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Teza de doctorat, intulată Noi materiale pe bază de polimeri naturali şi sintetici cu aplicaţii
biomedicale, se doreşte a contribui la extinderea gamei de aplicaţii medicale a materialelor colagenice provenite
din sectorul de pielărie şi obţinerea de noi produse, cu proprietăţi superioare. Direcțiile de cercetare abordate, pe
care se fundamentează și structurarea tezei, sunt următoarele:

1.Complecşi interpolimerici pe bază de colagen şi polimeri naturali sau sintetici. Este analizată
compatibilitatea în soluţii de colagen şi glicozoaminoglicani (CS) sau polimeri sintetici (SAcM sau PVP) urmărind
succesiv influenţa concentraţiei, pH-ului şi tăriei ionice asupra formării de amestecuri monofazice sau bifazice,
analizându-se structurile şi morfologiile rezultate.

2.Hidrogeluri pe bază de colagen şi polizaharide cu potenţiale aplicaţii oftalmice. Sunt realizate hidrogeluri
cu configuraţie IPN pe bază de colagen şi polizaharide (chitosan şi gelan), prin reticulare cu aldehida glutarică;
este studiată influența factorilor care intervin în obţinerea reţelelor IPN (raportul între polimeri, concentraţia de
agent de reticulare) asupra structurii şi caracteristicilor materialelor generate. Este evaluat potenţialul de aplicare
a acestor hidrogeluri ca sisteme de eliberare controlată a medicamentelor de uz oftalmic.

3. Materiale compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită obţinute prin procedee biomimetice. Sunt
obținute compozite colagen – hidroxiapatită şi colagen – condroitin sulfat A – hidroxiapatită şi evaluate ca
materiale de substituție osoasă (caracteristicile de interacţiune cu apa şi fluide biologice simulate, caracteristicile
de degradabilitate în soluţii cu enzime specifice - colagenază -, analiza mecanică a materialelor și compararea
cu proprietățile mecanice ale osului natural). Efectul substituientului osos asupra regenerării osoase s-a analizat
şi prin studii privind distribuţia de tensiune de la interfaţa os – substituient osos, prin analiză 3D cu element finit.
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