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Predictibilitatea paradigmei de testare a bioactivităţii în fluide sintetice simulate (SBF) complet anorganice a fost 
examinată în detaliu. Testarea comparativă a filmelor subţiri de bio-sticlă (BG) cu diferite grade de depolimerizare a 
fost realizată pentru prima dată atât în SBF (urmând protocolul descris în ISO/FDIS 23317:2014), cât şi într-o serie de 
soluţii mixte anorganice-organice cu grad de complexitate incremental, care simulează mai fidel mediul intercelular 
uman [1]. O gamă extinsă de tehnici de caracterizare avansate a fost utilizată pentru studierea interacţiunilor fizico-
chimice in vitro ale acoperirilor implantologice BG: microscopie electronică de baleiaj, difracţie de raze X şi tehnici 
spectroscopice în infraroşu cu Transformată Fourier, micro-Raman, după dispersie de energie, de fotoelectroni de 
raze X şi de masă prin desorbţie/ionizare laser amplificată de suprafaţă (SELDI). Teste de citocompatibilitate au 
fost realizate în culturi de celule stem mezenchimale umane (hMSC). Scopul principal al cercetărilor a fost de a găsi 
răspunsuri la o serie de întrebări relevante: Care este rolul componentei organice a mediilor inter-celulare asupra 
procesului de biomineralizare a hidroxiapatitei? Cum influenţează concentraţia de silică a filmelor BG bioactivitatea 
în astfel de medii de testare in vitro? Sunt adsorbiţi amino acizii și/sau proteine în mediile de testare pe suprafaţa 
probelor BG? Poate fi realizat un protocol unificat de testare a biomaterialelor aflate sub diferite forme (volume 
compacte, pulberi, filme subţiri)? Care ar putea fi repercursiunile unui astfel de protocol de testare asupra vitezei de 
tranziţie de la cercetare la aplicaţie biomedicală.

Fig. 1 Partea stângă: Imagini SEM reliefând dependenţa gradului de biomineralizare de complexitatea mediului inter-celular sintetic 
de testare a bioactivităţii filmelor BG. Partea dreaptă: Morfologia hMSC (microscopie de fluorescenţă) şi profilul de adsorbţie de 
proteine (SELDI) pe suprafaţa stratului BG.
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