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Scurta descriere a invenției:
Acest brevet se referă la straturi biopolimerice ternare bazate pe gel de colagen, poli (alcool
vinilic) (PVA) şi hidroxiapatit (HAP) dedicată creşterii şi proliferarea celulară.
- Metoda experimentală se bazează pe un tratament chimic la 250C, care permite obţinerea de
straturi biopolimerice uniforme, netede, flexibile şi insolubile în apă. Prin utilizarea unui agent chimic
de polimeri naturali şi sintetici legaţi cu un material ceramic se obţine un caracter hidrofil şi acest lucru
contribuie la o mai buna adeziune celulă, la proliferarea şi viabilitatea acesteia. De asemenea,
conţinutul de compoziţie de hidroxiapatită în biofilme conduce la îmbunătăţirea acestor parametri.
- are o mare stabilitate termică care ar putea duce la o nouă direcţie cum ar fi obţinerea
bandaje cu eliberare controlată de medicamente.
- Testul de porozitate indică o dimensiune medie al porilor din straturi cuprinsă între 900 şi
2800 nm lucru care deschide perspective largi în ingineria tisulară, care imită procesele biologice la
nivel nano.
Avantaje:
- Prin conţinutul de colagen şi hidroxiapatită, straturile biopolimerice asigură creșterea de
biocompatibilitate pentru implanturi ortopedice.
Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod 010362 București
Punct de lucru: Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, cod 050025, Bucureşti, România
Telefon: 021 307 19 18, Fax: 021 307 19 19, www.uefiscdi.gov.ro

Unitatea Executivă
pentru Finanţarea
Învăţământului
Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării

INVENTIKa
2011
pentru TINERI

- Aceste straturi ternare biopolimerice ca suport pentru creșterea celulelor sunt o
modalitate de a obţine o mai bună interfaţă biomaterial-ţesut viu.
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