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Introducere 
Se are în vedere obținerea unui biomaterial polimeric suport pentru dezvoltarea 

unui țesut prin inginerie tisulară care să rezolve criza de grefă în patologia plăgilor arse 
de suprafață mare sau a doua variantă ușurarea parcurgerii perioadei lungi de internare 
a pacientului prin proiectarea unei vestimentații corespunzătoare ameliorării confortului 
cutanat și a actului terapeutic în Clinica de arși. Ambele posibilități au fost evaluate, 
prima prin realizarea și testarea biomaterialului, apoi însămînțarea cu celule stem, 
obținerea țesutului, teste clinice pe animale și evaluare anatomo-patologică și respectiv 
a doua posibilitate proiectare a unei vestimentații care să amelioreze confortul 
pacientului ars în clinica de urgență. 

 
Partea I-a Stadiul actual al cunoașterii 
 Ca partea documentară s-au avut în vedere capitole care au tratat despre 
biomateriale ca o incursiune generală. Apoi, a urmat cheratina sub aspectul de 
generalități structurale, respectiv, biomateriale cheratinoase și proprietăți. Urmează 
capitolul despre celuloza bacteriană ca structură și proprietăți respectiv aplicații 
biomedicale. Capitolul următor tratează aspecte privind cosiderații generale despre 
piele, plaga arsă din punct de vedere patologic. Ultimul capitol documentar se referă la 
hidrogeluri, hidrogeluri din cheratină și biomateriale din CB și cheratină. 
 
Partea a II-a CONSTRIBUȚII PERSONALE 
Justificarea temei tezei de doctorat 

Obiectivul tezei de doctorat este obținerea unui biomaterial, care ulterior, după o 
procedură de inginerie tisulară, permite obținerea unui tegument viu, care în final poate 
fi grefat pe o plagă arsă. Această cerință rezultă din nevoia terapeutică de biomateriale 
grefabile din clinicile de plastie chirurgicală pentru rezolvarea plăgilor arse sever.  

În imaginile din fig. 1 și 2 sunt ilustrate 2 cazuri clinice, primul o plagă arsă și 
infectată la nivelul membrului superior și al doilea o plagă arsă, prin electrocutare, la 
nivelul scalpului. 

 

 
Fig.1. Arsură de gradul 4 infectată cu Pseudomonas aeruginosa,  
                                   colecția dr. Tamaș C 



 

Fig.2. Imaginea unei plăgi arse prin electrocutare pe scalp, 
Colecția dr. Tamaș C. 

Obiectivele tezei de doctorat 
 Planul general al cercetării a fost obținerea unui biomaterial din hidrogel de 
cheratină și celuloză  bacteriană. Apoi,s-a evaluat posibilitatea unei aplicații de obținere 
a unui biomaterial grefabil în terapia plăgii arse obținut prin creștere celulară. În cadrul 
temei, s-a realizat hidrogelul de cheratină, mai exact hidrogelul din beta-cheratoză într-
o organizare omogenă; s-a caracterizat hidrogelul prin vizualizări morfologice de 
suprafață SEM, evaluare calitativă a derivaților cheratinici prin titrare conductometrică/ 
potențiometrică din beta- și gama-cheratoză, determinări porozimetrice prin analiză 
imagistică de evaluare dimensională comparativă a porilor, în diferite condiții de 
presiune, dar și în stare umflată în apă, de tip ESEM pentru beta-cheratoză și evaluare 
termogravimetrică pentru fiecare din componentele folosite individual și în ansamblu și 
s-au optimizat factorii de obținere a hidrogelului pentru obținerea unui grad de umflare 
maxim.De asemenea, funcție de obiectivele urmărite au fost evaluate și unele aspecte 
caracteristice ale biomaterialului, prin analiză elementală EDAX și morfologice. În lucrare 
s-a folosit și porțiunea de gama-cheratoză lichidă ca atare, care împreună cu 
componenta celulozică este a doua posibilitate de obținere a biomaterialului. 
 
Materiale și metode  
 S-au folosit mostre de păr nevopsit cu lungime cuprinse între 2-5 cm. Mostrele 
s-au tratat într-un Soxhlet folosind un amestec de solvenți: CHCl3  și CH3OH (2:1 v/v) 
24 de ore. Apoi, părul s-a întrodus împreună cu apă distilată (într-un raport =2:35 w/v) 
într-o capsulă etanșă încălzită în etuvă  2 ore, la 150oC , iar părul este degradat 
hidrolitic în cheratine cu diferite mase moleculare. Presiunea dezvoltată și nivelul termic 
ridicat determină denaturarea proteinei prin scindarea lanțului proteinic în fragmente de 
cheratine cu mase moleculare mai mici.După tratamentul termic, capsula este răcită și 
compușii rezultați se separă prin centrifugare, 10 minute la 10.000 rotații/min., în două 



faze separate: o fază solidă, insolubilă în apă, considerată beta-cheratoză și o fază 
lichidă considerată gama-cheratoză.  
 
Obținerea hidrogelului din beta cheratoză 
        Pentru obținerea hidrogelului din beta cheratoză, am folosit 2 metode. Pentru 
prima metodă se obține un hidrogel neomogen cu aspectul unor filamente de păr în 
stare umflată. În schimb cea de-a doua metodă se bazează pe acțiunea apei oxigenate 
pentru obținerea grupelor sulfonice după scindarea legăturilor disulfidice ale cistinei, 
grupe sulfonice încărcate negativ care interacționează cu cationii de sodiu, Na+. Între 
ionii de sodiu introduși în amestecul cheratinos (sub formă de NaOH) și grupele 
sulfonice se stabilesc interacțiuni de atracție care delimitează ochiuri între catenele 
proteinice creînd un sistem poros de absorbție a apei, la un pH  alcalin, care să permită 
menținerea cheratinei în stare umflată. 
 
Titrare potențiometrică/conductometrică 

Titrarea potențiometrică arată, în cazul gama-cheratozei, pentru primul domeniu 
prezența cheratinelor derivați sulfonici cu puternic caracter acid, pentru al doilea 
domeniu acizi carboxilici cu masă moleculară mare și derivați alcoolici cu masă 
moleculară mică sau alcooli aromatici, al treilea domeniu alcooli alifatici împiedicați 
steric și domeniul patru titrarea excesului de NaOH.  

Pentru beta-cheratoză la titrarea conductometrică sunt detectate trei domenii: 1. 
titrarea excesului de NaOH; 2. titrarea acizilor carboxilici și 3. titrarea compușilor 
oxigenați (alcooli, esteri, eteri, etc.). 
 
Evaluări morfologice 
          În fig.5 se remarcă un aspect relativ ordonat în forme plane, unde se 
vizualizează o dispersie sub formă de  puncte negre (mănunchiuri de nanofibre de CB)  
împrăștiată într-o masă albă de dimensiuni micrometrice. 

 S-au efectuat vizualizări pentru toate tipurile de biometiriale luate în studiu. 
Versiunea 2 este modul de obținere folosit în toate determinările experimentale 
ulterioare din lucrare și vizualizările SEM sunt în stare solidă și vizează o morfologie fină 
dispersată a manunchiurilor de filamente de CB; Gama cheratoza, fiind fracția solubilă 
anterior formării filmului, în imaginea SEM este mai omogenă, iar biomaterialul din CB și 
cele două cheratoze arată o diferențiere mai netă a insulelor de beta-cheratoză în 
dispersia formată cu CB. 

 



             
Fig.5 Microfotografie SEM x1000 proba martor a filmului de CB (versiunea 2 în stare 
uscată) 
 
Analiză elementală EDAX  
         Se consideră faptul că biomaterialul format de biomasa din CB și cheratoze 
prezintă ca elemente caracteristice ale lanțurilor proteinice: C, O și N, respectiv S, ca 
element specific in fragmentele cistinei, care cel puțin în cazul de gama–cheratozei se 
află majoritar în stare de acid sulfonic explicînd prin această solubilitatea acestei fracții 
cheratinoase. Spre deosebire de gama cheratoză, fracția beta care rezultă, de 
asemenea, prin scindare hidrolitică din păr este insolubilă.                        
        Se remarcă diferențe semnificative de conținut elemental între beta- și gama-
cheratoză,  pentru C și O și mai mică pentru S; pentru beta cheratoză cu conținutul mai 
mare de C se atribuie unei participări majoritare a CB în cadrul biomaterialului, 
creșterea semnificativă  a conținutului de O, pentru gama-cheratoză apare pe seama 
oxidării semnificative a grupelor disulfidice, la grupe sulfonice. Conținutul de sulf mai 
mic pentru gama- semnifică că per total în afară de derivații sulfonici, mai sunt și fracții 
cheratinice de compoziție chimică diferită, alcoolice, carboxilice, așa cum s-a precizat la 
titrarea potențiometrică a cărei rezultate sunt confirmate de către analiza elementală 
EDAX. 
 
 
Studiu de porozitate a hidrogelului din beta-cheratoză 

Tehnica ESEM de vizualizare în stare udă a suprafeței hidrogelului din beta-
cheratoză a pus în evidență manifestări morfologice evidențiate prin existența 
macroporilor într-o organizare sinuoasă cu o pondere din suprafața totală plană de 
20,8%. Această organizare poroasă specifică situată în domeniul macroporilor cu 
diametre de la 1 la 200 µm confirmă performanțele deosebite de creștere tisulară a 



biomaterialului format din cheratine, la care se adaugă și porozitatea celulozei 
nanometrice. Potrivirea dimensională a porilor cu spațiul necesar dezvoltării tisulare 
demonstrat prin testele biologice este baza acțiunii terapeutice a hidrogelului din beta-
cheratoză pentru plăgile arse. 

Analize termogravimetrice 
      Degradarea structurilor analizate pe intervalul de temperatură 30-650 oC are loc în 
3-4 etape de descompunere termică. In primul proces toate probele înregistrează 
pierderi de masa reduse între 3-6 % datorate, în principal, eliminării apei adsorbite 
(Tinit=51-57oC). Cu creșterea temperaturii peste 200oC pierderile de masă sunt mult mai 
importante fiind datorate, ruperii grupărilor laterale OH din structura celulozei, a 
legaturilor peptidice din cheratoze urmat de  ruperea legaturilor C-C din structurile 
analizate (CB, cheratina, beta- și gama-cheratoze), reacții de inițiere, recombinare  sau 
ciclizare si eliminarea produselor gazoase rezultate prin descompunere termică (CO, 
CO2, NH3, hidrocarburi alifatice și anumiți derivați carbonil) care pot contribui la pierderi 
de masă mari. 
       Analizand datele TG se constată că, până la temp. 300 oC, CB prezintă o stabilitate 
termică mai bună comparativ cu celelalte structuri. Peste 300oC, o stabilitate termică 
ameliorată se observă pentru CB–gama cheratoză probabil datorită unei compactizări 
fizice mai avansate. 
        Analizînd stabilitatea termică a mostrelor prin atribuirea temperaturilor la care 
pierderile de masă de 20 % și 30 % s-au înregistrat se consideră că stabilitatea termică 
crește în ordinea următoarea: 

CB-beta cheratoza < cheratină < CB < CB-gama cherat. 
 Aceste diferențieri de comportare termică sunt datorate răspunsului pe care fiecare  
entitate polimeră, îl oferă la acțiunea temperaturii. 
 
Optimizarea gradului de umflare al hidrogelului din beta-cheratoză 
       Planul experimental de optimizare a hidrogelului de cheratină 
Aplicarea unui hidrogel pe matricea extracelulară influențează dezvoltarea ulterioară a 
celulelor biologice, în cazul de față, celule stem din țesutul adipos al iepurelui domestic 
comun ; astfel, apare necesitatea optimizării factorilor de obținere a hidrogelului.  
S-au considerat factori independenți mărimile :  
x1, durata de degradare hidrolitică la 150oC a părului în apă, x2, concentrația apei 
oxigenate considerată ca număr de mililitri de H2O2  (32%) introduși în mediul de 
reacție, x3, durata de oxidare la fierbere (min). Ca mărime de ieșire este considerată 
valoarea y1, care este gradul de umflare a hidrogelului (%) 
Grad umflare (%) = (Mf-Mu) x 100/Mu    
Unde: Mf = masa hidrogelului în stare umflată la 24 de ore staționare în apă distilată la 
20oC; Mu – masa uscată a hidrogelului la 20oC și 65 % umiditate relativă. 
Planificarea experimentelor s-a făcut conform cu modelul empiric compoziţional central 
rotabil 2m.  
 
 



Alte considerente experimentale 
 Experimentele suplimentare au fost efectuate cu hidrogel de cheratină, liofilizat și 
conservat uscat sub formă de pulbere la 20oC timp de 60 de zile, la umiditate relativă 
de 65%; după imersare în apă distilată și agitare magnetică la 500 r.p.m, hidrogelul 
inițial s-a format din nou, cu un grad de umflare de 849 %. Acest comportament este 
similar sau derivat din fenomenul „auto-healing of hydrogels – autorepararea 
hidrogelurilor” menționat în literatură. 

În concluzie, se consideră valori optime : 
-durata reacției hidrolitice de 180 min ;  
-volumul apei oxigenate  cuprins între 2,0 și 3,7 ml ;  
-durata de oxidare de 90-125 min. pentru care s-a obținut gradul de umflare 

maxim.  
Pentru un nivel de încredere statistică de 99% se obține un procentaj pentru 

parametrii de influență, de: x1=15,9%, durata reacției hidrolitice, x2=0,8%, volumul 
apei oxigenate  și x3=13,2%, durata de oxidare. 

 
Teste in vivo 
        Pentru testarea clinică a biomaterialului cu și fără țesut biologic, au fost incluși în 
studiu 8 iepuri de rasă comună. Pe parcursul întregului studiu, subiecții au fost hrăniți 
cu alimente vegetale (varză, morcovi) și apă ad libitum (după plac). Un examen clinic 
general a fost efectuat înainte de anestezie și a inclus evaluarea habitusului (aspect 
exterior al unui individ, care oferă indicii asupra stării lui de sănătate), a pielii și a 
mucoaselor, examinarea fiind repetată și post-intervenție.  
       Supravegherea clinică a fost efectuată zilnic pe tot parcursul experimentului; nu au 
fost raportate modificări ale stării fiziologice la iepurii incluși în studiu. Au urmat 
etapele: 
1.Delimitare zonei de intervenție 
2.Igienizarea zonei 
3.Arsura propriu zisă        

 

 Fig. 6. Plaga arsă propriu-zisă            



 

Fig.7. Recoltare 21 zile, cu grefă M din CB și  
beta-cheratoză, fără țesut artificial 
 
Se manifestă un aspect de cicatrizare completă a plăgii cu apariția perilor  în porțiunea 
unde a fost efectuată plaga. Se remarcă o bună reepitelizare a plăgii. 
 
Studiul anatomopatologic           
         Concluziile testelor biologice confirmă că alegerea celor două componente: CB și 
cheratină în cadrul biomaterialului au fost biocompatibile și au facilitat creșterea unui 
țesut biologic, denumit tegument artificial; urmărirea in vivo a grefelor pe animal și 
studiul anatomo patologic au confirmat o evoluție corespunzătoare. 
 
Contribuții la proiectarea unui ansamblu vestimentar pentru pacienți arși. 
Formarea unui rezervor de soluție în tricot. 
         În scopul hidratării plăgilor, în structura textilă din care este alcătuită pijamaua se 
poate realiza un spaţiu sau mai multe cu funcție de rezervor de soluție pentru 
hidratarea plăgii, care să conţină soluţie izotonică (0.9% NaCl) dar și alți componenți a 
căror concentrații standardizate sunt prescrise de clinician) distribuită în plagă.  
                  
Dispozitive textile privind limitarea sepsisului 
și a șocului dureros 
          Se poate interveni în ameliorarea condiției pacientului ars prin folosirea unui 
sistem mixt format dintr-un agent de inhibare a proliferării bacteriene (sulfdiazina 
argentică) și a unui al doilea agent analgezic/antalgic prin atașarea unui sistem de 
eliberare controlată a medicamentului. Antalgic semnifică o substanță care calmează 
durerea, iar analgezic oprește durerea pe un timp limitat.                                             
 
Concluzii finale și caracterul de originalitate al tezei de doctorat 
      Folosirea cheratinei din părul capilar ca suport biomaterial prin geneză aparține 
pacientului și este un factor biocompatibil de creștere și recunoaștere celulară. 
Proteinele pe bază de cheratină sunt considerate factor terapeutic de reconstrucție 
biologică, prin adeziune și dirijare celulară cu acțiune de plastie recuperatorie a plăgii 



terapeutică leziunilor cauzate de arsuri; ele facilitează reparația prin plastie tisulară și 
intensifică vindecarea plăgii. 
      Versiunea 2 de pregătire a hidrogelului din beta-cheratoză folosită în lucrare, în 
idea de urmare a algoritmului de prelucrare format din: măcinare, degresare Soxhlet, 
degradare hidrolitică la presiune a cheratinei în apă distilată, centrifugare cu separare 
beta-cheratoză solidă și gama-cheratoză lichidă; preluare beta-cheratoză și oxidare cu 
H2O2, spălare cu alcool etilic, tratare cu NaOH și obținere hidrogel; componenta de 
gama-cheratoză în experimentele din lucrare s-a folosit exclusiv ca o variantă 
ameliorată. 
       Folosirea CB ca a doua componentă, are ca scop ranforsarea (întărire mecanică) 
biomaterialului care compensează astfel fragilitatea datorată componentei cheratinice. 
       Titrarea potențiometrică arată, în cazul gama-cheratozei, pentru primul domeniu 
prezența cheratinelor derivați sulfonici, cu puternic caracter acid, pentru al doilea  acizi 
carboxilici cu masă moleculară mare și derivați alcoolici cu masă moleculară mică sau 
alcooli aromatici, pentru al treilea domeniu alcooli alifatici împiedicați steric și în 
domeniul patru titrarea excesului de NaOH.  
        Pentru beta-cheratoză sunt detectate conductometric trei domenii: 1. titrarea 
excesului de NaOH; 2. titrarea acizilor carboxilici și 3. titrarea altor compuși oxigenați 
(alcooli, esteri, eteri, etc.)  
        Tehnica ESEM de vizualizare în stare udă a hidrogelului de beta- cheratoză a pus 
în evidență manifestări morfologice evidențiate prin prezența porilor într-o organizare 
sinuoasă cu o pondere în suprafața totală de 20,8%.  
         Ordinea stabilității termice determinate pe baza analizelor termogravimetrice 
este: CB-beta cheratoza < cheratină < CB < CB-gama cheratoză; astfel, 
biomaterialul din CB și gama-cheratoză este cel mai stabil, iar varianta de biomaterial 
din CB și beta cheratoza cel mai instabil.  
       Se remarcă  faptul că, între stabilitatea maximă și minimă, CB este mai stabilă 
termic decît cheratina probabil din cauza organizării cristaline a filamentelor 
nanometrice ale celulozei. 
      Studiul propune pacientului ars o pijama formată din bluză și pantalon din tricot de 
bumbac 100% avînd rezervoare implantate în masa textilă prin care se hidratează 
plaga. Este posibilă realizarea unui sac de dormit fără contact direct între dermă și 
materialul textil pentru o terapie hiperbarică cu aer cald și umidificat. 
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