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1. Introducere
Una dintre cauzele principale ale vindecării intarziate a plăgilor cutanate este
reprezentată de infectarea acestora și formarea de biofilme microbiene, dezvoltate mai ales la
nivelul plăgilor cronice ale pacienților cu alte afecțiuni de fond (spre exemplu, diabet,
tulburări circulatorii etc)i. Nanoparticulele anorganice metalice și oxidice prezintă numeroase
aplicații în domeniul biomedical și industria farmaceuticăii,iii. Anumite tipuri, precum cele
metalice, de argint (Ag), cupru (Cu), titan, (Ti), fier (Fe) și zinc (Zn)iv, au demonstrat activități
antimicrobiene semnificative, fiind în prezent investigate pentru dezvoltarea de noi strategii
antimicrobiene independente de utilizarea antibioticelorv.
Soluțiile optime pentru managementul plăgilor cutanate rezidă în utilizarea
tratamentelor locale cu scopul prevenirii/ tratamentului infecțiilor de plagă și al regenerării
tisulare rapide și eficiente. Structurile colagenice umede și uscate sunt considerate în prezent
una dintre strategiile cele mai eficiente în tratamentul plăgilor cutanate acute și cronice.
Biomaterialele pe bază de colagen prezintă avantajul ca favorizează vindecarea rănilor prin
menținerea unor parametri optimi de umiditate și aerare și prin biocompatibilitate și
proprietăți hemostatice.
În cea de-a doua etapă de implementare (perioada ianuarie – decembrie 2017) s-au
realizat activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală, prin colaborarea celor 4
instituții partenere: S.C. Sanimed International Impex S.R.L. (Coordonator, Co),

Departamentul de Microbiologie și Imunologie, Facultatea de Biologie, Universitatea din
București (P1, UB), Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și
Nanomateriale, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Universitatea
Politehnică din București (P2, UPB) și Institutul de Virusologie Ștefan S. Nicolau, București
(P3, IVN).

2. Obiectivele proiectului
Scopul declarat al proiectului NanoEcol a fost proiectarea și obținerea hidrogelurilor
colagenice ce conțin nanoparticule anorganice metalice și oxidice (Ag, ZnO și SiO2@ZnO) și
implementarea producției acestora pe echipamente de nivel industrial. Punerea pe piață a
hidrogelurilor funcționalizate obținute face parte din strategia S.C. Sanimed International
Impex S.R.L., subsumată extinderii ofertei proprii din gama pansamentelor colagenice înalt
performante, capabile să asigure o vindecare rapidă și eficientă a rănilor cutanate și în același
timp să prevină colonizarea microbiană și formarea biofilmelor, aspect frecvent incriminat de
clinicieni pentru vindecarea întârziată și defectuoasă a plăgilor cronice.
Din punct de vedere al reglementărilor legislative pentru producția formelor
colagenice destinate aplicațiilor biomedicale, acestea se supun unor restricții cu regăsire în
toate punctele de control al procesului tehnologic, de la materia primă (contactare, recepție,
prelucrare primară), până la procesul de sterilizare și caracterizarea fizico-chimică și
microbiologică a produsului finit (conținutul de specii chimice/ biochimice active,
caracteristici funcționale demonstrabile prin teste fizico-chimice, controlul contaminării
microbiene pentru produse intermediare, și conținutul de impurități pentru produsul finit).
Astfel de produse sunt clasificate conform Directivei 93/42/EEC ca dispozitive medicale
active cu clasa de risc III.
Contaminarea microbiană la nivelul operațiilor pe fluxul tehnologic are un impact
major asupra calității produselor, astfel încât controlul contaminării se regăsește ca punct
critic de control în toate etapele acestuia. Tehnologia validată de obținere a formelor
colagenice umede și uscate curent realizată la Sanimed a fost modificată în sensul
monitorizării eficiente a acestui parametru, dar și în sensul scalării tehnologice optimizate
între echipamentele ce deservesc etape distincte ale procesului tehnologic.

Aspectele sumative ale etapei (cap. 3) listează activitățile corelative ale partenerilor cu
utilizarea produsului intermediar Sanimed, respectiv:
(i)

obținerea și caracterizarea fizico-chimică a hidrogelurilor din colagen (multi)
funcționale

(ii)

testarea in vitro a efectului antimicrobian și antibiofilm

(iii)

evaluarea in vitro a potențialului efect toxic pe culturi celulare

(iv)

optimizarea protocoalelor de determinare a biocompatibilității in vivo a
tipurilor de pansamente de colagen care au dovedit rezultate satisfacatoare in
vitro.

Activitățile de management de proiect, diseminarea rezultatelor și mentinerea
actualizata a unui site web cu detalii despre realizarea activitatilor de cercetare din cadrul
proiectului s-au realizat pe parcursul întregii perioade de implementare, cu participarea
tuturor partenerilor.

3. Activități asumate și realizate în etapa II (2017)
Act. 2.1 Obținerea nanoparticulelor de Ag, ZnO și SiO2@ZnO;
Act. 2.2 Optimizarea metodei de sinteză a hidrogelurilor (multi)funcționale pe bază de
colagen și nanoparticule de Ag, ZnO și SiO2@ZnO.
Act. 2.3 Sinteza hidrogelurilor (multi)funcționale.
Act. 2.4 Caracterizare prin metode spectroscopice (FT-IR – în special pentru analiza
gradului de denaturare a colagenului, UV-VIS – pentru monitorizarea eliberării sau reticulării
ionilor de Ag și ICP-MS – în special pentru cuantificarea conținutului); microscopie TEM (cu
precădere pentru analiza formei și dimensiunii nanoparticulelor), difracție de raze X pentru
identificarea fazelor (în special în cazul Ag și ZnO); analiză termogravimetrică – în special
pentru cuantificarea conținutului de umiditate și de colagen.
Act. 2.5 Analiza gradului de eliberare a nanoparticulelor din constituția hidrogelurilor
(timp/doză). Se va face cu precădere prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv –
ICPMS.

Act.2.6. Evaluarea viabilității și capacității de creștere a microorganismelor procariote
(bacterii model: Gram negative –Pseudomonas aeruginosa și Gram pozitive –
Staphylococcus aureus) și eucariote (Candida albicans) prin metode calitative și cantitative
Act. 2.7 Analiza capacității de aderență a microorganismelor la hidrogeluri, testată
prin microscopia SEM a probelor conținând microorganisme aderate pe hidrogeluri.
Act. 2.8 Stabilirea capacității microorganismelor de a forma biofilme statice mono- și
multispecifice în prezența hidrogelurilor obținute (prin microscopie SEM).
Act. 2.9. Analiza citotoxicitatii hidrogelurilor de colagen funcționalizate cu
nanoparticule anorganice (MTT, microscopie cu fluorescență, teste apoptoză)
Act. 2.10. Evaluarea răspunsului inflamator al celulelor diploide umane în cultură
după cultivarea în prezența hidrogelurilor obținute pentru diferite perioade de timp (tehnica
ELISA – pentru eliberarea de citokine)
Act. 2.11. Evaluarea regenerării tisulare pe model murin cu leziuni induse sub
anestezie (ex. Plăgi induse chirurgical prin excizie cutanată) prin analiza morfologică a plăgii,
înregistrarea ratei și a gradului de vindecare, analiza microscopică a secțiunilor tisulare
prelevate de la nivelul plăgii și a răspunsului inflamator
Act. 2.12 Diseminarea rezultatelor (participarea la cel puțin 2 evenimente științifice
pe domeniu și publicarea a cel puțin 2 articole ISI și un capitol de carte) – la nivel de
parteneriat.
Toate obiectivele și activitățile asumate în proiect aferente etapei curente au fost
realizate integral.

1. Rezultate, stadiul realizării obiectivului
Obținerea gelurilor din colagen nativ
În cadrul etapei, SANIMED INTERNAȚIONAL IMPEX SRL (Co), a realizat un
ansamblu coerent de acțiuni pentru Dezvoltarea produselor noi de tipul formelor colagenice
umede și uscate cu caracteristici îmbunătățite. Activitățile desfășurate au fost complementare
cu activitățile desfășurate de P2 (UPB) (funcționalizarea cu nanoparticule a formelor
colagenice) și au condus la realizarea obiectivelor 2.2, 2.3., 2.4 (cap. 3) ale Etapei 2. Sumarul
activităților Sanimed:

1- Descrierea punctelor critice de control pe flux și a necesarului de optimizare a
fluxului tehnologic
2- Planificarea și realizarea probelor tehnologice per etapă – nivel validare –
micropilot
3- Testare pentru produsele intermediare - specificații tehnice de produs intermediar
4- Elaborare protocol studii de îmbătrânire accelelerată pentru produsele noi
Etapele de procesare pentru obținerea produselor intermediare – forme colagenice
umede și uscate sunt prezentate în tabelul 1:
Tabelul 1 – Etape cadru ale procesului tehnologic de obținere a formelor colagenice
Prelucrare primară

Materie primă procesată în două secvențe de lucru
• separare mecanică a produsului util (tendon) din țesuturi cu valoare alimentară redusă (flaxuri de origine
bovină)
• măcinare produs util, cu scopul obținerii unui amestec de debriuri tisulare cu dimensiuni sub 1cm3

Extracție

Obținerea suspensiilor de debriuri tisulare în două secvențe de lucru
• gomflare debriuri tisulare
• peptizare în mediu acid pentru obținerea suspensiilor coloidale

Dializă

Neutralizare nestoechioetrică a suspensiilor coloidale acide
• separare în câmp centrifugal a resturilor tisulare nesolubilizate proteolitic
• dozare în membrane semipermeabile cu porozitate controlată
• separare prin dializă a fracțiilor imunogene și neutralizarea nestoechiometrică a suspensiilor coloidale
Dozare
Liofilizare

Obținerea formelor colagenice uscate

Optimizarea obținerii formelor colagenice umede și uscate (ca sursă stoc de produs
intermediar pentru obținerea de hidrogeluri cu conținut de substanță uscată variabil) s-a
realizat la nivelul etapei de neutralizare nestoechiometrică din fluxul productiv principal.

Releveul tehnologic al fuxului productiv a evidențiat necesarul de modificare a
tehnologiei curente, în sensul:
- optimizării procesului de dializă – pentru procesarea unor cantități materie primă de
0,65-1,3 kg (volum final produs util 40 L)
- introducerii procedeului de diafiltrare în fluxul de producție – pentru procesarea unor
cantități de materie primă de 3,9 kg (volum final produs util 140 L).
Modificările tehnologice impuse și abordate au permis și reducerea riscului de
contaminare a produsului pe fluxul tehnologic, în conformitate cu reglementările legislative
în vigoare (familia de standarde ISO 11737, aplicabile produselor de tip dispozitive
medicale).
Optimizarea procesului de dializă
Procesul de separare a speciilor mic-moleculare (cu potențial imunogen sau purtătoare
de caracter acid) se desfășoară prin difuzie pasivă la nivelul membranelor semipermeabile cu
porozitate controlată (24Å). Acesta metodă prezintă mai multe dezavantaje: manipulări
frecvente ale masei de gel, timpi de lucru de 5-7 zile, lucru în sistem deschis, cu risc major de
contaminare microbiană a dializatului, cantități mari de apă consumată.
Optimizarea și eficientizarea procesului de dializă s-a realizat prin construirea unui
sistem de dializă.
Astfel, în figura 1 este prezentată schița sistemului de dializă.
Schema bazine dializa cu instalatia de sterilizare a apei

Lampa UV 90 W

Filtru 0,1 microni

r3
Bazin 2 aprox 20 litre gel

Bazin 1 cap aprox 20 litre gel
r4

r2

r6
Pompa reciculare

r7

r1
Pompa eliminare ape murdare

canal

Figura 1 – Sistemul de dializă
Sistemul este compus (1) dintr-un sistem eficient de pompare 4 m3 /ora, (2) housing
cu 5 filtre ceramice de 0,1 μm, (3) lampa UV de mare eficiență - 90W UV, (4) elemente de

conectică și fixare cu o construcție specială, (5) robineți pentru întrerupere, restabilire sau
reglare a circulației apei/ dializatului prin sistem.
Instalația, proiectată și realizată integral, permite:
- filtrarea sterilizantă a apei/ dializatului care circulă prin sistem
- omogenizarea soluției de dializat prin asigurarea regimului de curgere turbulentă la
nivelul bazinelor și îmbunătățirea transferului de masă
- diluarea soluției de dializat și menținerea la nivel optim a transferului de masă
- reducerea timpilor tehnologici.
Considerații privind diafiltrarea
În demersul de optimizare a etapei de neutralizare a suspensiilor coloidale acide s-au
abordat:
- elemente de design al sistemului constructiv
- elemente de optimizare prin probe tehnologice a proceselor de separare,
cu scopul dezvoltării unui proces robust, care să permită: îmbunătățirea parametrilor de
produs, creșterea randamentelor de producție, respectarea regimurilor de spălare/ sanitarizare
a membranelor filtrante.
Elemente de design al sistemului constructiv
A fost concepută o instalație de separare, operată în proces pentru:
- filtrare primară (grosieră),
- microfiltrare
- diafiltrare tangențială.
Pentru deservirea instalației de separare s-au adăugat în fluxul tehnologic elemente
suplimentare pentru procesul de extracție și pentru managementul fluxurilor de apă și de
sanitarizare a traseelor tehnologice.
Schema bloc a fluxurilor este prezentată în figura 2:

Construcția vaselor pentru extracție
În figurile 3, 4 sunt reprezentate tipuri constructive de module de agitare, pe baza
cărora a fost gândit tipul nostru de ancoră pentru agitare, prezentat în figura 5.
Elemente care au stat la baza design-ului constructiv al vasului de extracție au fost:
- material – inox 316 L
- sistem închis cu filtru de aer
- volumul util – 140L gel din colagen
- modul de agitare pentru fluide cu vâscozitate mare
- panou electric de control
- indicator de nivel pentru controlul admisiilor/ recepțiilor în/ din vas
- elemente de fixare pe sol – roți pentru facilitarea transferurilor interfazice.
Avantajele obținute:
- procesul se desfășoară în circuit închis, în spații construite din materiale anticorozive
și sterilizabile termic, oțel inox 316L, cu îmbinări și elemente de conexiune din același
material.
Fluxul a fost construit cu două vase de multifuncționale, pentru optimizarea inițială a
procesului de producție.

Figura 3 - Tip ancora eliptică

Figura 4 - Tip ancora paletă

Figura 5 – Construcție vas de mixare proiectat
În figura 6 este reprezentat montajul pentru procesele de gonflare și peptizare
enzimatică:

Figura 6 – Circuit hidroliză enzimatică
Transferul fluidelor în fluxul tehnologic - alegerea tipurilor de pompe și dimensionarea
acestora
Comportamentul reologic complex al gelului din colagen și caracterul coroziv al
fluidelor transportate, au impus desfășurarea unui studiu de alegere și dimensionare a
agregatelor de pompare. Rezultatele studiului sunt listate mai jos.
Pompele trebuie sa îndeplinească următoarele cerințe simultan:
1. Să poată pompa lichide cu vâscozități de la 1000 – 1.000.000 cps și cu un conținut de
reziduuri solide de până la 10%;
2. Să nu denatureze mecanic sau termic structura fibrilelor vehiculate;
3. Să fie construită din materiale rezistente la acțiunea acizilor, la frecarea abrazivă cu
fibrele de colagen, să fie sterilizabilă termic și să se poată curăța cu ușurință;

4. Să asigure o curgere și un debit constant necesar la curgerea prin coloanele ceramice.
Prin urmare, pompele cu lobi sau cu pistoane rotative au fost selectate, ca fiind cele
mai apropiate de scopul dorit. Sunt necesare două astfel de pompe - una pe circuitul
alimentare retentat și una pe circuitul permeatului.
Condițiile suplimentare deduse din operarea în probele tehnologice:
- controlul termic al produsului în timpul pompajului - temperatura maximă a gelului nu
poate depăși 35 °C; pompa trebuie sa dispună de un sistem de răcire forțată;
- să permită cuplarea la instalație cu flanșe tri-clamp ușor de manipulat și sanitarizat;
- turația electromotorului să fie reglabilă - de la 40 la 500 rpm; adăugarea unui invertor de
frecvență cu scopul de a controla debitul și presiunea în coloanele ceramice;
- să fie mobilă, să conțină tablou electric de comandă atașat sistemului mobil (cărucior
transport);
- să nu afecteze structura gelului – pentru acest deziderat se va alege pompa cu pistoane
rotative.
Selecția în cadrul proiectului:
Pompa cu pistoane rotative BLS-8, debit de transfer 8 L la 100 RPM; 200-500 RPM
reglabil; max 2100 L/ h. Varianta constructivă selectată conform diagramei de operare a
pompelor este prezentată pe prima linie a figurii 7. Ansamblul electromotor-reductor este de
1,5kW.

Figura 7 – Diagrama de operare a pompelor

Tipurile de filtrare operate în proces

Filtrarea primară
Resturile tisulare nesolubilizate prin peptizare enzimatică se pot separa în câmp
centrifugal sau prin filtrare. Natura fazelor de separat permite clasificarea ca separare solid/
lichid.
Sistemul de filtrare propus pentru fluxul tehnologic este compus din filtre cartuș
montate în suport din inox 316L, prevăzute cu un element central de filtrare, pe care se pot
monta plase filtrante cu dimensiuni diferite. Operarea în probele tehnologice a permis
modificarea soluției tehnologice inițiale în sensul creșterii suprafeței filtrante prin înserierea a
15 cartușe într-un suport.
Operația se execută conform schiței din figura 8.

Figura 8 – Circuit prefiltrare
Microfiltrarea tangențială

Pentru filtrarea finală sau microfiltrare se vor folosi elemente ceramice sinterizate de formă
tubulară cu un canal unic central de 16 mm diametru și diametrul exterior de 25,2 mm, cu o
porozitate de 0,8 μm. Coloanele ceramice, în număr de 19, cu lungimea 1200 mm, sunt fixate
într-un suport din inox 316 L.
Diafiltrarea tangențială
Procesul de separare a sărurilor anorganice/ compușilor mic-moleculari purtători de
caracter acid și a fracțiilor imunogene din suspensia coloidală se înscrie în categoria
proceselor de membrană. Natura fracțiilor de separat permite clasificarea procesului ca
separare lichid-lichid. Pentru diafiltrarea tangențială se vor folosi elemente ceramice
sinterizate de forma tubulară cu canale multiple, de 32 mm diametru și cut-off de 10 kDa.
Probele tehnologice s-au realizat cu un sistem filtrant din 3 coloane ceramice, iar montajul
tehnologic final va conține 12 coloanele ceramice, fixate într-un suport din inox 316 L.
Instalația este prezentată în figura 9.

Figura 9 – Circuit diafiltrare

Elemente de optimizare prin probe tehnologice a proceselor de separare
Probele tehnologice au permis:
- stabilirea necesarului de suprafață filtrantă necesară pentru filtrarea grosieră
- optimizarea presiunii transmembranare și a debitului de fluide transportate
- optimizarea conținutului de substanță uscată
- optimizarea numărului de diavolume necesare pentru realizarea schimburilor ionice și a
separării fracțiilor imunogene
- optimizarea timpilor tehnologici și a timpilor de pregătire tehnologică, inclusiv a
procedurilor/ timpilor de sanitarizare.
S-au efectuat un număr de 5 procese tehnologice complete, cu regim de operare
discontinuu, iar înregistrările complete ale acestora fac obiectul unei serii complete denumită
”Dosar tehnic”, redactată ca document intern al Sanimed.
Ca urmare a probelor tehnologice efectuate s-au stabilit propuneri de specificații
tehnice pentru produsele intermediare – forme colagenice umede sau uscate.
Nr. crt.
1.

Caracteristici

Criterii de admisibilitate

Aspect

Suspensie coloidală cu aspect translucid/
spongios

2.

Culoare

Alb

3.

pH

4,5-5,5

4.

Conținut substanță uscată

≤ 1%/ umiditate ≤ 18 %

5.

Azot total

minim 12%, raportat la substanța uscată

6.

Conținut de polipeptide

minim 75%, raportat la substanța uscată

7.

Contaminare microbiană

NTG ≤103 UFC/ volum epruvetă
Absence: S.aureus and P. aeruginosa

Obținerea nanoparticulelor de Ag, ZnO și SiO2@ZnO
Nanoparticulele de Ag, ZnO și SiO2@ZnO au fost obținute prin rutele de precipitare
modificate, conform fluxul tehnologic prezentat în figura 10. În acest scop, pentru obținerea
nanoparticulelor de Ag au fost utilizați reducători biocompatibili de tipul antioxidanților
precum acidul citric. În cazul ZnO, precipitarea a avut loc în mediu bazic, pornind de la o
sursă de zinc – ZnCl2 fiind cel mai convenabil deoarece ionii Cl- rezultați din reacție nu

manifestă o toxicitate avansată la concentrații mici. Pentru a obține structuri de tipul
SiO2@ZnO, sursa de siliciu aleasă a fost Na2SiO3 în defavoarea TEOS (tetraetilortosilicat)
deoarece acesta asigură mediul bazic necesar precipitării inițiale a ZnO, eliminând nevoia
adăugării de NH4OH. Precipitarea SiO2 pe suprafața ZnO are loc ulterior, în mediul acid
asigurat de HCl.
Această etapă reprezintă pasul 1 în obținerea de hidrogeluri (multi)funcționale pe bază
de colagen și nanoparticule metalice și oxidice.

Figura 10. Fluxul tehnologic de obținere a nanoparticulelor metalice și oxidice (Ag, ZnO, SiO 2@ZnO)

Caracterizarea nanoparticulelor - optimizarea metodei de sinteză
În vederea optimizării metodei de sinteză a nanoparticulelor, implicit a hidrogelurilor
finale, este necesară evaluarea acestora din punct de vedere al stabilității la tratamente
termice, compozițional și morfo-structural. În figura 11 este prezentată analiza
termogravimetrică pentru pulberea de SiO2@ZnO sintetizată. Se constată o pierdere de masă
continuă, care poate fi considerată în 3 etape (-3.91%, -6.84%, -7.86%), până la aprox. 800ºC,
aferentă la temperaturi joase (<150 ºC) eliminării apei legată fizic, respectiv descompunerii
precursorilor în exces la temperaturi mai ridicate. Din difractogramele de raze X (DRX -

figurile 12,13) realizate pe pulberi de SiO2@ZnO și ZnO proaspăt obținute, se confirmă
existența precursorilor (ZnCl2 – PDF4+ 04-005-4682) și existența unor faze necristaline (în
cazul probei cu silice).
Pe baza acestor rezultate s-a decis supunerea unui eșantion de pulberi de SiO2@ZnO
și ZnO unui proces de calcinare la 800 ºC/3h, cu viteză de încălzire de 10 ºC/minut. În urma
repetării analizei de difracție de raze X după calcinare, se poate observa că probele rezultate
prezintă un grad ridicat de cristalinitate, iar absența altor faze în afara celor proiectate în
sinteză denotă puritate avansată.

Figura 11. Analiza termogravimetrică pentru pulberea de SiO2@ZnO sintetizată

Figura 12. Difractograma de raze X pentru pulberea

Figura 13. Difractograma de raze X pentru pulberea de

de ZnO (calcinată și necalcinată)

SiO2@ZnO (calcinată și necalcinată)

În figura 14 sunt prezentate imaginile de microscopie electronică de baleiaj (SEM) și
spectrele de energie dispersivă de raze X (EDS) pentru pulberea de ZnO

necalcinată,

respectiv calcinată la 800°C/3h. Se poate observa că înainte de tratament termic morfologia
preponderentă este una plachetară, de tipul poligoanelor cu colțuri teșite, cu o grosime
cuprinsă între 80-120 nm. După calcinare se formează ZnO, care se prezintă sub formă de
particule poliedrale cu forme neregulate și dimensiuni dispuse pe o gamă vastă de valori,
preponderent între 100-500 nm. Rezultatele EDS sunt în concordanță cu DRX, confirmând
prezența clorului înainte de calcinare și dispariția acestuia din componența probei după
tratamentul termic, ceea ce denotă eliminarea în întregime a precursorului. Figura 15 este
aferentă pulberii de SiO2@ZnO și reliefează caracterul poros al SiO2, care se prezintă sub
formă de particule cvasi-sferice, omogene dimensional, cu diametrul de aprox. 250-300 nm.
Deși greu de concluzionat pe baza microscopiei electronice de baleiaj, se poate presupune
existența unei structuri de tipul miez-înveliș (core-shell), în care particulele de ZnO sunt
înglobate în structura SiO2. Acest fapt poate fi însă clarificat pe baza microscopiei electronice
prin transmisie.

Figura 14. Micrografii SEM și spectrele EDS pentru pulberea de ZnO necalcinată (stânga), respectiv calcinată la
800°C/3h (dreapta)

Figura 15. Micrografii SEM și spectrele EDS pentru pulberea de SiO2@ZnO necalcinată (stânga), respectiv calcinată
la 800°C/3h (dreapta)

Figura 16 relevă, prin intermediul microscopiei electronice prin transmisie (TEM)
realizată pe pulberea SiO2@ZnO calcinată la 800°C/3h, existența unei structuri policristaline,
în care nanoparticulele de ZnO sunt acoperite de un strat de silice (SiO2), asemeni unei
structuri de tipul miez-înveliș. Spectrul EDS obținut reliefează prezența exclusivă a atomilor
de Zn și Si, cuprul marcat în spectru nefiind specific probei, ci suportului de analiză.
Imaginile de microscopie electronică prin transmisie (TEM), de înaltă rezoluție (HR-TEM)
din figura 17, relevă particule poliedrale fațetate, cu o distribuție mono-modală a dimensiunii,
cuprinsă între 5-75 nm, cu o medie situată între 20-30 nm. Spectrul EDS, alături de difracția
de electroni pe arie selectată (SAED), confirmă existența exclusivă a argintului policristalin.

Figura 16. Micrografii TEM, HR-TEM și spectrul EDS pentru pulberea de SiO2@ZnO calcinată la 800°C/3h

Figura 17. Micrografii TEM, HR-TEM, spectrul EDS și SAED pentru nanoparticulele de Ag sintetizate

Sinteza hidrogelurilor (multi)funcționale
Hidrogelurile (multi)funcționale pe bază de colagen și nanoparticule de Ag, ZnO și
SiO2@ZnO au fost obținute printr-o metodă în 2 pași, primul pas reprezentând obținerea
particulelor (detaliat anterior), iar pasul II fiind prezentat succint în figura 18. Pentru
reticularea la rece timp de minim 24h a colagenului s-a utilizat o soluție diluată de
glutaraldehidă. Amestecurile de colagen și particule metalice sau oxidice au fost supuse
omogenizării mecanice viguroase, în vederea obținerii unei distribuții cât mai uniforme a

particulelor în masa polimerică, dat fiind faptul ca acestea s-au adăugat în proporție de
maxim 3% față de masa de colagen uscat din probă.

Figura 18. Fluxul tehnologic de obținere în 2 etape a hidrogelurilor (multi)funcționale pe bază de colagen și
nanoparticule metalice și oxidice (Ag, ZnO, SiO2@ZnO)

Figura 19. Fluxul tehnologic de obținere într-o etapă a hidrogelurilor (multi)funcționale pe bază de colagen și
nanoparticule de Ag

Caracterizarea hidrogelurilor (multi)funcționale
În scopul cuantificării conținutului de umiditate și de colagen din proba de gel
hidrolizat provenit de la Coordonator, s-a recurs la o analiză termică complexă, în care, pe
lângă studiul termogravimetric, s-a urmărit și natura gazelor rezultate din procesul de
încălzire. Proba de analizat s-a prezentat sub forma unui gel hidrolizat vîscos, transparent. O
probă de ~82,5 mg a fost introdusă în aparatul de analiză termică STA Jupiter 449 F1.
Intervalul de temperatură pe care s-a realizat analiza a fost 30-900oC, în atmosferă dinamică
de N2, 50 mL/min, cu o viteză de încălzire de 10K/min. Gazele rezultate în urma analizei au
fost purtate de curentul de N2 către FTIR Bruker Tensor 27, instrument cuplat cu aparatul de
analiză termică.
Conform analizei termogravimetrice (figura 20), proba suferă o etapă de pierdere de
masă până la aprox. 170°C, aferentă degajării apei. În total, pierderea de masă este de 99,3%
din masa inițială a probei. Masa de colagen uscat este prin urmare doar 0,7% din probă. La
această valoare s-a făcut referire când s-au stabilit cantitățile de nanoparticule necesare.

În figura 21 este prezentată evoluția spectrului FTIR 3D înregistrat pe gazele ieșite
din aparatul de analiză termică. Se poate observa corelația între pierderea de masă înregistrată
pe curba TG și cantitatea de gaze (intensitatea benzilor de absorbție înregistrate in spectrul
FTIR). Se observă eliminarea unor compuși care conțin grupări –OH (apă sau alcooli
volatili). Spectrul FTIR din figura 22 indică prezența grupărilor -OH (din moleculele de H2O)
prin benzile de la 3500cm-1 - 3600cm-1, 1500cm-1 respectiv 1700cm-1.

Figura 20. Analiza termogravimetrică pentru gelul de colagen hidrolizat (cuantificarea conținutului de
umiditate și de colagen)

Figura 21. FT-IR 3D

Figura 22. FT-IR pentru gazele degajate la 160°C

Asupra hidrogelurilor ce conțin ZnO, SiO2@ZnO, cât și asupra colagenului pur care
constituie matricea în care au fost înglobate nanoparticulele, a fost realizată imagistică de
microscopie electronică de baleiaj în vederea determinării morfologiei și distribuției

compușilor urmăriți. Se poate observa că proba de colagen (figura 23.a) are o morfologie
uniformă și poroasă, cu o dimensiune a porilor situată în domeniul zecilor de nanometri. În
proba de colagen ce conține ZnO se observă că particulele nanometrice de ZnO (cu
dimensiuni ~45nm) sunt distribuite non-uniform pe suprafața și în porii colagenului, cu
aglomerări locale submicronice. Spre deosebire de acesta, hidrogelul pe bază de colagen
și SiO2@ZnO (figura 24) prezintă nanoparticulele cu o distribuție mai uniformă, iar colagenul
încorporează nanoparticulele prin intermediul legăturilor chimice pe care acesta le realizează
cu silicea care învelește oxidul de zinc. Dimensiunile nanoparticulelor ce sunt apropiate de
100 nm sunt în concordanță cu o structură de tip miez-înveliș. Se constată o înglobare mai
bună în colagen a nanoparticulelor, fapt ce creează premisele unei asimilări biologice
superioare cazului fără silice.

a

Figura 23. Micrografii SEM pentru Colagen (stânga) și hidrogelurile pe bază de Colagen+ZnO (dreapta)

Figura 24. Micrografii SEM pentru hidrogelurile pe bază de Colagen+SiO2@ZnO

Materialele pe bază de colagen și Ag obținute în una, respectiv două etape au fost analizate
prin microscopie electronică în vederea determinării distribuției nanoparticulelor în matricea
colagenică. În varianta „în două etape”, tehnica de microscopie care se pretează materialului este
cea electronică de baleiaj. Din imagistică (figura 25) se observă o distribuție non-uniformă a
argintului în probă, cu aglomerări supra-micronice de nanoparticule cu dimensiuni cuprinse între

40 și 100 nm. Spectrul EDS surprinde, pe lângă argint, prezența clorului care provine din extracția
cu acid clorhidric a colagenului bovin în urma căruia, în colagenul rezultat se regăsesc specii
chimice de tip ioni clorură. În încercarea realizării microscopiei electronice de baleiaj pe varianta
într-o singură etapă, prezența argintului este indetectabilă. Neputând exclude existența lui, s-a
recurs la o tehnică de microscopie cu limită de detecție superioară și anume microscopia
electronică prin transmisie (figura 26). Aceasta a relevat prezența în matricea colagenică a unor
specii de argint foarte dispersate.

Figura 25. Micrografii SEM, spectrul și cartografierea EDS pentru hidrogelurile pe bază de Colagen+Ag
(obținute în două etape)

Figura 26. Micrografii TEM și spectrul EDS pentru hidrogelurile pe bază de Colagen+Ag
(obținute într-o singură etapă)

Analiza gradului de eliberare a nanoparticulelor din constituția hidrogelurilor
În vederea analizării gradului de eliberare a nanoparticulelor din constituția
hidrogelurilor, a fost utilizată spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS).
Această modalitate de analiză elementală este indicată în cazul în care se dorește analizarea
unor cantități reduse de probă, în care concentrația analitului este mică (de ordinul ppm sau
ppb). În acest sens, au fost realizate soluții de aceeași concentrație de hidrogeluri pe bază de
colagen și ZnO, colagen și SiO2@ZnO, respectiv colagen și Ag în tampon fosfat salin (PBSphophate buffered saline), din care au fost recoltate probe la intervale fixe de timp și analizate
cu ajutorul ICP-MS.
Rezultatele obținute în cazul probelor cu Ag evidențiază o eliberare lentă a
nanoparticulelor din hidrogel, concentrația de argint din soluția de PBS fiind de ~28µg/L
după 120h de la imersare. Acest lucru denotă un caracter antibacterian prelungit, motiv
pentru care pansamentele pe bază de colagen și Ag pot fi utilizate între 5-7 zile fără a fi
necesară înlocuirea acestora. În cazul probelor care conțin ZnO, se observă o tendință
ascendentă în timp, în ceea ce privește concentrația de Zn în PBS. Astfel, la doar 2h de la
imersarea hidrogelurilor uscate în soluția tampon, concentrația de Zn este de ~940µg/L,
continuând să crească constant până la ~1350µg/L la 72h. Aceasta este concentrația maximă
de Zn atinsă în intervalul de timp studiat, după această valoare sesizându-se o scădere lentă a
concentrației, ajungând la ~960µg/L la 144h. Acest fenomen poate fi explicat printr-o
posibilă recristalizare a zincului din soluție, îndeosebi în cazul în care, în timp, are loc o
eliberare concurentă, simultană, a altor elemente. Cu toate acestea, cantitatea de Zn eliberată
este suficientă pentru a conferi caracterul antibacterian pansamentelor pe o perioada
îndelungată, de peste 7 zile. Același proces de recristalizare se identifică și în cazul probelor
cu SiO2@ZnO, în care pe măsură ce concentrația de SiO2 crește de la ~130µg/L la 2h până la
~16600µg/L la 96h, concentrația de Zn scade de la ~2300µg/L la ~680µg/L în același interval
de timp. Hidrogelurile pe bază de colagen și SiO2@ZnO au așadar o activitate antibacteriană
mai pronunțată în primele ore de la aplicare, aceasta scăzând în timp.
Evaluarea viabilității și capacității de creștere a microorganismelor procariote
(bacterii model: Gram negative –Pseudomonas aeruginosa și Gram pozitive –
Staphylococcus aureus) și eucariote (Candida albicans) prin metode calitative și cantitative.

Tulpinile microbiene utilizate în acest studiu sunt următoarele: P. aeruginosa (1
tulpina de laborator, P. aeruginosa ATCC 27853 și 1 izolat clinic, P. aeruginosa 202 = izolat
din secreție plagă, tulpină multirezistentă), S. aureus (1 tulpină de laborator, S. aureus ATCC
25923 și 1 izolată clinic, S. aureus MRSA 2 = rezistentă la meticilină, izolată din secreție
plagă), Bacillus subtilis (1 tulpină de laborator, Bacillus subtilis ATCC 23857 și 1 tulpină
izolată clinic, Bacillus subtilis 1) și C. albicans (1 tulpină de laborator C. albicans ATCC
10231 și 1 izolat clinic C. albicans 1). Tulpinile au fost menținute pe bulion nutritiv cu 20%
glicerol la -80oC. Pentru testele antimicrobiene microorganismele au fost însămânțate pe
geloză nutritivă (tulpinile bacteriene) sau pe mediu Sabouraud (tulpinile de C. albicans).
Coloniile obținute au fost utilizate pentru obtinerea de suspensii în AFS (apă fiziologică
sterilă) de densitate optică 0,5 Mc Farland (1-3x108 UFC/mL), care au fost prelucrate pentru
testele ulterioare.
Analiza calitativa a efectului antimicrobian
Metoda disc difuzimetrică adaptată
Metoda derivă de la metoda standardizată a antibiogramei (Kirby Bauer)vi. Pe scurt,
pe un mediu agarizat turnat în placi Petri se însămânțează microorganismul de testat în pânză
cu tamponul. Ulterior se dispun la distanțe egale (aprox 3cm) eșantioanele de pansamente de
colagen deshidratate, taiate sub forma unor discuri cu diametrul de 6mm și grosime aprox.
3mm, sterilizate în prealabil prin expunere la UV timp de 20 min pe fiecare parte. Pentru
testarea suspensiilor de nanoparticule utilizate în obținerea hidrogelurilor de colagen
funcționalizate cu nanoparticule, pe plăcuțele Petri însămânțate în pânză se adaugă discuri de
hârtie de filtru sterile cu diametrul de 6mm, peste care se adaugă 10 µL din dispersiile de
nanoparticule la concentrația utilizată pentru obținerea hidrogelurilor (2%, respectiv 3%).
Plăcuțele Petri se incubează timp de 18h la 37oC și ulterior se analizează dimetrele zonelor de
inhibiție a creșterii apărute în jurul discurilor de colagen ce conțin diferite tipuri de
nanoparticule.
Analiza calitativă s-a lucrat pentru 2 intervale de timp, respectiv T1 = situația în care
discurile de colagen și control au fost depuse pe plăci imediat după inocularea
microorganismelor, și T2 = situația în care plăcile Petri însămânțate în pânză au fost incubate
timp de 6h la 37oC pentru a permite creșterea microorganismelor inainte de adăugarea
discurilor.

Analiza cantitativă a efectului antimicrobian
Creșterea microorganismelor planctonice (plutitoare) în prezența materialelor
Pentru testarea efectului materialelor obținute asupra creșterii microorganismelor în
mediu lichid (culturi planctonice), materialele obținute au fost tăiate sub forma unor discuri
cu diametrul de 6mm și grosime aprox. 3mm și sterilizate prin expunere la radiații UV timp
de 20 min pe fiecare parte. Câte un fragment de material steril a fost depus individual într-un
godeu al unei placi cu 24 godeuri sterile. Peste materialele depuse, în godeuri s-a adăugat 1
mL mediu lichid (bullion simplu pentru bacterii și YPG lichid pentru levuri) și ulterior 10 μL
suspensie microbiană de densitate 0.5 McFarland (bacterii) sau 1 McFarland (levuri),
pregatită în AFS (apă fiziologică sterilă, sol NaCl 0,9%). Plăcile cu 24 godeuri astfel
pregatite, au fost incubate la 37oC timp de 24h. După expirarea timpului de incubare 200 µL
din suspensiile microbiene obținute au fost trasferați în plăci cu 96 godeuri sterile și
turbiditatea culturilor microbiene (absorbanța) a fost măsurată spectrofotometric la 600nm.
Evaluarea aderenței și a formării de biofilme
Pentru testarea efectului pansamentelor de colagen asupra capacității de aderență și a
producerii de biofilme, materialele obținute au fost tăiate sub forma unor discuri cu diametrul
de 6 mm și grosime aprox. 3mm și sterilizate prin expunere la radiații UV timp de 20 min pe
fiecare parte. Câte un fragment de material steril a fost depus individual într-un godeu al unei
plăci cu 24 godeuri sterile. Peste materialele depuse, în godeuri s-a adaugat 1 mL mediu
lichid (bullion simplu) și ulterior 10 μL suspensie microbiană de densitate 0.5 McFarland sau
1McFarland (levuri), pregătită în AFS (apă fiziologică sterilă, sol NaCl 0,9%). Plăcile cu
godeuri astfel pregătite, au fost incubate la 37oC timp de 24 h. După incubare materialele au
fost spalate cu AFS și mediul a fost schimbat, pentru dezvoltarea biofilmelor pe suprafața
acestora. Plăcuțele au fost incubate pentru 24h. După expirarea perioadei de incubare,
eșantionul pe care s-a dezvoltat biofilmul a fost spălat cu AFS și depus într-un tub Eppendorf
steril într-un mL AFS. Tubul a fost vortexat energic timp de 30 s și sonicat 10 s pentru
desprinderea celulelor din biofilm. Suspensia celulară obținută a fost diluată și diferite diluții
au fost însămânțate pe plăci cu mediu de cultură solidificat în vederea obținerii și cuantificării
numărului de unități formatoare de cololonii (UFC)/ mL.

Analize calitative asupra creșterii și mltiplicării
Evaluarea efectului antimicrobian s-a realizat atât prin utilizarea de culturi microbiene
planctonice (plutitoare) cât și aderate, incluse în biofilme, experimentele desfășurându-se atât
în mediu lichid, cât și pe mediu solidificat. Rezultatele au arătat că eșantioanele de colagen
testate prezintă efecte antimicrobiene diferite în funcție de tipul de nanoparticule conținute,
de tipul de motodă prin care s-au sintetizat, dar și în funcție de tipul de microorganism testat.
Efecte inhibitorii concludente s-au obținut atât pe celule bacteriene în cultură, cât și
aderate și incluse în biofilme.
Analizele calitative au demonstrat că eșantioanele de colagen determină inhibiția
creșterii microorganismelor pe mediu solid în mod diferit. La specia B. subtilis s-a constatat
apariția unor diametre crescute de inhibiție a creșterii microorganismelor, mai ales în cazul
probelor de colagen funcționalizate cu nanoparticule de ZnO sau combinații ZnO și SiO2
notate CZ3 și CSZ3n, rezultatele fiind observate atât la tulpina de laborator ATCC, cat și la
tulpina de B. subtilis izolată clinic (figura 18). Se poate observa ca nanoparticulele de ZnO in
combinatiile si la concentratiile depuse la nivelul probelor de collagen, nu prezinta inhibitia
cresterii microorganismelor pe mediu solid, atunci cand sunt adaugate pe discuri de hartie de
filtru. Acest rezultat este probabil datorat difuziei defectuoase a nanoparticulelor de la nivelul
discurilor de hartie de filtru, pe cand hidrogelurile de colagen par sa determine difuzia
eficienta a nanoparticulelor de la nivelul pansamentului si sa potenteze efectul antimicrobian
al acestora (figura 27).

Figura 27 Reprezentare grafică a diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii
tulpinilor de B. subtilis în prezența eșantioanelor de colagen ce conțin nanoparticule de ZnO
și combinații ZnO - SiO2 la T1.
S-au observat diferențe în privința diametrelor de inhibiție a creșterii în funcție de
timpul scurs de la însămânțarea în pânză și plasarea discurilor. Astfel, la T1, când discurile
testate au fost plasate imediat după însămânțare s-au obținut diametre de inhibiție a creșterii
mult mai mari, comparative cu T2 – situație când discurile au fost plasate după un interval de
6h de incubare a plăcilor însămânțate (figura 28).

A.

B.

Figura 28. Imagine reprezentând aspectul diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii
pentru tulpina bacteriană B. subtilis ATCC: A. în condițiile amplasării discurilor imediat
după inocularea tulpinii; B. în condițiile amplasării discurilor la 6 h de la inocularea tulpinii.
Codificări: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – discuri de hârtie de filtru control impregnate cu
nanoparticulele luate în studiu, la concentrația activă similară celei din hidrogel; a, b, c, d, e, f
- hidrogeluri de colagen impregnate cu diferite nanoparticule (a= CZ2 (COLAGEN +
ZnO2%), b= CZ3 (Colagen ZnO 3%), c= CSZ2 (colagen SiO2+ZnO2%), d= CSZ3c (colagen
SiO2+ZnO3% calcinat), e= CSZ3n (SiO2+ZnO3% necalcinat), f= discuri colagen control).
Apariția unei zone de inhibiție a creșterii se poate observa și în cazul unor probe ce
conțin nanoparticule de Ag. Astfel, creșterea tulpinilor de B.subtilis a fost inhibată pe mediu
solid în prezența AgNO3 - NaBH4+colagen și în prezența probei notată AgNO3-Ac citriccolagen+NaBH4, și slab în prezența probei AgNO3 - Ac citric - NaBH4+colagen (figura 29).

Figura 29 Reprezentare grafică a diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii
tulpinilor de B. subtilis în prezența eșantioanelor de colagen ce conțin nanoparticule de Ag,
în diferite combinații și prin diferite procedee de obtinere.
La tulpinile de P. aeruginosa testate s-au observat rezultate similar cu cele observate
la specia B. subtilis, creșterea ambelor tulpini testate fiind inhibată în cazul probelor CZ3 și
CSZ3n (figura 30). Diametrele zonelor de inhibiție a creșterii pe mediu solid sunt
comparabile între tulpină de laborator și cea izolată clinic, rezistență la antibiotice, cu toate că
pentru această din urmă s-a observat apariția unui diametru de inhibiție mai crescut
comparativ cu situația observată în cazul tulpinii de laborator.

Figura 30 Reprezentare grafică a diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii
tulpinilor de P. aeruginosa în prezența eșantioanelor de colagen ce conțin nanoparticule de
ZnO și combinații ZnO - SiO2 la T1.
In cazul testării activității antimicrobiene pe mediu solid a probelor de colagen cu
nanoparticule de Ag, s-au obținut diametre crescute ale zonelor de inhibiție a creșterii pentru
probele AgNO3 - NaBH4+collagen, AgNO3 - Ac citric - NaBH4+colagen și în prezența
probei notată AgNO3-PVP-NaBH4+collagen (figura 31).

În cazul tulpinilor de P. aeruginosa testate nu s-au constatat diferențe semnificative
între valorile diametrelor de inhibiție a creșterii la T1 și T2 (figura 31).

Figura 31 Reprezentare grafică a diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii
tulpinilor de P. aeruginosa în prezența eșantioanelor de colagen ce conțin nanoparticule de
Ag, în diferite combinații și prin diferite procedee de obținere.

A.

B.

Fig 32. Imagine reprezentând aspectul diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii
pentru tulpina bacteriană P. aeruginosa ATCC 27853: A. în condițiile amplasării discurilor
imediat după inocularea tulpinii; B. în condițiile amplasării discurilor la 6 ore de la inocularea
tulpinii. Codificări: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – discuri control impregnate cu nanoparticulele luate
în studiu, la concentrația activă similară celei din gel; a, b, c, d, e, f - hidrogeluri de colagen
impregnate cu diferite nanoparticule (a= CZ2 (COLAGEN + ZnO2%), b= CZ3 (Colagen
ZnO 3%), c= CSZ2 (colagen SiO2+ZnO2%), d= CSZ3c (colagen SiO2+ZnO3%calcinat), e=
CSZ3n (SiO2+ZnO3% necalcinat), f= discuri colagen control).
Pentru tulpinile de S. aureus testate s-au obținut cele mai semnificative diametre ale
zonelor de inhibiție a creșterii, comparativ cu celelalte specii analizate, rezultate similare
fiind observate atât la tulpina S. aureus de laborator (ATCC) cât și la tulpina rezistentă,
izolată din clinică (MRSA). Cele mai evidente zone de inhibiție a creșterii au fost observate
în cazul probelor CZ3, CSZ2, CSZ3n, dar și în cazul probei CSZ3c (figura 33). Cele mai mari
diametre de inhibiție a creșterii au fost observate în cazul tulpinii S. aureus ATCC.

Figura 33 Reprezentare grafică a diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii
tulpinilor de S. aureus in prezenta eșantioanelor de colagen ce conțin nanoparticule de ZnO
și combinații ZnO - SiO2 la T1.
Din analiza acestor rezultate se poate concluziona ca pansamentele pe bază de colagen
sub formă de hidrogel deshidratat prezintă efect antimicrobian, mai ales asupra tulpinilor
bacteriene Gram pozitive (ex. S. aureus, B. subtilis), iar variantele necalcinate au efectul
inhibitor cel mai pronuntat.
În cazul eșantioanelor de colagen cu nanoparticule de Ag s-a observat inhibiția
creșterii pentru aproape variantele testate, cu excepția AgNO3-PVP-NaBH4+collagen, unde
aspectul probelor a fost similar cu cel al controlului reprezentat de colagen simplu reticulat
(figura 34). Cele mai mari zone de inhibiție a creșterii au fost observate în cazul probelor
AgNO3 - NaBH4+collagen și AgNO3 - Ac citric - NaBH4+collagen.

Figura 34 Reprezentare grafica a diametrelor zonelor de inhibitie a cresterii
tulpinilor de S. aureus in prezenta esantioanelor de colagen ce contin nanoparticule de Ag, in
diferite combinatii si prin diferite procedee de obtinere.

Și în acest caz, ca și la B.subtilis s-a observat ca inhibiția creșterii depinde de
momentul plasării discurilor peste plăcuța însămânțată în pânză, astfel, cele mai evidente
diametre de inhibiție a creșterii fiind observate la T1, când discurile au fost plasate pe placă
imediat după însămânțare (figura 35).

A.

B.

Fig 35. Imagine reprezentând aspectul diamtrelor zonelor de inhibiție a creșterii
pentru tulpina bacteriană S. aureus ATCC 25923: A. în condițiile amplasării discurilor
imediat după inocularea tulpinii; B. în condițiile amplasării discurilor la 6 h de la inocularea
tulpinii. Codificări: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – discuri control impregnate cu nanoparticulele luate
în studiu, la concentrația activă similară celei din gel; a, b, c, d, e, f - hidrogeluri de colagen
impregnate cu diferite nanoparticule.
La C. albicans s-au obținut diametre mai reduse de inhibiție a creșterii, comparativ cu
celelalte tulpini microbiene testate, rezultatele sugerând că probele cu colagen analizate
prezintă activitate mai slabă asupra levurilor. Zone de inhibiție a creșterii au fost observate în
cazul tratamentului cu probele: CZ3 (Colagen ZnO 3%), (SiO2+ZnO3% necalcinat) și CSZ3c
(colagen SiO2+ZnO3%calcinat) (figura 36).

Figura 36 Reprezentare grafică a diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii
tulpinilor de C. albicans în prezența eșantioanelor de colagen ce conțin nanoparticule de
ZnO și combinații ZnO - SiO2 la T1.
Referitor la probele ce conțin nanoparticule de Ag, s-au evidențiat zone de inhibiție a
creșterii clare doar în cazul probei AgNO3-NaBH4+collagen (figura 37).

Figura 37 Reprezentare grafică a diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii
tulpinilor de C. albicans în prezența eșantioanelor de colagen ce conțin nanoparticule de Ag,
în diferite combinații și prin diferite procedee de obținere.
Rezultatele analizelor calitative de inhibiție a creșterii au arătat și diferențe în modul
de creștere al microorganismelor în contact cu eșantioanele de colagen functionalizate cu
nanoparticule. Astfel, pentru probele ce conțin nanoparticule de ZnO în cantitate mai mare
(ex 3%), mai ales pentru probele ce conțin și SiO2 s-a observat cel mai reprezentativ grad de
inhibiție a creșterii, fiind absente colonii microbiene în imediată vecinătate sau sub discurile
cu colagen (figurile 38 și 39).
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Figura 38. Detalii privind aspectul coloniilor din vecinatatea hidrogelului (imagine
microscopica, lupă binoculară, 60X). Se poate observa absența coloniilor sub discul de
hidrogel (zona a, imaginea din dreapta) și apariția zonei de inhibiție a creșterii (zona b,
imaginea din stânga), S.aureus, probele: 1= Cz3, 2=CSZ2.

Figura 39. Detalii privind aspectul zonei de inhibiție din vecinatatea hidrogelului
(imagine microscopică, lupă binoculară, 60X).

În alte cazuri experimentale analizate (ex. în cazul variantelor ce conțin o cantitate
mai redusă de ZnO, în absența matricei de SiO2) se pot observa colonii microbiene
dezvoltate până la marginea discului de colagen, și chiar sub disc (figura 40).
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Figura 40. Detalii privind aspectul coloniilor din vecinatatea hidrogelului (imagine
microscopică, lupa binoculară, 60X). Se pot observa colonii dezvoltate sub discul de hidrogel
(zona a), fară morfologie modificată, comparativ cu coloniile din imediata vecinatate (zona
b), 1=B.subtilis, 2=S.aureus, proba:CSZ3c).

Metode cantitative
Evaluarea creșterii culturilor planctonice
Analiza efectului eșantioanelor de colagen control și functionalizate cu diferite
nanoparticule asupra microorganismelor dezvoltate în suspensie a demonstrat diferențe
înregistrate în funcție în tipul de nanomaterial utilizat, concentrația acestuia și specia
microbiană testată.
Pentru tulpinile de B.subtilis analizate rezultatele au arătat că toate variantele de
colagen functionalizate cu nanoparticule au prezentat efecte inhibitorii asupra multiplicării
celulelor planctonice, cele mai reduse valori ale absorbanțelor ce sugerează densitatea optică
a culturii dezvoltate fiind înregistrate în cazul probelor CSZ3c, dintre probele ce conțin
naoparticule de ZnO și SiO2, dar și probele cu argint, mai ales, AgNO3-PVP-ac citric-

colagen+NaBH4 și AgNO3-PVP-NaBH4+collagen (figura 41). Pentru tulpinile de B.subtilis
analizate rezultatele au aratat ca toate variantele de colagen functionalizate cu nanoparticule
au prezentat efecte inhibitorii asupra multiplicarii celulelor planctonice, cele mai reduse
valori ale absorbantelor ce sugereaza densitatea optica a culturii dezvoltate fiind inregistrate
in cazul probelor CSZ3c, dintre probele ce contin naoparticule de ZnO si SiO2, dar si probele
cu argint, mai ales, AgNO3-PVP-ac citric-colagen+NaBH4 si AgNO3-PVP-NaBH4+collagen
(figura 32).

Figura 41 Reprezentare grafică a valorilor absorbanței înregistrate pentru culturile
de B. subtilis, ce exprimă capacitatea de multiplicare a acestor celule în urma cultivării în
mediu lichid, timp de 24h în prezența materialelor testate.
Pentru tulpinile de P. aeruginosa testate, s-au observat diferențe evidente ale inhibiției
creșterii și multiplicării culturilor planctonice care aparțin tulpinii de laborator (ATCC),
comparative cu rezultatele obținute pentru tulpină izolată nosocomiala testată (202). Astfel, în
cazul tulpinii P. aeruginosa ATCC, creșterea a fost în mod semnificativ mai redusă
comparative cu tulpină clinică 202, diferențele fiind evidente mai ales în cazul probelor
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Figura 42 Reprezentare grafică a valorilor absorbanței înregistrate pentru culturile
de P. aeruginosa, ce exprimă capacitatea de multiplicare a acestor celule în urma cultivării
în mediu lichid, timp de 24h în prezența materialelor testate.
Și în cazul tulpinilor de S. aureus analizate se poate observa o inhibiție a creșterii și
multiplicării celulelor microbiene în suspensie în prezența tuturor tipurilor de hidrogeluri de
colagen ce conțin nanoparticule bioactive, fiind constatate diferențe în inhibiția creșterii la
tulpina de laborator, comparativ cu cea nosocomială. În figura 43 se poate observa că cele
mai semnificative efecte de inhibare a creșterii se obțin pentru materialele colagenice care
conțin nanoparticule de Ag.

Figura 43 Reprezentarea grafică a valorilor absorbanței înregistrate pentru culturile
de S. aureus, ce exprimă capacitatea de multiplicare a acestor celule în urma cultivării în
mediu lichid, timp de 24h în prezența materialelor testate.
Analiza creșterii culturilor planctonice de C. albicans dezvoltate în mediul YPG lichid
a arătat că pentru tulpinile levurice analizate se observă cele mai reduse efecte inhibitorii ale
creșterii, rezultatele fiind relative omogene în rândul probelor testate. Cu toate că și creșterea
acestor celule microbiene este inhibată, diferențele de creștere sunt mai reduse comparativ cu
rezultatele obținute în cazul tulpinilor bacteriene analizate (figura 44).

Figura 44 Reprezentare grafică a valorilor absorbanței înregistrate pentru culturile
de C. albicans, ce exprimă capacitatea de multiplicare a acestor celule în urma cultivării în
mediu lichid, timp de 24h în prezența materialelor testate.
Aderența și capacitatea de a forma biofilme
Aderența microorganismelor la nivelul leziunilor și al plăgilor, precum și formarea de
biofilme la acest nivel, reprezintă unul dintre factorii principali de eșec terapeutic și vindecare
intarzaiata a rănilor. Analiză capacității de aderența și dezvoltare a biofilmelor microbiene pe
suprafață eșantioanelor de colagen obținute, arată că acest fenotip este semnificativ redus mai
ales pe suprafață hidrogelurilor deshidratate ce conțin nanoparticule de Ag în diferite
variante.
Pentru tulpinile de B.subtilis analizate se poate observă o inhibiție semnificativă a
capacității de aderența și formare de biofilme, atât în cazul tulpinii ATCC, cât și în cazul
tulpinii isolate clinic. Cele mai semnificative efecte de inhibiție a capacității de dezvoltare a
biofilmelor monospecifice sunt înregistrate în cazul hidrogelurilor de collagen functionalizate
cu nanoparticule de Ag (figura 45).

Figura 45 Reprezentare grafică a valorilor UFC/ mL ce reprezintă cantitatea de
celule aparținând B. subtilis incluse în biofilmele monospecifice dezvoltate pe suprafața
materialelor obținute timp de 24h, la 37oC.
La tulpinile de P. aeruginosa se pot observă diferențe în ceea ce privește dezvoltarea
celulelor în biofilme la tulpină de laborator comparative cu cea izolată clinic, tulpină ATCC
prezentând o capacitate mult mai redusă de a formă biofilme pe suprafață eșantioanelor
analizate (figura 46).

Figura 46 Reprezentare grafică a valorilor UFC/ mL ce reprezintă cantitatea de
celule aparținând P. aeruginosa incluse în biofilmele monospecifice dezvoltate pe suprafața
materialelor obținute timp de 24h, la 37oC.
Și pentru tulpinile de S. aureus, tot eșantioanele de colagen funcționalizat cu
nanoparticule de Ag în diferite combinații s-au dovedit cele mai active în privința capacității
de a inhiba aderența și formarea biofilmelor acestei specii. În figura 47 se poate observa o
diferență a gradului de inhibiție a formării biofilmelor între cele două tulpini, tulpină
nosocomială prezentând un grad mai redus de formare a biofilmelor pe suprafața materialelor
funcționalizate cu nanoparticule de Ag, comparativ cu S. aureus ATCC. Aceste rezultate,
sugerează că materialele obținute ar putea fi aplicate cu succes pentru evitarea colonizării cu
microorganisme rezistente, nosocomiale a pansamentelor colagenice dezvoltate, contribuind
astfel la vindecarea leziunilor.

Figura 47 Reprezentare grafică a valorilor UFC/ mL ce reprezintă cantitatea de
celule aparținând S. aureus incluse în biofilmele monospecifice dezvoltate pe suprafața
materialelor obținute timp de 24h, la 37oC.
În cazul tulpinilor levurice testate s-a putut constata o inhibiție mai redusă a
capacității de colonizare și dezvoltare a biofilmelor pe suprafața hidrogelurilor colagenice
deshidratate, comparativ cu tulpinile bacteriene analizate (figura 48).

Figura 48 Reprezentare grafică a valorilor UFC/ mL ce reprezintă cantitatea de celule
aparținând S. aureus incluse în biofilmele monospecifice dezvoltate pe suprafața materialelor
obținute timp de 24h, la 37oC.

Analiza capacității de aderență a microorganismelor la hidrogeluri
Imaginile SEM reprezentative capacității de aderență a microorganismelor la
hidrogelurile pe bază de Ag și colagen în cazul speciei Candida albicans evidențiază faptul
că în funcție de proba de hidrogel testată, aderența variază. În cazul acestor hidrogeluri s-a
dorit realizarea unei comparații între cele 2 rute de obținere propuse (într-o etapă, respectiv în
două etape), în vederea stabilirii variantei optime.
În cazul probelor obținute în două etape, activitatea antibacteriană a hidrogelului
dovedește cu ajutorul imaginilor SEM (figura 49 a, b) că aderența microorganismelor nu a
avut loc. În imaginile SEM 40 c și d obținute pentru probele aferente sintezei într-o singură
etapă, se poate observa că aderența speciei Candida albicans a avut loc pe suprafața probei,
însă nu în proporție alarmantă, ceea ce dovedește caracterul antibacterian al acestora. În urma
expunerii celor 2 tipuri de probă la specia Candida albicans putem concluziona faptul că cea

mai eficientă activitate bacteriană asupra ei este deținută de probele obținute în două etape,
iar aderența cea mai numeroasă a microorganismelor este observată pe suprafața probelor
obținute într-o singură etapă.
În cazul expunerii la tulpina Staphylococcus aureus, probele obținute în două etape nu
prezintă un nivel crescut de aderență al microorganismelor pe suprafața hidrogelurilor, fiind
demonstrată activitatea antibacteriană a acestora, lucru observat în figurile 50 a - d. În
comparație cu acestea, probele aferente sintezei într-o singură etapă prezintă pe aproape toată
suprafața microorganisme, aderența fiind ridicată, astfel fiind demonstrată activitatea
antibacteriană scăzută, în figurile 50 m - p.

Fig. 49. Imagini SEM pentru probele de hidrogel cu Ag (în două etape – a, b și într-o etapă – c, d) expuse la specia
Candida albicans

Fig. 50. Imagini SEM pentru probele de hidrogel cu Ag (în două etape – a,b,c,d și într-o etapă – m,n,o,p) expuse la
specia Staphylococcus aureus

Stabilirea capacității microorganismelor de a forma biofilme
Pentru a determina capacitatea microorganismelor, în cazul acesta al speciei Candida
albicans, de a forma biofilm pe suprafața hidrogelurilor pe bază de Ag și colagen, a fost
efectuată analiza de microscopie electronică de baleiaj (SEM).
În cazul probei obținute în două etape (figura 51 a, b), probabilitatea de a se forma
biofilm nu este luată în calcul, observându-se faptul că pe suprafața hidrogelului nu sunt
prezente microorganisme. Hidrogelurile obținute într-o singură etapă prezintă pe suprafață
colonii dispuse izolat sau sub formă de lanțuri interconectate de microorganisme, prezentând
început de biofilm (figura 51 c, d).

Figura 51. Imagini SEM pentru probele de hidrogel cu Ag (în două etape – a, b și într-o etapă – c, d) expuse la specia
Candida albicans în vederea determinării formării de biofilm.

De asemenea au fost efectuate teste în vederea evaluării capacității formării de
biofilme și în cazul speciei Staphylococcus aureus pe suprafața hidrogelurilor, iar rezultatele
sunt similare cu cele anterior prezentate, dovedind activitatea antibacteriană (aderență slabă,
lipsă biofilm) a probelor obținute prin 2 etape.

Analiza citotoxicitatii hidrogelurilor de colagen functionalizate cu nanoparticule
anorganice (MTT, microscopie cu fluorescență, teste apoptoză)

Citotoxicitatea hidrogelurilor testate a fost evaluată in vitro pe linia celulară MG-63 și
pe celule mesenchimale prin microscopie și cu ajutorul kiturilor CellTox™ Green
Cytotoxicity Assay (Promega) și ROS-Glo™ H2O2 Assay (Promega). Hidrogelurile au fost
testate ca atare, și după spălare în TFS (pentru îndepărtarea unor posibile impurități).
Kitul CellTox™ Green Cytotoxicity Assay (G8743, Promega) cuantifică modificările
integrității membranare ce apar în urma morții celulei. Această metodă utilizează un colorant
cianinic asimetric care este exclus din celulele vii, însă patrunde în celulel moarte și
marcheaza ADN-ul acestora. După legarea de ADN, fluorescența colorantului crește,
semnalul fluorescent produs de legarea colorantului la ADN-ul celulei moarte fiind
proporțional cu citotoxicitatea. Celulele viabile nu determină creșterea fluorescenței.
Rezultatele noastre au aratat că indepartarea impuritatlor prin spalare creşte
viabilitatea celulară (Figura 52). Totusi, cei mai toxici compuşi au fost cei continand
cantitatea cea mai mare de ZnO.
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Figura 52. Evaluarea citotoxicității materialelor nanostructurate utilizând kitul
CellTox™ Green Cytotoxicity Assay.
Testul ROS-Glo ™ H2O2 este o analiză bazată pe luminescență, omogenă, rapidă și
sensibilă, care măsoară nivelul peroxidului de hidrogen (H2O2), o specie reactivă de oxigen
(ROS), direct în cultură celulară. Această analiză permite identificarea condițiilor sau a

compușilor de testare, cum ar fi inhibitori sau inductori ai moleculelor mici, care modifică
nivelele ROS.
Dintre hidrogelurile compozite pe baza de nanoparticule anorganice și colagen cele
mai toxice au fost hidrogelurile utilizate în testări ca atare. Acestea au indus moartea celulară
în procent mai mare de celule în comparație cu cele spălate în TFS. De asemenea, în cazul
acestora se observă și o creștere a cantității de radicali liberi, corelate cu moartea celulară.
Toxicitatea mai scăzută în cazul hidrogelurilor compozite testate ce au fost spălate în TFS
poate fi explicată prin scăderea concentratiei de solvenți, materii prime și a altor impurități
eliminate prin procedeul de spălare.
De asemenea, burețeii de colagen precum şi cei de colagen și nanoparticule (aprox.
0,5 cm2) au fost introduși în duplicat într-o placă cu 24 godeuri. Un exemplar a fost lăsat ca
atare, iar un altul a fost spălat de 3 ori cu tampon fosfat salin. Ulterior au fost adăugate
celulele stem mezenchimale (MSC) (în concentrație 1x 105celule/godeu) în mediu alfaMEM
(MSC) suplimentat cu 10% ser fetal bovin și menținut la 370C cu 5% CO2. La 24h celulele au
fost recoltate prin tripsinizare, fixate în etanol 70% rece și colorate pentru ciclul celular.
Compușii nu modifică drastic procentul de celule aflate în diferitele faze ale ciclului
celular. Totuşi s-a observat o creştere a fazei G1 indusă de colagen ZnO3%.

Figura 53. Analiza modificărilor ciclului celular a celulelor stem mezenchimale
crescute în prezența hidrogelurilor nanostructurate cu Zn și SiO2 (spălate și
nespălate).(Z00199477)
Evaluarea regenerării tisulare pe model murin cu leziuni induse sub anestezie (ex.
Plăgi induse chirurgical prin excizie cutanată) prin analiza morfologică a plăgii, înregistrarea
ratei și a gradului de vindecare, analiza microscopică a secțiunilor tisulare prelevate de la
nivelul plăgii și a răspunsului inflamator
Procesul de vindecare a rănilor este unul extrem de complex, iar patofiziologia de
bază a rănilor cronice și a bolilor fibrotice este, de cele mai multe ori, multifactorială. După
rănire sunt activate multiple căi metabolice. Imediat după rănire, este inițiat procesul
inflamator, iar celulele responsabile de acest proces eliberează factori care stimulează
proliferarea celulară, migrarea și angiogeneza. După reepiteliarizare și formarea unui nou
țesut, are loc o etapă de remodelare, ce implică atât apoptoza, cât și reorganizarea proteinelor
matriceale, cum ar fi colagenul. Celulele care se găsesc predominant în țesutul cutanat sunt
fibroblastele și keratinocitele şi, în consecință, marea majoritate a studiilor in vitro utilizează
fie unul dintre cele 2 tipuri celulare, fie ambele. Studierea comportamentului celular în sistem
de cultura 2D oferă posibilitatea de a investiga ținte specifice, cu interferență minimă a
factorilor externi, dar lipseşte semnalizarea paracrină, ceea ce face ca aplicabilitatea acestor
studii, in vitro, să fie limitată. Deşi sistemele organotipice de cultură 3D sunt din punct de
vedere biologic apropiate de ceea ce se întâmplă in vivo, datorită complexității proceselor de

vindecare a plăgii, acestea nu pot reda mecanismul exact și de aceea se folosesc animale
model în încercarea de a elucida toate etapele acestor procese. Șoarecele de laborator rămâne,
de departe, animalul model, utilizabil în diferite experimente. Țesutul cutanat la şoareci este
alcătuit din 3 straturi ca și la om (epiderma, dermul și hipodermul), dar este lipsit de glande
sudoripare și papile dermice, care se găsesc în schimb la om. Totuși, la șoareci întâlnim
structuri asemănătoare cu papilele dermice, structuri ce se evidențiază în timpul procesului de
vindecare a rănilor, și sunt de cele mai multe ori descrise ca fiind hiperplazii
pseudocarcinomatoase.
Pentru studierea proceselor reparatorii în prezenţa materialelor nanostructurate
s-a utilizat modelul rănirii excizionale. Au fost utilizaţi soareci albi de laborator CD1 și
șoareci CD1-Nude (CD1-Foxn1nu). Experimentele utilizând șoareci (Mus musculus) s-au
desfăşurat în cadrul biobazei autorizate a Institutului de Virusologie. Lucrările proiectului
privind experimentele pe animale au fost avizate de catre Comisia de Etică a Institutului de
Virusologie (Aviz nr 1139 din 19.10.2016 /proiect NanoColaGel) și de către Direcția Sanitar
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Autorizatie nr. 310 din 31.10.2016 /proiect
NanoColaGel).
Animalele sunt găzduite în cuști conforme cu reglementările legale de asigurare a
spațiului. Accesul la hrană și apă este liber, ad libitum. Animalele sunt găzduite în cuşti
ventilate individual, iar condițiile specifice de mediu (temperatură, umiditate, schimburi de
aer) sunt asigurate prin centrala termică individuală a biobazei și monitorizate prin sistemul
de control Techniplast Touch Slim Plus IVC SealSafe. Iluminarea este naturală. Starea de
sănătate a animalelor este monitorizată zilnic de personalul de specialitate. În experimente sau utilizat masculi de 8 saptamâni, având 22-26 g.
Protocolul de implantare a materialului nanostructurat a fost urmatorul:
Anestezia și prepararea pentru operație: s-a indus anestezia generală folosind ketamina/
xylazina asigurându-se faptul că reflexele membrelor sunt supresate și s-a așezat șoarecele în
poziția pentru experiment; ulterior a fost pregătită regiunea unde urma a avea loc incizia
(părul a fost tuns cu mașina de tuns), iar pielea a fost ştearsă cu alcool 70% sau cu Betadine
10%. Excizia: Cu o foarfecă s-a realizat o incizie la nivelul părții dorsale a șoarecelui de
aprox 1 cm2, o incizie care se întinde până la nivelul mușchiului paniculosus carnosus,
introducându-se buretelul de aprox. 1 cm2 care a fost cusut cu fir resorbabil în cel putin 4

puncte (Figura 54). Investigații postoperative: După operație, animalele au fost adăpostite
individual, menținute la căldură până la recuperare completă şi monitorizate zilnic, pentru
diverse semne clinice, pierderea de greutate și închiderea ranilor. Prelevarea probelor pentru
analiza histologică si biologie moleculara: Șoarecii au fost eutanasiaţi după 4 sau 60 zile, cu
o supradoză de anestezie; S-a creat o incizie în jurul rănii și s-a prelevat țesut din jurul rănii
atat pentru anatomie patologică (care s-a incubat în paraformaldehidă tamponată într-un
tampon fosfat salin) cât şi pentru biologie moleculară (s-a ingheţat rapid la -800C). Pe
parcursul experimentelor şoarecii au fost monitorizaţi hematologic (frotiu de sânge sau
utilizând analizorul hematologic EXIGO EOS). Indiferent de structura buretelului aplicat. la
2 luni s-a obţinut regenerarea totală a pielii animalului.

Figura 54. Implantarea materialului nanostructurat după excizia unei porțiuni din
piele.
Închiderea rănilor, arhitectura morfologică a pielii și neovascularizația au fost
evaluate pana la 2 luni post implantare. Nu au fost observate diferenţe între șoarecii la care sa implantat burete doar cu colagen sau colagen cu ZnO sau SiO2@ ZnO.
Totuşi în fazele incipiente, respectiv la 4 zile post implantare s-a observat un
exuberant proces inflamator indus de materialele care prezintă în compoziţie o concentrație
mai mare de ZnO respectiv probele de colagen cu ZnO3% și colagen cu SiO2 @ZnO 3%.
Această inflamație a fost pusă în evidență prin colorație imunohistochimică, utilizând

anticorpi specifici anti CD45. Nu s-au observat modificări la nivelul țesutului epitelial.
Expresia alfa SMA (alpha-smooth muscle actin) în vase și celulele miofibroblastice din
țesutul de granulație sugerează inițierea procesului de reparare tisulară.
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Figura 55. Evaluarea histologică și imunohistochimică a țesutului epitelial la 4 zile
postimplantare
a. țesut de granulație exuberant cu marcat infiltrat inflamator și importantă proliferare
neocapilară care disecă fibrele musculare striate. (HE x 400, șoarece 2.1).
b. proces inflamator relativ redus comparativ, cu țesut de granulație cu rare capilare de
neoformație și infiltrat inflamator minim/ moderat în țesutul adipos (HE x 200,
șoarece 4.1)
c. proces inflamator interstițial cu tesut de granulație cu frecvente macrofage și
componență vasculară redusă, care disecă țesutul muscular striat (HE x 400, control)
d. CK14 pozitiv în epiderm și anexe cutanate. Nu se observă modificări epiteliale (CK14
x 200, șoarece 2.1).

e. SMA pozitiv în vase și celule miofibroblastice din țesutul de granulație (SMA x400,
șoarece 3.1)
f. CD45 pozitiv în celulele inflamatorii din țesutul de granulație (CD45 x 400, șoarece
4.1)
Evaluarea răspunsului inflamator prin real time RT-PCR
Evaluarea răspunsului inflamator s-a realizat pe probe de țesut recoltate la 4 zile și la 2 luni
de la implantarea materialului nanostructurat.
Evaluarea prin real time RT-PCR la 4 zile de la implantare a arătat o activare a
inflamazomului în cazul probelor CD2.1, CD3.1, și CD6.1 cuantificată prin creșterea Casp1
și IL-1. De asemenea s-a oservat inducerea expresiei citokinelor proinflamatorii asociate
stadiilor incipiente ale inflamatiei: TNFa și IL-1 (figura 47).
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Fig. 56. Evaluarea raspunsului inflamator la 4 zile de la implantarea materialului
nanostructurat
CD - soarece CD1; 1.1 – colagen; 2.1 – colagen +ZnO 2%; 3.1 - colagen +ZnO 3%;
4.1 - colagen +SiO2 @ ZnO 2%; 6.1 - colagen +SiO2 @ ZnO 3%;

5. Concluzii

În etapa a II a acestui proiect au fost realizate toate activitatile asumate in cererea de
finantare. În cadrul etapei, coordonatorul de proiect SANIMED INTERNAȚIONAL IMPEX
SRL a realizat un ansamblu coerent de acțiuni pentru dezvoltarea produselor noi de tipul
formelor colagenice umede și uscate cu caracteristici îmbunătățite. Releveul tehnologic al
fuxului productiv a evidențiat necesarul de modificare a tehnologiei curente, în sensul
optimizării procesului de dializă și

introducerii procedeului de diafiltrare în fluxul de

producție .Modificările tehnologice efectuate au permis și reducerea riscului de contaminare a
produsului pe fluxul tehnologic, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare.
Activitățile desfășurate

de coordinator au fost complementare cu activitățile

desfășurate de P2 (UPB) (funcționalizarea cu nanoparticule a formelor colagenice) și au
condus la realizarea obiectivelor 2.2, 2.3., 2.4 (cap. 3) ale Etapei 2. Astfel, au fost optimizate
și caracterizate hidrogelurile (multi)funcționale pe bază de colagen și nanoparticule de Ag,
ZnO și SiO2@ZnO. În acest scop, pentru obținerea nanoparticulelor de Ag au fost utilizați
reducători biocompatibili de tipul antioxidanților precum acidul citric iar în cazul ZnO,
precipitarea a avut loc în mediu bazic, pornind de la ZnCl2. Pentru structurile de tipul
SiO2@ZnO, sursa de siliciu aleasă a fost Na2SiO3 iar precipitarea SiO2 pe suprafața ZnO a
avut loc loc ulterior, în mediul acid asigurat de HCl. Hidrogelurile (multi)funcționale pe bază
de colagen și nanoparticule de Ag, ZnO și SiO2@ZnO au fost obținute printr-o metodă în 2
pași, primul pas reprezentând obținerea particulelor iar ulterior amestecurile de colagen și
particule metalice sau oxidice au fost supuse omogenizării mecanice viguroase, în vederea
obținerii unei distribuții cât mai uniforme a particulelor în masa polimerică. In cazul
hidrogelurilor cu ZnO, SiO2@ZnO, cât și asupra colagenului pur carereprezinta matricea în
care au fost înglobate nanoparticulele, a fost realizată imagistică de microscopie electronică
de baleiaj în vederea determinării morfologiei și distribuției compușilor urmăriți. S-a
observant că proba de colagen are o morfologie uniformă și poroasă iar în proba de colagen
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nanoparticulele prin intermediul legăturilor chimice pe care acesta le realizează cu silicea

care învelește oxidul de zinc. Astfel, dimensiunile nanoparticulelor ce sunt apropiate de 100
nm sunt în concordanță cu o structură de tip miez-înveliș. S-a constatat o înglobare mai bună
în colagen a nanoparticulelor, fapt ce creează premisele unei asimilări biologice superioare
cazului fără silice. Pentru analiza gradului de eliberare a nanoparticulelor din constituția
hidrogelurilor, a fost utilizată spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS).
În cazul probelor cu Ag s-a observat o eliberare lentă a nanoparticulelor din hidrogel,
concentrația de argint din soluția de PBS fiind de ~28µg/L după 120h de la imersare,
subliniind astfel un caracter antibacterian prelungit, motiv pentru care pansamentele pe bază
de colagen și Ag pot fi utilizate între 5-7 zile fără a fi necesară înlocuirea acestora. Pentru
probelor care conțin ZnO, s-a observat o tendință ascendentă în timp, în ceea ce privește
concentrația de Zn în PBS. La doar 2h de la imersarea hidrogelurilor uscate în soluția
tampon, concentrația de Zn este de ~940µg/L, continuând să crească constant până la
~1350µg/L la 72h. Aceasta este concentrația maximă de Zn atinsă în intervalul de timp
studiat, după această valoare sesizându-se o scădere lentă a concentrației, acest fenomen
putandfi explicat printr-o posibilă recristalizare a zincului din soluție, îndeosebi în cazul în
care, în timp, are loc o eliberare concurentă, simultană, a altor elemente. Cu toate acestea,
cantitatea de Zn eliberată este suficientă pentru a conferi caracterul antibacterian
pansamentelor pe o perioada îndelungată, de peste 7 zile. Același proces de recristalizare se
identifică și în cazul probelor cu SiO2@ZnO. Hidrogelurile pe bază de colagen și SiO2@ZnO
au așadar o activitate antibacteriană mai pronunțată în primele ore de la aplicare, aceasta
scăzând în timp.
Rezultatele testelor antimicrobiene au arătat că hidrogelurile de colagen obținute
prezintă activitate antimicrobiană și inhibitorie a colonizării cu specii de bacterii și levuri de
interes medical și de cercetare. Efectele de inhibiție a creșterii și multiplicării
microorganismelor testate au fost diferite în functie de tipul de material utilizat, de tipul de
nanoparticule și de cantitatea acestora, precum și de particularitățile microorganismelor
testate.
Efectul antimicrobian a fost demonstrat calitativ prin evidențierea zonelor de inhibiție
a creșterii microbiene, în special pentru probele ce conțin cantități mai mari de nanoparticule
(ex. 3% ZnO), de asemenea tulpinile Gram pozitive prezentând inhibiție mai accentuată a
creșterii comparativ cu cele Gram negative și cu levurile.

Evaluarea efectului materialelor asupra culturilor dezvoltate în mediu lichid în stare
planctonică (plutitoare) a demonstrat că nanoparticulele bioactive pot fi eliberate în mediul
apos și pot inhiba semnificativ creșterea și multiplicarea microorganismelor, indiferent de
proveniența lor (tulpini de laborator sau tulpini clinice, rezistente).
Cu toate acestea, cele mai evidente efecte inhibitorii ale creșterii s-au observat pe
culturi microbiene formate de tulpini de laborator (ATCC).
Inhibiția capacității de aderență și de dezvoltare a biofilmelor microbiene a fost
observată în urma cultivării microorganismelor în prezența materialelor testate, cele mai
evidente efecte inhibitorii ale dezvoltării biofilmelor fiind observate în cazul materialelor ce
conțin nanoparticule de Ag.
Și în cazul microorganismelor aderate, ca și la cele planctonice, tulpinile de C.
albicans au demonstrat cea mai mare capacitate de a dezvolta biofilme în prezența
materialelor colagenice obținute, comparativ cu celelalte specii analizate.
Aceste rezultate demonstrează eficiența mai ridicată a materialelor testate asupra
microorganismelor Gram pozitive (S. aureus, B subtilis). Capacitatea de dezvoltare a
biofilmelor în cazul tulpinilor de S. aureus este semnificativ redusă, inhibiția biofilmului fiind
mai evidentă pentru tulpina rezistentă izolată din clinică, comparativ cu rezultatele
inregistrate pentru tulpina ATCC.
Aceste rezultate demonstrează că hidrogelurile colagenice obținute ar putea fi utilizate
cu succes în evitarea contaminării leziunilor cutanate, dar și în tratamentul unor infecții
locale, prin inhibarea creșterii, multiplicării, colonizării și a formării de biofilme microbiene
la nivelul leziunii.
În etapa a II a acestui proiect au fost realizate toate activitatile asumate in cererea de
finantare. În cadrul etapei, coordonatorul de proiect SANIMED INTERNAȚIONAL IMPEX
SRL a realizat un ansamblu coerent de acțiuni pentru dezvoltarea produselor noi de tipul
formelor colagenice umede și uscate cu caracteristici îmbunătățite. Releveul tehnologic al
fuxului productiv a evidențiat necesarul de modificare a tehnologiei curente, în sensul
optimizării procesului de dializă și
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producție .Modificările tehnologice efectuate au permis și reducerea riscului de contaminare a
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reducători biocompatibili de tipul antioxidanților precum acidul citric iar în cazul ZnO,
precipitarea a avut loc în mediu bazic, pornind de la ZnCl2. Pentru structurile de tipul
SiO2@ZnO, sursa de siliciu aleasă a fost Na2SiO3 iar precipitarea SiO2 pe suprafața ZnO a
avut loc loc ulterior, în mediul acid asigurat de HCl. Hidrogelurile (multi)funcționale pe bază
de colagen și nanoparticule de Ag, ZnO și SiO2@ZnO au fost obținute printr-o metodă în 2
pași, primul pas reprezentând obținerea particulelor iar ulterior amestecurile de colagen și
particule metalice sau oxidice au fost supuse omogenizării mecanice viguroase, în vederea
obținerii unei distribuții cât mai uniforme a particulelor în masa polimerică. In cazul
hidrogelurilor cu ZnO, SiO2@ZnO, cât și asupra colagenului pur carereprezinta matricea în
care au fost înglobate nanoparticulele, a fost realizată imagistică de microscopie electronică
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care învelește oxidul de zinc. Astfel, dimensiunile nanoparticulelor ce sunt apropiate de 100
nm sunt în concordanță cu o structură de tip miez-înveliș. S-a constatat o înglobare mai bună
în colagen a nanoparticulelor, fapt ce creează premisele unei asimilări biologice superioare
cazului fără silice. Pentru analiza gradului de eliberare a nanoparticulelor din constituția
hidrogelurilor, a fost utilizată spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS).
În cazul probelor cu Ag s-a observat o eliberare lentă a nanoparticulelor din hidrogel,
concentrația de argint din soluția de PBS fiind de ~28µg/L după 120h de la imersare,
subliniind astfel un caracter antibacterian prelungit, motiv pentru care pansamentele pe bază
de colagen și Ag pot fi utilizate între 5-7 zile fără a fi necesară înlocuirea acestora. Pentru

probelor care conțin ZnO, s-a observat o tendință ascendentă în timp, în ceea ce privește
concentrația de Zn în PBS. La doar 2h de la imersarea hidrogelurilor uscate în soluția
tampon, concentrația de Zn este de ~940µg/L, continuând să crească constant până la
~1350µg/L la 72h. Aceasta este concentrația maximă de Zn atinsă în intervalul de timp
studiat, după această valoare sesizându-se o scădere lentă a concentrației, acest fenomen
putandfi explicat printr-o posibilă recristalizare a zincului din soluție, îndeosebi în cazul în
care, în timp, are loc o eliberare concurentă, simultană, a altor elemente. Cu toate acestea,
cantitatea de Zn eliberată este suficientă pentru a conferi caracterul antibacterian
pansamentelor pe o perioada îndelungată, de peste 7 zile. Același proces de recristalizare se
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