dreptei de regresie.
În urma analizei datelor experimentale s-a stabilit că valorile lungimilor de undă optime
pentru uleiurile volatile studiate sunt:


Eugenia Caryophyllata (cuişoare)

300 nm;



Artemisia Annua (măturică)

210 nm;



Citrus paradisi (grapefruit - var.roşie)

195 nm;



Citrus paradisi (grapefruit - var.galbenă)

195 nm;



Citrus limon (lămâie)

195 nm;



Carum carvi (chimen)

210 nm;

Etalonarea pentru speciile bogate în limonen a fost realizată folosind datele de etalonare
pentru Citrus paradisi (grapefruit - var.galbenă) compusul activ fiind acelaşi iar diferenţele
compoziţionale mici. Stabilirea lungimilor de undă optime a avut în vedere liniaritatea
răspunsului şi nivelul de absorbanţă, întrucât nivelele peste 3uA implică neliniarităţi
semnificative, iar nivelele sub 100muA implică apropierea de nivelul zgomotului de fond al
detectorului.
Profilele de desorbţie obţinute arată desorbţia lentă a compuşilor activi din uleiurile
volatile şi diferenţe notabile între aceştia în profilul de desorbţie, această comportare fiind
firească având în vedere diferenţele structurale între compuşi şi complexitatea uleiurilor
volatile.
Concluziile în urma experimentelor rulate în această etapă privind desorbţia compuşilor
activi din uleiuri volatile de pe suportul zeolitic MCM41 funcţionalizat amino cu legarea
chimică nedistructivă a compusului activ, sunt:


studiul profilelor de desorbţie ale etaloanelor la diferite lungimi de undă confirmă
variantele optime: Eugenia Caryophyllata (cuişoare) - 300 nm, Artemisia Annua

(măturică) - 210 nm, Citrus paradisi (grapefruit - var.roşie) - 195 nm, Citrus paradisi
(grapefruit - var.galbenă) - 195 nm, Citrus limon (lămâie) - 195 nm, Carum carvi
(chimen) - 210 nm;


este confirmată desorbţia lentă a uleiului volatil pentru toate materialele sintetizate,
fiind de semnalat comportarea diferită a uleiurilor volatile de citrice;



pentru uleiul volatil de Eugenia Caryophyllata (cuişoare se observă un profil foarte lent
de desorbţie cu concentraţii finale (după 120 min) ce nu depăşesc 7mg/100mg, precum
şi un profil aproape liniar ce implică o interacţie puternică (de tip covalent) a compuşilor
activi cu suportul zeolitic;



pentru uleiul volatil de Artemisia Annua (măturică) şi Carum carvi (chimen) se observă
un profil foarte lent de desorbţie cu concentraţii finale (după 120 min) ce nu depăşesc
2.5mg/100mg – semnificativ mai reduse comparativ cu Eugenia Caryophyllata,
precum şi un profil aproape liniar ce implică o interacţie puternică (de tip covalent) a
compuşilor activi cu suportul zeolitic, ca urmare aceste 3 tipuri de uleiuri volatile pot fi
depuse cu succes pe suport zeolitic pentru eliberarea controlată a compuşilor bioactivi;



uleiurile volatile de Citrus paradisi (grapefruit - var.galbenă), Citrus paradisi
(grapefruit - var.roşie) şi Citrus limon (lămâie), deşi profilele urmează alura de
desorbţie lentă a compuşilor activi, concentraţia finală este ridicată, 20-25 /100mg, fapt
ce implcă fixarea iniţială a compusului activ prin adsorbţie şi desorbţia relativ rapidă
de pe suport; acest fapt poate fi corelat cu structura compuşilor majoritari, limonenul
din aceste uleiuri volatile neputând fi fixat covalent prin reacţie cu DMDCS;



corelarea variantelor eficiente - Artemisia Annua, Eugenia Caryophyllata şi Carum
carvi cu efectele bactericide şi fungicide semnificative ale acestora, indică aceste 3
variante pentru fixarea pe suport zeolitic funcţionalizat amino prin metoda DMDCS.

5. Cap V Caracterizarea depunerii prin curbe de eliberare

5.1 Caracterizarea influentei gradului de incarcare asupra modului de
eliberare
Având în vedere constatările experimentale anterioare, materialul zeolitic funcţionalizat
APTMS la 80oC, în fază lichidă, sub presiune, a fost utilizat pentru studiul dinamicii de
adsorbţie a ceftriaxonei pe suportul funcţionalizat amino, la diferite concentraţii. Au fost
folosite variantele de 10, 20, 30 şi 40mg (la 100mg suport funcţionalizat), materialele
compozite finale fiind obţinute prin metoda de evaporare lentă a solventului elaborată în etapele
anterioare ale proiectului. Aceste compozite au fost caracterizate prin FT-IR/micro ATR, fiind
apoi folosite pentru trasarea profilului de desorbţie în vederea evidenţierii calităţii depunerii
compusului activ pe suportul funcţionalizat amino.
Analiza FT-IR a materiei prime şi a produşilor finali de reacţie (Figura nr. 33) a fost
realizată cu ajutorul spectrometrului Thermo Scientific, model Nicolet 680, cu dispozitiv de
introducere a probei de tip micro ATR - Smart Performer cu cristal de ZnSe, şi a condus la
demonstrarea depunerii eficiente a ceftriaxonei pentru toate cele patru variante de material
compozit, la concentraţiile de 10, 20, 30 şi 40 : 100 (w/w) ale compusului activ (pentru toate
variantele se evidenţiază benzile specifice de absorbţie ale compusului activ, respectiv
caracteristicile spectrale ale suportului funcţionalizat). Principalele observaţii experimentale
pot fi rezumate:


a fost constatată depunerea eficientă a ceftriaxonei pentru toate cele patru
variante de material compozit;



spectrele IR sunt în concordanţă (ca intensitate a benzilor caracteristice ale
ceftriaxonei) cu concentraţia crescătoare a compusului activ;



se observă o reducere a intensităţii benzilor specifice amino pentru concentraţii
mai mari ale compusului activ, ca urmare a creşterii nivelului de legare al
acestora prin legături de hidrogen, cu ceftriaxona;



varianta optimă de lucru este necesar să fie corelată cu profilele de desorbţie
specifice, pentru completarea informaţiei obţinute din spectrele IR.
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Figura nr. 33. Spectrele IR comparative ale suportului MCM41 funcţionalizat, cu ceftriaxona depusă prin
adsorbţie la concentraţiile 10, 20, 30 şi 40 : 100 (w/w).

Stabilirea variantei optime de adsorbţie a ceftriaxonei

Pentru evidenţierea influenţei concentraţiei ceftriaxonei în etapa de adsorbţie a compusului
activ asupra compozitului final, au fost trasate curbele de desorbţie la gradulele de încărcare
10, 20, 30 şi 40 : 100 w/w, pentru materialul funcţionalizat amino la 80oC (varianta optimă
determinată în capitolul anterior), folosind metodologia elaborată în etapele anterioare ale
proiectului. Se constată o desorbţie lentă a compuşilor, în toate cele patru variante
experimentale. Pentru obţinerea concentraţiei ceftriaxonei a fost trasată dreapta de etalonare pe
baza analizei probelor etalon de concentraţii cunoscute şi a calculului de regresie liniară.
Experimentele de desorbţie au fost realizate în condiţii similare cu toate testele de acest tip,
folosind sistemul HPLC modificat, cu detector UV-VIZ şi achiziţie de date simultană pe 5
lungimi de undă. Calculul de regresie pentru ceftriaxonă este acelaşi ca şi în cazul studiului de
funcţionalizare, prin faptul că vizează aceeaşi sesiune de lucru şi acelaşi compus activ.
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Figura nr. 34. Profile de desorbţie pentru ceftriaxonă, pentru suport funcţionalizat amino în fază lichidă
80oC, la grade de încărcare de 10, 20, 30 şi 40 : 100 (w/w).

Analiza profilelor de desorbţie (Figura nr. 34) evidenţiază mai multe particularităţi în
ceea ce priveşte panta diverselor zone şi punctul de schimbare de pantă:


se observă un profil crescător, specific pentru fiecare grad de încărcare al suportului
funcţionalizat, corelat cu concentraţia crescătoare a ceftriaxonei;



poziţia punctului de schimbare de pantă se modifică spre timpi tot mai mari, la grade
de încărcare mai ridicate; această comportare este normală, prin faptul că după
atingerea gradului maxim de încărcare a suprafeţei, cantitatea de compus uşor
disponibilizabil difuzional creşte proporţional cu surplusul de compus activ depus;



desorbţia pe palierul final este aproape liniară la încărcări mici (10 şi 20 : 100 w/w);



pantele pe palierul final, pentru toate gradele de încărcare folosite, au practic acelaşi
profil, fapt ce demonstrează că sistemele compozite se vor comporta similar în
sensul eliberării lente a compusului activ, deci pe domeniul de încărcare testat, o
încărcare mai mare sau mai mică va conduce la modificarea nivelului de
concentraţie eliberat rapid, efectul pe termen lung fiind similar;

Având în vedere concluziile de mai sus, stabilirea variantei optime depinde de scopul
urmărit: dacă se urmăreşte strict o eliberare lentă a ceftriaxonei, varianta 10:100 w/w este
optimă; dacă se urmăreşte obţinerea unei concentraţii iniţiale cât mai ridicate (pentru
tratarea unei simptomatologii acute), urmate de eliberarea lentă a ceftriaxonei, este optimă
folosirea variantei 40:100 w/w.

Studiul profilului de desorbţie în mediu acid şi bazic pentru ceftriaxona legată
covalent
O altă direcţie de studiu a vizat influenţa mediului asupra profilului de desorbţie. În acest
sens au fost trasate curbele de desorbţie ale ceftriaxonei imobilizate pe suprafaţă cu DMDCS,
în medii cu pH bazic şi acid. Nivelul pH-ului a fost corelat cu valorile normale fiziologic la
nivelul stomacului respectiv al intestinului (3 respectiv 8). Abordarea desorbţiei compusului
activ în medii cu pH-uri corelate cu nivelele fiziologice, permite obţinerea unei imagini mai
detaliate privind comportarea reală, în organism, a materialului compozit. Se constată o
desorbţie lentă a compuşilor, în ambele variante experimentale – acid şi bazic, cu modificare
de pantă. Experimentele de desorbţie au fost realizate în condiţii similare cu toate testele de
acest tip, folosind sistemul HPLC modificat, cu achiziţie de date simultană pe 5 lungimi de
undă.
Din punct de vedere experimental, etapele urmate pentru studiul influenţei pH-ului
mediului de lucru asupra profilului de desorbţie au fost:


sinteza suportului MCM41 brut şi purificarea avansată a acestuia;



funcţionalizarea primară cu DMDCS (dimetil diclorsilan), în vas închis – fază
lichidă, sub presiune;



imobilizarea ceftriaxonei prin legare covalentă, în mediu anhidru (conform
procedurilor elaborate în etapele anterioare ale proiectului);



caracterizarea materialelor obţinute prin FT-IR / micro ATR;



prepararea soluţiilor de lucru şi confirmarea valorii pH-ului;



obţinerea diagramelor de desorbţie.

Analiza comparativă a curbelor de desorbţie
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Figura nr. 35. Profilele de desorbţie pentru ceftriaxonă imobilizată pe suport MCM41 pentru pH acid şi
bazic.

Profilele de desorbţie obţinute pentru ceftriaxonă conduc la următoarele concluzii:


profilele de desorbţie prezintă o particularitate surprinzătoare – un domeniu practic
linear pentru timpi mai mari de 70 minute;



desorbţia la pH 8 este mult favorizată comparativ cu desorbţia în mediu acid –
concentraţiile finale după 423 minute ating 23.23 respectiv 7.96 mg/100mg suport;
acest fapt a fost pus pe seama ionizării compusului activ în mediu acid şi a
hidrolizei bazice a legăturii compusului activ cu linker-ul;



eliberarea compusului activ este lentă, materialul putând fi folosit pentru eliberarea
controlată a compusului activ;



diferenţa mare a concentraţiilor de desorbţie în mediu acid şi bazic permite
controlul livrării compusului in vivo – la nivelul stomacului compusul nu se
desoarbe semnificativ, desorbţia realizându-se în intestin în mediu bazic.

6. Capitolul VI. Testarea activitătii biologice a sistemelor obţinute

Activitatea antimicrobiana a fost testata prin metoda antibiogramei. Metoda consta in
masurarea diametrului zonei de inhibitie si denota in conditii de laborator sensibilitatea sau
rezistenta unei bacterii fata de un antibiotic. Desigur ca sensiblitatea unui agent patogen
(bacterie sau virus) fata de un anumit antibiotic sau antiviral este unul dintre factorii cei
mai importanti care guverneaza eficienta unui antibiotic. Ca si metode consacrate pentru a
se ajunge la stabilirea eficientei unui antibiotic sunt: metoda difuzimetrica (Kirby-Bauerii)
si metoda dilutiilor (MIC – concentratia minima inhibitorie). Cel mai frecvent este utilizata
metoda difuzimetrica datorita costului mai redus si simplicitatii in utilizare si este in acelasi
timp si metoda pe care am folosit-o pentru determinarea activitatii antimicrobiene ale
materialelor incarcate sintetizate in cadrul aceste teze de doctorat.
Mediul topit si racit la 50°C se toarna in placi Petri cu o grosime de strat de 4 mm. Se
utilizeaza dupa solidificare. Se realizeaza o suspensie de germeni cu o concentratie
apropiata de 0,5 pe scara MacFarland, apoi se insamanteaza placa utilizand un tampon steril
inmuiat in suspensia bacteriana, sters prin presare de peretele interior al tubului si apoi
trecut pe toata suprafata mediului din placa Petri. Cu o pensa sau cu un alt dispozitiv
mecanic se depun microcomprimatele respectand distanta de 30 mm intre ele si 15 mm fata
de marginea placii. Se incubeaza la 35-37°C timp de 18-24 ore.
Interpretarea se face in functie de diametrul zonei in care s-a produs inhibitia masurat cu
ajutorului unui dispozitiv pentru masurat lungimi, tinandu-se cont si de diametrul
microcomprimatului. Valorile citite (in mm de obicei) se compara cu rezultate etalon si se
face o interpretare referitoare la sensibilitatea tulpinii la antibioticul respectiv.
Pentru determinarea activitatii antimicrobiene am folosit 3 tipuri diferite de antibiotic,
pentru fiecare dintre ele masurand diametrul zonei de inhibitie atat pentru antibioticul pur,
cat si pentru materialele neincarcate (MCM41 respectiv MCM-41 functionalizat APTMS,
materialul functionalizat in faza lichida in recipient inchis), si, de asemenea, diametrul
zonei de inhibitie pentru materialul incarcat cu antibiotic. Pentru toate analizele s-a folosit
aceeasi cantitate de material, iar in cazul MCM-41 incarcat, numai o parte din cantitatea
luata in calcul este antibiotic pur. Toate incercarile au fost efectuate pe acelasi tip de tulpina,
pe Escherichia coli.
Proba

Diametrul zonei de inhibitie (mm)

MCM41

5

MCM41 functionalizat APTMS

6

Gentamicina sare sulfatata

45

MCM-41 + Gentamicina sare sulfatata

25

MCM41

functionalizat

APTMS

+ 24

Gentamicina sare sulfatata

Din ce se observa din tabel, diametrul zonei de inhibitie pentru materialul incarcat cu
gentamicina sulfatata este mai mult de jumatate din diametrul zonei de inhibitie al
antibioticului pur, pentru ambele tipuri de materiale. Avand in vedere ca materialul a fost
incarcat cu 30 mg / 100 mg, testul de diametru al zonei de inhibitie sugereaza ca materialul
incarcat a avut un efect inhibitor mult mai pronuntat decat cel al antibioticului pur, ceea ce
este un efect benefic, prin marirea eficacitatii unui antibiotic putandu-se micsora doza
pentru a mentine acelasi efect in timp.

Proba

Diametrul zonei de inhibitie (mm)

MCM41

5

MCM41 functionalizat APTMS

6

Tetraciclina

50

MCM-41 + Tetraciclina

30

MCM41

functionalizat

APTMS

+ 40

Tetraciclina

Din ce se observa din tabel, diametrul zonei de inhibitie pentru materialul incarcat cu
tetraciclina este aproape jumatate din diametrul zonei de inhibitie al antibioticului pur,
pentru ambele tipuri de materiale. Avand in vedere ca materialul a fost incarcat cu 30 mg /
100 mg, testul de diametru al zonei de inhibitie sugereaza ca materialul incarcat a avut un

efect inhibitor usor mai pronuntat decat cel al antibioticului pur, ceea ce este un efect
benefic, prin marirea eficacitatii unui antibiotic putandu-se micsora doza pentru a mentine
acelasi efect in timp. De asemenea, se observa o diferenta notabila intre comportamentul
antibioticului depus in porii MCM41 si cel depus in porii sistemului functionalizat cu
APTMS. Materialul functionalizat APTMS este un candidat mult mai bun, marind
considerabil eficienta antimicrobiana a tetraciclinei.

Proba

Diametrul zonei de inhibitie (mm)

MCM41

5

MCM41 functionalizat APTMS

6

Cloxacilina sare de sodiu

40

MCM-41 + Cloxacilina sare de sodiu

30

MCM41

functionalizat

APTMS

+ 5

Cloxacilina sare de sodiu

Din ce se observa din tabel, diametrul zonei de inhibitie pentru materialul incarcat cu
cloxacilina sare de sodiu este diferit pentru diferitele tipuri de materiale. Avand in vedere
ca materialul a fost incarcat cu 30 mg / 100 mg, testul de diametru al zonei de inhibitie
sugereaza ca materialul MCM41 incarcat a avut un efect inhibitor mult mai pronuntat decat
cel al antibioticului pur, ceea ce este un efect benefic, prin marirea eficacitatii unui
antibiotic putandu-se micsora doza pentru a mentine acelasi efect in timp. Ceea ce nu e
cazul pentru antibioticul depus pe MCM41 functionalizat, in acest caz activitatea
antimicrobiana apropiindu-se de cea a materialului functionalizat pur fara antibiotic. Acest
lucru se poate explica printr-o interactiune foarte puternica intre materialul functionalizat
si antibiotic, fara posibilitate de eliberare in mediul de cultura. Si in acest caz. Materialul
de tip MCM41 prezinta un candidat foarte bun, eficienta antimicrobiana fiind apropiata la
80% de cea a antibioticului pur la doar 30% din doza.

7. CONCLUZII GENERALE

In cadrul acestei teze de doctorat au fost sintetizate o serie de materiale de tip MCM41, ca atare si functionalizate cu diverse grupari organice folosind atat organosilani (APTMS,
APTES, TEOS, SiCl4, DMDCS) cat si molecule organice (PABA,AABS). Functionalizarea a
fost facuta atat prin co-condensare in etapa de sinteza a materialului MCM-41, cat si post
sinteza, prin reactie pe suprafata materialului deja format. Metoda post-sinteza prezinta multe
avantaje, printre care faptul ca este mult mai usor de controlat, iar dispunerea grupelor active
este doar pe suprafata, reactantul nemaiavand acces la gruparile din interior, numarul de grupari
functionale legate de substrat este mult mai mare dupa cum rezulta din FT-IR, iar calitatea
materialului rezultat pentru posibila utilizare in sisteme de eliberare controlata este mult mai
buna (verificat prin curbe de eliberare controlata).
In cazul functionalizarii cu organosilani care prezinta grupe functionale NH2, studiile
din cadrul acestei teze de doctorat au aratat o comportare semnificativ mai buna pentru probele
la care s-a folosit APTMS decat pentru probele la care s-a folosit APTES, concluzie care a
justificat apoi abordarea unor studii mai aprofundate doar pentru acest tip de material. De
asemenea, metoda de functionalizare in vas inchis s-a dovedit a fi mult mai eficienta decat
celelalte metode de functionalizare prezente in literatura, metoda de functionalizare in
atmosfera de gaz inert sau metoda de functionalizare in etapa de sinteza prin co-condensare.
Aceasta eficienta imbunatatita a fost dovedita atat prin spectrele de FT-IR (prin compararea
picului reprezentativ al gruparii NH2 cu picul corespondent al MCM-41), din acest studiu
rezultand o estimare a numarului de grupari amino grefate pe suprafata, cat si prin curbele de
eliberare controlata. Metoda de functionalizare in vas inchis este o metoda inovativa, studiile
de literatura recente nu prezinta o metoda relativ similara. Metodele de functionalizare a
suprafetei cu grupari amino provenind de la PABA sau AABS au fost utilizate, cu eficienta
redusa de functionalizare a suprafetei cu grupari amino, dar ca o alternativa importanta catre
sinteza unui produs final functionalizat cu grupari amino cu un efect toxic minim asupra
organismului uman. Pentru probele functionalizate cu grupari amino folosind ca reactiv
APTMS-ul s-a analizat si influenta temperaturii de reactie asupra comportamentului produsului
finit atat spectroscopic (spectroscopie FT-IR), cat si prin curbe de eliberare, studiindu-se astfel
nu numai materialul finit ci si influenta asupra comportamentului final in sistemele de eliberare
controlata. Concluziile studiului de temperatura de reactie au fost extrem de interesante,
rezultatul final fiind ca in functie de scopul propus, prin temperatura de reactie se poate modela
comportamentul materialului in curba de eliberare. Astfel atat eliberarea pe prima panta
(domeniul relativ mai rapid de eliberare caracteristic unei doze initiale mai mari, doza soc) cat

si comportarea pe palierul de eliberare lenta, poate fi controlata printr-o controlare judicioasa
a temperaturii in faza de reactie in vas inchis.
Studiile de functionalizare primara a suprafetei cu reactivi de tip SiCl 4, DMDCS sau
TEOS au condus de asemenea la concluzii experimentale interesante. Practic, functionalizarea
primara are un rol de marire a reactivitatii suprafetei de MCM-41, crescand in acest fel eficienta
functionalizarii secundare cu grupari amino si schimband in acest sens comportamentul
materialului final in ceea ce priveste eliberarea controlata de substante biologic active. Un alt
studiu foarte important a constat in legarea chimica a moleculelor de substanta biologic activa
de substratul mezoporos prin intermediul unui ligand de tip DMDCS sau SiCl4, cu efect in
eliberarea controlata de substante active. Rezultatele obtinute au relevat ca legarea covalenta a
antibioticului de substrat prin intermediul unei molecule de legatura incetinesc foarte mult
cinetica de eliberare controlata, aceasta incetinire putand fi exploatata in dispozitive implantate
in piele sau sub-dermal pentru inhibarea dezvoltarii de filme microbiene. Dificultatea in
incarcarea unui astfel de sistem (folosirea de sisteme anhidre, lucrul in atmosfera de gaz inert,
pregatirea anterioara atenta a materialelor si a sticlariei folosite) este pe deplin rasplatita prin
incetinirea sesizabila a cineticii de eliberare, explicata prin formarea unei legaturi de tip
covalent slab, care se rupe mai greu si prin urmare elibereaza mai greu substanta incarcata. Un
rezultat la fel de important este ca prin functionalizarea suprafetei, indiferent de reactantul
folosit, structura tipica de pori hexagonali, caracteristica pentru materialul MCM-41, ramane
intacta, ipoteza verificata prin imaginile de microscopie electronica in transmisie ale
materialului nefunctionalizat si ale materialului functionalizat.
Majoritatea studiilor de eliberare au relevat o cinetica de eliberare in doua trepte, una
specifica eliberarii substantei active slab legate de suprafata si una specifica eliberarii din pori
prin difuziune. Avand in vedere aceste considerente, in cadrul acestei teze de doctorat au fost
sintetizate materiale cu nanoparticule grefate in pori. Prezenta acestor nanoparticule in porii de
MCM-41 are rolul de a echilibra partea de difuziune din pori, rezultatul final fiind o eliberare
mult mai lenta pe palierul al doilea. De asemenea, prezenta nanoparticulelor in pori adauga
proprietati in plus, proprietati care depind de natura nanoparticulelor grefate. Astfel in cazul
nanoparticulelor de Fe3O4, acestea adauga o componenta magnetica, produsul final fiind
paramagnetic. Avantajul deosebit de important al comportamentului paramagnetic este ca
materialul poate fi atras de un camp magnetic extern, avantajul practic fiind posibilitatea de
separare a materialului obtinut din solutia folosita pentru incarcarea cu antibiotic prin aplicarea
unui camp magnetic. Acest avantaj poate fi exploatat practic in instalatiile industriale,

permitand recuperarea facila a materialului incarcat. De asemenea, un alt avantaj practic major
este ca materialul poate fi directionat prin organism cu ajutorul unui camp magnetic, sistemul
de eliberare controlata devenind in acelasi timp si un sistem de eliberare tintita (eliberare direct
in organ sau portiune de organ tinta). In cazul nanoparticulelor de Ag, chiar daca nu mai avem
acelasi comportament paramagnetic si avantajele ce decurg din el date de Fe3O4,
nanoparticulele de Ag prezinta avantajul major al efectului antimicrobian cunoscut care
amplifica efectul antimicrobian al antibioticelor stocate in porii sistemului. Materialele finite
sintetizate cu nanoparticule in pori sunt de asemenea extrem de stabile, o data etapa de sinteza
terminata, singura posibilitate de a mai indeparta materialul din pori fiind distrugerea
materialului din jurul nanoparticulei, proprietate importanta avand in vedere posibila utilizare
a acestui material in sisteme de eliberare controlata.
Studiul de eliberare controlata de uleiuri volatile de provenienta naturala a fost o urmare
naturala, inlocuirea substantelor chimice de sinteza cu alternative de provenienta naturala,
extracte din plante sau fructe fiind un subiect de importanta vitala. Pentru studiile de eliberare
controlata am folosit uleiuri volatile extrase direct din plante, folosind tehnica hidrodistilarii,
in aceste fel aportul de substante chimice nocive fiind inlaturat complet. In ceea ce priveste
uleiurile din plante, unele dintre ele au un cunoscut caracter antimicrobian (uleiul de cuisoare
– eugenolul, folosit cu precadere in stomatologie), iar altele un caracter antimicrobian putin
studiat. Uleiul de cuisoare prezinta anumite dezavantaje legate de toxicitatea la nivel celular,
din acest caz este avut in vedere doar pentru uz extern sau stomatologic. Prin folosirea unui
sistem de eliberare controlata acest neajuns poate fi inlaturat, prin faptul ca se poate micsora
doza ingerata printr-un aport mult mai constant de substanta activa. Compozitia uleiurilor
volatile extrase din plante romanesti a fost stabilita cu ajutorul tehnicii de cromatografie de
gaze cuplata cu spectrometrie de masa. Eliberarea lenta de compus activ recomanda aceste
tipuri de sisteme de eliberare controlata pentru o gama relativ larga de aplicatii, in scop
terapeutic sau in scop de conservare de alimente (prin contributia adusa la distrugerea
biofilmului format la suprafata alimentului). Conservarea de alimente fara adaos de conservant
chimic, prin simpla aplicare a unui film de material impregnat cu ulei volatil prezinta un
potential fantastic pentru aplicatii in industria alimentara, in acelasi timp mentinand un cost
relativ redus (cantitatea de ulei volatil pur necesara este mica), aspect important pentru
producatorii de alimente. Cata vreme unele uleiuri volatile prezinta potential efect hepatotoxic
la doza terapeutica necesara pentru efectul inhibitor dorit, folosirea lor pentru efectul de
conservare al alimentelor este o aplicatie care merita investigata si care elimina posibilitatea de

efect hepatotoxic pentru anumite fructe si legume pentru care nu se consuma coaja (pepene,
cartof, grapefruit, portocale, banane, etc.).
De asemenea, corelarea anumitor caracteristici prezente in materialul sintetizat (prin
functionalizare sau in etapa de sinteza) cu modul de eliberare este foarte importanta. Faptul ca
pentru un anumit tip de antibiotic functionalizarea cu grupari amino are ca efect incetinirea
eliberarii, iar pentru alt tip de antibiotic are ca efect accelerarea eliberarii este un rezultat
deosebit de important, care se poate corela cu nevoile tipului de material necesar pentru
eliberare. Cata vreme la sisteme de eliberare controlata digestiva timpul total util de eliberare
este guvernat de timpul petrecut de suportul incarcat in sistemul digestiv, si de obicei nu poate
depasi 24-48 de ore, la alte tipuri de sisteme de eliberare controlata, cum ar fi cele cu insertie
subcutanata, cele cu insertie osoasa sau cele cu insertie in tesut, timpul lung de activitate
antimicrobiana al antibioticului, sustinut printr-o curba de eliberare extrem de lenta, poate fi
un element cheie, formarea de biofilme de bacterii in astfel de dispozitive fiind o problema
serioasa, de cele mai multe ori cu risc serios asupra sanatatii persoanei care foloseste astfel de
dispozitive. Inlaturarea problemelor legate de biofilme in aceste dispozitive ar usura si procesul
decizional al medicilor legate de raportul beneficiu adus/risc advers cauzat de aplicarea practica
a unor astfel de dispozitive medicale pe pacienti.
O alta caracteristica importanta legata de eliberarile controlate de substante biologic
active este legata de cantitatea optima de substanta biologic activa depusa in sistemul de pori,
din punct de vedere comercial fiind importanta o incarcare cat mai mare a suportului fara a se
afecta negativ curba de eliberare controlata. Studiile efectuate in cadrul acestei teze de doctorat
au relevat faptul ca concentratia de substanta biologic activa depusa pe substrat influenteaza
major curba de eliberare, atat pe prima panta, cea de eliberare rapida a substantei mai slab
legate, cat si pe a doua panta, cea de eliberare lenta din pori. In urma studiilor efectuate,
concentratia optima de substanta biologic activa ce poate fi depusa pe substrat este 30 mg
substanta activa per 100 mg suport.
Un rezultat important al studiilor de eliberare controlata este si studiul de eliberare
controlata in pH acid si in pH usor bazic, studiile putand fi corelate cu locul de eliberare
controlata cel mai dorit in sistemul digestiv. Spre exemplu, daca se doreste o eliberare
controlata in stomac, MCM-41 nu este un material tocmai recomandat, datorita faptului ca
acesta prezinta o absorbtie net mai mica la pH acid decat la pH bazic, dar este un material
recomandat pentru substantele care necesita adsorbtie in intestin, fie datorita posibilei degradari

la pH acid, fie datorita adsorbtiei proaste la nivelul mucoasei stomacale. In acest fel materialul
MCM-41 are si rol protector la actiunea distructiva a pH-ului acid din stomac.
Un aspect interesant legat de Aztreonam, este eliberarea extrem de lenta de pe suport
de tip MCM-41. Nici una dintre substantele active testate nu a prezentat o curba de eliberare
atat de lenta, acest rezultat facandu-l unul dintre antibioticele cele mai pasibile de a fi
implementate in sisteme de eliberare controlata extrem de lunga, cum ar fi cele implementate
in oase sau in tesut. Un prim articol a fost deja publicat, potentialul pentru viitoare articole care
sa vizeze acest antibiotic pe diverse alte sisteme de eliberare controlata fiind foarte mare. De
asemenea, se are in vedere depunerea unui proiect care sa se ocupe de implementarea acestui
tip de antibiotic in sisteme implantate, potentialul fiind foarte important.
Legarea covalenta a substantelor biologic active pe suportul de tip MCM-41 sau MCM41 modificat explica aspecte importante legate de cinetica de eliberare a anumitor antibiotice,
iar legarea covalenta pentru incetinirea si mai mult a vitezei de eliberare este un aspect
important care poate face subiectul unor teste ulterioare mult mai aprofundate, prin gasirea
unor molecule potrivite care pot functiona ca si ligant intre molecula de antibiotic si suprafata
mezoporoasa. Astfel de molecule ar putea fi moleculele organice ambidente (cu grupare
functionala dubla), care pot facilita mult legarea covalenta a antibioticului de substrat.
Studiile de eliberare controlata, corelate cu diversele tipuri de functionalizare a
suprafetei pentru atingerea acestui scop, prezente in aceasta teza de doctorat, au un important
potential practic, folosirea acestora in sisteme de eliberare controlata pentru maximizarea
efectului antimicrobian fiind de importanta practica maxima pentru multiple aplicatii.
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