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Cercetarea intreprinsă în cadrul tezei de doctorat a avut drept scop realizarea de noi biomateriale pe bază 
de combinaţii de polimeri naturali şi sintetici, sub diferite forme, care să răspundă cerinţelor eliberării controlate 
de principii biologic active. Lucrarea este structurată în două capitole principale, şi anume:

Capitolul I.  Studiu bibliografic:  reprezintă un studiu privind principalele aspecte implicate de domeniul 
sistemelor  de  eliberare  controlată.  Au  fost  prezentate  succint:  principalele  tipuri  de  sisteme  cu  eliberare 
controlată (în special sistemele particulate clasice şi cele cu proprietăţi magnetice), materialele polimere utilizate 
pentru obţinerea acestora, metode de obţinere şi caracterizare a sistemelor particulate, mecanismul şi cinetica 
de eliberare a medicamentelor din sistemele polimer-principiu activ şi aplicaţiile biomedicale ale acestora. 

Capitolul  II.  Rezultate  proprii:  conţine  contribuţii  personale  privind  obţinerea  de  reţele  interpenetrate-
interconectate  (IPN)  sub  formă  de  film  şi sub  formă  de  particule,  prin  combinarea  polizaharidei 
(carboximetilceluloza, sarea de sodiu), cu un polimer sintetic - poli(acoolul vinilic) sau cu o proteină – gelatina.

Principiul metodei de preparare IPN constă în reticularea covalentă a polimerilor din soluţiile lor apoase cu 
agenţi de reticulare diferiţi: epiclorhidrină şi aldehidă glutarică. Tipurile de reţele studiate au fost următoarele: 

 IPN pe bază de CMC şi PAV obţinute prin reticulare cu EpCl: sub formă de film şi particule; 
 IPN pe bază de CMC şi GEL obţinute prin reticulare cu EpCl: sub formă de film şi particule;
 IPN pe bază de CMC şi GEL obţinute prin reticulare cu AG: sub formă de film, particule polimere şi 

particule polimere magnetice. 
Pentru fiecare tip  de IPN s-a urmărit  influenţa parametrilor de reacţie şi  de proces asupra proprietăţilor 

acestora. Biomaterialele obţinute au fost caracterizate atât din punct de vedere structural şi morfologic, cât şi din 
cel al interacţiunii cu diferite medii apoase şi soluţii de medicament. Pentru particulele polimere magnetice au 
fost analizate proprietăţile magnetice ale acestora. De asemenea, au fost analizate proprietăţile biologice în 
vederea  unor  potenţiale  aplicaţii:  teste  de  toxicitate  şi  de  verificare  a  activităţii  antibacteriene  a  sistemelor 
polimer-medicament obţinute, precum şi teste „in vivo” pe pacient uman. 
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