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Introducere 

 
O nouă generație de materiale metalice biomedicale, metarialele biodegradabile au 

devenit un subiect mediatizat de cercetare în ultimii ani, deoarece se pot degrada complet în 

corpul uman și, astfel, pot evita alte intervenții chirurgicale secundare. Însă aceste sisteme 

metalice biodegradabile au unele dezavantaje în aplicațiile clinice. Alierea acestora este o 

metodă importantă de îmbunătățire a proprietăților metalelor biodegradabile. Dintre elemente 

de aliere, elementele care aparțin pământaselor rare sunt de obicei luate în considerare datorită 

structurii și proprietăților lor atomice unice. Efectele elementelor de aliere pământoase rare 

asupra proprietăților mecanice, comportamentului de biodegradare și biocompatibilității 

metalelor biodegradabile sunt consistente și definitorii în unele cazuri. Elementele de pământ 

rar (REE) sunt compuse din 17 elemente, inclusiv 15 lantanide: lantan (La), ceriu (Ce), 

praseodim (Pr), neodim (Nd), prometiu (Pm), samariu (Sm), europiu (Eu) , gadolinium (Gd), 

terbiu (Tb), disproziu (Dy), holmiu (Ho), erbiu (Er), tuliu (Tm), iterbiu (Yb), lutetiu (Lu), 

scandiu (Sc) și itriu (Y) . Datorită naturii radioactive a prometiului, există 16 elemente din 

pământuri rare, utilizate în mod obișnuit în metalele biodegradabile. 

 

În cazul utilizării implanturilor biodegradabile, care se dizolvă în corpul uman, 

eliminarea lor după perioada de convalescență a osului fracturat nu mai este necesară. Acest 

lucru asigură un beneficiu considerabil atât pentru pacienți, cât și pentru sistemul public de 

sănătate din punct de vedere al costurilor. Pentru a remedia fracturile osoase, implanturile 

metalice temporare vor înlocui din ce în ce mai mult materialele permanente de osteosinteză, 

în special în domeniul implanturilor cu volum redus. Aceste implanturi vor prelua temporar 

funcția osului pentru o stabilizare mecanică eficientă până când, după o degradare treptată, vor 

fi înlocuite de țesutul osos nou format. Procesul de fabricare a implanturilor metalice 

biodegradabile,pe bază de Mg, este o problemă complexă deoarece combină atât cerințele 

tehnice, cât și cele medicale pentru material. 

 

Aliaje metalice pe bază de Mg sunt în prezent noua generație de materiale metalice 

biodegradabile cu rezultate foarte bune de osteointegrare. În comparație cu alte materiale 

metalice utilizate ca implanturi ortopedice, cum ar fi titanul și aliajele de titan, oțelurile 

inoxidabile sau aliajele de cobalt-crom, aliajele pe bază de magneziu se disting prin elasticitatea 

lor redusă, precum cea a osului uman, care are rol de protecție și previne efectul negativ al 

tensiunilor care apar în structura osoasă. Mai mult, biomaterialele pe bază de Mg și aliajele lor 

sunt utilizate în prezent ca implanturi temporare, degradându-se complet în mediul biologic (in 

vivo), fiind înlocuite cu un os nou format, eliminând astfel necesitatea re-intervenției 

chirurgicale pentru îndepărtarea implantului, care este necesară pentru implanturile permanente 

după 10–15 ani. Această caracteristică le face extrem de atractive pentru piața implanturilor 

metalice biodegradabile, pentru aplicații pentru reparații osoase care necesită suport temporar. 

Cu toate acestea, există un neajuns, în mediul biologic, acestea se degradează rapid, necesitând 

astfel un control riguros al vitezei de coroziune care este în concordanță cu procesele de 

reparare / vindecare a țesutului osos afectat. Procesul rapid de coroziune implică alte consecințe 

pentru implant, cum ar fi pierderea proprietăților mecanice, precum și pentru mediul biologic, 

prin efecte toxice datorate reacțiilor secundare și acumulării de produse secundare de 

coroziune. Astfel, există implicații majore în costul medical al operației, dar și în sănătatea 

pacienților. Prin urmare, în astfel de aplicații este necesar să se îmbunătățească rezistența la 

coroziune și proprietățile mecanice ale aliajelor pe bază de Mg. 
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I. CAPITOLUL I Stadiul actual al cercetărilor în domeniul biomaterialelor metalice 
 

I.1. Noţiuni generale despre biomateriale 

Materialele biologice au o lungă istorie de mii de ani. Scheletele sau mumii din culturile 

antice (Egipt, Babilon, Grecia, Italia, China, America Centrală și de Sud) indică diferite 

materiale precum aur, argint, cupru și plumb, lemn, sidef, fildeș, oase sau dinți de câine, A fost 

folosit pentru a înlocui o parte a sistemului osos uman. Cu toate acestea, acestea sunt folosite 

fără nicio cunoaștere a biocompatibilității, termenul a fost introdus acum 50 de ani. 

Știința biomaterialelor este „știința studierii interacțiunii dintre organisme și materiale”. 

Biomaterialele sunt „orice substanță sau combinație de substanțe de origine naturală sau 

sintetică care poate fi utilizată ca întreg sau ca componentă a unui sistem care tratează, 

accelerează sau înlocuiește țesuturile, organele sau funcțiile umane într-o perioadă de timp”[1]. 

Prin urmare, sa născut știința biomaterialului cu vocabularul medical și științific și s-au 

adăugat noi termeni pentru a defini interacțiunea dintre organisme și materiale. La nivel global, 

se manifestă o tendinţă de cercetare şi dezvoltare a biomaterialelor destinate fabricării 

implanturilor ortopedice, fapt confirmat şi de estimările, care atestă creşterea considerabilă a 

numărului de artroplastii de şold şi genunchi până la sfârşitul anului 2030 (de aproximativ 

572,000 şi respectiv 3,48 de milioane). 

Multe domenii medicale, precum ortopedie, chirurgie estetică, oftalmologie și chirurgie. 

Există aproximativ 400 de produse diferite pentru îngrijirea feței, pentru cardiologie, urologie 

și neurologie, iar 10% din activitățile medicale necesită utilizarea materialelor biologice în 

diferite scopuri: 

 înlocuirea unor părţi bolnave sau afectate 

 îmbunătăţirea unor funcţii 

 tratarea unor anomalii 

 corectarea problemelor cosmetice 

 ajutor în diagnosticare 

 ajutor în tratament 

În medicină, biomaterialele au o aplicabilitate deosebit de variată: 

 materiale implantabile: fire chirurgicale; grefe vasculare artificiale; ligamente; 

valve; cavităţi interne artificiale 

 materiale neinplantabile: plasturi cu rol activ; straturi regeneratoare; vehiculanți 

farmacologici externi 

 anexe fiziologice extracorporale: intestine „contra naturii”; by pass-uri vasculare 

temporare 

 produse pentru intreţinerea sănătăţii: straturi absorbante; captuşeli pentru proteze 

mecanice 

Biomateriale sunt folosite în mai multe domenii cum ar fi ortopedia, chirurgia estetica, 

oftalmologia, chirurgia maxio-facială, cardiologia, urologia și neurologia, așa cum putem 

observa din tabelul I.1 şi practic în toate specialităţile medicale în scopuri de: diagnosticare, 

prevenţie şi tratament. 

Sub formă de biomateriale folosite pentru realizarea dispozitivelor medicale și a 

implanturilor întâlnim următoarele materiale: polimerii, metalele, ceramicele și compozitele. 

Principalele tipuri de biomateriale metalice sunt prezentate în tabelul I.2. În aplicațiile 
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medicale, se utilizează o gamă largă de polimeri, deoarece se găsesc în diferite forme și 

compoziții complexe (solide, fibre, produse finite, filme, geluri). În cazul implanturilor pentru 

articulații protetice, aceste materiale sunt utilizate mai puțin deoarece nu pot îndeplini pe deplin 

proprietățile mecanice necesare în acest caz. 

 
Tabelul I.2. Tipuri de biomateriale, [3-4] 

 

Tipuri de biomateriale Avantaje Dezavantaje Exemple 

Metale şi aliaje metalice 

 Ti şi aliaje de Ti 

 oţeluri inoxidabile 

 aliaje de Co-Cr 

 aliaje de Au 

 amalgame Hg-Ag-Sn 

 aliaje Pt-Ir etc. 

 rezistenţă 

mecanică ridicată 

 prelucrabilitate prin 

deformare 

 tenacitate 

 

 
 artefacte 



 
 Înlocuirea 

articulaţiilor plăcilor 

şi şuruburilor osoase 

 implanturi în 

rădăcină dentară 

Polimeri 

 poliesteri 

 poliuretani 

 polipropilenă 

 hidrogeluri 

 poliamide 

 policlorură de vinil 

 PET 

 PFTE 

 siliconi etc. 

 

 

 uşor de fabricat 

 reziliente 

 cost relativ mic 

 adaptabilitatea 

proprietăţilor 

 

 

 se deformează în timp, 

 se pot degrada în 

mediul biologic, 

 rezistenţă mecanică 

insuficientă 

 suturi 

 vase sanguine 

 urechi 

 nas 

 alte ţesuturi moi, 

 articulaţiile 

şoldului, 

 restaurări dentare, 

oftalmologie 

Ceramice şi sticle 

 alumina 

 fosfaţi de calciu 

 carbonul 

 sticlele bioactive 

 porţelanuri 

 zirconia, etc. 

 

 
 rezistenţă la 

compresiune mare 

 bioactivitate 

 inerţie chimică 

 

 
 
 fragilitate 

 producere dificilă 

 înlocuiri de 

articulaţie 

 implanturi 

dentare, 

 restaurări dentare 

 refacerea şi 

regenerarea 

ţesuturilor osoase 

Compozite 

 răşini acrilice/sticle 

 polimer/carbon 

 carbon/carbon 

 adaptarea proprietăţilor 

şi dimensiunilor în funcţie 

de aplicaţie 

 
 producere dificilă 

 restaurări dentare, 

 înlocuiri de 

articulaţie 

 
Principalul dezavantaj al metalelor este că acestea au o rigiditate mai mare în comparație 

cu țesuturile gazdă și țind să producă artefacte în proceduri diagnostice avansate (tomografie 

computerizată și studii de imagistică prin rezonanță magnetică). 

I.2. Cerințe ale biomaterialelor 

Alegerea unui biomaterial se face în funcţie de aplicaţia medicală în care urmează să 

fie utilizat. Realizarea de biomateriale noi constituie un efort interdisciplinar ce necesită o 

colaborare dintre ingineri, bioingineri, medici şi biologi. 

Deoarece un implant are nevoie de o durată de viaţă îndelungată, fără a produce reacţii 

adverse din partea ţesutului gazdă, trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte: 
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-Biocompatibilitatea este un concept complex care ia în considerare toate procesele 

care au loc în interacțiunea dintre materialele biologice și organismele vii. 

Biocompatibilitatea se referă la proprietățile unui material care este compatibil cu 

organismele, adică este acceptat de corpul uman într-un mod clar, fără efecte secundare și 

fără deteriorări chimice sau mecanice. Interacțiunea dintre implant și țesutul înconjurător nu 

poate provoca osteoliză de suprafață, modificări secundare în corp sau implantul devine 

instabil din cauza coroziunii sau degradării. Procesele fizice, mecanice, chimice, biologice și 

specifice suprafeței joacă un rol decisiv. 

Această evoluție a biomaterialului a cauzat ajustarea conceptului de biocompatibilitate, 

care a rezultat în următoarea definiție: biocompatibilitatea se referă la capacitatea unui 

biomaterial de a-si îndeplini funcţia asociată la o terapie medicală, fără a declanșa efecte 

nedorite locale sau generale pe gazdă sau pe beneficiarul unei astfel de terapii, generând 

răspunsul cel mai adecvat al celulei sau tesutului, în acel caz particular, și optimizând 

performanțele clinice relevante ale unei astfel de terapii[6] . 

Materialele utilizate ca implanturi nu trebuie să fie toxice sau să producă reacţii alergice 

sau inflamatorii în corpul uman, succesul unui biomaterial fiind în mare parte determinat de 

reacţia organismului faţă de implant. Principalii factori care influenţează biocompatibilitatea 

unui material sunt reprezentaţi de răspunsul ţesutului gazdă şi de degradarea materialului în 

mediul organismului [6]. 

- Proprietățile mecanice determină tipul de material selectat pentru o anumită 

aplicație. Cele mai importante proprietăți mecanice sunt duritatea, modulul elastic, rezistența 

la tracțiune și compresiune și alungirea. Răspunsul materialului la încărcare ciclică, 

încărcare repetată sau deformare depinde de rezistența la oboseală, care determină succesul 

pe termen lung al implantului sub stres ciclic. Materialul care trebuie înlocuit de os trebuie să 

aibă același modul elastic ca osul, iar modulul său elastic variază între 4-30 GPa, în funcție 

de tipul osului și de direcția de măsurare[7]. 

- Rezistenţa la coroziune şi uzură. Rezistenţa scăzută la uzură şi coroziune a 

implanturilor au ca efect eliberarea de ioni metalici în organim, ce sunt consideraţi responsabili 

de producerea alergiilor şi reacţiilor toxice [9]. De aceea dezvoltarea implanturilor cu rezistenţă 

înaltă la coroziune şi uzură este de mare importanţă pentru longevitatea unui implant în 

sistemul uman [6]. 

- Osteointegrarea. Incapacitatea suprafeţei implantului de a se integra în osul adiacent 

sau în alte ţesuturi cauzează slăbirea implantului. În cazul în care implantul nu se integrează 

bine în os, la interfaţa acestora se formează un ţesut fibros. Rugozitatea şi topografia suprafeţei 

joacă un rol major în dezvoltarea bună a osteointegrării [10]. 

În ultimii ani, experții au insistat din ce în ce mai mult pe înlocuirea materialelor 

sintetice utilizate în domeniul medical cu materiale bioartificiale. Materialul biosintetic are cel 

puțin un ingredient natural în compoziția sa, care are ca efect creșterea gradului de 

biocompatibilitate al materialului utilizat și accelerarea vindecării. 

Ca și componentă naturală a materialelor bioartificiale se poate utiliza o proteină 

(colagen, elastină, fibronectină), o secvență peptidică care joacă un rol în procesul de 

recunoaștere și aderență celulară sau o polizaharidă derivată din glicozaminoglicanii (sulfat de 

condroitină, heparină, sulfat de heparan, acid hialuronic). Aceste componente sunt de obicei 
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macromolecule ale matricei extracelulare a țesutului pe care materialul îl contactează și 

interferează cu procesul de vindecare. 

La acel moment, un biomaterial reprezenta de fapt: un material folosit pentru a 

confecţiona dispozitive pentru a vindeca boli cronice sau acute, care intră în contact cu 

ţesuturile sau cu tumorile corpului uman, pentru un timp definit sau nu, cu scopul de a vindeca, 

modifica, forma, sau a înlocui un ţesut, organ sau o funcţie particulară a corpului uman. 

I.4. Dezavantaje ale biomaterialelor metalice din punct de vedere medical 

Realizarea protezelor articulare totale reprezintă inovația medicinei moderne deoarece 

îmbunătățesc calitatea vieții a milioane de persoane și redau mobilitatea articulară. Protezările 

se realizează cu succes, dar totuși apare osteoliza aseptică în jurul implantului care limitează 

beneficiul pe termen lung, asta reprezentând o problemă. 

Osteoliza aseptica apare la 10 ani de la interventia chirurgicală la aproximativ 10% din 

pacienți [17]. Acesta este un răspuns inflamator, care poate fi explicat clinic prin durere și 

mobilitate crescută a protezei până când protezele cad. În urma radiografiei se constată o 

pierdere osoasă peri-implant. Osteoliza inflamatorie este în principal răspunsul imun nespecific 

al macrofagelor la polimerul rezidual și particulele metalice produse de implant datorită uzurii 

și coroziunii. 

Putem înlocui testul patch care din literatura de specialitate este un test des intalnit cu 

testul de transformare limfoblastică (LTT), care determină gradul de reactivare a limfocitelor 

după expunerea la alergeni. Testul de transformare limfoblastică nu dă sensibilizare, acesta 

fiind aceptat atât pentru dermatoalergeni, cât și pentru alergeni medicamentoși, alimentari și 

respiratori și dă rezultate obiective cu interpretare la nivel înalt. Un studiu pe 700 de pacienți a 

arătat că testul LTT optimizat este un instrument foarte important pentru detectarea 

sensibilizării persoanelor simptomatice expuse la metal [18]. Acest test este, de asemenea, 

foarte util în scopuri de monitorizare, deoarece s-a observat că reactivitatea limfocitelor revine 

la normal după evitarea constantă a contactului cu metalul în cauză, adică LTT devine negativ. 

 

I.5. Biomateriale biodegradabile utilizate în ortopedie 

 

I.5.1. Implanturi ortopedice biodegradabile 

Implanturile ortopedice biodegradabile reprezintă una din preocupările importante ale 

cercetătorilor în ingineria biomaterialelor. Implanturile biocompatibile și biodegradabile pot fi 

dezvoltate în etape și absorbite de organism după momentul implantării. Dacă comparăm un 

implant clasic, permanent fabricat din oțel sau aliaje din titan sau cobalt, materialul 

biodegradabil reprezintă o soluție mai bună pentru un potențial local inflamator, iritație fizică 

permanentă și nevoia unei operații pentru a scoate implantul permanent. 

 
 

I.5.2. Realizări medicale în domeniul implatologiei cu ajutorul materialelor 

biodegradabile 

Aliajele de magneziu folosite în prezent au fost cercetate pentru diferite aplicații 

biomedicale. Făra nici o îndoială,  cele  mai importante  și avansate  aplicații clinice sunt 
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reprezentate de stenturile cardiovasculare biodegradabile din magneziu care au fost cercetate 

și sunt disponibile pe piață (stenturi biodegradabile Medtronic)[26]. 

Conform datelor din literatura de specialitate, aliajele de magneziu au fost investigate 

ca materiale de implanturi osoase sub formă de șuruburi, plăcuțe sau alte dispozitive de fixare, 

sau sub formă de schelete poroase pentru produsele cu aplicații în ingineria țesuturilor. 

Primul implant autodegradabil a fost creat de cercetătorii din Finlanda, acest implant 

ajutînd pacienții cu probleme de articulații sa evite operațiile de înlocuire a acestora. Acest 

implant, de mărimea şi forma cilindrică, este destinat să înlocuiască articulațiile mici ale 

mâinilor și picioarelor. Implantul este fabricat dintr-un material, iar formula acestuia conține și 

zahăr, care poate stimula țesuturile pacientului să producă articulații noi și să asigure protecția 

dintre oase [27]. După formarea noii articulații, implantul se dezintegrează treptat și este 

asimilat în sânge, fiind primul implant biodegradabil din lume. 

Un studiu efectuat pe 270 de pacienți cu osteoartrită și artrită reumatoidă a raportat că 

noile implanturi au îmbunătățit semnificativ capacitatea de exercițiu a membrelor și a redus 

intensitatea durerii la nivelul membrelor [28]. 

 

I.5.3. Aliaje biocompatibile biodegradabile utilizate ca implanturi temporare 

Luând în considerare limitările si dezavantajele înregistrate de biomaterialele metalice 

după implantare, cercetătorii s-au orientat spre alte posibilități de combinare a unor materiale 

biocompatibile. 

Aliajele de Mg au un avantaj major reprezentat de proprietățile lor mecanice adecvate 

si compatibile cu osul uman, avand o biocompatibilitate bună și o rată de coroziune in corelatie 

cu rata de vindecare a țesutului osos. Aceste aspecte clasează aliajele pe baza de Mg pe primul 

plan în atenția cercetătorilor din domeniu. 

Rezistența la rupere și duritatea magneziului este superioara biomaterialelor ceramice, 

în timp ce modulul de elasticitate (41-45GPa) este și acesta foarte apropiat de cel al osului 

biologic, ceea ce determină evitarea efectului cunoscut sub denumirea de “stress shielding 

effect”. 

 

Figura I.5. Durabilitatea implantului Mg-Ca [32] 
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Fiziologic, magneziul este un element esențial în metabolismul uman și al patrulea 

cation cel mai des întâlnit în corpul uman. Se estimează că există 25 de grame de magneziu 

depozitate în corpul uman, din care aproximativ jumătate se găsește în țesuturi. Magneziul este, 

de asemenea, un cofactor pentru aproximativ 300 de reacții enzimatice care apar în corpul uman 

și este prezent și în structura ADN-ului și a ARN-ului uman. 

 

I.5.4. Sistemul de aliaje Mg-Ca si Mg-Sr. 

Ca și Sr fac parte din grupa II tabelului lui Mendeleev și au aceleași proprietăți chimice 

și metalurgice. Au o solubilitate relativ limitată în Mg, Ca -1.34wt% și Sr - 0.11wt% în condiții 

de echilibru. Prin introducerea de Ca și Sr rezultă precipitarea fazelor Mg2Ca și Mg17Sr2la 

limita dintre grăunți. Ca și Zr ca elemente de aliere rafinează microstructura Mg și 

îmbunătățeste rezistența mecanică. Fazele intermetalice sunt fragile și pot conduce la formarea 

unor fisuri și dau un efect negativ asupra ductilității Mg, fazele contribuie la accelerarea 

degradării prin coroziune galvanică. În figura I.7 este dată microstructura tipică a unui aliaj 

Mg-15Ca. 

Calciu contribuie la consolidarea soluției solide și a precipitatelor și actionează într-o 

oarecare măsură ca agent de micșorare a graunților și în plus contribuie la consolidarea limitelor 

de grăunți. Calciu a devenit un element de aliere promițător în aliajul binar MgCa, mai puțin 

comercial pentru implanturile biodegradabile, știut fiind faptul că, Ca este o componentă 

importantă a osului uman și este, de asemenea, esențial în compoziția chimică a celulelor 

biologice. 

 

I.5.5. Sistemul de aliaje Mg-Zn 

Zincul este un element important de aliere cu solubilitatea în Mg de aproximativ 

– 6,2wt%( relativ ridicată). Proprietățile mecanice ale aliajului sunt date de rezistența soluției 

solide formate. Din punct de vedere al studiilor facute rezinstența la rupere și alungirea aliajelor 

Mg-Zn turnate cresc semnificativ cu introducerea până la 4% a Zn, alierea cu Zn peste 4% 

conduce la scăderea acestor proprietăți. În figura I.7 este prezentată microstructura unui aliaj 

Mg-Zn spectrul XRD caracteristic al acestui aliaj[33]. 

 

I.5.6. Sistemul de aliaje Mg-Sn 

Aliajul Mg-Sn în concentrație de până la 5% în aliajele de magneziu, acesta contribuie 

la cresterea rezistenței la rupere și la alungire. Dacă valoarea crește peste 5% apare scăderea 

ductilității și a rezistenței mecanice. Prin adăugarea Ca fiind al treilea element, apare rafinarea 

microstructurii dendritică a aliajului Mg -5% și formează compusul Mg2 care crește rezistența 

la forfecare. În figura I.8 este prezentată microstructura aliajului Mg-8Sn. 

 
 

I.5.7. Sistemul de aliaje Mg-Zr 

Zirconiu este un element important de rafinare pentru aliajele de Mg. El se utilizează la 

aliajele care conțin Zn, RE, Y și Th, dar nu poate fi utilizat în aliaje care conțin Al și Mn 

deoarece formează compuși stabili cu Zr. Aliajele Mg-Zr sunt de o deosebită importanță 

deoarece au o capacitate ridicată de amortizare de aproximativ 80%, care ajută la reducerea 

vibrațiilor generate în timpul deplasării și efortului generat implantului. Adiția de Zr cu 1% în 
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Mg aduce o îmbunătățire semnificativă asupra rezistenței mecanice și a ductilității, rezistența 

la rupere are valori aproximative de 171 Mpa alungire specifică de 27% și reduce viteza de 

degradare cu 50%. În figura I.9 este prezentată microstructura unui aliaj Mg-25Zr unde sunt 

evidențiați graunți poliedrici de Mg iar formațiunile de Zr sunt relativ uniform distribuite sub 

forma de compusi globulari în matricea metalică[36]. 

 
 

I.5.8. Sistemul de aliaje Mg-Al 

Aluminiul este cel mai utilizat element de aliere în aliajele pe bază de Mg. Solubilitatea 

mximă a Al în Mg este egală cu 12,7 wt%. Prin creșterea procentului de Al până la 6 % rezultă 

îmbunătățirea rezintenței la rupere a aliajului binar Mg-Al. Rezistența la coroziune se 

îmbunătățește odată cu formarea stratului de oxid de aluminiu depusă pe suprafața aliajului . în 

figura I. 

 
 

I.5.9. Sistemul de aliaje Mg-Y și Mg-RE 

Elementele rare ca elemente de aliere pentru Mg îmbunătațesc rezistența la temperaturi 

ridicate și rezistența la fluaj. Ele sunt frecvent adăugate ca amestec de metale (în principal 

Ce,La,Nd) sau didymium (85%Nd si 15%Pr). Y si alte 17 elemente rare pot fi imparțite în două 

grupe în funcție de solubilitatea lor în Mg: grupul cu solubiitate solidă ridicată (Y, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm,Yb) și grupul cu solubilitate limitată (Nd, La, Ce, Pr, Sm, Eu)[38]. 

În general, sistemul de aliaje Mg-RE este adecvat pentru tratamente termice din cauza 

variatiei solubilității în functie de temperatura de topire a elementelor rare în Mg. 

În literatura de specialitate se regăsesc puține informații privind procentele optime ale 

elementelor pământuri rare (Ce, La, Nd, Pr, Y, Gd), care pot fi adăugate în aliajele Mg-RE.. 

În figura I.11 este prezentată microstructura aliajului Mg-30Y. 

 

 
I.5.10. Biodegradabilitatea. 

Biodegradabilitatea este o proprietate a implantului de a se degrada într-o anumită 

durată de timp după realizarea rolului pentru care a fost introdus. 

Dezvoltarea aliajelor implantabile biodegradabile adecvate este o provocare 

multidisciplinară, dat fiind că libertatea în proiectarea aliajului trebuie să se limiteze la o serie 

de elemente de aliere, care sunt biologic non-toxic, oferind în același timp și proprietățile 

mecanice necesare. 

Acest lucru lasă un număr mic de elemente compatibile, care pot oferi beneficii 

mecanice sau de rezistenșă la coroziune atunci când sunt aliate cu Mg. Unele din cele mai 

cunoscute aliaje biocompatibile biodegradabile conțin pe lângă Mg și Ca și/sau Zn. Cu toate 

că cercetarea folosind alte elemente de aliere ar trebui să continue, accentul ar trebui să fie 

asupra toxicității (în special pe termen lung) dar și asuprarezistenței la coroziune a elementelor 

de aliere pentru ca aceste aliaje de se dezvolte cât mai mult posibil. 

Procesul de biodegradabilitate se poate realiza prin reacții care se produc într-un 

interval de timp variabil de la cateva minute la cativa ani. Uneori putem stabili timpul de 
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realizare a biodegradabilitații dupa implantare, alteori ea se produce la un interval de timp 

nestabilit. 

Conform standardului ISO 10993, tipurile de teste pentru evaluarea biocompatibilității 

sunt: mutagenitate; toxicitate sistemică acută; toxicitate orală; citotoxicitate; pirogenitate; 

sensibilitate; toxicitate venoasă; hemoliză; iritație; implantare [39]. 

I.6. Relația implant – gazdă 

 

I.6.1. Influența magneziu în organismul uman. 

Magneziu face parte din grupa elementelor minerale majore, prezent în organismul 

adult în cantitate de 20-30g, aprox. 34% fiind cantonat în compartimentul celular (2,6mEq/l) 

iar 15% din cantitatea totală se găsește în sectorul extracelular ( concentraţia plasmei =0,7- 

1mgvol/l) 

Necesarul de magneziu în organism se realizează prin aportul alimentar zilnic, care ar 

trebui să fie de aprox. 330mg/zi, în funcţie de vârstă, starea organismului, activitatea 

desfăşurată etc. 

Magneziu în combinație cu calciu și fosforul realizează în țesutul osos o structură de 

rezistență a scheletului și dinților, asigură și o bună asimilare a vitaminei D, care are rol în 

dinamica metabolismului osos[42]. 

Magneziul se elimină din organismul uman prin urină, acesta reprezentând mecanismul 

homeostatic. Rinichiul asigură bilanţul nul de Mg prin adaptarea excreţiei urinare la absorbţia 

digestivă. Eficienţa adaptării funcţiei renale apare evidentă, în special la creşteri mari ale 

aportului, când eliminările urinare de Mg cresc corespunzător, în timp ce magneziemia 

înregistrează numai creşteri moderate. Se pare că organismul este mai puţin protejat de cantităţi 

scăzute de Mg ( aport scăzut, pierderi extrarenale mari), iar eliminările extrarenale sunt 

neglijabile cantitativ, la subiecţii normali. 

Roluri fiziologice ale Magneziului[43]: 

-Magneziul participă la mecanismele de apărare ale organismului, fiind considerat un element 

antistress, antitoxic, antialergic, antianafilactic, antiinflamator şi radioprotector; 

-Magneziul stimulează fagocitoza şi producţia de anticorpi şi interferon; 

-Magneziul activează mai mult de 300 de enzime şi este indispensabil pentru contracţia şi 

relaxarea musculară. 

-Magneziul se comportă ca un element antagonist față de Ca, la nivelul mușchiului cardiac, 

determinând scăderea excitabilității și conductibilității miocardului. Sărurile de Mg provoacă 

bradicardie și sunt utilizate în corectarea tulburărilor de ritm cardiac. 

-Magneziul protejează peretele vascular de leziunile ateromatoase. Se poate utiliza sub formă 

de preparate standardizate ca efect antiischemic și antiangios, în tratarea afecțiunilor 

coronariene. Având efect ușor antiseptic pe musculatura intestinală și la nivelul sfincterului 

Oddi, MgSO₄ utilizat are efect de creștere a fluxului biliar și regulator al peristatismului 

intestinal. Are efecte relaxante la nivelul musculaturii netede bronșice și vasculare. 

-Magneziul este şi antiagregant plachetar şi intevine în metabolismul glucidic, proteic şi lipidic, 

în metabolismul fosfo-calcic având acţiune asemănătoare vitaminei D şi stimulează 

parathormonul. 
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-Magneziul ca factor stabilizator al proceselor celulare, influenţează permiabilitatea 

membranară, reglează activitatea canalelor de Ca, cu menţinerea Ca în celulă. Mg intervine 

în sinteza şi activitatea compușilor precum şi în sinteza transportorilor de H+ şi electroni ( 

flavin nucleotide, fosfopiridin nucleotide, coenzima A). 

 
Principalele afecțiuni ale metabolismului de Mg. 

Carenţa de Mg apare datorită: 

- unui deficit de aport ( aport alimentar insuficient, consumul de alimente rafinate excesiv, 

acestea având conţinut redus de Mg) 

- datorită unor pierderi excesive - aport ineficient, malnutriţie: diaree, reacţii gastrice, 

hepatită, alcoolism, alimentaţie parenterală prelungită, excesivă (poliurie diabetică, 

administrarea intempestivă a diureticelor). 

Deficitul cronic de Mg se manifestă prin: 

- simptome de origine centrală ( hiperemotivitate, anxietate, cefalee, astenie, insomnie) 

- simptome periferice ( parestezii, crampe musculare, crize tetaniforme) 

- simptome locale: cutanate (fragilitate a fanerelor), cardiace ( palpitaţii, dureri 

precordiale, pulmonare ( dispnee), vasculare ( sdr. Raynaud), gastrointestinale ( colon 

iritabil) . 

Excesul de Mg se datorează: 

- afecţiunilor funcţiilor renale, 

- intoxicaţii profesionale/neprofesionale. 

Acumularea de Mg provoacă somnolenţă, hiporeflexie, bradicardie şi deteriorarea 

funcţiei respiratorii, sete, senzaţie de cald, anorexie, reducere ponderală, diminuarea tonusului 

muscular şi a excitabilităţii nervoase. 

 
 

I.6.2. Analiza influenței materialelor biocompatibile biodegradabile în corpul uman 

Aplicarea diferitelor materiale în corpului uman poate fi privită din mai multe 

perspective conceptual diferite. Astfel, un material biocompatibil poate fi privit din punct de 

vedere al scopului urmărit. Astfel, se pot evidenția următoarele aspecte: 

 mențineți vitalitatea anumitor organe umane (valve cardiace, filtre cardiovasculare, suturi 

cerebrale etc.)

 înlocuiți părțile bolnave sau deteriorate ale corpului uman care și-au pierdut funcția din 

cauza bolilor sau traumei (stenturi, implanturi dentare etc.);asistarea în vindecarea unor 

părţi din corpul uman (suturi, plăci osoase bioresorbabile);

 corectarea unor anormalităţi funcţionale (pacemaker cardiac);

 îmbunătăţirea funcţiilor umane (lentile intraoculare);

 corectarea problemelor cosmetice (piele artificială, implant de sân);

 ajutor în diagnostic şi tratament (catetere, tub de dren).

Din punct de vedere a procesului de biodegradare, implanturile pot fi: 

 cu caracter permanent (valve de inimă, organe artificiale);

 pe termen lung (implante neuronale, endoproteze, implante şi proteze dentare);

 temporar (implante pentru osteosinteză).
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De asemenea, în funcţie de modul de implantare a materialului biocompatibil în 

organism, se pot întâlni următoarele situaţii[44]: 

 implantat în corp (endoproteze, tije centromedulare, plăci)

 în interiorul unei cavităţi a corpului uman (proteze dentare)

 în afara corpului uman, cu posibilitatea accesării unor ţesuturi interne (tub de dren, fixatoare 

externe pentru osteosinteză)

I.7. Proprietățile materialelor biodegradabile aliate cu Ca și Y 

 

I.7.1 Proprietăţile fizice ale materialelor pe bază de magneziu 

Punctul de topire al magneziului pur este de 650 ° C (923 ° K), punctul de fierbere este 

de 1090 ° C (1363 ° K), numărul atomic Z este 12 și masa atomică este 24305. Aparține 

categoriei metalelor ușoare, cu o greutate specifică de 1738 kg / m3, o densitate de 1,6 ori mai 

mică decât aluminiul, de 2,6 ori mai mică decât titanul și de 4,5 ori mai mică decât oțelul. 

Rezistența la rupere a magneziului este mai mare decât cea a biomaterialelor ceramice, cum ar 

fi hidroxiapatita, iar modulul elastic și rezistența la randament ale magneziului sunt cele mai 

apropiate de oasele umane în comparație cu alte materiale metalice utilizate pentru osteosinteză 

[20]. 

Conductivitatea magneziului este mai mică decât cea a altor metale, cum ar fi titanul, 

ρel = 22,6 μΩ × cm, în timp ce cuprul-titan pe distanțe lungi este de 55 μΩ × cm, iar 

rezistivitatea este de 1,7 μΩ × cm. Tabelul I.4 prezintă principalele proprietăți fizice și 

mecanice ale magneziului pur. 

Tabelul I.4. Proprietăţile fizice şi mecanice ale magneziului pur [22] 

Proprietate Valoare 

Număr atomic 12 

Greutate atomică (g/mol) 24,3 

Structura cristalină Hexagonal 

Densitate 1738 kg/m3 

Punct de topire 650ºC 

Punct de fierbere 1090 ºC 

Căldură specifică (la 298 K) 1020 J/kgK 

Conductivitate termică 160 W/mK 

Conductivitate electrică 23 MS/m 

Duritate (HRB) 260 MPa 

Rezistenţă la forfecare 17 GPa 

Tensiune de curgere 65 MPa 

Modul de elasticitate 45 GPa 

Coeficient de frecare 
0,6 în mediu uscat 

0,08 în mediu lubrifiat 

Coeficientul lui Poisson 0.29 

Coeficient de expaniune termică 24.8 µm·m−1·K−1 

Rezistivitate electrică 43.9 nΩ·m 

Conductivitate termică 156 W·m−1·K−1 
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I.7.2 Proprietăți microstructurale 

Dragomir si Co. au prezentat in 2020 trei rețete de aliaje biodegradabile pe baza de Mg- 

Y-Gd-Ca în concentrații diferite acelor 3 elemente de aliere. Acesta a aratat microstructura 

celor 3 aliaje obtinute dupa turnare prezentate in tabeul I.5. Microstructura lingoului astfel 

format este prezentată în Figura I.12. Se poate observa că toate probele sunt compuse din țesut 

dendritic. Dendritele constau din soluție solidă de magneziu și spații interdendritice bogate în 

elemente de aliere. Compoziția de soluție solidă măsurată prin EDS este prezentată în Tabelul 

I.5. Cantitatea de Y și Gd în soluția solidă crește datorită creșterii elementelor de aliere. Cu 

toate acestea, pentru toate materialele, cantitatea de Ca din soluția solidă rămâne aceeași[74]. 

 

Figura I.12. Microstructuri ale lingourilor turnate A) Mg, B) Mg-0.5Y-0.5Gd-0.5Ca, C) Mg-2Y-2Gd- 

1Ca, D) Mg-4Y-4Gd-2Ca.[74] 

Compoziția finală cu cantitatea de elemente de aliere din soluția solidă a fiecărei probe 

conform EDS este dată în tabelul I.7[74]. 

 
Tabelul I.5 Compoziția generală și cantitatea (procentul în greutate) de elemente de aliere din eșantionul 

preparat măsurate prin analiza EDS. 

Material Compoziția generală Solutie solida 

Y(x%) Gd(x%) Ca(x%) Y(x%) Gd(x%) Ca(x%) 

Mg-0.5Y-0.5Gd-0.5Ca 0.4 ± 0.1 0.6 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.3 ± 0.1 

Mg-2Y-2Gd-1Ca 1.9 ± 0.2 2.2 ± 0.2 1.1 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.7 ± 0.1 0.3 ± 0.1 

Mg-4Y-4Gd-2Ca 3.7 ± 0.2 4.4 ± 0.2 2.2 ± 0.1 1.7 ± 0.2 1.7 ± 0.2 0.3 ± 0.1 

 

 
I.7.3 Proprietăţi mecanice 

Conform literaturii, greutatea specifică a aliajului de magneziu este între 1740-2000 

kg/m3, iar modulul elastic este între 41-45 GPa. Comparativ cu alte tipuri de materiale 

biologice, valoarea sa este cea mai apropiată de osul uman, iar fluxul stresul este de 65- Între 

45 GPa. 100 MPa, rezistența (k1c) este între 15-40 MPa.m1/2 [31]. 

Magneziul şi aliajele acestuia se caracterizează prin valori medii ale rezistenţei 

specifice (raportul rezistenţă de rupere/densitate), care uneori o depăşeşte pe cea a oţelurilor 

sau aliajelor de aluminiu durificate prin precipitare. Anumite aliaje de magneziu au rezistenţa 

la rupere la tracţiune de 285 MPa, în condiţiile unei greutăți specifice care nu depăşeşte 1,8 

kg/m³. 

Ductilitatea magneziului comercial pur este ridicată și depinde mai ales de elementele 

de aliere, cu toate că structura cristalină este soluție solidă α în sistem hexagonal. Atât 

consolidarea soluției solide cât și a precipitatelor îmbunătățesc rezistența, însă scad ductilitatea 

aliajului. 
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Modulul de elasticitate longitudinal al aliajelor pe bază de magneziu prezintă valori de 

aproximativ 50% mai scăzute decât cele ale aliajelor de titan. Acest lucru se traduce printr-o 

flexibilitate deosebită, ce stă la baza utilizării magneziului pentru confecţionarea dispozitivelor 

de tip stent şi a altor dispozitive medicale implantabile utilizate în domeniul ortopedic. În 

tabelul I.6 sunt prezentate principalele caracteristici mecanice precum: modulul de elasticitate, 

rezistența la rupere şi curgere şi alungirea specifică magneziului pur, dar și altor tipuri de aliaje 

cu bază magneziu[19]. 

 
Tabelul I.6. Valori ale proprietăților mecanice pentru diverse tipuri de biomateriale,[19] 

 Rezistenta la 

compresiune 

[MPa] 

Rezistenta la 

rupere 

[MPa] 

Alungirea 

specifică 

[%] 

Modulul de 

elasticitate 

[GPa] 

Tensiunea de 

curgere 

[MPa] 

Os cortical 164-240 35-283 1.07-2.10 5-23 - 

Os spongios - 1.5-38 - 10-1570 - 

Perete arterial - 0.5-1.72 - 1 - 

Titan - 830-1025 12 114 760-880 

Oțel inoxidabil - 480-620 30-40 193 170-310 

Hidroxiapatită 100-900 40-200 - 70-120 - 

DL-PLA - 29-35 5-6 1.9-2.4 - 

AZ91E-F 97 165 2.5 45 97 

AZ91E-F HPDC 165 230 3 45 150 

AZ31 extrudat 83-97 241-260 12-16 - 165-200 

AZ31 tabla 110-180 255-290 15-21 - 150-220 

WE43extrudat - 277 17 - 198 

WE43 teava - 260 25 - 170 

AZ91+2Ca - 147 1,7 - - 

Mg0.8Ca - 428 - - - 

Mg(0-4Ca) - 210-240 - - - 

AM 50A-F 113 210 10 - - 

AM60B-F 130 225 8 - - 

Mg-1Al - 160 16,5 - 40 

Mg-1Si - 194 14,5 - 79 

Mg-0.6Si - 166 6,6 - 60 

Mg-1Zr - 125 27 - 67,5 

Mg-1Mn - 86 7,5 - 28,5 

Mg-6Zn-8.16Y- 

2.02Mn-0.3Mo 

 
- 

 
265 

 
13.5 

 
- 

 
- 

Mg-6Gd-3Y- 

0.5Zr 

 
251 

 
340 

 
6.2 

 
- 

 
- 

Mg-2Y-2Zn 145 256 5.7 - - 

 
Modulul elastic longitudinal este o proprietate mecanică indispensabilă a implanturilor 

ortopedice, deoarece apariția protecției la stres datorită diferenței mari de rigiditate dintre 

implant și os va provoca resorbția osoasă și, în cele din urmă, va duce la eșecul implantului 

[20]. 
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Wolff consideră că țesutul osos va continua să fie remodelat în funcție de stresul 

mecanic, iar reducerea sau pierderea acestuia va determina restrângerea și resorbția țesutului 

osos. În plus, în procesul de vindecare a fracturilor, stresul mecanic joacă un rol important în 

formarea calusului și a remodelării osoase[21]. 

 
Tabelul I.7 Compoziții chimice ale aliajelor Mg–5Zn-0.3Y-0.2Ce-xCa (x = 0, 0.3, 0.6)[67]. 

Denumire Aliaje nominale Zn Y Ce Ca Mg 

Aliajul I 
Mg–5Zn-0.3Y-0.2Ce– 

0Ca 
5.38 0.34 0.19 0.00 - 

AliajulII 
Mg–5Zn-0.3Y-0.2Ce- 

0.3Ca 
5.10 0.31 0.19 0.30 - 

Aliajul III 
Mg–5Zn-0.3Y-0.2Ce- 

0.6Ca 
5.10 0.37 0.17 0.62 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.13. Proprietăți mecanice pentru aliajele de magneziu[67]: 

 
Curbele tensiunii de demormare ale celor trei aliaje extrudate la temperatura camerei 

sunt prezentate în figuraI.13. Iar limita de curgere este de 0,2% , rezistența la rupere prin 

tracțiune și alungirea sunt prezentate în tabel. I.8. limita de curgere și rezistența la rupere prin 

tracțiune a aliajului I sunt 212 MPa și respectiv 310 MPa. Odată cu creșterea cu 0,3% Ca, limita 

de curgere la 250 MPa, iar alungirea scade ușor de la 15,1% la 12,2%. Când conținutul de Ca 

crește la 0,6% în greutate, aliajul III prezintă cea mai mare rezistența la rupere prin tracțiune 

de 357 MPa și limita de curgere de 321 MPa sau crește cu aproape 50% comparativ cu aliajul 

I. Ductilitatea aliajului III rămâne la un nivel bun și alungirea poate atinge 10,4%[67]. 

 
Tabelul I.8. Rezisteța la tractiune a aliajelor Mg–5Zn-0.3Y-0.2Ce-xCa la temperatura camerei. 

 Limita de curgere(MPa) Rezistența la rupere 

prin tracțiune(MPa) 

Alungirea specifică(%) 

Aliajul I 212 310 15.1 

Aliajul II 250 341 12.3 

Aliajul III 321 357 10.4 

Deformare(%) 

Aliajul I 

Aliajul II 

Aliajul III 

S
o
li

ci
ta

re
(M

P
a)
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I.7.4 Proprietațile de rezistență la coroziune 

Modul tipic de degradare în BM este printr-un proces de coroziune. Coroziunea are loc, 

în general, printr-o reacție electrochimică cu electrolitul pentru a produce oxizi, hidroxizi, 

hidrogeni sau alți compuși. În mediul fiziologic aproape neutru, reacțiile de coroziune implică 

următoarea dizolvare anodică a metalului și reacția de reducere (reacție catodic) 

M → Mn++ne- (reacție anodică) 

2H2O + 2 e- → H2 + 2OH- (reacție catodică) 

2H2O + O2 +4 e- → 4OH- (reacție catodică) 

Mn+ + nOH → M(OH)n      (formarea produsului) 

 
Figura I.14 ilustrează mecanismul de degradare a BM în mediul afiziologic. Imediat 

după contactarea fluidului corporal, BM este oxidat în cationi metalici în urma reacției anodice. 

Electronii generați sunt consumați prin reacțiea catodică corespunzătoare reducerii apei pentru 

BM pe bază de Mg și reducerea oxigenului dizolvat pentru BM pe bază de Fe. Aceste reacții 

apar aleatoriu pe întreaga suprafață, unde se formează cuplarea electrică datorită diferitelor 

potențiale dintre matricea metalică și faza intermetalică sau la limita granulaților, așa cum se 

arată în figură. În același timp, moleculele organice, cum ar fi proteinele, aminoacizii și lipidele, 

se vor adsorbi pe suprafața metalică, influențând astfel dizolvarea BM . 

 
 

I.7.5. Studiul citocompatibilității in vitro a aliajelor pe bază de magneziu 

Implanturile metalice și-au găsit aplicații în diverse direcții clinice, iar în timp, 

performanța acestor implanturi a fost adaptată cerințelor impuse de practica medicală și de 

particularitățile patologiilor vizate. Pentru aplicații ortopedice, dentare sau cardiovasculare, au 

fost intens studiate și folosite in practica clinică aliajele pe bază de otel inoxidabil și titan, 

datorită rezistenței mecanice ridicate la solicitări de compresiune și la fractură. Aceste tipuri 

de implanturi oferă susținere mecanică pentru refacerea integrității osului. Cu toate acestea, 

există dezavantaje majore, precum eliberarea de ioni metalici toxici, nepotrivirea rezistenței 

mecanice a implantului cu țesuturile vii, caracterul non-biodegradabil. De exemplu, eliberarea 

de ioni metalici toxici, cum este cazul nitinolului, determină inflamație, asociată cu reacție 

alergică și anafilaxie. 

Decalajul de rezistență mecanică, ilustrat prin diferența valorii modulului lui Young, 

poate avea ca efect formarea de calus sau degradarea și/sau necrozarea țesutului osos supus 

unei sarcini excesive. Lipsa caracterului biodegradabil este un dezavantaj deoarece pe de o 

parte, datorită inflamației după operație, în jurul implanturilor apar capsule fibroase, pe de altă 

parte, în cazul implanturilor temporare, este necesară o intervenție suplimentară [88]. 

 

I.7.6. Studii privind analizele in vivo ale aliajelor biodegradabile Mg-Ca-Y 

Biomaterialele au fost folosite din cele mai vechi timpuri pentru fabricarea diferitelor 

implanturi și nu s-a dat o definiție care să descrie totalitatea proprietăților acestor materiale 

sintetice. Analizând fenomenul existent de la interfață și interacțiunile dintre țesut și 

biomaterial s-a demonstrat că pentru un număr foarte mare de aplicații simularea activității 

celulare poate fi benefică, motiv pentru care au apărut materialele bioactive. 
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Cele mai importante elemente pentru a înțelege interacțiunea dintre țesutul osos și 

diferitele dispozitive de implantare sunt reprezentate de recunoașterea procesului de formare a 

oaselor și a componentelor stucturale ale țesutului osos dinamica evoluției și reactivității osoase 

față de diferitele influențe favorabile și nefavorabile ale factorilor determinați pentru structura 

osoasă și reconstrucție. Ceea ce dezavantajează potențialul osteogenetic este: vârsta, bolile 

nutriționale, endocrinopatia, tratamentul cu radiații ionizante, alcoolismul și tabacoza. 

 

Concluzii parțiale : 
 

 În domeniul medical sunt utilizate din ce în ce mai multe materiale metalice și 

nemetalice în funcție de necesitățile   biologice.   Dacă   pentru   o   perioadă   foarte   mare 

de timp s-a optat pentru materialele cu o rezistență ridicată la coroziune în medii biologice 

cum ar fi oțelurile inoxidabile, aliajele pe bază de CoCr sau cele pe bază de titan, noua orientare 

a medicinei spre minim invaziv a solicitat ca intervențiile chirurgicale să fie cât mai puține și 

de intensitate minimă. Astfel a apărut ideea unor materiale care să fie absorbite fără a dăuna 

corpului uman, iar cercetările și aplicațiile s-au orientat către materialele biodegradabile cum 

ar fi aliajele pe bază de magneziu. 

 Având în vedere și faptul că fragilitatea oaselor determinată de osteoporoza care apare 

la vârsta a treia când copul este mai vulnerabil, aportul de magneziu și calciu în zona 

lezată este important. Astfel cerința studierii aliajelor de magneziu și calciu este din ce 

în ce mai mare. La fel de importantă este și studierea timpului de degradare care trebuie să 

dureze o perioadă suficient de lungă încât organismul să regenereze zona afectată. Astfel 

materialele biocompatibile pe bază de aliaje ale magneziului vor fi o alternativă binevenită 

pentru medicina modernă. 

 Aliajele pe bază de magneziu au numeroase aplicații datorită proprietăților pe care le 

posedă și prezintă un interes ridicat pentru domeniul medical prin caracteristicile de 

biodegradare pe care le are. Aceste materiale sunt folosite în general sub forma unor aliaje Mg- 

x sau Mg-x-y îmbinând proprietățile magneziului pur cu a celorlalte elemente și beneficiind 

astfel de proprietăți mecanice mai bune și o rezistență la coroziune mai ridicată. 

 Studiind literatura de specialitate cercetarile sau axat pe un sistem nou de aliaje pe bază 

de Mg-Ca-Y, pornind de la baza Mg-Ca, un aliaj consacrat în domeniu, cu caracteristici și 

proprietăți bine cunoscute(biocompatibilitate ridicată).Alierea cu al -3-lea element va contribui 

la creșterea caracteristicilor fizico chimice și mecanice) ne-am propus îmbunătățirea acestora 

prin alierea cu un al treilea element și anume Y. 

 

CAPITOLUL II. PROIECTAREA ȘI OBȚINEREA MATERIALELOR 

BIODEGRADABILE METALICE PE BAZĂ DE MAGNEZIU 

II.1. Noțiuni generale 

Prelucrarea aliajelor pe bază de magneziu este un proces dificil din cauza fenomenului 

de aprindere a magneziului și a pierderilor implicate în procesul normal de prelucrare. Acesta 

este motivul pentru care este necesar să utilizați un dispozitiv special conceput în acest scop 

într-un mediu controlat pentru instrucțiuni detaliate, respectiv, în vid sau într-o atmosferă inertă 

de argon. 
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Pregătirea materiei prime 

*concentrarea magneziului în materie prima* 

Îndepărtarea impurităților nedorite 
*din procesul de extracție – ex:boruri, sulfați* 

Eliminarea impurităților nedorite din metalul finit 
*ex: Cr, Ni* 

Conversia materiei prime rafinate metal și separarea de alte componente 
*metalotermic, carbotermic* 

Topirea și rafinarea metalului, elaborarea aliajelor 

*turnarea în lingourri * 

S-a propus elaborarea unor aliaje noi pe bază de Mg-Ca-Y prin adăugarea unui element 

nou, respectiv ytriul, aliajului consacrat MgCa pentru îmbunătățirea rezistenței la coroziune a 

sistemului și pentru creșterea carateristicilor mecanice ale aliajului. Elaborarea aliajelor din 

sistemul Mg-Ca-Y s-a realizat pornind de la componente de înaltă puritate, Mg-98,5%, Ca- 

99,9%, prealiaj Mg-Y(75-30%). 

Printre aceste materiale de hidroliză, materialele pe bază de magneziu au perspective largi 

datorită rezervelor abundente de magneziu, costului relativ scăzut, randamentului ridicat de 

hidrogen în teorie și produsului de reacție ecologic Mg (OH)2 [81-85]. De exemplu, hidrogenul 

pur poate fi obținut prin următoarea reacție de hidroliză: 

Mg+ 2H2O → Mg(OH)2 + H2  ΔHr=-354 kJ mol-1
 

MgH2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2H2 ΔHr=-277 kJ mol-1 (2) 

Îmbunătăţirea influenței magneziului prin reducerea vitezei de coroziune mare şi 

eliberarea de hidrogen se poate face prin două metode: alierea cu diverse elemente 

biocompatibile pentru obţinerea unor compoziţii chimice şi microstructuri optime, dar şi 

realizarea de acoperiri pe suprafaţa implanturilor, ca o barieră dintre ţesutul uman şi materialul 

de bază. Din studiul literaturii de specialitate unde s-a evidențiat faptul că Ca crește 

biocompatibilitatea, iar Y îmbunatațește proprietățile mecanice, unde Ca are o concentrație 

cuprinsă între 0,5-1,5% respectiv Y o concentrație de pană la 10% s-au identificat o serie de 

compoziții chimice pentru elaborarea unor noi aliaje biodegradabile din sistemul Mg-Ca-Y. 

[Neelameggham, 2013]. Toate procesele de producție a magneziului metalic urmăresc 

următorii pași prezentați în figura II.1. 

 
 

 
Figura II.1. Etapele producerii aliajelor pe bază de magneziu 

 

Caracterul complex al determinărilor experimentale rezultă din planificarea 

experimentală a cercetărilor care este prezentată în tabelul II.1. 
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Tabelul II.1 Planificarea experimentală a cercetărilor 

 

 
Obiectiv 

Metodă 

 

Aliaje biodegradabile metalice Mg-0.5Ca-xY(x=0.5,1,1.5,2,3) 

 

Caracterizarea 

structurală 

Microscopie optică 

Microscopie electronică (SEM) 

Difracția de raze X (XRD) 

Compoziția chimică Dispersie de energie (EDS) 

Morfologia suprafeței Microscopie electronică (SEM) 

Caracteristici de 

adeziune 
Metoda “micro-scratch” 

Caracteristici mecanice Metoda microindentării 

Rezistența la coroziune 
Determinarea vitezei de coroziune prin metode 

electrochimice 

Evaloarea citoxicității Determinarea citotoxicității prin testul MTT 

 
În figura II.2 sunt prezentate diagrama de echilibru binar a sistemului de aliaje Mg-Ca 

și Mg-Y, unde pot fi observate toate transformările care apar. Aceste diagrame stau la baza 

proiectării și obținerii aliajelor din sistemul Mg-Ca-xY pentru a înțelege toate modificările care 

apar sub diferite concentrații ale elementelor de aliere. 

 

 

 
Figura II.2. Diagramele de echilibru binare a)Diagama binară Mg-Ca;b) Diagrama binară Mg-Y 

 

II.2. Elaborarea aliajelor Mg-Ca-Y în atmosferă inertă 

Elaborarea aliajului de magneziu din sistemul Mg-Ca-Y se efectuează într-un dispozitiv 

de topire a curentului de inducție la Universitatea de Tehnologie Iași Gheorghe Asachi, un 

cuptor cu atmosferă controlată. 

În timpul procesării, temperatura metalului topit este monitorizată cu ajutorul unui 

termocuplu instantaneu. 
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În cadrul programului de experimentare au fost elaborate cinci tipuri de aliaje Mg- 

0.5Ca-0.5Y, Mg-0.5Ca-1Y, Mg-0.5Ca-1.5Y, Mg-0.5Ca-2Y, Mg-0.5Ca-3Y. Pe baza 

caracteristicilor microstructurale, a testelor de coroziune şi tribologice, a analizelor 

decitoxicitate, urmează a fi selectat aliajul optimpentru testările funcționale. 

Elaborarea aliajelor de Mg-Ca-Y în cuptorul de topire cu inducție în atrmosferă 

controlată, a impus o succesiune de operații, descrise în figura II.3 fiind realizată în trei etape. 

 
 

Figura II.3. Fluxul tehnologic de obținere ale aliajelor MgCaY 

 

II.3. Elaborarea sistemului Mg100-(n+x)-Ca(n) -Y(x). 

La calcularea sarcinii, se iau în considerare proprietățile materiilor prime (pre-aliaj și 

magneziu de înaltă puritate) și proprietățile diferitelor elemente din compoziție și proprietățile 

lor fizice și chimice. Aceste calcule se efectuează luând în considerare metoda de prelucrare și 

structura cuptorului utilizat, deoarece afectează foarte mult pierderea de material în timpul 

prelucrării. 

Conform calculului sarcinii, materiile prime pentru topire și dozare sunt pregătite 

pentru fiecare lot prin cântărire cu o balanță electronică. Tabelul II.1 prezintă sarcina materiilor 

prime utilizate calculate din sarcina aliajului de testare. Pentru producția de lingouri, se 

utilizează prealiaje de magneziu care conțin Ca (Mg-15% Ca) și Y (Mg-30% Y) și 99,7% aliaje 

de magneziu industriale pure. Se utilizează un creuzet cilindric de grafit cu următoarele 

dimensiuni: diametru exterior: 30 mm, diametru interior: 22 mm și înălțime 60 mm. Sarcina 

estimată a creuzetului umplut este calculată la aproximativ 23 de grame. Calculul sarcinii celor 

5 aliaje de programare experimentale este prezentat în tabelul următor: 
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Tabelul II.1. Calculul șarjelor pentru cele 5 aliaje proiectate experimental 
 

Nr. Crt. Aliaj Mg [g] Mg-15Ca [g] Mg-30Y [g] 

1 Mg-0.5Ca-0.5Y 21.82 0.77 0.41 

2 Mg-0.5Ca-1Y 21.42 0.77 0.82 

3 Mg-0.5Ca-1.5Y 21 0.77 1.23 

4 Mg-0.5Ca-2Y 20.59 0.77 1.64 

5 Mg-0.5Ca-3Y 19.77 0.77 2.46 

 

 

II.4. Procedeul de elaborare a aliajelor pe bază de Mg utlizând cuptorul cu inducție 

Avantajele topirii în cuptoarele cu inducţie cu atmosferă controlată: 

 Asigură turnarea unor piese de mare complexitate; 

 Deoarece metalele sunt păstrate și amestecate într-o atmosferă inertă sau cu presiune 

redusă, metalele pot fi degazate, separate și îndepărtate incluziuni nemetalice; 

 Capabil să topească aliaje cu afinitate mare pentru oxigen; 

 Oferă posibilitatea topirii aliajelor compoziției chimice complexe pe bază de materii prime 

refractare; 

 Oferă posibilitatea topirii aliajelor pe bază de magneziu prin evitarea arderii spontane; 

Date tehnice: 

Parametrii tehnici principali: 

 Model: GP2SAR 

 Sursa de alimentare AC 3 x 10 V, 50 Hz 

 Timp de funcționare: 0 – 999s 

 Puterea maximă 25 kVA 

 Frecvența nominală: 30 - 100 kHz 

 Curentul nominal: 200-1000 A 

 Cerine pentru apă rece: presiune min.0.1 MPa debit  4-10 l/min 

 Dimensiuni de gabarit generator 190 x 430 x 500 mm transformator: 190 x 300 x 

320 mm 

 Masa: generator: 20 kg transformator: 18,5 kg 

Fluxul tehnologic la topirea prin inducție în cuptorul cu atmosferă controlata 

 Pregătirea materiilor prime pe bază de Mg, Ca şi Y; 

 Degresarea cu solvenţi organici volatili; 

 Dozarea prin cântărire a materiilor prime conform calculului de şarjă; 

 Încărcarea materiei prime în creuzetul cuptorului; 

 Vidarea instalaţiei şi realizarea atmosferei controlate (Ar) în incinta de topire; 

 Topirea şarjei prin reglarea puterii electrice a cuptorului; cu menținerea și reluarea 

procesului de topire pentru omogenizare. 

Scoaterea epruvetelor din creuzet; 

 
Din lingourile rezultate din etapa de elaborare au fost prelevate probe, prin tăiere cu 

discuri abrazive, la dimensiuni și geometrii specifice pentru fiecare analiză programată. 
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Prin urmare, pentru a determina compoziția chimică a elementelor - folosind sistemul 

EDS - discul a fost preluat din secțiunea transversală a lingoului, iar analiza compoziției a fost 

efectuată în diferite zone în cel puțin trei zone diferite. Rezultatele medii sunt prezentate în 

Tabelul II. 2 

  
 

a) b) 

Figura II.6. Epruvete rezultate în urma turnării aliajelor elabor 

 
Tabelul II.2. Compozițiile chimice medii obținute prin analiza EDS și media compoziției chimice 

 
Aliaj experimental 

 
Aria 

Mg 

%wt 

Ca 

%wt 

Y 

%wt 

Media elementelor 

chimice 

Mg Ca Y 

 
Mg-0.5Ca-0.5Y 

Zona 1 98.88 0.63 0.49  
98.18 

 
0.86 

 
0.73 Zona 2 98.44 0.86 0.7 

Zona 3 97.21 1.08 1.01 

 
Mg-0.5Ca-1Y 

Zona 1 98.41 0.66 0.93  
98.53 

 
0.68 

 
0.79 Zona 2 98.61 0.66 0.74 

Zona 3 98.57 0.73 0.7 

 

Mg-0.5Ca-1.5Y 

Zona 1 97.52 0.74 1.74  

97.78 

 

0.71 

 

1.51 
Zona 2 98.15 0.64 1.21 

Zona 3 97.67 0.74 1.59 

 

Mg-0.5Ca-2Y 

Zona 1 97.51 0.47 2.02  

97.59 

 

0.72 

 

1.69 
Zona 2 97.66 0.85 1.48 

Zona 3 97.59 0.85 1.57 

 
Mg-0.5Ca-3Y 

Zona 1 96.5 0.7 2.55  
96.64 

 
0.64 

 
2.64 Zona 2 96.52 0.64 2.84 

Zona 3 96.9 0.58 2.52 

Se observă faptul că valorile celor trei elemente principale din compozițiile analizate, 

prezintă ușoare variații datorate neomogenității structurale și fazice, obținandu-se compoziții 

medii pentru fiecare dintre compozițiile elaborate. 

Sunt evidentiate compoziții conforme, în corelație cu calculele de sarjă efectuate și cu 

variații în limite acceptabile. 

 
Concluzii parțiale: 

 Pe baza studiului din literatura de specialitate, cercetarile s-au direcționat pe proiectarea și 

elaborarea unui sistem din clasa Mg-0.5Ca-xY. Acest sistem are la bază aliajul Mg-Ca, un 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingouri 

solidificate 
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aliaj consacrat în domeniu, cu caracteristici și proprietăți relative bine cunoscute. 

Îmbunătățirea caracteristicilor a constat în introducerea celui de-al treilea elementși anume 

Y. 

 Cercetarile experimentale au condus la proiectarea și obținerea unor aliaje cu concentrații 

variabile de Y (Y: 0.5; 1; 1.5; 2 și 3 wt%) obținute prin turnare clasică într-un cuptor cu 

inducție cu atmosferă controlată de argon pentru evitarea pierderilor de material și 

omogenitate. Pentru realizarea probelor s-au utilizat materiale de puritate ridicată (Mg și 

Ca) și prealiaje de Mg15Ca și Mg30Y. Probele au fost obținute după re-topirea succesiva 

a încărcăturii metalice pentru omogenizarea chimică și structurală a materialului, 

eliminarea retasurilor, a golurilor și a fisurilor din material. Probele au fost turnate în 

creuzete de grafit, în atmosferă controlată de argon. După solidificare acestea au fost 

prelucrate mecanic prin strunjire pentru îndepartarea stratului exterior de oxid și a 

bavurilor. 

 În final probele au fost debitate la dimensiunile necesare în functie de tipul de analiză 

solicitată. 

 

CAPITOLUL III. METODE ȘI ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN CERCETĂRILE 

EXPERIMENTALE 

III.1. Analiza microscopică 

Analizele de microscopie optică s-au realizat pe epruvete cilindrice, de diametru 

aproximativ 20 mm si grosime 2 mm, pregătite în prealabil prin slefuire, lustruire și atac cu 

reactivi chimici specifici. Pentru analiza microscopică optică a fost utilizată aparatura din 

dotarea Facultatii de Mecanică-Laboratorul de Știința Materialelor și Materiale Avansate, 

respectiv: Microscop optic LEICA 5000DMI. 

Microscopia electronică de baleiaj 

 Microscopia electronică de baleiaj prezintă numeroase aplicaţii în majoritatea domeniilor 

activităţii umane: fizică, chimie, biologie, inginerie, medicină, agricultură, criminalistică, 

etc., oferind o tehnică de mare utilitate pentru analizarea multor fenomene metalurgice.

 Microscopul electronic cu scanare utilizat pentru analiza aliajului Mg-Ca-Y este de 

modelul Quanta 200 3D Dual Beam din dotarea Laboratorului de Microscopie 

Electronică din cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii Tehnice ”Gh. Asachi”, fiind 

produs de către compania FEI din Olanda prezentat în figura III.2.

 

III.2. Analiza difractometrică 

Difracţia de raze X este o metodă complementară cu microscopia electronică. Este o 

analiză nedistructivă, versatilă şi eficientă, fiind utilizată în studiul materialelor pentru 

determinarea parametrilor rețelelor cristalografice a compușilor care intră în masa materialului. 

Cele mai importante aplicaţii ale difracţiei de raze X vizează studierea imperfecţiunilor reţelei 

cristaline şi identificarea fazelor din aliaje. Totodată permite studiul texturii cristalografice, a 

tensiunilor interne, realizarea măsurătorilor la temperaturi joase sau la temperaturi înalte, 
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difracţii la unghiuri mici pe straturi subţiri.. Tubul de raze X este fix, proba se roteşte cu unghiul 

q, iar detectorul se roteşte cu unghiul 2θ (θ - 2θ) (geometria Bragg Brentano, figura III.4). 

În cadrul experimentelor de difracție utilizate în cadrul tezei de doctorat s-a utilizat 

difractometrul de raze X PANalytical X’Pert PRO MRD, figura III.5 ce se găseşte în dotarea 

Laboratorului de Materiale Avansate și din cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii 

Tehnice ”Gh. Asachi” din Iaşi este special adaptat şi configurat analizei materialelor metalice, 

nemetalice, a pulberilor şi a filmelor subţiri din punct de vedere a cristalinităţii, compoziţiei 

chimice semicantitative, identificării fazelor din structura materialelor, textură şi tensiunilor de 

ordinul II. 

III.3. Analiza proprităților tribologice 

Testarea proprietății mecanice include determinarea durității, modulului elastic, 

microindentarea și analiza zgârieturilor. Sa utilizat același tip de probă obținută prin tăiere, 

obținand un disc cu grosimea de 2 mm. Testul de duritate se efectuează pe mașina EMCOTest 

EMC10. S-au făcut șapte indentări pe fiecare dintre cele cinci eșantioane, iar distanța dintre 

indentări a fost aproximativ aceeași în mijlocul uneia dintre suprafețe. 

Distanța dintre cele două semne este mai mare decât 3d, unde d reprezintă dimensiunea 

diagonalei urmelor. Duritatea implementată este de tip HV10. Aceasta înseamnă duritatea 

Vickers la o sarcină de 10 kgf. Modulul elastic și rigiditatea materialului obținut au fost 

determinate prin testul de microindentație și au existat 3 indentări în diferite zone de pe 

suprafața fiecărei probe.Analiza scratch permite identificare coeficientului de frecare aparent 

de pe suprafața probelor experimentale. 

Evaluarea adeziunii suprafeţei, se vor efectua cu ajutorul Tribometrului CETR UMT- 

2, din dotarea Laboratorului de Tribologie al Facultătii de Mecanică. 

 

III.4. Analiza propietăților de coroziune 

Principiul metodei, care este utilizat pentru a determina curentul de coroziune al unui 

metal sau aliaj la un potențial de coroziune dintr-o curbă de polarizare liniară obținută dintr-o 

supratensiune relativ mică. Curentul de coroziune astfel determinat este de fapt curentul de 

coroziune care apare la interfața metal / mediu coroziv atunci când metalul este scufundat în 

soluție și nu poate fi măsurat direct prin metode electrochimice. Acesta este de fapt un curent 

instantaneu de coroziune. 

Măsurătorile de potenţial au fost realizate folosind un potențiostat Volta Lab 21 

(Radiometer, Copenhagen). 

Curentul de coroziune determinat în acest mod reprezintă curentul de coroziune care 

apare la interfața metal / mediu atunci când metalul este scufundat în soluție și poate fi măsurat 

direct prin metode electrochimice. 

Achiziţionarea şi procesarea datelor s-a realizat cu un software Volta Master 4. A fost 

utilizată o celulă cu trei electrozi: electrod auxiliar din platină, electrod saturat de calomel și 

electrodul de lucru, cu specificaţia că electrozii de lucru (probele), realizaţi sub formă 

paralelipipedică, au fost montaţi în susţinătoare de teflon ce permit conectarea la electrodul 

sistemului electrochimic. 
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Măsurarea se efectuează la o temperatură de 20 ° C, electrolitul este aerat în mod 

natural, iar curba de polarizare liniară este înregistrată la viteza de scanare a potențialului 

electrodului de 1mV / s, iar curba de polarizare ciclică este înregistrată la viteza de scanare de 

10mV / s . 

 

III.5. Metode și echipamente folosite pentru evaluarea citotoxicității in vitro 

 

 
III.5.1. Metode și echipamente pentru evaluarea citotoxicității in vitro. 

În cadrul prezentei teze de doctorat s-au efectuat studii privind viabilitatea celulară și 

biocompatibilitatea aliajelor din sistemul Mg-Ca-Y. Utilizand metoda de analiza MTT, celule 

fibroblaste au fost selectate pentru studiul citokinei. Celulele au fost dezghețate și suspendate 

în mediul de cultură DMEM-F12 Ham (mediu Eagle modificat / Dulceag F-12 Ham) modificat 

cu suplimente de 10% ser bovin fetal (FBS) și 1% antibiotic (penicilină-streptomicină- 

neomicină), menținută în cultura de 175 cm2 într-un incubator (incubatorul MEMMERT) la o 

temperatură de 37 °C într-un mediu de 5% CO2 și o umiditate relativ ridicată (> 95%) până la 

atingerea confluenței înregistrate după 72 de ore. 

După acest timp, plăcile au fost transferate în capota cu flux laminar (Aura 2000 

MAC, BIOAIR Instruments) unde mediul de cultură a fost îndepărtat, celulele aderente au fost 

spălate cu PBS (soluție salină tamponată cu fosfat), apoi extrase cu trypsină-EDTA, 

centrifugată și resuspendat complet în mediul de cultură și apoi numărat cu o cameră de 

numărare Neubauer pentru identificarea lor pe plăcile de cultură celulară. 

Celulele rezultate au fost însămânțate într-o placă de cultură cu 24 godeuri de 1x104 

celule / 0,5 ml godeuri complete DMEM-F12 și cultivate la 37 ° C și 5% CO2 timp de 24 de 

ore în condiții umede pentru a facilita aderența celulelor.. După aceasta, mediul a fost îndepărtat 

prin aspirație; s-a efectuat spălarea cu PBS și adăugarea unui mediu complet proaspăt și s-au 

adăugat inserții (6,5 mm în diametru și 0,4 μm porozitate de membrană) care conțin probe de 

metal studiate (așa cum este detaliat în figura III.13). [51-55] 

Coincubarea probelor de metal (3 probe pentru fiecare aliaj) cu celule a fost efectuată 

timp de 1, 3 și 5 zile, atât pentru studiul citotoxicității, cât și pentru studiul morfologiei celulare, 

iar mediul de cultură a fost schimbat periodic la o zi. 

 
 

Figura III.13. Detalii despre plăcile de inserție și co-incubarea celulelor pe probele experimentale 

metalice 
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Principalele etape ale testului MTT sunt umatoarele: 

S-a îndepărtat mediul de cultură din godeuri prin aspirație și s-au spălat celulele cu 

o soluție sterilă de PBS; 

În godeuri s-a adaugat câte 500μL de soluție MTT de lucru; 

S-a incubat placa timp de 3h la 37°C (95% umiditate, 5% CO2); 

După cele 3 ore, s-a aspirat supernatantul din godeuri; 

S-a practicat liza celulară cu 500μL 2-propanol/godeu pentru solubilizarea cristalelor 

de formazan intracelular; 

Placa a fost agitată timp de 15 minute pe un agitator termostatat (Enviromental 

Shaker-Incubator ES-20, Biosan), capacele plăcilor au fost îndepărtate, iar din fiecare godeu a 

fost preluat un volum de 200μL care a fost transferat într-o placă de 96 godeuri în vederea 

evaluării spectrofotometrice cu un Cititor de plăci – Tecan Sunrise. Determinările pentru 

cuantificarea cantităţii de formazan, care este direct proporţională cu numărul de celule viabile, 

au fost efectuate la o lungime de undă a radiaţiei incidente cu lungimea de undă λ = 570 nm. 

Conform formulei CV = 100x (ODs-ODb) / (ODc-ODb), prin compararea cu godeurile 

de control (godeuri fără celule goale; mediu de cultură a celulei de control), viabilitatea celulei 

este exprimată ca procent, unde OD reprezintă optic pe probă-densitatea (în unități), ODb- 

densitatea optică a puțurilor fără celule (gol) și ODc-densitatea optică a puțurilor de control. 

Pentru analiza statistică a rezultatelor de viabilitate celulară s-a apelat la testul 

ANOVA (one-way), iar datele au fost comparate prin metoda Tukey, diferența statistic 

semnificativă fiind acceptată pentru p < 0.05. 

 

III .5.2. Evaluarea morfologiei celulare după co-incubare cu aliaje biodegradabile în 

sistemul Mg-Ca-Y 

După coincubarea probelor prelevate cu celulele timp de 1 zi și respectiv 5 zile, în 

condițiile de mai sus, studiul morfologiei celulare a fost efectuat prin microscopie fluorescentă 

după markerul de fluorescență a celulelor viabile Calcein-AM. Pentru aceasta, după perioadele 

de timp specificate, celulele au fost spălate cu soluție de sare echilibrată (HBSS) de Hanks fără 

fenol roșu și s-au adăugat apoi 200 µL de soluție de calceină 1: 1000 în HBSS și fiecare placă 

a fost incubată în întuneric timp de 30 de minute. Morfologia celulară a fost evaluată ulterior 

cu un LED Leica DMIL echipat cu încăpere (Leica DFC450C) și soft (Leica Application Suite, 

versiunea 7.4.1) pentru achiziția de imagini. 

III.6. Metode și echipamente folosite pentru evaluarea osteointegrării și a vitezei de 

rezorbție 

Echipamentele utilizate sunt următoarele: 

- Hota cu flux laminar – Aura 2000 M.A.C., BIOAIR Instruments 

- Centrifuga – K3 Series, Centurion Scientific 

- Incubator cu CO2 – MEMMERT 

- Microscop inversat cu fluorescență – Leica DMIL LED, cu cameră foto – Leica 

DFC450C și soft pentru achiziție imagini – Leica Application Suite, Version 7.4.1 

- Cititor de plăci – Tecan Sunrise, cu soft pentru achizitie date – Magelan V.7.1. 

- Agitator termostatat – Enviromental Shaker-Incubator ES-20, Biosan. 

- pH-metru digital – HANNA Instruments 
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- Combină frigorifică de +4 si -20°C, 

- Congelator –80ºC. 
 

III.7. Metode și echipamente folosite pentru studiul osteointegrării și ratei de rezorbție 

pe model experimental animal utilizând aliajele Mg100-(n+x)-Ca(n) -Y(x). 

In vederea realizarii anilizelor in vivo pe model animal s-au stabilit următoarele etape: 

 Stabilirea și proiectarea implanturilor necesare și a modelelor experimentale in vivo. 

Implantarea, studiul osteointegrării și ratei de rezorbție pe model experimental animal, 

pentru sistemul Mg-0.5Ca -xY 

  Caracterizarea fizico-chimica si mecanica a aliajelor obtinute din sistemul Mg-0.5Ca- 

xY. Determinarea frecvențelor și a modurilor de rezonanță US pentru eșantioane cu 

geometrii simplificate și proprietăți de material similare cu cele ale implanturilor 

ortopedice. 

 Studiul citocompatibilității in vitro a aliajelor elaborate din sistemul: Mg-0.5Ca-xY 

 Implantarea, studiul osteointegrării și ratei de rezorbție pe model experimental animal. 

 Analiza și diseminarea rezultatelor. 

S-au folosit piese paralelipipedice, cu marginile rotunjite cu dimensiuni cuprinse 

între: lungime = 1,00-1,30 mm, lățime = 0,40 – 0,60 mm și o grosime de 0,1-0,2 mm. 

Biodegradabilitatea aliajelor folosite a fost apreciată cu ajutorul examenelor clinice și 

de laborator care au urmărit în timp: reacția tisulară, aspectele imagistice (RX și CT) și 

histopatologice. 

Echipamentele utilizate sunt următoarele: 

a) Procesator automat de tesuturi tip carusel robotizat LEICA 

 
 

Model: ML-RD500 

FiguraIII.14. Procesator automat de tesuturi 

- Capcitate: 9 recipienti 

- Nr./Volum recipient reactivi : 1 x 1,3 lit. si 1 x 2,3 lit. 

- Nr./Volum cosuri: 2 x 1,3 lit. si 2 x 2,3 lit. 

- Nr./Volum recipient parafina: 3 x 1 lit. 

- Mod de procesare: in 12 pasi consecutive 

Sistem modular de încorporare a parafinei SLEE MPS/P2 

Sistemul de încorporare a parafinei tip MPS / P2 este destinat încorporării histologice 

specimene de țesut în parafină topită (ceară) pentru utilizare în laboratoare de patologie. 
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Sistem modular extensibil cu 3 componente cu elemente separate de control al temperaturii 

ce cuprinde un modul de distribuire MPS / P, un modul de preîncălzire MPS / W și o placă de 

răcire separată MPS / C. Sistemul poate fi ușor actualizat cu stații suplimentare de 

preîncălzire sau plăci de răcire. 

 

Figura III.15. Sistem modular de încorporare a parafinei 

 
MPS / P constă dintr-un recipient de parafină încălzit (capacitate 5 litri; 30 - 80 ° C), 

un recipient încălzit zona de lucru (450 x 300 mm; 30 - 70 ° C) și o zonă de lucru răcită. MPS 

/ W și MPS / WH sunt stații de preîncălzire cu zone încălzite și containere pentru depozitare 

și pregătire de aprox. 500 (W) / 700 (WH) matrițe și încastrare 150 (W) / 250 (WH) casete. 

MPS / C este o placă de răcire cu o zonă de lucru confortabilă de 300 x 400 mm (capacitate 

de aproximativ 80 casete) din aluminiu anodizat. Sistemul se răcește ușor până la -15° C. 

 

b) Baie de flotație cu parafină Model Leica HI1210 

 

FiguraIII.16. Baie de flotație cu parafină 

 

Este o baie de flotație cu parafină pentru turtire și uscare a probelor de țesut tăiat 

utilizată în toate domeniile cercetării biomedicale și diagnostic de rutină. 

c) Microtom - Unitate standard pentru secțiuni de parafină Model SLEE CUT 

5062 

Microtom de precizie semi-automat este o unitate standard pentru secțiuni de 

parafină și aplicații de cercetare, plastic și industrial. Unitatea semiautomatică oferă avantaje 
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suplimentare față de microtomurile noastre manuale, păstrând în același timp toate 

caracteristicile esențiale ale acestei serii. Designul modular permite ansambluri personalizate 

dintr-o gamă largă de accesorii. 

d) Microscop Model LEICA DM750 

 
Concluzii parțiale: 

 Pentru analiza aliajelor experimentale au fost folosite echipamente specifice precum: 

analize macro (microscopie optică - MO) și micro-scopice (microscopie electronică de 

baleiaj - SEM), analize de deteminare compoziție chimică, (spectrometru cu scânteie și 

detector de energii dispersive a razelor X - EDS) și fazice (difractormetru cu raze X - 

XRD), proprietăți mecanice și pentru evaluarea citotoxicității in vitro.

  S-a realizat și o evaluare a morfologiei celulare după co-incubare. Una dintre cele mai 

importante caracteristici ale aliajelor biodegradabile, rezistența la coroziune, reprezentată 

de viteza de degradare a materialelor a fost determinată prin teste de potențiometrie 

liniară.

  După testele de citotoxicitate s-au realizat analize in vivo pentru a determina 

biocompatibilitatea aliajelor Mg-0.5Ca-xY. Prin aceste analize sa dorit evidențierea 

biodegradarii materialelor. S-au folosit piese paralelipipedice, cu marginile rotunjite cu 

dimensiuni cuprinse între: lungime = 1,00-1,30 mm, lățime = 0,40 – 0,60 mm și o grosime 

de 0,1-0,2 mm.

  Biodegradabilitatea aliajelor folosite a fost apreciată cu ajutorul examenelor clinice și de 

laborator care au urmărit în timp: reacția tisulară, aspectele imagistice (RX și CT) și 

histopatologice.

 

CAPITOLUL IV. CARACTERIZAREA CHIMICĂ ȘI MICROSTRUCTURALĂ A 

ALIAJELOR OBȚINUTE EXPERIMENTAL 

 

Pentru îmbunătățirea vitezei de degradare a aliajelor pe bază de magneziu s-a trecut la 

alierea cu două elemente chimice biocompatibile (Ca și Y). Cercetările actuale arată că 

sistemele Mg-Ca-Y și Mg-Ca pot elimina orice efecte secundare ale implanturilor 

biodegradabile. Un aspect foarte important este raportul elementelor din aceste sisteme de 

aliaje biodegradabile. În cadrul prezentei teze de doctorat se propune realizarea unor aliaje pe 

bază de magneziu cu compoziție variabilă de Y și constantă de Ca pentru evaluarea 

microstructurală, tribologică, electrochimiă și analize in vitro și in vivo[56]. 

IV.1 Caracterizarea microstructurală a aliajelor Mg-Ca-Y prin microscopie optică, 

electronică și difracție de raze X 

Pentru a caracteriza aliajele experimentale obținute, probele au fost pregătite conform 

standardului: STAS 4203-74 pentru analiza metalografică. S-a folosit pentru obținerea probelor 

un echipament de debitat cu racire cu apă. S-au realizat mini-epruvete cilindrice de aproximativ 

2 mm grosime și pe acestea s-au efectuat studiile de microstructură. Probele au fost șlefuite cu 

hârtie abrazivă cu SiC de diferite dimensiuni de 180, 360, 500, 600, 800,1200 și 1500 și 

lustruite până când s-a obținut un luciu metallic pe suprafata probelor. Suspensia de alumină 
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folosită pentru lustruire a fost de 0,3 și 1 µm . Microstructura se obține prin atac chimic 

metalografic, acesta s-a realizat cu un amestec care are în compoziția sa 2 ml HF (48%), 2 ml 

HNO₃ (concentrat) și 96 ml H₂O. 

În Figura IV.1 (a-f) este prezentată microstructura aliajelor experimentale prin 

microscopie optică. În structura aliajului de magneziu în stare inițială de turnare, se observă 

existența grăunților de magneziu de tip α-Mg, separarea la limita graunților de magneziu și 

distribuția în formă de cuib a fazei Mg2Ca și prezența fazelor MgY și Mg24Y5 sub formă de 

compuși globulari. Compusul Mg2Ca este situat la limitele dintre granuții de magneziu, 

formând un eutectic pelicular în jurul grăunților de magneziu. Elementul adăugat treptat Y are 

o formă sferică, are tendința de a se separa și are culori diferite relativ uniforme. 

Fotomicrografiile atașate acestui raport științific evidențiază aceste probleme. 

 

                
                   50x               100x                200x        500x 

a)Mg-0.5Ca-0.5Y 

 

               
50x 100x 200x 500x 

b)Mg-0.5Ca-1Y 

 

     

50x 100x  200x 500x 

c)Mg-0. 5Ca-1.5Y

Mg 

Mg2Ca 
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50x 100x 200x 500x 

e)Mg-0.5Ca-3Y 

Figura IV. 1 Microstructuri optice ale aliajelor Mg-Ca-Y 

 

Figura IV.2 evidențiază imaginile SEM ale aliajului, prezentând structura tipică a 

grăunților de Mg, separarea fazei Mg2Ca la limita grăunților de magneziu și distribuția relativ 

uniformă a segregațiilor de Ytriu, așa cum s-au identificat și alte studii [58]. 
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b)Mg-0.5Ca-1Y 
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c)Mg-0.5Ca-1.5Y 

 

 

 

 

 

500x 1000x 2000x 5000x 

d)Mg-0.5Ca-2Y 
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Figura IV. 2 Microstructuri SEM ale aliajului Mg-Ca-Y 

 

Analizele experimentale de difracție cu raze X au fost efectuate cu echipamentul 

X’Pert Pro MPD, dotat cu un tub cu raze X cu un anod de cupru (λ = 1,54) prezentat anterior. 

Difractometrul permite evidențierea fazelor și compușii care alcătuiesc materialul de bază al 

aleajelor. În figura IV.3 este prezentat spectrul de difracție cu raze X sistemul de aliaje 

biodegradabile(Mg-0.5Ca-xY. 

Mg2Ca 

Mg24Y5

Y 
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Figura IV.3. Analiza XRD a aliajelor experimentale Mg-0.5Ca-xY[57] 

 
Dupa interpretarea comparativa a spectrelor de difracție s-a constatat faptul că faza 

predominantă este solutia solida α-Mg, identificata la unghiurile de 38°-39, avand o structura 

cristalina de tip hexagonal. Fazele secundare, precum MgY sunt identificate la unghiurile 2θ 

= 67,89°, 90,28 °, 91,35 °, 98,70 °, avand o structura de cristalizare cubică. Faza Mg2Ca se 

găsește la unghiurile 2θ = 31,56 °, 35,64 °, 37,23 °, 74,65 ° și 94,12 ° si are o structură 

cristalină. Faza Mg24Y5 din aliaje este situată la 2θ = 39,49 °, 48,75 °, 49,54 ° și 69,49 °. 

Rezultatele acestor compuși sunt similare cu rezultatele obținute în[59] și care au fost 

publicate în Journal of Materials Processing. 

 

Concluzii parțiale: 
 

 În structura aliajului de magneziu în stare inițială de turnare, se observă existența 

grăunților de magneziu de tip α-Mg și prezența fazelor MgY și Mg24Y5 sub formă de 

compuși globulari. Compusul Mg2Ca este situat la limitele dintre granuții de magneziu, 

formând un eutectic lamelar la limita graunților de Mg.

 Elementul adaugat progresiv, Y, prezintă compuși globulari cu tendință de segregare, 

de culoare distinctă relativ uniformă. Din imaginile microstructurale ale aliajelor s-a 

observat o structură tipică grăunților de Mg, separarea fazei Mg2Ca la limita grăunților 

de magneziu și poziționarea preferențială a compușilor pe bază de Y.

  Aceste aspecte sunt evidențiate în micrografiile anterioare. Magneziul prezintă o 

structură cristalină hexagonală și a fost identificat ca fază principală.

 Fazele MgY ale aliajelor Mg-05Ca-2Y și Mg-05Ca-3Y sunt identificate la unghiurile 

2θ = 67,89°, 90,28 °, 91,35 °, 98,70 °. Faza Mg2Ca se găsește în principal la toate aliajele 

la unghiuri 2θ = 31,56 °, 35,64 °, 37,23 °, 74,65 ° și 94,12 °. Faza Mg24Y5 din aliaje 

este situată la 2θ = 39,49 °, 48,75 °, 49,54 ° și 69,49 °.
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CAPITOLUL V. Caracterizarea proprietăților tribologice a aliajelor Mg-Ca-Y 
 

V.I. Determinarea caracteristicilor tribologice prin metoda microindentarii și micro- 

scratch. 

Măsurarea durității și a modulului longitudinal de elasticitate a fost efectuată prin metoda 

de microindentare cu ajutorul unui tribometru CETR UMT-2. S-a utilizat o probă de jumătate 

de disc cu un diametru de 20 mm și o grosime de 2 mm. Echipamentul folosește un indentator 

cu vârf de diamant de tip Rockwell cu o deschidere de 120°. Raza vârfului indentatorului 

Rockwell este de 200 μm. S-a aplicat o forță de testare de 5N. 

Pentru a determina modulul de elasticitate, s-au realizat trei măsurători pe suprafața 

fiecărei probe de aliaj. Rezultatele modulului deelasticitate, a durității și a rigidității aliajului 

sunt prezentate în Figura V.1. 

Aliajele prezintă o bună rezistență mecanică iar cea mai bună rezistență, după cum era 

de așteptat, o are aliajul Mg-0,5Ca-3Y. Se observă faptul ca adăugarea de Y crește semnificativ 

rezistența mecanică a aliajului. 

Testul de aderență al aliajului des bază s-a efectuat prin metoda „micro-zgârierii ” cu 

ajutorul echipamentului tribometru CETR UMT-2, aparţinând Laboratorului de Organe de 

Maşini – Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică a Facultăţii de 

Mecanică. 

Adăugarea Ytriului prezintă o creștere semnificativă a rigidității și un modul de 

elasticitate mult mai mare. Urmele de intentare au adâncimi destul de mici pentru forța de 5N 

aceasta având o dimensiune de până la 10.4 μm. Graficele rezultate sunt tipice pentru 

materialele metalice având o formă cvazi-liniară pe linia de urcare și pe cea de coborâre. 

Testul de micro-zgâriere este utilizat pentru evidențierea și obținerea coeficientului de 

frecare aparent al sistemului de aliaje Mg-0.5Ca-xY Dimensionarea zgârieturilor în raport cu 

planul de suprafață este între 19 și 40 µm. Deformarea plastică și adâncimea de zgâriere a 

suprafeței probei sunt evidențiate în Tabelul V.1. Probele studiate nu au prezentat defecte de 

material. 

  

a)Mg-0.5Ca-0.5Y b)Mg-0.5Ca-1Y 
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c)Mg-0.5Ca-1.5Y d)Mg-0.5Ca-2Y 

 

 

e)Mg-0.5Ca-3Y 

Figura V.1. Graficul incercarilor de Indentare Mg-0.5Ca-xY 

 

După testul de micro-zgârieturi, se poate determina valoarea coeficientului de frecare 

aparent, care este raportul dintre forța orizontală Fx (N) la care rezistă materialul și forța de 

încărcare Fz (N) de 5 N. 

În tabelul V.1 s-au sintetizat valorile caracteristicilor mecanice în urma testelor de 

microindentare și microscracth pentru aliajele biodegradabile din sistemul Mg-0.5Ca-xY. 

Valorile coeficientului de frecare aparent prezinta valori similare pentru 3 din cele 5 

aliaje biodegradabile, în jurul valorii de 0,55, iar valorile pentru celelalte 2 aliaje prezintă 

minimul 0,34 pentru Mg-0.5Ca-3Y și maximul rezultatelor 0,67 pentru Mg-0.5ca-1.5Y. 

timp ce aliajul Mg-0.5Ca-3Y are cel mai înalt modul de elasticitate de 66.03 GPa. Această 

Tabelul.V.1. Proprietățile mecanice ale aliajelor 
 

Mg-0.5Ca-xY Mg-0.5Ca-0.5Y Mg-0.5Ca-1Y Mg-0.5Ca-1.5Y Mg-0.5Ca-2Y Mg-0.5Ca-3Y 

Adâncime [µm] 8,880 11,381 9,406 8,134 5,032 

Rigiditate [N/µm] 3,689 4,558 4,181 5,332 5,860 

Modulul de elasticitate 

[GPa] 

30,47 33,45 33,67 46,64 66,03 

COF 0,555 0,593 0,676 0,504 0,346 

Duritate [GPa] 0,413 0,324 0,391 0,449 0,725 
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Aliajul Mg-0.5Ca-0.5Y are cel mai mic modul de elasticitate cu o valoare de 30.47 GPa, în 

valoare se poate datora prezenței ytriului, care are un modul de elasticitate mult mai mare decât 

a magneziului. Se poate observa că modulul de elasticitate crește odată cu creșterea conținului 

de ytriu.Valorile modulului de elasticitate obținute pentru probele testate sunt echivalente cu 

valorile aliajelor prezentate în literatura de specialitate, conform studiilor efectuate de Harandi 

și colab[60]. 

 

Mg-0.5Ca-0.5Y 

Mg-0.5Ca-1Y 

Mg-0.5Ca-1.5Y 

Mg-0.5Ca-2Y 

Mg-0.5Ca-3Y 

Figura V.2. Studiul comparativ al coeficientului de frecare COF pentru aliajele experimentale din sistemul Mg- 

0.5Ca-xY 

Figura V.1 arată curbele de variație a coeficientului de frecare în timp obținute din testul 

de zgâriere. Conform literaturii de specialitate, modulul de elasticitate al magneziului este de 

aproximativ 40 GPa, iar elementele de aliere Y și Ca măresc modulul, valorile rezultate fiind 

cuprinse între 30 și 66 GPa (Figura V.2), similar cu valorile oaselor biologice. Prin alierea 

magneziului cu calciu și ytriu, se speră să se obțină un material metalic cu modul de elasticitate 

și duritate apropiat de cel al osului biologic. 

 
Concluzii parțiale 

 

 Aliajele biodegradabile Mg-0.5Ca-xY prezintă caracteristici mecanice ridicate, 

evidențiindu-se faptul ca adăugarea de Y crește semnificativ rezistența mecanică a 

aliajului.

 S-a identificat o creștere a modului de elasticitate o data cu creșterea procentului de Ytriu 

din aliajele experimentale până la dublarea valorii obținute pe aliajul cu 0.5%wt Y (30,47 

GPa) în cazul probei cu 3%wtY,la care a scazut coeficientul de frecare aparent (66,03 

GPa).

  Rigiditatea eșantionului crește odată cu procentul de Ytriu, iar pentru toate aliajele 

experimentale care conțin Ytriu, coeficientul de frecare are valori similare, cu excepția 

cazului eșantionului cu 3% în wt Y, coeficientul de frecare scade.
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CAPITOLUL VI. Comportamentul electrochimic a aliajelor Mg-Ca-Y în medii biologice 

simulate 

 

VI.1. Studiul comportării elecrochimice cu ajutorul potențiometriei liniare în 

soluție Ringer 

În tabel sunt prezentați parametrii obținuți în urma testelor de rezistență la electro- 

coroziune a aliajelor experimentale Mg0.5Cax(x=0.5; 1; 1.5; 2 și 3)Y. Testele s-au realizat în 

soluție SBF. Deoarece aliajele pe bază de magneziu elimină cantități ridicate de gaze pe 

suprafața probelor s-au format în mod constant bule de gaze. Aceste bule de gaze au fost 

îndepărtate prin folosirea unui agitator magnetic care a funcționat la o viteză relativ mica de 

agitare a soluției de electrolit. La fiecare test s-a schimbat soluția de electrolit cu una proaspătă. 

Tabelul VI.1. Parametrii rezistenței la electro-coroziune a aliajelor experimentale Mg0.5Cax(x=0.5; 1; 

1.5; 2 și 3)Y 

Proba E0 Ba(mV) bc(mV) Rp(ohm.cm²) Jcor(mA/cm²) Vcor(mm/Y) 

Mg0.5Ca0.5Y -3562.1 mV 73.7 -40.9 49.99 2.8753 69.07 

Mg0.5Ca1Y -3801.9 mV 479.8 -237.2 13.70 2.9812 71.61 

Mg0.5Ca1.5Y -3697.5 mV 112.1 -102.8 12.95 1.5805 37.96 

Mg0.5Ca2Y -3470.8 mV 269.3 -205.6 160.31 0.3663 8.799 

Mg0.5Ca3Y -2969.2 mV 63.4 -156.6 276.38 0.4463 10.72 

 

 
Prin analiza rezultatelor experimentale, putem observa influența elementului de aliere 

Y asupra rezistenței electrice la coroziune, adică adăugând 3% Y sau 8.14 sau adăugând cel 

puțin 2% procent Y. Din perspectiva rezistenței la coroziune, procentul de Y afectează 

semnificativ comportamentul aliajului atunci când valoarea lui Y este mai mare de 1,5%. 
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Figura VI.1. Diagrame Tafel a aliajelor experimentale pe bază de MgCaY 

lo
g

 I
 (

m
A

/c
m

²)
 

 

Mg0.5Ca0.5Y 

Mg0.5Ca1Y 

Mg0.5Ca1.5Y 

Mg0.5Ca2Y 
Mg0.5Ca3Y 

 

 

 

 

 



42  

Mg0.5Ca0.5Y 

C
u

rr
e

n
t 
d

e
n

s
it
y
 (

m
A

/c
m

²)
 

În continuare sunt prezentate curbele ciclice a rezistenței la electro-coroziune a 

aliajelor experimentale. În toate cazurile se observă o coroziune generalizată a aliajelor. Pentru 

testele de coroziune pot fi utilizate câteva metode de polarizare a probelor. Polarizarea 

potenţiodinamică este o tehnică în care potenţialul electrodului de lucru este modificat, cu o 

viteză dată, prin trecerea unui curent prin electrolit. Probabil că acesta este metoda cea mai 

utilizată pentru măsurarea rezistenţei la coroziune, pentru explicarea tipului de coroziune şi 

pentru încă o serie de aspecte privind procesele de coroziune (reacţii paralele în electrolit, 

depuneri de săruri pe electrod, etc.). 

Testele de polarizare ciclică sunt frecvent utilizate pentru a evalua susceptibilitatea la 

coroziunea prin puncte. Potenţialul este trecut într-un singur ciclu (sau ceva mai puţin decât un 

ciclu) şi mărimea buclei histerezis este examinată în raport cu valorile potenţialului de 

coroziune în circuit deschis de plecare şi potenţialul de pasivare de întoarcere. Existenţa buclei 

histerezis este asociată cu apariţia coroziunii prin puncte în timp ce mărimea buclei este 

frecvent legată de cantitate punctelor de străpungere. 

În această metodă se trasează curbele de polarizare,.succesiv pentru valori mai întâi 

crescătoare şi apoi descrescătoare ale potenţialului electrodului de lucru, înregistrându-se 

curentul din circuit. Sunt mai multe moduri de reprezentare a datelor, în funcţie de scopul 

urmărit şi de procesul care trebuie evidenţiat. Mai des utilizate sunt reprezentările j = f(E) sau 

I = f(E) şi reprezentarea semi-logaritmică: E = f(j). Uneori aceste curbe sunt denumite 

impropriu „curbe histerezis”. 

Din analiza curbelor de polarizare ciclică (voltamograme ciclice) se pot obţine 

informaţii referitoare la tipul procesului electrochimic care are loc la interfaza electrod/mediu 

(cum ar fi: coroziune generalizată, coroziune localizată, pasivare reduceri oxidări ale speciilor 

din soluţie), evaluarea potenţialelor caracteristice (potenţial de coroziune, potenţial de 

străpungere, potenţial de re-pasivare, potenţial de protecţie). 
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Mg0.5Ca1.5Y 
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Figura VI.3. Reprezentarea curbelor ciclice de potențiometrie a aliajelor experimentale Mg0.5CxY 

 

Reprezentarea curbelor de polarizare ciclică în coordonate j = f(E) pune în evidenţă 

mai bine modificările chimice care au loc în sistem, cum ar fi, pasivarea prin formarea stratului 

de oxid, dizolvarea metalului, reducerea hidrogenului şi apei (degajarea hidrogenului şi 

oxigenului), apariţia coroziunii prin puncte, existenţa unor procese anodice sau catodice 

secundare prin care au loc transformări ale unor specii ionice din electrolit. 

Forma curbei de polarizare ciclică, prezentând o buclă histerezis având ramura anodică 

„înaintea” ramurii catodice (la acelaşi potenţial densitatea de curent pentru polarizarea catodică 

este mai mare decât densitatea de curent pentru polarizarea anodică), indică faptul că aliajul 

respectiv prezintă o coroziune prin puncte în saliva artificială considerată. Aria foarte mare a 

acestei bucle (suprafaţa haşurată) reflectă o creştere importantă a punctelor de coroziune, în 

cazul Mg0.5Ca2Y fapt reflectat şi în Figura V.4) după efectuarea unui ciclu de polarizare 

ciclică. Pe de altă parte, potenţialul de repasivare este foarte mic, mai apropiat de potenţialul 

de coroziune decât de potenţialul de străpungere, domeniul de pasivare imperfectă, (Es – Erp), 

este foarte mare, motiv pentru care acest aliaj poate fi considerat inadecvat din punctul de 
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vedere a coroziunii. Potenţialul de re-pasivare este situat în domeniul valorilor negative (-50 

mV vs.ESC), potenţial care poate să apară curent în cavitatea bucală. Comportamentul este 

unul specific aliajelor degradabile. 

S-a efectuat pe un potențiostat Volta Lab 21. Prin analiza rezultatelor experimentale, se 

poate observa influența elementului de aliere Y asupra rezistenței electrice la coroziune, adică 

viteza de coroziune este redusă de până la 6,68 ori. Adăugați un procent de 3% Y sau adăugați 

un procent de cel puțin 2% Y, adică de 8,14 ori. % Y (Figura VI.5). 

 

VI.2. Analiza suprafeței aliajelor experimentale prin microscopie de baleiaj și 

spectroscopie EDS. 

Analizând suprafața probei experimentale după testul de rezistență la coroziune 

electrică prin microscop electronic cu scanare (SEM) și spectroscopie EDS. Figura VI.4 

prezintă imaginea SEM a suprafeței probei experimentale. 

Testul de coroziune electrică (potențial liniar și ciclic) a) și b) Mg0.5Ca0.5Y; c) și d) 

Mg0.5Ca1Y; e) și f) Mg0.5Ca1.5Y; g) și h) Mg0.5Ca2Y și i) și j) Mg0.5Ca3Y în figura 

marimile sunt între 100x și respectiv 1000x. Caracterizarea macro și caracterizarea 

microscopică a aliajului experimental după testul de electro-coroziune în soluție Electrolit SBF. 

 

  

a) b) 

  

c) d) 
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e) f) 

  

g) h) 

  

i) j) 

Figura VI.4. Imagini SEM ale suprafețelor probelor experimentale după testele de electro-coroziune 

(potențiometrie liniară și ciclică) a) și b) Mg0.5Ca0.5Y; c) și d) Mg0.5Ca1Y; e) și f) Mg0.5Ca1.5Y; 

Toate probele prezintă o suprafață corodată, în special datorită testului de potențiometrie 

ciclică care solicită într-un ciclu repetat suprafața aliajului, coroziunea fiind de tip generalizat 

și însoțită în toate cazurile de formarea unor compuși suplimentari pe suprafață care s-au format 

din interacțiunea dintre aliaj și soluția de electrolit. Compușii formați au rolul de degradare a 

suprafeței în timp, prezintă numeroase fisuri și au aspecte structurale diferite fapt ce arată 
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a) 

b) 

prezența unor compuși diferiți pe suprafața materialului. În toate cazurile întreaga suprafață 

este acoperită de compuși de reacție confirmând caracterul de coroziune generală observat din 

analiza curbelor de potențiometrie ciclică. 

 

VI.3. Analiza chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca0.5Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune 

În figura VI.5 sunt prezentate spectrele de analiză a suprafeței aliajului Mg0.5Ca0.5Y 

după testul de rezistență la electro-coroziune. Se observă identificarea calitativă a elementelor 

componente de pe suprafață MgCa și Y aparținând aliajului și O și C elemente ce au rămas pe 

suprafață în urma interacțiunii dintre aliajul experimental și soluția de electrolit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura VI.5. Spectrele EDS obținute după analiza probei Mg0.5Ca0.5Y la rezistența la electro- 

coroziune a) modul automatic de analiză și b) modul element list. 

 

Tabelul VI.2 prezintă compoziția chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca0.5Y după 

testul de rezistență la coroziune electrică. Analiza a fost efectuată pe o suprafață de probă de 4 

mm2, din care 80-90% a fost acoperită de oxid, Figura VI.6 a) și b). Rezultatele de pe suprafața 

eșantionului (suprafața oxidului) și prin modul de listare a elementelor urmăresc doar 

elementele constitutive (Mg, Ca și Y) ale aliajului experimental pentru a observa evoluția 

procentuală după ce interacționează cu soluția de electroliți. Din analiza rezultatelor 

experimentale din Tabelul VI.2, se poate observa că suprafața este puternic oxidată, dar sunt 



47  

prezenți și unii compuși ai carbonului, cum ar fi carbonatul de calciu sau carbonatul de 

magneziu. 

Tabelul VI.2. Compoziția chimică a suprafeșei aliajului Mg0.5Ca0.5Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune. 

Elemente Mg Ca Y O C 

wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% 

Suprafața cu oxizi 60,1 49,8 0,39 0,20 0,43 0,1 37,6 47,3 1,5 2,6 

Suprafața aliajului fără oxizi 96,7 98,6 1,28 0,79 2,07 0,58 - - - - 

Eroare eds % 1,6 0.05 0.1 2 0.4 

 

 

Efectul ytriului asupra comportamentului aliajelor de magneziu a fost observat prin 

menținerea diferenței procentuale (0,43 față de 0,5%) aproape de cea a materialului original. 

Această diferență se încadrează în intervalul standard de eroare al detectorului EDS, dar poate 

fi, de asemenea, atribuit compusului pe bază de Y. Cea mai mare proporție de elemente oxidate 

este magneziul, componenta principală a aliajului experimental. Figura VI.6 prezintă distribuția 

elementelor de identificare pe suprafața aliajului Mg0.5Ca0.5Y după testul de rezistență la 

coroziune electrică.a) Analizați suprafața, b) distribuția elementelor de identificare, c) 

distribuția Mg, d) Y , e) Ca, f) O și g) C. 

 

 

a) b) 

 

c) d) 
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e) f) 

g) 

Figura VI.6. Distribuția elementelor identificate pe suprafața aliajului Mg0.5Ca0.5Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune a) suprafața analizată, b) distribuția elementelor identificate, c) distribuția Mg, d) Y, e) Ca, f) 

O și g) C 

 

 

Din analiza rezultatelor prezentate în Figura VI.6, b) și c), se poate observa că există 

unele suprafețe care nu sunt afectate de coroziune sau sunt parțial afectate de coroziune. Este 

de înțeles că 75% din suprafața analitică este acoperită de oxizi, fapt confirmat de analiza 

compoziției chimice - Tabelul VI.2 și compușii care alcătuiesc carbonul. 

VI.4. Analiza chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca1Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune 

În cazul aliajului Mg0.5Ca1Y după testul de rezistență la electro-coroziune în soluție 

de electrolit SBF s-au observat următoarele: 

- pe suprafața aliajului au rămas compuși pe bază de Cl și Na în plus față de 

elementele O și C observate și anterior; 

- elementele principale ale aliajului Mg, Ca și Y participă la formarea compușilor cu 

aceleași energii ca și în cazul aliajului Mg0.5Ca0.5Y; 

- elementele Cl și Na formează compuși pe suprafața aliajului experimental în urma 

interacțiunii electro-chimice dintre aliaj și soluția de electrolit. 
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Figura VI.7. Identificarea elementelor de pe suprafața aliajului Mg0.5Ca1Y după testul de rezistență la electro- 

coroziune 

 

În tabelul VI.3 este prezentată compoziția chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca1Y 

după testul de rezistență la electro-coroziune. 

Tabelul VI.3. Compoziția chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca1Y după testul de rezistență la electro-coroziune 

Elemente Mg Ca Y O C Cl Na 

wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% 

Suprafața cu 

oxizi 

56,8 48, 

2 

0,7 0,4 0,53 0,12 33,2 42,8 2,4 4,1 3,95 2,3 2,4 2,1 

Suprafața 

aliajului fără 

oxizi 

95,6 97, 

9 

2,3 1,4 2,1 0,6 - - - - - - - - 

Eroare eds 

% 

1,6 0,06 0,1 2 0,8 0,2 0,2 

 
Prezența compușilor noi pe bază de clor și sodiu a fost observată pe suprafața 

materialului experimental. Starea acestor compuși va fi determinată în etapa următoare prin 

reluarea testului de analiză chimică după tratamentul cu ultrasunete al probei experimentale, 

care este dublat de același test efectuat pe proba utilizată pentru testul de imersie și analiza 

chimică înainte și după ultrasunete. 

Pentru confirmarea prezenței unor compuși noi pe suprafața materialului s-a realizat în 

figura VI.8 o distribuție a elementelor identificate pe suprafața aliajului Mg0.5Ca1Y după 

testul de rezistență la electro-coroziune a) suprafața analizată, b) distribuția elementelor 

identificate, c) distribuția Mg, d) Ca, e) Y, f) O, g) Cl, h) Na și i) C. 
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a) b) 

c) d) 

 

e) f) 

g) h) 
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i) 

Figura VI.8. Distribuția elementelor identificate pe suprafața aliajului Mg0.5Ca1Y după testul de 

rezistență la electro-coroziune a) suprafața analizată, b) distribuția elementelor identificate, c) distribuția Mg, d) 

Ca, e) Y, f) O, g) Cl, h) Na și i) C 

 
Creșterea procentului de Y în aliajul experimental duce la îmbunătățirea rezistenței la 

coroziune a noului aliaj, dar în același timp crește activitatea elementelor Cl și Na pe suprafața 

aliajului experimental. 

 

VI.5. Analiza chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca1.5Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune 

Figura VI.9. prezintă caracteristicile spectrului energetic al suprafeței aliajului 

Mg0.5Ca1.5Y după testul de rezistență electrică la coroziune în electrolitul SBF. Se observă 

că există elemente în soluția de electroliți care mențin o stabilitate ridicată pe suprafața 

aliajului. Prin creșterea procentului de Y, scopul este de a modifica rata de coroziune 

(degradare) a aliajului și, în același timp, de a modifica gama de aplicații a acestor materiale în 

domeniul medical. 
 

Figura VI.9. Spectrul de energii caracteristic suprafeței aliajului Mg0.5Ca1.5Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune în soluție de elecrolit SBF 
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Determinarea cantitativă a elementelor prezente pe suprafața aliajului a condus la 

prezentarea rezultatelor din tabelul VI.4. Se poate considera că suprafața, datorită elementelor 

componente, prezintă o disponibilitate pentru formarea oxizilor și a sărurilor pe bază de natriu 

și potasiu din reacția cu mediul electrolitic SBF. 

 
Tabelul VI.4. Compoziția chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca1.5Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune 

Elemente Mg Ca Y O Na K 

wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% 

Suprafața 

cu oxizi 

45,9 37,3 0,65 0,32 0,86 0,19 46,3 57,1 5,4 4,7 0,88 0,44 

Suprafața 

aliajului 

fără 

elemente 

din soluție 

 

 
90,2 

 

 
96,1 

 

 
3,01 

 

 
1,95 

 

 
6,8 

 

 
1,99 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

Eroare eds 

% 

1,6 0,06 0,1 2 0,8 0,2 

 
Trecerea la un aliaj cu un procentaj mai mare de Y, peste 1.5%, reprezintă un succes 

din punct de vedere al rezistenței la coroziune, afirmație confirmată de rezultatele de 

potențiometrie liniară și ciclică, dar și de menținerea în procente mai mari a elementului Y în 

compoziția chimică a suprafeței după testele de electro-coroziune. Întreaga suprafață este 

acoperită de compuși pe bază de O și Mg, figura VI.10 b) și o), iar elementele Y și Ca prezintă 

un comportament similar celorlalte aliaje experimentale. 

 

a) b) 
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c) d) 

e) f) 

 

g) h) 

Figura VI.10. Distribuția elementelor identificate pe suprafața aliajului Mg0.5Ca1.5Y după testul de rezistență 

la electro-coroziune a) suprafața analizată, b) distribuția elementelor identificate, c) distribuția Mg, d) Ca, e) Y, 

f) O, g) Cl, h) Na și i) C 

 

 
VI.6. Analiza chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca2Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune 

În cazul aliajului cu 2%Y s-a identificat pe suprafață prezența elementelor O, Na, C și 

Cl în urma interacțiunii aliajului experimental cu soluția de electrolit SBF. 
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Figura VI.11. Spectrul de energii caracteristic suprafeței aliajului Mg0.5Ca2Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune în soluție de elecrolit SBF 

 
Pe suprafața aliajului s-au observat pe lângă oxizi și compuși pe bază de carbon, în mare 

măsură carbonați, a fost identificată prin prezența unui procent ridicat de carbon. Deasemenea 

este remarcată și prezența sărurilor pe bază de cloruri. 

 
Tabelul VI.5. Compoziția chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca2Y după testul de rezistență la electro- 

coroziune 

Elemente Mg Ca Y O Na C Cl 

wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% 

Suprafața 

cu oxizi 

42,2 33,2 0,76 0,36 0,89 0,19 50,1 59,8 3,76 3,13 1,91 3,04 0,4 0,2 

Suprafața 

aliajului 

fără 

elemente 

din 

soluție 

87,8 94,9 4,01 2,6 8,2 2,4 - - - - - - - - 

Eroare 

eds % 

1 0.04 0.07 2.2 0.2 0.4 0.4 

 
În figura VI.11 este prezentată distribuția elementelor identificate pe suprafața aliajului 

Mg0.5Ca2Y după testul de rezistență la electro-coroziune a) suprafața analizată, b) distribuția 

elementelor identificate, c) distribuția Mg, d) Ca, e) Y, f) O, g) Cl, h) Na și i) Cl. 
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a) b) 

c) d) 

 

e) f) 
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g) h) 

Figura VI.12. Distribuția elementelor identificate pe suprafața aliajului Mg0.5Ca2Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune a) suprafața analizată, b) distribuția elementelor identificate, c) distribuția Mg, d) Ca, e) Y, f) 

O, g) Cl, h) Na și i) Cl 

 

 

VI.7. Analiza chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca3Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune 

Pe suprafața aliajului Mg0.5Ca3Y au fost identificate, figura VI.11, pe lângă elementele 

de bază ale aliajului experimental și elementele: O, K și Na acestea datorânduse în principal 

interacțiunii cu mediul de electrolit SBF dar și interacțiunii cu atmosfera în care s-a realizat 

testul de rezistență la electrocoroziune. 

Figura VI.12. Spectrul de energii caracteristic suprafeței aliajului Mg0.5Ca3Y după testul de rezistență la 

electro-coroziune în soluție de elecrolit SBF 

Se obeservă o corodare accentuată a suprafeței aliajului experimental prin prezența 

Oxigenului pe suprafață dar și o stabilitate mai ridicată a compușilor formați pe suprafață – în 

principal datorită prezenței Y în aliaj. 

Tabelul VI.6. Compoziția chimică a suprafeței aliajului Mg0.5Ca3Y după testul de rezistență la electro-coroziune 

Elemente Mg Ca Y O K Na 

wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% wt% at% 
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Suprafața cu oxizi 47,7 39,6 0,5 0,3 2,8 0,5 44,8 56,5 2,9 1,9 1,8 1,6 

Suprafața aliajului 

fără elemente din 

soluție 

83,6 93,8 3,1 2,1 13,4 4,1 - - - - - - 

Eroarea EDS % 2 0.05 2 2 0.1 0.2 

 

În figura VI.13 este prezentată distribuția elementelor identificate pe suprafața aliajului 

Mg0.5Ca3Y după testul de rezistență la electro-coroziune a) suprafața analizată, b) distribuția 

elementelor identificate, c) distribuția Mg, d) Ca, e) Y, f) O, g) Cl, h) Na și i) Cl. 

 

a) b) 

  

b) d) 

e) f) 
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g) h) 

Figura VI.13. Distribuția elementelor identificate pe suprafața aliajului Mg0.5Ca3Y după 

testul de rezistență la electro-coroziune a) suprafața analizată, b) distribuția elementelor 

identificate, c) distribuția Mg, d) Ca, e) Y, f) O, g) Cl, h) Na și i) Cl 

 
În urma analizei suprafeței aliajelor experimentale s-au constat următoarele: 

- aliajele pe bază de magneziu prezintă procese de coroziune accentuată în medii de 

electrolit de tipul SBF și supuse la electro-coroziune; 

- coroziunea aliajelor este în special de tip generalizată cu foarte puține zone ne afectate 

de coroziune; 

- alierea cu Y conduce la o creștere a rezistenței la electro-coroziune, în special la 

procente de aliere mai mari de 1%; 

- pe suprafața aliajelor se formează în special compuși pe bază de O, Cl și Na; 

- în mare parte pe suprafața aliajelor experimentale se formează același tip de compuși 

cu o stabilitate redusă și caracterizați de fisuri multiple și găuri. 

 

Concluzii parțiale: 

 • Din analiza rezultatelor experimentale, se poate observa că elementul din 

aliaj Y are un efect asupra rezistenței electrice la coroziune, adică atunci când 

se adaugă 3% Y, rata de coroziune este redusă de 6,68 ori sau procentul de la 

cel puțin 2% Y adăugat în 8, de 14 ori. Din perspectiva rezistenței la coroziune, 

procentul de Y influențiază semnificativ comportamentul aliajului atunci când 

valoarea lui Y este mai mare de 1,5%. 

 Trecerea la un aliaj cu un procentaj mai mare de Y, peste 1.5%, reprezintă un 

succes din punct de vedere al rezistenței la coroziune, afirmație confirmată de 

rezultatele de potențiometrie liniară și ciclică, dar și de menținerea în procente 

mai mari a elementului Y în compoziția chimică a suprafeței după testele de 

electro-coroziune. 

 În urma analizei suprafeței aliajelor experimentale s-au constat următoarele: 

- aliajele pe bază de magneziu prezintă procese de coroziune accentuată în medii de 

electrolit de tipul SBF și supuse la electro-coroziune; 
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- coroziunea aliajelor este în special de tip generalizată cu foarte puține zone ne afectate 

de coroziune; 

- alierea cu Y conduce la o creștere a rezistenței la electro-coroziune, în special la 

procente de aliere mai mari de 1%; 

- pe suprafața aliajelor se formează în special compuși pe bază de O, Cl și Na; 

- în mare parte pe suprafața aliajelor experimentale se formează același tip de compuși 

cu o stabilitate redusă și caracterizați de fisuri multiple și găuri. 

 

 

CAPITOLUL VII. Cercetări asupra biocompatibilității aliajelor de Mg-0.5Ca-xY 

 
 

În cadrul prezentei teze de doctorat s-au efectuat prin metoda MTT (bromură 3- 

[4,5dimetiltiazol-2il] 2,5 difeniltetrazolium) teste de viabilitate celulară pentru punerea în 

evidență a biocompatibilității aliajelor biodegradabile. Pentru studii de citocompatibilitate, au 

fost folosite fibroblaste din derma albină de iepure, dezghețate și suspendate în DMEM 

medium-F12 Ham (Dulbecco's modificat Eagle medium / Nutrient F-12 Ham) suplimentat cu 

10% ser fetal bovin (FBS) și 1% antibiotice (penicilină-streptomicină) -neomicina).După 

coincubarea eșantioanelor aliajelor luate în studiu cu celulele, pentru perioade de o zi, 3 zile și 

respectiv 5 zile, în condițiile precizate anterior, studiul morfologiei celulare s-a realizat prin 

microscopie de fluorescență după marcajul fluorescent a celulelor viabile cu Calceină- 

AM[106]. 

În figura VII.1 este evidențiat aspectul eșantioanelor luate în studiu, imersate complet 

în mediu de cultură DMEM-F12 și în apă distilată (ultima linie), la 37°C. După cum se observă 

(și după cum era de așteptat) stabilitatea probelor în apă distilată se menține chiar și după 14 

zile. 

În cazul imersiei în mediul de cultură, contactul aliajelor cu mediul electrolitic apos a 

condus la formarea de bule de gaz (corespunzătoare eliberării de hidrogen) chiar după 15 

minute de imersie și acest fenomen continuă și crește în intensitate conducând după 5 zile la 

consumarea parțială a mediului în cazul aliajelor ce conțin 1.5%Y și respectiv 3%Y, cu 

dezintegrarea completă a eșantioanelor. 

După 5 zile de imersie, integritatea celorlalte eșantioane a fost parțial păstrată, însă nu 

s-a observat același lucru în cazul eșatioanelor metalice menținute timp de 5zile în mediu de 

cultură DMEM-F12 complet, în condiții ambientale specifice pentru culturi celulare și pentru 

un volum de mediu de 20 de ori mai mic (impus de condițiile specifice de cultură) decât în 

cazul precedent, când s-a înregistrat dezintegrarea tuturor aliajelor indiferent de procentul de 

Y adăugat ca element de aliere. 

Pe baza acestor observații s-a luat decizia realizării testelor de citotoxicitate prin 

utilizarea de plăci de cultură cu inserturi (prin care aliajele să fie suspendate în godeu), 

urmărindu-se prin aceasta metodele intermediare se aplică între testul de contact direct (în acest 

caz, moartea celulei datorită efectelor mecanice cauzate de descompunerea probei) și testul de 

contact indirect, deoarece în acest caz celulele nu sunt expuse doar la extracție, ci sunt incluse 

și în suma fenomenelor de degradarea. 
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Figura VII.3. evidențiază rezultatele testului MTT pentru studiul citotoxicității aliajelor 

în sistemul Mg-Ca-Y analizat. După 24 de ore de la coincubarea celulelor cu eșantioanele 

studiate, viabilitatea celulară a fost semnificativ mai mare în cazul aliajelor cu 1,5% Y, 

respectiv 2% Y comparativ cu celelalte aliaje studiate (p <0,05). Viabilitatea celulară după 3 

zile de coincubare a fost redusă semnificativ în cazul aliajelor care conțin 0,5% Y respectiv 1% 

Y, comparativ cu celelalte aliaje studiate (p <0,05), în timp ce viabilitatea celulară nu a fost 

semnificativ diferită (p> 0,05) pentru aliaje cu un conținut Y de 1,5%, 2% și, respectiv, 3%. 

 

  

a)15 min b)24 ore 

  

c)48 ore d)72 ore 
 

  

e)96 ore f)7zile 

 

 

g)14 zile  

Figura VII.1. Aspectul eșantioanelor luate în studiu, imersate în mediu de cultură DMEM-F12 complet și apă 

distilată (ultima linie), la 37°C. 
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Figura VII.2. Aspectul godeurilor ce evidențiază dezintegrarea completă a eșatioanelor metalice 

studiate, menținute timp de 7 zile în mediu de cultură DMEM-F12 complet, într-un incubator și în condiții 

ambientale specifice pentru culturi celulare 

 
S-a constatat că, odată cu creșterea timpului de incubație la 5 zile, viabilitatea celulară 

scade semnificativ în timp (p <0.05) pentru toate aliajele studiate, dar pare a fi invers 

proporțională cu cantitatea de fier folosită pentru aliere. Cu toate acestea, viabilitatea celulară 

după 5 zile nu a fost diferită în mod semnificativ (p> 0,05) pentru aliajele cu conținut Y de 

1,5%, 2% și, respectiv, 3%. În cazul aliajului obținut prin alierea cu 3% Y, nivelul de viabilitate 

celulară nu a fost semnificativ diferit (p> 0,05) la 5 zile față de cel obținut într-o zi de incubare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VII.3. Rezultatele testului MTT pentru studiul viabilității celulare a fibroblastelor co-incubate 

cu aliaje studiate după 1, 3 și respectiv 5 zile de coincubare 

 

Rezultatele studiului de citotoxicitate par să sugereze că prin creșterea cantității de litiu 

utilizat pentru aliere, citocompatibilitatea este îmbunătățită și probabil prin creșterea stabilității 

aliajelor în mediu care au o compoziție complexă (cum ar fi mediu de cultură sau fluide 

Aliaje studiate 
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H
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biologice). Viabilitatea mai mică față de control ar putea fi atribuită reactivității aliajului la 

contactul cu mediul de cultură, ceea ce duce la schimbarea imediată a pH-ului și eliberarea de 

hidrogen [60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII.4.Imaginile surprinse cu microscopul fluorescent care arată morfologia fibroblastelor au coincins cu 

aliajele studiate timp de 1 zi. 

Cu toate acestea, viabilitatea de 1 zi și 3 zile (≥ 70%) pentru aliaje cu conținut de 1,5%, 

2% ne permite să apreciem (pe baza ISO 10993-5, [61] că cele două aliaje nu sunt citotoxice 

naturală și cu atât mai mult cu cât decizia de a efectua testele de citotoxicitate s-a luat prin 

utilizarea plăcilor de inserție (prin care aliajele sunt suspendate în puț), urmărind astfel o 

metodă intermediară între testul de contact direct (care în acest caz au dus la moartea celulelor 

prin efect mecanic cauzat de dezintegrarea eșantioanelor) și prin contact indirect și, în acest 

caz, celulele nu au fost expuse numai la un extract, ci la suma fenomenelor care au loc la 

contactul probelor cu mediul de cultură. În acest sens, un caracter non-citotoxic ar putea fi 

atribuit și aliajului care conține 3% în greutate% Y, cu excepția faptului că pentru acest aliaj 

viabilitatea într-o zi a fost mai mică, posibil datorită unei reactivități mai mari și a unui potențial 

semnal care prin alierea cu ytriu atinge un optim pentru valori de 1,5 și 2% în greutate Y. 

b) 

f) 

d) 

a) 

c) 

e) 
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Morfologia celulelor diferite poate fi, de asemenea, atribuită concentrațiilor diferite de 

Ca, Mg și Y în microparticula din puț, știind că calciul este asociat cu un rol structural în 

reorganizarea elementelor de citoschelet, în timp ce acumularea de ioni Mg peste o anumită 

limită poate au efect inhibitor. 

Cu toate acestea, trebuie menționat că toate procesele fizico-chimice înregistrate în 

procesul de degradare a aliajelor de magneziu depind de condițiile micromediului și, din acest 

punct de vedere, în condițiile unui micromediu gestionat de procese de transport active, cum 

este cazul in vivo degradara aceste fenomene fizico-chimice pot fi foarte bine echilibrate, iar 

rezultatele biodegradării și osteointegrarii in vivo sunt cumva optime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VII.5. Imaginile surprinse cu microscopul fluorescent care arată densitatea și morfologia fibroblastelor 

au coincis cu aliajele studiate timp de 5 zile. 

Faptul că aliajele cu conținut de 1,5%, 2% și 3% Y în sistemul Mg-Ca-Y au înregistrat 

niveluri de viabilitate mai mari de 70% la 3 zile ne amintește că aceste aliaje nu au caracteristici 

citotoxice. , Mai ales testul de citotoxicitate sau prin aplicarea unei metode intermediare (prin 

care aliajul este scufundat / suspendat în gaură) între testul de contact direct și testul de contact 

b) 

d) 

f) 

a) 

e) 

c) 
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indirect. În acest caz, celulele nu sunt expuse doar extractului, ci și de asemenea Toate 

fenomenele care apar atunci când proba este expusă la contactul cu mediul[107]. 

 
Concluzii parțiale: 

 
 După 5 zile, viabilitatea celulei a scăzut la o valoare apropiată de 50%, în special aliajele 

cu conținut de Y de 1,5%, 2% și 3% (alte aliaje sub 50%) pot fi atribuite unei combinații 

de factori (pH care poate afecta activitatea metabolică) Modificări de valoare, eliberare 

masivă de ioni în aliaj, precipitarea sărurilor cu efecte inhibitoare sau toxice, creșterea 

presiunii osmotice datorită reactivității poate duce la șoc hipertonic) întrucât testele in 

vitro se desfăsoară într-un sistem static.

  Eventual în organism, în condițiile micro-mediului controlate de procesul de transport 

activ, fenomenele fizice și chimice care însoțesc biodegradarea aliajelor pe bază de 

magneziu sunt foarte echilibrate, iar rezultatele biodegradării și osteointegrării în 

organism sunt cele mai bune.

 

CAPITOLUL VIII. Implantarea, studiul osteointegrării și ratei de rezorbție pe model 

experimental animal utilizând aliajele Mg100-(n+x)-Ca(n) -Y(x). 

 

În pararel cu efectuarea analizelor in vitro prin metoda MTT, s-au implantat subcutanat 

si intraosos aliajele biodegradabile Mg-0.5Ca-xY pe șobolani de laborator pe o perioade de 

până la 2 luni. La sfârșitul perioadei de testare experimentală in vivo, animalele au fost 

necropsiate, find recoltate probe de țesut, os și implant, pentru efectuarea analizelor specific. 

Următoarele aliajele biodegradabile pe bază de Mg au fost realizate: Mg-0.5Ca-0.5Y 

(Y 2.1), Mg-0.5Ca-1Y (Y 2.2), Mg-0.5Ca-1.5Y (Y 2.3), Mg-0.5Ca-2Y (Y 2.4), Mg-0.5Ca-3Y 

(Y 2.5). 

Fiecare aliaj a fost implantat la un lot de patru șobolani, în partea stângă, în două regiuni 

distincte, în regiunea lombară, subcutan (fig.VIII.1 și în regiunea femurală figura VIII.2). 

 
 

Figura VIII.1 Șobolan, Aliaj Y 2.1 implantat în regiunea lombară și femurală 
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Figura VIII.2 Șobolan, Aliaj Y 2.2 implantat în 

regiunea lombară și femurală 

Figura VIII.3 Șobolan, Aliaj Y 2.3 implantat în 

regiunea lombară și femurală 

 

 

 

 

 
 

  

Figura VIII.4 Șobolan, Aliaj Y 2.4 implantat în 

regiunea lombară și femurală 

Figura VIII.5 Șobolan, Aliaj Y 2.5 implantat în 

regiunea lombară și femurală 

 

Biodegradabilitatea aliajelor folosite a fost apreciată cu ajutorul examenelor clinice și 

de laborator care au urmărit în timp: reacția tisulară, parametrii hematologici, aspectele 

imagistice (RX și CT) și histogice. 

Reacția tisulară pentru aliajele cu Y a fost urmărită prin examene clinice utilizând 

metodele semiologice de examinare generale, rezultatele examinării fiind redate în tabelul 1. 

Tabelul VIII.1. Rezultatele examenului clinic pentru aliajele cu Y, reacția tisulară 

 Regiunea lombară Regiunea femurală 

Implant 24 ore 1 săpt 2 săpt 4 săpt 8 săpt 24 ore 1 săpt 2 săpt 4 săpt 8 săpt 

Y 2.1 + + - - - + + + - - 

Y 2.2 + + - - - ++ + + + - 

Y 2.3 ++ + + + - ++ ++ + - - 

Y 2.4 + + + - - ++ + + - - 

Y 2.5 + + - - - + - - - - 

 
În primele 24 de ore după intervenția chirurgicală s-a constatat o reacție locală de 

intenstate diferită atât în regiunea lombară cât și în cea femurală. 
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A B 

Eliberarea de hidrogen gazos care se formează în timpul degradării aliajului cu Y a avut 

loc imediat după implantare în toate cele cinci grupuri. Hidrogenul gazos a fost în cantitate mai 

mare în aliajele Y 2.2, Y 2.3 și Y 2.4, nu a afectat în mod senificativ funcționalitatea fiziologică 

a țesutului înconjurător (figura VIII.6-VIII.8). 

 

Figura VIII.6 Mg 0,5Ca xY Aspect clinic la 1 săptămână 

 
 

FiguraVIII.7 Mg 0,5Ca xY Aspect clinic la 2 săptămâni 

 

Examenele radiologice (fig. VIII.9-VIII.11) au pus în evidență prezența aliajului 

implantat și volumul de hidrogen gazos în cantități variabile dela nivelul regiunilor lombare și 

femurale (A – prezentare dorso-ventrală, B- prezentare latero-laterală). 
 

Figura VIII.9 Mg 0,5 Ca x Y Aspect imagistic, Rx la o săptămână 
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A B 

A B 

A B 

  
 

Figura VIII.10 Mg 0,5 Ca x Y Aspect imagistic, Rx la 1 lună 
 

 
Figura VIII.11 Mg 0,5 Ca x Y Aspect imagistic, Rx la 2 luni 

 

Examenele imagistice CT (figura VIII.12-VIII.15), au pus în evidență prezența aliajului 

implantat și volumul de hidrogen gazos în cantități variabile dela nivelul regiunilor lombare 

(A) și femurale (B). 
 

 
Figura VIII.12 Mg 0,5 Ca x Y Aspect imagistic, CT la 1 săptămână 

 

Figura VIII.13 Mg 0,5 Ca x Y Aspect imagistic, CT la 2 săptămâni 

B A 
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A B 

 
 

Figura VIII.14 Mg 0,5 Ca x Y Aspect imagistic, CT la 1 lună 
 

 
Figura VIII.15 Mg 0,5 Ca x Y, aspect imagistic, CT la 2 luni 

Reacția tisulară a fost urmărită prin examene histologice utilizând colorația tricromică 

Masson. Pentru a putea evalua histopatologic răspunsul tisular al tuturor animalelor din grupul 

de experimente chirurgicale, acestea au fost eutanasiate treptat conform unui protocol complet, 

astfel încât să evalueze biocompatibilitatea și resorbția materialelor implantate de la început 

până la sfârșit. 

Examenele histopatologice au pus în evidență pentru aliajele cu Ytriu o reactie 

inflamatorie reprezentată de prezența de macrofage, fibroblaste si fibre de colagen. 

 

Figura VIII.16 Mg 0,5 Ca x Y Reactie inflamatorie moderată, rare macrofage, fibroblaste si fibre de colagen. 

Col. tricromica Masson 

A B 
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Figura VIII.17 Mg 0,5 Ca x Y Depozit de material 

implantat, partial resorbit. Col. tricromica Masson 

Figura VIII.18 Mg 0,5 Ca x Y Depozit de material 

implantat, partial resorbit, înconjurat de fibroblaste și 

fibre de colagen (tesut conjunctiv tanar) și capilare 

de neoformatie. Col. tricromica Masson 

  

Figura VIII.19 Mg 0,5 Ca x Y Capsula conjunctiva 

bine conformata in jurul materialului implantat. Col. 

tricromica Masson 

Figura VIII.20 Mg 0,5 Ca x Y Spatii intratisulare 

vacuolare mari rezultate din descompunerea/resorbtia 

tisulara a materialului utilizat Col. tricromica Masson 

 

Examenul histologic efectuat la o lună a arătat că materialul implantat a fost resorbit 

puternic și că există spații mari de vacuole în țesut, care au fost ocupate de gazul produs de 

descompunerea / resorbția țesutului materialului utilizat. 

 

  

Figura VIII.21 Mg 0,5 Ca x Y Prezența de gaze 

rezultate din descompunerea/resorbtia tisulara a 

materialului utilizat Col. tricromica Masson 

Figura VIII.22 Mg 0,5 Ca x Y Spatii intratisulare 

vacuolare mari datorate hidrogenului gazos rezultat 



70  

din descompunerea/resorbtia tisulara a materialului 

utilizat Col. tricromica Masson 
 

  
Figura VIII.23 Mg 0,5 Ca x Y Reactie inflamatorie 

de intensitate medie in jurul materialelor implantate. 

Col. tricromica Masson 

Figura VIII.24 Mg 0,5 Ca x Y Debut de 

colagenizare in jurul materialului implantat, partial 

resorbit, sunt prezente si vase sanguine de 

neoformatie. Col. tricromica Masson 

Biocompatibilitate tisulara superioara a materialului implantat, evidentiatat prin lipsa 

procesului inflamator și prin țesutul conjunctiv peri-implant. 

  

Figura VIII.25 Mg 0,5 Ca x Y Lipsa procesului 

inflamator și prin țesutul conjunctiv peri-implant 

Col. tricromica Masson 

Figura VIII.26 Mg 0,5 Ca x Y Prezența țesutului 

conjunctiv peri-implant Col. tricromica Masson 
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Figura VIII.27 Mg 0,5 Ca x Y Prezența țesutului 

conjunctiv peri-implant Col. tricromica Masson 

Figura VIII.28 Mg 0,5 Ca x Y Material implantat 

partial resorbit, reactie inflamatorie subacuta-cronica, 

reprezentat de rare macrofage, limfocite și tesut 

conjunctiv. Col. tricromica Masson 
 

  

Figura VIII.29 Mg 0,5 Ca x Y Material implantat 

partial resorbit. Col. tricromica Masson 

Figura VIII.30 Mg 0,5Ca x Y Resorbtie importanta 

a materialului implantat cu eliberare de gaze (spatii 

goale delimitate de tesut conjunctiv). Col. tricromica 

Masson 

Resorbtie importanta a materialului implantat cu eliberare de gaze (spatii goale 

delimitate de tesut conjunctiv) și inflamatie subacuta-cronica periferica. 

  

Figura VIII.31 Mg 0,5Ca xY Resorbtie importanta a 

materialului implantat cu eliberare de gaze (spatii 

goale delimitate de tesut conjunctiv). Col. tricromica 

Masson 

Figura VIII.32 Mg 0,5Ca xY Resorbtie importanta a 

materialului implantat cu eliberare de gaze (spatii 

goale delimitate de tesut conjunctiv). Col. tricromica 

Masson 

 
Rezultatele examenelor clinice 

Eliberarea de hidrogen gazos a avut loc imediat după implantare la toate aliajele luate 

în studiu, în ambele regiuni anatomice. Hidrogenul gazos a fost confirmat nu numai în jurul 

implanturilor, ci și în țesuturile moi adiacente (țesut conjunctiv, țesut muscular). Examenele 

clinice au constatat o mărire în volum a regiunii, distensia epidermului și crepitație la palpare. 

Observațiile clinice efectuate în decurs de 24 de ore au arătat răspunsul mediu al 

țesutului unuia dintre implanturile lombare (Y 2.3) și ale celor trei aliaje (Y 2.2, Y 2.3, Y2.4) 

implantate în zona femurală. O reacție ușoară a țesutului a fost observată în loturile rămase. 
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O săptămână mai târziu, răspunsul mediu al țesutului în regiunea femurală a apărut la: 

Y 2.3. O ușoară reacție tisulară a fost observată în loturile rămase, dar nu a existat nicio reacție 

locală în Y 2.5. 

În a doua săptămână, s-au observat ușoare reacții în zona taliei: Y 2.3, Y 2.4 și zona 

femurală: Y 2.1, Y 2.2, Y 2.3, Y 2.4. 

La 4 săptămâni, au prezentat reacții lombare locale ușoare: Y 2.3, zona femurală: Y 

2.2. La opt săptămâni reacția locală a fost absentă la loturile cu Y. 

Rezultatele examinării clinice au constatat că, comparativ cu aliajele Y cu reacții locale 

moderate sau ușoare, reacțiile locale ale aliajelor care conțin Mn au fost mai puternice. Rata de 

formare și absorbție a hidrogenului a implanturilor care conțin mangan este mai rapidă, în timp 

ce rata de formare a bulei a implanturilor Ytriu este mai mică. 

Rezultatele examenelor imagistice 

Examinările imagistice, radiologice și CT au confirmat prezența gazului în jurul 

implantului și a țesuturilor adiacente. Deși nu a existat nicio reacție locală, o cantitate mică de 

aliaj și hidrogen a fost confirmată în a 8-a săptămână a tuturor loturilor. Aliajul Ytriu lot 2.3 

absoarbe mai bine. 

Rezultatele examenelor histologice 

Examenul histologic efectuat în decurs de o săptămână a arătat că toate aliajele 

implantate au avut un răspuns inflamator puternic, care s-a manifestat prin prezența 

macrofagelor și neutrofilelor în jurul materialelor implantate, precum și a factorilor importanți 

determinați de proliferarea fibroblastelor și a fibrelor de colagen. Există goluri adecvate în jurul 

materialului implantului, iar gazul generat de reabsorbția materialului se acumulează. Zona 

materialului implantului parțial absorbit este delimitată de răspunsul fibrei periferice; vacuole 

mari definite de țesutul conjunctiv neformat din apropierea materialului.Un examen histologic 

efectuat la o lună a arătat că, în comparație cu materialul care utilizează ytriu, descompunerea 

/ resorbția țesutului materialului utilizat pentru aliajul Mn a dus la o absorbție mai puternică a 

materialului implantului și a existat o cantitate mare de spațiu gazos ocupat în țesutul cavității. 

O examinare histologică a aliajului de ytriu la două luni a arătat biocompatibilitatea 

materialului implantului, care a fost demonstrată de absența proceselor inflamatorii și a 

țesutului conjunctiv din jurul implantului. În comparație cu zirconiul, materialele pentru 

implanturi din aliaj de itriu absorb semnificativ și sunt însoțite de eliberare de gaze (cavități 

definite de țesut conjunctiv) și inflamație cronică subacută periferică[106]. 
 

Concluzii parțiale: 
 

 Degradarea rapidă a aliajului determină alcalinizarea mediului și eliberarea de ioni 

metalici, ceea ce afectează viabilitatea celulară și inhibă proliferarea, comparativ cu 

cultura de control. Cu toate acestea, concentrații mari de ioni Mg favorizează activarea 

celulelor osoase, iar eliberarea controlată de ioni în timpul degradării aliajului 

favorizeaza osteo- și angio- geneza. Atmosfera îmbogățită cu CO2 5% a incubatorului 

reduce din impactul negativ al creșterii de pH din mediul de cultură asupra celulelor.

 alternativă la metodele de testare o reprezintă testarea materialelor pe bază de Mg prin 

metoda difuziei prin membrane poroase (materialul este suspendat în insert). Utilizarea 

de inserturi pentru godeuri (transwell insert) vine ca o soluție de mijloc dintre testul prin
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contact direct și cel prin contact indirect. Celulele nu sunt expuse doar la un extract, ci și 

la suma fenomenelor care au loc în timpul degradării probelor, fără a fi afectate la fel de 

intens ca în cazul unui contact direct. 

 

 

CAPITOLUL IX. Concluzii generale 

 
 

 În domeniul medical sunt utilizate din ce în ce mai multe materiale metalice și nemetalice 

în funcție de necesitățile biologice. Dacă pentru o perioadă foarte mare de timp s-a optat 

pentru materialele cu o rezistență ridicată la coroziune în medii biologice cum ar fi 

oțelurile inoxidabile, în cazul cercetării și aplicării intervențiilor pe termen scurt, 

cercetarea și aplicarea aliajelor pe bază de CoCr sau pe bază de titan sunt axate pe 

materiale biodegradabile, cum ar fi aliajele pe bază de magneziu.

 Aliajele pe bază de magneziu au numeroase aplicații datorită proprietăților pe care le 

posedă și prezintă un interes ridicat pentru domeniul medical prin caracteristicile de 

biodegradare pe care le au. Aceste materiale sunt folosite în general sub forma unor aliaje 

Mg-x sau Mg-x-y îmbinând proprietățile magneziului pur cu a celorlalte elemente și 

beneficiind astfel de proprietăți mecanice mai bune și o rezistență la coroziune mai 

ridicată.

 Pe baza studiului din literatura de specialitate sau axat studiile pe un sistem nou de aliaje 

pe bază de Mg-Ca-Y, pornind de la baza Mg-Ca, un aliaj consacrat în domeniu, cu 

caracteristici și proprietăți relative bine cunoscute sa propus îmbunătățirea acestora prin 

alierea cu un al treilea element și anume Y.

 Sau realizat mai multe aliaje experimentale (Y: 0.5; 1; 1.5; 2 și 3 wt%) prin turnare clasică 

într-un cuptor cu inducție cu atmosferă controlată de argon pentru evitarea pierderilor de 

material. Pentru realizarea probelor s-au utilizat material de puritate ridicată (Mg și Ca) 

și prealiaje de MgCa și MgY. Probele au fost obținute după re-topirea de cinci ori a 

încărcăturii metalice pentru omogenizarea chimică și structurală a materialului, 

eliminarea retasurilor, a golurilor și a fisurilor din material. Probele au fost turnate în 

creuzete de grafit, temperatura relativ joasă de topire nu a condus la contaminarea 

probelor cu carbon. Probele au fost prelucrate mecanic prin strunjire pentru îndepărtarea 

stratului exterior și a capetelor de lingou și prin debitare pentru relizarea probelor 

experimentale.

 Pentru analiza aliajelor experimentale au fost folosite echipamente specifice 

investigațiilor macro (microscopie optică - MO) și micro-scopice (microscopie 

electronică de baleiaj - SEM), analizelor chimice (spectrometru cu scânteie și detector de 

energii dispersive a razelor X - EDS) și fazice (difractormetru cu raze X - XRD), 

proprietăți mecanice și pentru evaluarea citotoxicității in vitro. S-a realizat și o evaluare 

a morfologiei celulare după co-incubare. Una dintre cele mai importante caracteristici ale 

aliajelor biodegradabile, rezistența la coroziune, reprezentată de viteza de degradare a 

materialelor a fost determinate prin treste de potențiometrie liniară și ciclică.
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 Din imaginile microstructurale ale aliajelor s-a observant o structură tipică grăunților de 

Mg, separarea fazei Mg2Ca la limita grăunților de magneziu și poziționarea preferențială 

a compușilor pe bază de Y. Magneziul cu o structură cristalină hexagonală și a fost 

identificat ca fază principală. Fazele MgY ale aliajelor Mg-05Ca-2Y și Mg-05Ca-3Y sunt 

identificate la unghiurile 2θ = 67,89°, 90,28 °, 91,35 °, 98,70 °. Faza Mg2Ca se găsește 

în principal la toate aliajele la unghiuri 2θ = 31,56 °, 35,64 °, 37,23 °, 74,65 ° și 94,12 °. 

Faza Mg24Y5 din aliaje este situată la 2θ = 39,49 °, 48,75 °, 49,54 ° și 69,49 °.

 Sistemul Mg-0.5Ca-Y prezintă caracteristicile mecanice cele mai ridicate datorită 

cresterii graduale a elementului.

 S-a observat o creștere a modului de elasticitate o data cu creșterea procentului de Ytriu 

din aliajele experimentale până la dublarea valorii obținute pe aliajul cu 0.5%wt Y 

(30,47 GPa) în cazul probei cu 3%wtY (66,03 GPa). Rigiditatea probelor a crescut cu 

procentul de ytriu iar coeficientul de frecare a avut valori apropiate pentru toate aliajele 

experimentale cu Ytriu mai puțin în cazul probei cu 3%wt Y la care a scăzut 

coeficientul de frecare.

 Din analiza rezultatelor experimentale, se poate observa că elementul din aliaj Y are un 

efect asupra rezistenței electrice la coroziune, adică viteza de coroziune este redusă la 

6,68 de ori cu adiția unui procentaj de 3% de Y sau de 8,14 ori pentru adiția unui procentaj 

de cel puțin 2% Y. Din punct de vedere al rezistenței la coroziune procentajul de Y 

influențează semnificativ comportamentul aliajului la valori mai mari de 1,5 % Y.

 • Trecerea la aliaje cu un procent mai mare de Y (peste 1,5%) are succes în ceea ce 

privește rezistența la coroziune, afirmație confirmată de rezultatele de potențiometrie 

liniară și ciclică, dar și de menținerea în procente mai mari a elementului Y în compoziția 

chimică a suprafeței după testele de electro-coroziune.

 În urma analizei la coroziune a suprafețelor aliajelor experimentale s-au constat 

următoarele:

- aliajele pe bază de magneziu prezintă procese de coroziune accentuată în medii de 

electrolit de tipul SBF și supuse la electro-coroziune; 

- coroziunea aliajelor este în special de tip generalizată cu foarte puține zone ne afectate 

de coroziune; 

- alierea cu Y conduce la o creștere a rezistenței la electro-coroziune, în special la procente 

de aliere mai mari de 1%; 

- pe suprafața aliajelor se formează în special compuși pe bază de O, Cl și Na; 

-  în mare parte pe suprafața aliajelor experimentale se formează același tip de compuși cu 

o stabilitate redusă și caracterizați de fisuri multiple și găuri. 

 După 5 zile, viabilitatea celulei a scăzut la o valoare apropiată de 50%, în special aliajele 

cu conținut de Y de 1,5%, 2% și 3% (alte aliaje sub 50%) pot fi atribuite unei combinații 

de factori (pH-ul care pote afecta activitatea metabolică, modificări de valoare, eliberarea 

masivă de ioni în aliaj, precipitarea sărurilor cu efecte inhibitoare sau toxice și presiunea 

osmotică crescută datorită reactivității pot duce la șoc hipertonic). Efectuați teste in vitro 

într-un sistem static, dar poate fi in vivo. În condițiile micro-mediului controlate de 

procesul de transport activ, fenomenele fizice și chimice care însoțesc biodegradarea
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aliajelor pe bază de magneziu ar trebui să fie bine echilibrate, iar rezultatele biodegradării 

in vivo și ale osteointegrării ar trebui să fie cele mai bune. 

 Studiile de imagistică efectuate, radiologia și CT au confirmat prezența gazului în jurul 

implantului și a țesuturilor adiacente. Deși nu a existat nicio reacție locală, o cantitate 

mică de aliaj și hidrogen au fost confirmate și în a 8-a săptămână a tuturor loturilor. 

Aliajul lotului Ytriu se absoarbe mai bine (2,3%).

 O examinare histologică de o săptămână a arătat că toate aliajele implantate au un răspuns 

inflamator puternic, care se manifestă prin prezența macrofagelor și neutrofilelor în jurul 

materialului implantat, precum și a reacțiilor periferice importante cauzate de proliferarea 

fibroblastelor și a fibrelor de colagen. Există goluri adecvate în jurul materialului 

implantului, iar gazul generat de reabsorbția materialului se acumulează. Zona 

materialului implantului parțial absorbit este delimitată de răspunsul fibrei periferice; 

vacuole mari definite de țesutul conjunctiv neformat lângă material.

 O examinare histologică la o lună a arătat că absorbția materialului implantului a fost mai 

puternică, iar datorită descompunerii / absorbției țesutului materialului utilizat, gazul este 

prezent în spațiul țesutului gol, în comparație cu itriul, utilizat pentru aliajele de mangan.

 Examinarea histologică a aliajului de Ytriu în termen de două luni a arătat 

biocompatibilitatea materialului implantului, care a fost demonstrată de absența 

proceselor inflamatorii și a țesutului conjunctiv din jurul implantului. În comparație cu 

aliajul de zirconiu, materialul implantului din aliaj de itriu absoarbe semnificativ și este 

însoțit de eliberare de gaze (cavitate definită de țesut conjunctiv) și inflamație periferică 

cronică subacută.

 Degradarea rapidă a aliajului determină alcalinizarea mediului și eliberarea de ioni 

metalici, ceea ce afectează viabilitatea celulară și inhibă proliferarea, comparativ cu 

cultura de control. Cu toate acestea, concentrații mari de ioni Mg favorizează activarea 

celulelor osoase, iar eliberarea controlată de ioni în timpul degradării aliajului 

favorizeaza osteo- și angio- geneza. Atmosfera îmbogățită cu CO2 5% a incubatorului 

reduce din impactul negativ al creșterii de pH din mediul de cultură asupra celulelor.

 

Contribuții proprii 

- determinarea unui sistem nou de aliaje cu posibile aplicații medicale ; 
 

- realizarea prin turnare clasică în atmosferă controlată a aliajelor experimentale pe 

bază de MgCaY ; 

- caracterizarea chimică, fazică și microstructurală a unor aliaje cu compoziții 

chimice noi din sistemul aliaje pe bază de Mg; 

- caracterizarea proprietăților mecanice a unor aliaje cu compoziții chimice noi din 

sistemul MgCaY ; 

- caracterizarea proprietăților chimice și a vitezei de degradare a unor aliaje cu 

compoziții chimice noi din sistemul MgCaY ; 
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- caracterizarea citocompatibilității in vitro a unor aliaje cu compoziții chimice noi 

din sistemul MgCaY ; 

- caracterizarea osteointegrării și ratei de rezorbție pe model experimental animal 

utilizând aliaje cu compoziții chimice noi din sistemul MgCaY ; 

 

Direcții viitoare de cercetare 

 
 

- Introducerea altor elemente de aliere în sistemul Mg-Ca-Y în scopul îmbunatățirii 

proprietăților mecanice pentru aplicații în chirurgie și implantologie. 

- Realizarea unor tratamente termice specifice și a unor procese de deformare plastică 

pentru îmbunatățirea proprietăților mecanice. 

-  Obținerea unor proteze din materiale biodegradabile pe baza de Mg-Ca-Y care ar 

putea fi folosite in diferite aplicații medicale. 

Lista de lucrări : 

Lucrari publicate în domeniul tezei de doctorat: 

 
a) Reviste cotate ISI: 

1. B. Istrate, C. Munteanu, S. Lupescu, R. Chelariu, M.D. Vlad, P. Vizureanu, 

MATERIALS, Vol. 13, Is. 14, Article Number: 3082, 2020, DOI: 10.3390/ma13143082, 

WOS:000554140300001, FI (2020): 3.653 (Q1) - autor corespondent 

2. S Lupescu, C Munteanu, B Istrate, K Earar, The Influence of Zr on Microstructure, 

Mechanical Properties and Corrosion Resistance in Mg-Y-Zr Biodegradable Alloys, 

REV.CHIM.(Bucharest),Vol. 69,No. 12, pp. 3382-3385, 2018, WOS:000458533800010, 

FI(2019): 1.755 

3. S Lupescu, B Istrate, C Munteanu, M G Minciuna, S Focsaneanu, K Earar, 

Characterization of Some Master Mg-X System (Ca, Mn, Zr, Y) Alloys Used in Medical 

Applications, REV.CHIM.(Bucharest) Vol. 68 No. 6 pp. 1408-1413, 2017, 

WOS:000408702900034, FI(2019): 1.755 

 
Lucrări publicate în volumele conferinţelor 

b) Volume indexate ISI: 

1. Lupescu, S ; Munteanu, C; Istrate, B; Luca, D; Benchea, M; Mahu, G, Experimental, 

microstructural and tribological studies of the system Mg-2Ca-5Y, IOP Conference Series- 

Materials Science and Engineering, Volume: 444, Article Number: 

032008,DOI:10.1088/1757-899X/444/3/032008,Published:2018, WOS:000467443600030 

2. B Istrate, T Voloseniuc, C Munteanu and Ș Lupescu, Topical Notions About in Vivo 

Analysis for Degradable Biomaterials with Utility in Human Body, IOP Conf. Series: Materials 

Science and Engineering 374 (2018) 012092 doi:10.1088/1757-899X/374/1/012092, 

WOS:000446775900092 



77  

3. Istrate, B; Munteanu, C; Lupescu, S; Benchea, M; Vizureanu, P, Preliminary 

Microstructural and Microscratch Results of Ni-Cr-Fe and Cr3C2-NiCr Coatings on 

Magnesium Substrate,IOP Conference Series-Materials Science and Engineering,Volume: 

209,Article Number: 012024,DOI: 10.1088/1757-899X/209/1/012024, Published: 2017, 

WOS:000423732100024 

4. S Lupescu, C Munteanu, B Istrate, S Stanciu, N Cimpoesu, B Oprisan, 

Microstructural Investigations on Alloy Mg-2Ca-0.2Mn-0.5Zr-1Y, IOP Publishing IOP Conf. 

Series: Materials Science and Engineering 209 (2017), 012018 doi:10.1088/1757- 

899X/209/1/012018, WOS:000423732100018 

 
c) Reviste incluse în BDI (INSPEC, ZMATH, SCOPUS etc.): 

1. Oprisan, D. Vasincu, S. Lupescu, C. Munteanu, B. Istrate, D. Popescu, C. 

Condratovici, A.R. Dimofte, K. Earar, Electrochemical analysis of some biodegradable Mg- 

Ca-Mn alloys, Revista de Chimie, Volume 70, Issue 12, 2019, Pages 4525-4530, DOI: 

10.37358/RC.19.12.7788, autor corespondent 

2. B Istrate, C Munteanu, S Lupescu, V-I Antoniac and E Sindilar, Structural 

Characterization of Mg-0.5Ca-xY Biodegradable Alloys, Key Engineering Materials, ISSN: 

1662-9795, Vol. 782, pp 129-135, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.782.129 

3. C Munteanu, S Lupescu, B Istrate, V-I Antoniac, M Benchea and A Savin, Some 

Tribological Aspects of Mg-0.5Ca-xY Biodegradable Materials, Key Engineering Materials, 

Vol. 782, pp 136-141, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.782.136 

 
Lucrari publicate în domenii conexe tezei de doctorat: 

a) Reviste cotate ISI: 

1. Roman, T; Pui, A; Lukacs, AV ; Cimpoesu, N; Lupescu, S; Borhan, AI; Kordatos, 

K; Ntziouni, A; Postolache, P; Zaharia, M; Stanciu, S; Mitoseriu, L, Structural changes of 

cerium doped copper ferrites during sintering process and magneto-electrical properties 

assessment, CERAMICS INTERNATIONAL,Volume:45,Issue:14,Pages:17243-17251, 

DOI:10.1016/j.ceramint.2019.05.280,OCT2019, WOS:000482244200066, FI(2019): 

4.527(Q1) 

 
Lucrări publicate în volumele conferinţelor 

b) Volume indexate ISI: 

2. G Mahu, C Munteanu, B Istrate, M Benchea and S Lupescu, Influence of Al2O3- 

13TiO2 powder on a C45 steel using atmospheric plasma spray process, IOP Conf. Series: 

Materials Science and Engineering 444 (2018) 032010 doi:10.1088/1757-899X/444/3/032010, 

WOS:000467443600032 

3. Paulin, C; Chicet, D; Paleu, V ; Benchea, M; Lupescu, S; Munteanu, C, Dry friction 

aspects of Ni-based self-fluxing flame sprayed coatings, IOP Conference Series-Materials 

Science and Engineering,Volume: 227,Article Number: 012091,DOI: 10.1088/1757- 

899X/227/1/012091, Published: 2017, WOS:000409221600091 

 

 
Indrumar de laborator: 

http://www.scientific.net/KEM.782.129
http://www.scientific.net/KEM.782.129
http://www.scientific.net/KEM.782.129
http://www.scientific.net/KEM.782.136
http://www.scientific.net/KEM.782.136
http://www.scientific.net/KEM.782.136


78  

1. C. Munteanu, B.Istrate, S-C. Lupescu, Știința și Ingineria Materialelor – Îndrumar 

de laborator, , Ed. “Europlus”, 222 pg., 2019, Galati, ISBN: 978-606-628-207-9 

 
Cereri de brevete de inventie: 

1. C. Munteanu, B. Istrate, S.C. Lupescu, A. Savin, E.V. Sindilar, Aliaje 

biodegradabile pe baza de magneziu-calciu cu adaos controlat de Ytriu (Mg-Ca-Y), Cerere de 

brevet de invenţie înregistrată de OSIM cu nr. A-00748/15.11.2019 

2. Istrate, C. Munteanu, A. Savin, E.V. Sindilar, S.C. Lupescu, Aliaje biodegradabile 

pe bază de magneziu-calciu cu adaos controlat de mangan, Cerere de brevet de invenţie 

înregistrată de OSIM cu nr. A-100702/05.11.2020 

 

Referințe bibliografice: 

1. Williams, D.F., (1987), Definition in Biomaterials. In: Progress in Biomedical 

Engineering, Amsterdam, Elsevier, p.67. 

2. Binjamin, G., Mery, C.M., Shafi, B.M., (2006), Biomaterials: A primer for surgeons, 

Elsevier Inc. 

3. Park, J.B., Bronzino, J.D., (2003), Biomaterials: principles and applications, CRC Press 

LLC, United States of America. 

4. Park, J., Lakes, R.S., (2007), Biomaterials: an introduction, Third Edition, Springer 

Science + Business Media, LLC, USA. 

 
10. T.S.N. S N., Il Song P., Min H L. - Strategies to improve the corrosion resistance of 

microarc oxidation (MAO) coated magnesium alloys for degradable implants: 

Prospects and challenges, Progress in Materials Science 60 (2014) 1–71 

 
13. Soo-Min B., Jeong S. K., Hyung-J. S., Chang D. Y., Bong S. Y., Heon-Young H., Sung 

S. P., Role of alloyed Y in improving the corrosion resistance of extruded Mg–Al–Ca- 

based alloy, Corrosion Science 118 (2017) 227–232. 

11. Lupescu S, Istrate B, Munteanu C, Minciuna M G, Focsaneanu S and Earar K 2017 

Characterization of Some Master Mg-X System (Ca, Mn, Zr, Y) Alloys Used in 

Medical Applications REV.CHIM.(Bucharest) Vol. 68 No. 6 pp. 1408-1413 

12. Yang L., Yuanhao W., Dong B., Shuang G., Sander L., Hui G., Yufeng Z., Jie Z., Study 

on the Mg-Li-Zn ternary alloy system with improved mechanical properties, good 

degradation performance and different responses to cells, Acta Biomaterialia 62 (2017) 

418–433 

5. http://ro.walkmanbone.com/joint-replacement-implant 

6. Gray J. E., Luan B., Protective coatings on magnesium and its alloys — a critical 

review, Published 2002,Materials Science 

7. Marcin A. G., Estimation of Carbon Coatings Manufactured on Magnesium Alloys, 

INTECH, 2011. 

8. Crimu C., Munteanu C., Stanciu S., Istrate B., Earar K., Comparative in vitro study on 

MgCa and MgCaSi, as biodegradable implants, Applied Mechanics and Materials 659 

(2014) 75-80. 

9. http://dailymail.co.uk 

http://ro.walkmanbone.com/joint-replacement-implant
http://dailymail.co.uk/


79  

14. Lupescu S, Istrate B, Munteanu C, Minciuna M G, Focsaneanu S and Earar K 2017 

Characterization of Some Master Mg-X System (Ca, Mn, Zr, Y) Alloys Used in 

Medical Applications REV.CHIM.(Bucharest) Vol. 68 No. 6 pp. 1408-1413. 

15. ISO 10993-5 (2009), Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro 

cytotoxicity. 

 
20. Manole H, Antoniac I, Florescu N, Marasescu P, Miculescu M, Dascalescu I, Study of 

the expansion behaviour of some materials used in the dental metal-ceramic 

technology, Key Engineering Materials Volume 587, 2014, Pages 366-371 25th 

Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine, 

ISCM 2013; Bucharest; Romania; 7 November 2013 through 10 November 2013; Code 

105153 

21. Bita A-I, Stan G-E, Niculescu M, Ciuca I, Vasile E, Antoniac I, Adhesion evaluation 

of different bioceramic coatings on Mg-Ca alloys for biomedical applications, Journal 

of Adhesion Science and Technology Volume 30, Issue 18, 16 September 2016, Pages 

1968-1983 

 
23. Bita A, Antoniac I, Cotrut C, Vasile E, Ciuca I, Niculescu M, Antoniac I, In vitro 

degradation and corrosion evaluation of Mg-Ca alloys for biomedical applications, 

Journal of Optoelectronics and Advanced Materialsn Volume 18, Issue 3-4, March- 

April 2016, Pages 394-398 

24. Istrate B, Munteanu C, Goanta V, Baltatu S, Focsaneanu S, Earar K, Microstructural 

analysis of biodegradable Mg-0.9Ca-1.2Zr alloy, IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering Volume 147, Issue 1, 2 September 2016, Article number 

012033 7th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical 

Engineering, ACME 2016; Iasi; Romania; 9 June 2016 through 10 June 2016; Code 

123857 

25. Bahman H., Abdollah A. - Microstructure, mechanical properties, corrosion behavior 

and cytotoxicity of Mg–Zn–Al–Ca alloys as biodegradable materials - Journal of 

Alloys and Compounds 607 (2014) 1–10 

22. Galinat, W.C.; Ciba-Geigy A.G., Basel (Switzerland). Agrochemicals Div. eng; 

Eberhart, S.A.; Pendleton, J.W.; et al. Maize; Ciba-Geigy agrochemicals, 1997 

16. Istrate B., Mareci D., Munteanu C., Stanciu S., Luca D., Crimu C.I., Kamel E., In vitro 

electrochemical properties of biodegradable ZrO2-CaO coated MgCa alloy using 

atmospheric plasma spraying , Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 

17(7-8) (2015) 1186-1192, a. 

17. Mareci D., Bolat G., Izguierdo J., Crimu C., Munteanu C., Antoniac I., Souto R.M., 

Electrochemical characteristics of bioresorbable binary MgCa alloys in Ringer’s 

solution, Materials Science and Engineering C, 60, (2015), 402-410 

18. Joung S. S., David K., Ha S. K., Young M. K., Bong S. Y., Microstructures and 

Mechanical Properties of Direct-Extruded Mechanical Properti, Procedia Engineering 

207 (2017) 908–913 

19. Kirkland N.T., Staiger M. T., Nisbet D., Davies C.H.J., and Birbilis N.: Performance- 

Driven Design of Biocompatible Mg-Alloys', JOM Journal of the Minerals, Metals and 

Materials Society, 2011, 63(6), 28-34 



80  

26. Hornberger H., Virtanen S., Boccaccini A.R. - Biomedical coatings on magnesium 

alloys – A review, Acta Biomaterialia 8 (2012) 2442–2455 

27. Lili T., Xiaoming Y., Peng W., Ke Y. - Biodegradable Materials for Bone Repairs: A 

Review, J. Mater. Sci. Technol., 2013, 29(6), 503e513 

28. Williams D.F., On the mechanisms of biocompatibility, Biomaterials 29 (2008) 2941– 

2953 

29. Nitinol Medical Technologies Inc. Webside: www.nitinolmed.com 

30. Antonescu, D., (2006), Patologia aparatului locomotor, Volumul I, Editura Medicală, 

Bucureşti, 16-22. 

31. Davis, J.R., (2003), Handbook of materials for medical devices, ASM International. 

32. Asmatulu, R., (2008), Biomaterials - Class Notes, Wichita State University. 

33. Li, S.J., Yang, R., Li, S., Hao, Y.L., Cui, Y.Y., Niinomi, M., (2004), Wear, 257:869- 

76. 

34. Crimu C, Antoniac I, Focsaneanu S, Cristea D, Istrate B, Munteanu C, Erar K, The 

study of microstructure of the Mgca alloys in their use in biodegradable orthopedic 

implants, Advanced Materials Research Volume 1036, 2014, Pages 207-211 

35. Munteanu C., Ştefan M., Baciu C., Cimpoeşu N., (2008), Metode difractometrice şi 

microscopie optică şi electronică în studiul materialelor, Editura Tehnopress, Iaşi. 

36. http://www.medicalmetmat.tuiasi.ro/files/RST-30-pagini-Etapa1.pdf 

http://www.nitinolmed.com/
http://www.medicalmetmat.tuiasi.ro/files/RST-30-pagini-Etapa1.pdf

