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ABREVIERI
HA – Hidroxiapatită
AL – alendronat
BF –bifosfonaţi
SBF – Fluid Corporal Simulat (Simulated Body Fluid)
HA-AL – compozit hidroxiapatită-alendronat
d-HA – hidroxiapatită calciu-deficitară
FT-IR – Spectrometria în infraroşu cu transformată Fourier
HPLC – Cromatografia de lichide de înaltă performanţă
DAD – detector cu arie de diode
XRD – difracţie de raze X
AFM – Microscopie de forţă atomică
PLD - Depunere Laser Pulsată
NCP – proteine necolagenice
MAPLE - Evaporarea Laser Pulsată
SD - deviaţia standard
SRD – deviaţia standard relativă
OB – celule osteoblaste
DLS – măsurători de împrăştiere dinamică a luminii (Dynamic Light Scattering)
MCS – celule stem mezenchimale
LOD – limita de detecţie
LOQ – limita de quantificare
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INTRODUCERE
CONSIDERAŢII GENERALE

Recent, o atenţie deosebită este acordată în rândul cercetătorilor obţinerii
unor biomateriale cu scopul de reconstrucţie a ţesutului osos. Dintre aceste
biomateriale, hidroxiapatita (HA) prezintă o serie de proprietăţi deosebite, precum
biocompatibilitate şi bioactivitate, aceasta fiind frecvent folosită pentru realizarea
grefelor osoase şi pentru acoperirea unor componente metalice ale unor proteze
utilizate în ortopedie.
Chiar dacă HA este disponibilă ca material sintetic de mai bine de 15 ani, fiind
folosită şi în implantologia ceramică de peste un deceniu, se caută noi soluţii de a
include în structura acesteia anumiţi substituienţi anionici sau cationici care să
apropie compoziţia acesteia de apatita biologică.
Având în vedere că viabilitatea implantului depinde de procesele care au loc la
interfaţa os-implant, optimizarea fizico-chimică a suprafeţei implanturilor folosite în
chirurgia ortopedică este fundamentală pentru realizarea unei integrări osoase
consistente şi rapide1.
Există un mare interes în rândul fizicienilor, biologilor şi medicilor de
specialitate pentru dezvoltarea de suprafeţe biomimetice formate din fosfat de calciu
şi proteine, care ar îmbunătăţi aderenţa celulară şi, astfel, ar fi redus timpul de
integrare osoasă2. Pentru a evita pierderea de os periprotetică, se poate implementa
terapia antiresorbţie medicamentoasă, realizată prin includerea bifosfonaţilor care
inhibă activitatea osteoclastelor3. Bifosfonaţii sunt utilizaţi în multe boli, cum ar fi
boala Paget a osului, osteoporoza, hipercalcemia4.
Deşi efectul principal al bifosfonaţilor este inhibarea resorbţiei osoase a
osteoclastelor, există studii care arată un efect pozitiv şi asupra osteoblastelor.
Astfel, numeroase studii arată o creştere diferenţiată a celulelor progenitoare ale
osteoblaştilor, cu influenţe pozitive asupra proliferării şi maturării lor. În acelaşi timp,
aceste studii demonstrează că bifosfonaţii pot preveni apoptoza osteoblaştilor5.
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OBIECTIVE PROPUSE
În încercarea de a evita problemele generate de protezare (pierderea osoasă)
şi eventualele efecte adverse ce pot apărea în tratamentul de lungă durată cu
bifosfonaţi, o soluţie studiată frecvent în ultimii ani este cedarea locală a
bifosfonatului.
În felul acesta se poate administra o doză mai mare în regiunea de interes cu
efecte atât asupra micşorării pierderii de volum osos în zona periprotetică, dar mai
ales cu efecte pozitive asupra micşorării timpului de osteointegrare şi de accelarare a
fixării secundare a componentei protezei. Pe de altă parte se obţine astfel o fixare
stabilă şi în cazul osului osteoporotic.
Implanturile cu eliberare locală de bifosfonaţi au fost testate în studii
preclinice pe diferiţi cobai (şobolan, iepure, câine), rezultatele fiind încurajatoare în
ceea ce priveşte viabilitatea implantului.
Afinitatea înaltă a bifosfonaţilor pentru ionul de calciu şi avantajele utilizării
hidroxiapatitei (HA) ca strat de acoperire a implanturilor protetice a condus la:
- căutarea de noi soluţii pentru a include medicamente pe suprafaţa protetică;
- necesitatea sintezei unui compozit hidroxiapatită-bifosfonat, care ar putea fi
depus pe implantul metalic.
Astfel, în acest studiu ne-am propus obţinerea unor structuri de tip implant
obţinute

prin

depunerea

compoziţilor

alendronat-hidroxiapatită

(HA-AL),

pe

substraturi metalice de titan.
Din clasa bifosfonaţilor a fost ales pentru acest studiu alendronatul, un
bifosfonat care conţine în moleculă un atom de azot (similar structural cu risedronatul
şi zoledronatul), conformaţie structurală care potenţează efectele terapeutice ale
acestuia.
Teza este structurată în două părţi : o parte de studii teoretice (capitolele 1-2)
în care sunt descrise informaţii din literatura de specialitate şi care reprezintă stadiul
actual al cunoaşterii în ceea ce priveşte domeniul abordat şi o parte de contribuţii
proprii, structurată în cinci capitole (capitolele 3 – 7) şi care prezintă rezultatele
experimentale obţinute.
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STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
CAPITOLUL 1. HIDROXIAPATITA – COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A OSULUI
Capitolul 1 cuprinde un studiu bibliografic al literaturii de specialitate în care
sunt descrise proprietăţile hidroxiapatitei naturale ca şi componentă esenţială a
osului şi sunt comparate principalele metode de obţinere a hidroxiapatitei sintetice.
Astfel, metoda precipitării umede (denumită şi precipitare chimică) aleasă şi de noi
pentru acest studiu, este cea mai populară tehnică de sinteză a hidroxiapatitei. Lipsa
solvenţilor organici şi costurile scăzute de producţie fac ca această metodă să fie
intens studiată în literatura de specialitate din punct de vedere al optimizării
condiţiilor de sinteză.
CAPITOLUL 2. BIFOSFONAŢII ÎN PRACTICA TERAPEUTICĂ CURENTĂ
Capitolul 2 tratează utilizarea în practica terapeutică curentă a bifosfonaţilor.
Sunt precizate noţiuni precum relaţia structură-activitate, mecanismul de acţiune al
acestora, utilizările şi respectiv efectele adverse în tratamentul sistemic cu
bifosfonaţi. Datele legate de corelarea structură-activitate oferă mai multe exemple în
care diferenţe mici în structura compuşilor acestei clase de medicamente duc la
schimbări surprinzătoare ale afinităţii osoase.
Prin urmare, a fost ales pentru studiu alendronatul, întrucât aşezarea spaţială
a configuraţiei acestuia (N-bifosfonat) şi orientarea azotului din structură joacă un rol
important în afinitatea de coordinare la atomii de calciu din hidroxiapatită şi implicit se
poate aproxima că afinitatea lui de legare la hidroxiapatita sintetică estimează
probabilitatea de ataşare a acestuia la os.
CAPITOLUL 3. CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ A ALENDRONATULUI DE
SODIU TRIHIDRAT
Capitolul 3 este un studiu scurt prin care a fost caracterizat alendronatul
utilizat în sinteze. A fost astfel determinată solubilitatea acestuia şi calculate
constantele de disociere prin titrare potenţiometrică.
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CAPITOLUL 4. SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA COMPOZIŢILOR
HIDROXIAPATITĂ-ALENDRONAT
Capitolul 4 cuprinde sinteza şi caracterizarea compozitului hidroxiapatităalendronat. Metoda de sinteză a permis varierea unor parametrii care pot afecta în
mod drastic morfologia, structura şi mărimea cristalelor de hidroxiapatită formate :
temperatura de sinteză, pH-ul, debitul de adăugare al reactanţilor, viteza de agitare a
amestecului de reacţie.
Totodată metoda de sinteză a hidroxiapatitei şi compuşilor HA-Al prin
precipitare umedă mai prezintă o serie de avantaje de care s-a ţinut cont în
momentul alegerii : simplitate în realizare, costuri relativ reduse, reactivi uşor solubili
în apă (Ca(NO3)2∙4 H2O şi (NH4)2HPO4), al căror pH poate fi uşor ajustat pentru a
păstra bazicitatea mediului de reacţie.
S-a lucrat în cadrul sintezei în atmosferă de azot, după ce în prealabil a fost
realizat vidul în instalaţie pentru a evita prezenţa carbonatului în HA sintetică,
deoarece prezenţa acestui ion influenţează în mod negativ biocompatibilitatea
compusului şi de asemenea creşte solubilitatea materialului sintetizat (figura 1).

Figura 1. Instalaţia experimentală utilizată pentru sinteze
Atât hidroxiapatita cât şi compoziţii obţinuţi au fost caracterizaţi calitativ prin
FT-IR şi prin difracţie de raze X6.
În ceea ce priveşte analiza XRD, spectrele obţinute atât pentru HA cât şi
pentru HA-AL în condiţiile descrise anterior se suprapun cu spectrul HA existent în
baze de date.
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Deoarece nu există deplasări ale picurilor din spectrul de difracţie, s-a
concluzionat că pulberea obţinută este HA pură şi nu conţine alte faze (figura 2).

Figura 2. Spectrul de difracţie al pulberii de hidroxiapatită sintetizate si poziţia peakurilor corespunzătoare HA comercială (cu roşu), din baza de date JCPDS
Pentru toţi compuşii sintetizaţi, indiferent de concentraţia de alendronat s-a
observat prezenţa în spectrele FT-IR a picurilor caracteristice alendronatului. Picul
corespunzător vibraţiei de forfecare N-H de la 1644 cm-1 este deplasat (8-10 cm-1), la
1636 cm-1 (HA-AL 10mM şi HA-AL 20 mM), respectiv la 1634 cm-1 (HA-AL 5mM)
comparativ cu cel din spectrul amestecului mecanic HA-AL 1:1, sugerând astfel
apariţia unor interacţiuni între hidroxiapatită şi alendronat (figura 3).

Figura 3. Spectrul FT-IR al compozitului HA-AL 20 mM
9
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S-a constatat de asemenea apariţia unei benzi largi în intervalul 3000 - 3600
cm-1 în spectrele compuşilor, aceeaşi bandă care este prezentă şi în spectrul
alendronatului.
Compuşii HA-AL prezintă în spectre la lungimea de undă de 1565 cm -1 picul
caracteristic vibraţiei de întindere a grupării –OH din molecula hidroxiapatitei, cu o
intensitate din ce în ce mai redusă până la dispariţia totală din spectru pentru
compusul HA-AL 20 mM. Aceasta se poate datora implicării grupărilor OH în
formarea legăturilor cu hidroxiapatita.
Astfel, studiile efectuate sunt în concordanţă cu alte studii din literatură,
susţinând ideea că între alendronat şi hidroxiapatită există anumite interacţiuni.
Dimensiunile compoziţilor HA-AL obţinuţi au fost evaluate prin măsurători de
împrăştiere dinamică a luminii (Dynamic Light Scattering - DLS).
Rezultatele obţinute prin difuzia dinamică a luminii (DLS) arată că particulele
de hidroxiapatită-alendronat (HA-AL 20 mM) sintetizate au o dimensiune cuprinsă în
intervalul granulometric [299-398] nm.
Graficele privind distribuţia pe volum a mărimilor particulelor de HA-AL mai indică
prezenţa unor mici aglomerate de particule de dimensiuni mai mari în intervalul
granulometric [1242-1651] nm.
Analizând cele două distribuţii (volum şi număr) se poate constata că maximul
de particule se situează în jurul dimensiunii de 397 nm (figura 4).
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Figura 4. Distribuţia pe număr a mărimilor particulelor de hidroxiapatită-alendronat
În vederea determinării cantitative a alendronatului a fost utilizată o metodă
analitică HPLC potrivită atât pentru determinarea alendronatului din compoziţi cât şi
pentru determinarea alendronatului din studiile de cedare in vitro 7.
FMOC-ul a fost ales ca reactiv pentru derivatizare datorită proprietăţilor sale
superioare comparative cu alţi reactivi. El reacţionează în condiţii blânde cu gruparea
amino din alendronat, derivaţii rezultaţi fiind stabili. Amestecul de reacţie a putut fi
injectat în coloana nepolară, direct după ajustarea pH-ului, nefiind necesară
îndepărtarea excesului de reactiv.

CAPITOLUL 5. DEPUNEREA COMPOZITULUI HA-AL 20 mM PE SUBSTRATURI
METALICE DE TITAN ŞI CARACTERIZAREA ACESTUIA
În capitolul 5 a fost realizată depunerea compuşilor de tip hidroxiapatită –
alendronat sintetizaţi pe partea metalică a implantului prin evaporare laser pulsată.
Pentru imobilizare/depunere a materialului pe suprafaţa metalică a colectorului
au fost folosite discuri de Ti. Fixarea materialului a fost realizată prin MAPLE, iar
caracterizarea ulterioară a materialului depus a fost făcută prin AFM (figura 5).
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Figura 5. Discuri metalice de titan pe care a fost depus un microfilm de HA-AL
20 mM prin MAPLE
Filmele subţiri de material imobilizat pe suprafaţa metalică au o aderenţă
ridicată pe substratul de titan, remarcându-se absenţa delaminărilor sau a oricăror
alte defecte morfologice. Microparticulele de substanţă activă (alendronat) sunt
înglobate în reţeaua cristalină a hidroxiapatitei.
CAPITOLUL 6. TESTAREA BIOCOMPATIBILITĂŢII BIOMATERIALELOR HA-AL
În capitolul 6 a fost investigată biocompatibilitatea compoziţilor de tip
hidroxiapatită-alendronat sintetizaţi.
O parte a studiului a fost dedicată investigării biocompatibilităţii materialelor
bazate pe compuşi hidroxiapatită-alendronat. Adeziunea MSC pe suprafaţa
biomaterialelor a fost evaluată prin imunofluorescenţă, prin marcarea filamentelor de
actină în scopul analizei organizării celulelor pe suprafata de tip implant la 72 de ore
după ataşare.
Experimentele de biologie celulară au arătat că atât celulele osoase cât şi
celulele mezenchimale umane aderă şi se etalează pe toate filmele subţiri bazate pe
HA depuse prin MAPLE. Prezenţa alendronatului în filmele ce acoperă titanul creşte
numărul de puncte focale celulă-biomaterial (figura 7). Studii viitoare sunt necesare
pentru

a

demonstra

funcţionalitatea

structurilor

HA-alendronat

(inducerea

osteointegrării)8.
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Figura 6. Imagini de imunofluorescenţă ale adeziunii celulelor MSC la biomateriale:
actina (verde) a fost marcată cu faloidină conjugată cu Alexa Fluor 488, iar nucleii
sunt marcaţi cu DAPI (albastru) pentru identificarea celulelor (imagini 20× suprapuse
ale canalelor).
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CAPITOLUL 7. STUDII DE CEDARE IN VITRO A ALENDRONATULUI DIN COMPOZIŢII
HA-AL

Studiile efectuate de noi în capitolul 7, au evaluat comparativ cedarea pe deo parte a alendronatului de pe plăcuţele de Ti acoperit cu HA şi apoi supus unui
proces de chemisorbţie a AL din soluţii apoase de diverse concentraţii şi pe de altă
parte, cedarea alendronatului din compoziţi de tip HA-AL depuşi prin MAPLE pe
părţile metalice ale protezelor (Ti).
În urma studiilor de cedare in vitro realizate în acest capitol s-a constatat că
hidroxiapatita cristalină este o fază stabilă în contact cu mediul de cedare, iar
alendronatul legat de HA prin procesul de sinteză este eliberat lent de pe
componenta metalică (titan) în mediul de cedare, pe o durată de 10 zile, putând
astfel în cazul implantării să contribuie la resorbţie osoasă, concomitent cu HA care
după implantare, produce specii chimice care susţin aderarea implantului la ţesutul
înconjurător formând o structură conectivă funcţională .
Astfel, sinteza compozitului HA-AL poate fi considerată o soluţie viabilă pentru
includerea bifosfonatului pe suprafaţa componentelor metalice ale protezelor utilizate
în ortopedie.
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