UNIUNEA EUROPEANĂ

Newsletter
GammaPlus

13

Creșterea competitivității prin inovare și îmbunătățirea
proceselor de fabricație cu iradieri gamma tehnologice

Editori:
• Valentin Moise, Cercetător Științific gr. III
la IFIN-HH IRASM
• Mihalis Cutrubinis, Cercetător Științific
gr. III la IFIN-HH, Departamentul de Iradieri
Tehnologice IRASM
• Mihaela Ene, Cercetător Științific gr. III
la IFIN-HH, Departamentul de Iradieri
Tehnologice IRASM
• Diana Savu, Cercetător Științific gr. III la
IFIN-HH Departamentul de Fizica Vieții și
a Mediului
• Dan Enache, Șef Departament Centrul de
Transfer Tehnologic și Marketing din IFIN-HH

20 Decembrie 2019
http://gammaplus.nipne.ro

13

GammaPlus, pag. 2

“Spațiu multifuncțional pentru activități CDI”
Introducere
Cladirea Laboratorului de Calificare la Iradiere a fost
proiectata in 2007, ca urmare a necesitatii dezvoltarii infrastructurii CDI a Departamentului IRASM al IFIN-HH, principalul promotor la scara nationala si regionala a aplicatiilor industriale ale
iradierilor tehnologice gamma pentru produse medico-farmaceutice, biotehnologii si materiale. Constructia acestui nou
laborator din Departamentul IRASM a fost demarata in 2011
si incheiata in 2013 cu spatii de 900 mp pentru cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) aflate in conservare. Cladirea are 3 nivele
de aproximativ 600 mp fiecare si un subsol tehnic. Ultimul nivel
(etajul 2) gazduieste Laboratorul de Incercari Fizico-Chimice sau
de calificare la iradiere, nume preluat de intreaga cladire.
In perioada 2015-2016 in nivelul de la mijloc (etajul 1) a
fost amenajat un spatiu multifunctional de cercetare-dezvoltareinovare avand finisaje pentru uz in industria farmaceutica:
Plafon fals metalic casetat din aluminiu (casete de tabla 60/60,
demontabile, vopsite in camp elctrostatic, cu sistem de prindere
prin clipsare), instalat la 3,5 m de pardoseala; Pardoseala
epoxidica (bicomponenta, trafic intens, 3 mm grosime, acoperita
cu lac de protectie mecanica, 450 kg/m2, cu plinta cu scafa de 10
cm); si Pereti placati cu tapet PVC 2 mm, omogen, tratat « PUR ».

Fig. 1 “Spațiu multifuncțional pentru activități CDI”
In cursul anului 2019 in Spatiul Multifunctional CDI au
fost instalate echipamente - camere curate mobile autoportante,
respectand conditiile de Buna Practica de Fabricatie conform
reglementarilor din domeniul farmaceutic. Ansamblul de Camere
Curate Modulare Mobile/Movibile Reconfigurabile ocupa o zona
de 54 mp si a fost realizat in scopul intensificarii transferului de cunostinte si consolidarii pozitiei IFIN-HH de „Laborator National de
Fizica Nucleara”, prin intarirea legaturii cu industria și dezvoltarea
de servicii unice, inovative.
Aplicatiile/produsele inovative avute in vedere includ:
vaccinuri obtinute prin inactivarea microrganismelor cu radiatii ionizante gamma; implanturi si dispozitive medicale noi din

materiale sintetice, naturale sau tesuturi, truse si consumabile
analitice, ce necesita conditii de fabricare controlate si sterilizare cu radiatii ionizante gamma; fluxuri analitice pentru testare
microbiologica/biologie moleculara/metabolomica sau fizicochimica potential utilizate in controlul calitatii produselor sau
fluxurilor de fabricatie; modele experimentale de componente
electronice utilizate in instalatii radiologice/nucleare sau industria aerospatiala pentru teste de calificare la iradiere.
La IFIN-HH exista in prezent si alte amenajari cu camere
curate (pentru activitati de fabricatie de produse radiofarmaceutice sau pentru activitati de testare microbiologica, pentru activitati de fabricatie de sisteme electronice pentru experimente
de fizica nucleara), insa fara a avea posibilitati de reconfigurare
(amenajari fixe). Ansamblul de Camere Curate Modulare Mobile/
Movibile Reconfigurabile este primul de acest tip. Spatiul Multifunctional pentru Activitati CDI (300 m2, existent in departamentul IRASM, cladirea „Laborator de Calificare la Iradiere” la etajul
1) dispune de climatizare (control al temperaturii si umiditatii) si
finisaje adecvate activitatilor din domeniul medico-farmaceutic.
Dotarea spatiului multifunctional pentru servicii de inovare la IRASM s-a realizat in cadrul Obiectivului 1.2. „Acțiuni suport
pentru proiecte de infrastructură” din Proiectul de dezvoltare Institutionala a IFIN-HH 2018-2020 (http://www.mhtc.ro/lansarea-publica-proiectului-de-dezvoltare-institutionala-ifin-hh-2018-2020/).
Ansamblul de Camere Curate Modulare Mobile/Movibile Reconfigurabile permite modificarea/reamenajarea facila
a fluxurilor de materiale, materii prime, personal in functiie de
necesitatile fiecarei aplicatii. Amenajarea este unica in Romania
si se doreste facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii
la aplicatii ale iradierilor tehnologice, cu suportul laboratoarelor
analitice IRASM (http://www.nipne.ro/research/departments/
irasm.php). Experimentarea, punerea la punct a tehnologiilor
de fabricatie, fabricarea prototipurilor si loturilor experimentale
pentru fabricarea/autorizarea/certificarea produselor din domeniul medico-farmaceutic implica investitii in spatii cu cerinte
de camere curate, adeseori inainte de a putea fi stabilite fluxurile de fabricatie finale. IFIN-HH intentioneaza sa ofere accesul
pentru proiecte care sa conduca la stabilirea tehnologiei de fabricatie pentru intreprinderi care nu pot investi in infrastructura
proprie in acest scop. Facilitatile de reconfigurare vor permite
adaptarea succesiva a unui numar cat mai mare de fluxuri de
fabricatie, care sa permita intreprinderilor solicitante sa dezvolte ulterior in mod optim infrastructura de productie proprie.
Accesul la infrastructura pe baza de proiect va contribui la cresterea numarului de proiecte CDI realizate de IFIN-HH
in colaborare cu intreprinderi, la indeplinirea obiectivului propriu de intensificarea transferului de cunostinte si consolidarea
pozitiei IFIN-HH de „Laborator National de Fizica Nucleara” si la
cresterea contributiei IFIN-HH la indeplinirea obiectivelor Programului Cadru Orizont 2020 (http://www.research.gov.ro/ro/
articol/3285/ programe-interna-ionale-orizont2020) si a celor
ale Programului Operational Competitivitate POC 2014-2020
(https://www.fonduri-ue.ro/poc-2014).
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Curate Modulare Mobile/Movibile sunt incluse in proiectul
PN19060302 (2019-2022), cu titlul Aplicatii interdisciplinare ale
iradierii gamma, parte a Programului de cercetare științifică la
Clasa C
Clasa B Clasa B
Clasa C
(vestiar)
frontieră în fizica si ingineria nucleară și în domenii conexe (PNAcces
IFIN-HH).
materiale
Clasa D
Domeniul CDI in este finantat de la bugetul de stat si/sau
(vestiar)
bugetul UE si din fondurii proprii ale intreprinderilor (prin cofinatarea
asa B
proiectelor CDI cu finantare bugetara sau prin programe CDI proprii).
Acces
SPATIU MULTIFUNCTIONAL
materiale
Principalele strategii nationale in care sunt incluse actiPENTRU ACTIVITATI CDI
Acces vestiar
vitatile care vor utiliza Spatiul multifunctional CDI complet utilat:
Legenda: • Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică
și Inovare
(https://www.edu.ro/sncdi2014-2020)
Sas de materiale,
probe, deseuri
etc.
•
Strategia
Nationala
de Competitivitate 2014-2020 (http://
Usa acces personal
Acces vestiar
www.economie.gov.ro/
strategia-nationala-pentru-competiTraseu conducte
de apa/canal
Acces vestiar
Stalp de rezistenta
(existent)
tivitate-2014-2020).
• Strategia pentru Sănătate 2014‐2020 (http://www.ms.ro/
Legenda:
strategia-nationala-de-sanatate-2014-2020/)
Sas de materiale, probe, deseuri
etc.
• Strategiile de Inovare Regionale (RIS)
Usa acces personal
• Programul de crestere a competivitatii produselor industrial
Acces vestiar
Traseu conducte de apa/canal
(http://www.economie.gov.ro/programul-de-crestere-aStalp de rezistenta (existent)
competitivitatii-produselor-industriale)
Fig. 2 Configurația de bază a Ansamblului de Camere
Curate Modulare Mobile/Movibile Reconfigurabile
Factori interesați și rolul acestora
Grupul țintă al proiectelor ce vor viza utilizarea Spatiului
Extinderea/reconfigurarea poate fi facuta prin:
multifunctional CDI complet utilat include:
• inlocuirea oricarui perete de tip „hard wall” (HW) 3000x2300 • Unitati economice din domeniul petrochimiei, in particular
mm cu perete de tip „soft wall” (SW) din lamele PVC antistatide productie medico-farmaceutica si de materiale polimerice.
ce transparente 300 mm latime, 1-2 mm grosime, suprapunere
Producatori si utilizatori de produse antiseptice si dezinfectanti
50 mm, cu sistem de montare din aluminiu anodizat, specializat • Institutii ale statului cu atributii de control si reglementare a pietei;
pentru camera curata, cu curatare facila (prindere in partea su- • Unitati CDI/departamente, din tara si din strainatate, impliperioara cu 2 meniscuri convexe usor decontaminabile/lavabile);
cate in dezvoltarea de experimente de fizica nucleara aplicata
• alipirea a doua sau mai multe module intr-o configuratie decasi/sau materiale si echipamente utilizate in campuri intense
lata cu 1/3 sau 2/3 din latimea peretelui.
de radiatii ionizante.
• montarea, demontarea si reconfigurarea usoara, pe baza instructiunilor furnizorului.
Bibliografie:
O oportunitate care faciliteaza accesul intreprinderilor • caiet de sarcini pentru „Ansamblul de Camere Curate Modula infrastructura IRASM este data de Proiectul GAMMAPLUS
lare Mobile/Movibile Reconfigurabile” 2019
(2016-2021), cu titlul: Creșterea competitivității prin inovare
și îmbunătățirea proceselor de fabricație cu iradieri gamma
tehnologice, care include instrumente de acces la infrastructura si
serviciile CDI (http://nipne.gammaplus.ro). Ansamblul de Camere
Dr. Marian Vîrgolici, chim., e-mail: mvirgolici@nipne.ro
Curate Modulare Mobile/Movibile Reconfigurabile va fi inclus in
Dr. Valentin Moise, Director de Proiect/Specialist Iradieri Tehoferta de acces la infrastructura IRASM, contribuind la completarea
nologice, Cercetător Științific gr. III, vmoise@nipne.ro
facilitatilor CDI existente. Activitatile proprii ale departamentului
Drd. Florin Albota, ing. chim., e-mail: florin.albota@nipne.ro
IRASM din gama de aplicatii ce utilizeaza Ansamblul de Camere
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Importanța validării echipamentelor și impactul acesteia asupra
validării proceselor tehnologice
Numeroase echipamente utilizate atât în cadrul laboratoarelor cât și în spatiile de productie sunt critice pentru
funcționarea corespunzatoare a proceselor tehnologice sau a
analizelor in care sunt implicate. Există totusi o diferenta între
validarea unui echipament de laborator și validarea unui echipament utilizat direct intr-un proces tehnologic de producere
a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale sterile, aceasta
fiind reprezentată de faptul ca această validare (a echipamentelor implicate în procese tehnologice) este mult mai ampla și
cuprinde absolut toate aspectele desfasurarii procesului tehnologic în care sunt folosite.
Evaluarea necesitatii validarii unui echipament trebuie
să tina cont, în primul rand, de cerintele utilizatorului final al
produsului, cerinte ce trebuie să se regaseasca în documentatia
procesului tehnologic urmarit sub forma unui capitol ex: „cerintele utilizatorului final ”.
În evaluarea necesitatii validării unui echipament este
important să se aibă în vedere o analiza a riscului în sensul ca
unele echipamente pot aparea ca non critice dar pe masura ce
se analizeaza mai atent impactul acestora în cadrul procesului
importanta și criticalitatea lor să crească.
Funcționarea în afara GMP (Good manufacturing practices) sau GLP (Good laboratory practices) are consecinte foarte
serioase cum ar fi restrictii de productie cât și imposibilitatea de
a comercializa produsul, validarea echipamentului sau procesului tehnologic reduce riscul functionarii în cadru nestandardizat.
Validarea este un mijloc de imbunatatire a procedurilor de lucru
și a calitatii produsului final, imbunatateste eficienta și calitatea
acestuia iar în final asigura o scadere a costului de productie.
Procedurile aplicate în procesele de validare trebuie
să fie clare și sustinute de documentatie tehnica deoarece, fundamental, validarea reprezintă verificarea și documentarea cu
un grad ridicat de incredere ca un anumit echipament/proces
tehnologic functionează și generează rezultate în conformitate
cu specificatii predefinite.
Validarea, calificarea și calibrarea
Validarea este o abordare sistematica a unui echipament/proces prin care sunt colectate și analizate informatii
pentru a confirma ca echipamentul/procesul functionează în
parametrii și generează rezultate asteptate, acestea situandu-se în marja de functionare corespunzatoare a acestuia. Pe
scurt, validarea reprezintă dovada documentata ca procesul se
desfășoară în marja conditiilor predefinite.
În principal, validarea, se aplica doar proceselor tehnologice. Aceeasi abordare aplicata echipamentelor tehnologice
sau de laborator atunci ne referim la calificare, proces ce este
parte consitutiva a validării procesului.
Calificarea este un termen generic aplicat echipamentelor
sau instrumentelor și este la rândul ei alcatuita din 4 subcapitole
fiecare cu grad diferit de complexitate dar toate cu acelasi grad de
importanța în cadrul calificarii. Cele 4 subcapitole sunt:
1. Design qualification
2. Instalation qualification (calificarea instalarii)

3. Operation qualification (calificarea functionarii sau operationala)
4. Performance qualification (calificarea performantelor)
Interrelatia acestor procese poate fi urmarita în schema de mai jos, schema ce cuprinde și un subcapitol denumit
„controlul schimbarilor” unde sunt analizate performatele echipamentului în timp pentru a se decide dacă: echipamentul utilizat functionează inca în parametrii specificati; sunt necesare
ajustari ale acestuia și ce impact au aceste ajustari asupra procesului; sau este necesară achiziția unui nou echipament.

Calibrarea este procesul prin care se determina dacă
un instrument produce rezultate corecte în marja specificatiilor
necesare, rezultate comparate cu cele obţinute cu un stardard
internațional de masura trasabil. Astfel, calibrarea este obligatorie pentru a justifica necesitatea calificarii echipamentului sau
validării procesului.
Calibrarea defineste parametrii masurati de instrument; marime, acuratete și precizie; și este obligatorie din urmatoarele motive:
• Timpul și utilizarea zilnica a instumentelor produce uzură acestora, ce determina în cele din urma deviatii ale masurandului.
De aceea este necesară o stricta urmarire și remediere (calibrare) a acestor deviatii.
• Funcționarea în afara marjelor de eroare produce o scadere a
calitatii masurandului. Calibrarea asigura calitatea masurandului și mentinerea acestuia sub control.
• Unii parametrii masurati sunt influentati de modificari ale
conditiilor mediului inconjurator (temperatura, presiune,
umiditate) determinand abateri ale masurandului.
Întrebarea generală este: care este frecvența calibrărilor?
Este foarte important pentru buna functionare a instrumentului cât și pentru obtinerea de rezultate coreste să realizam
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calibrarea cât mai frecvent. Frecventa calibrarilor este lasata la
latitudinea operatorului deoarece instrumentele au cerinte de calibrare diferite iar unele nu pot fi calibrate inaintea fiecarei utilizari
deoarece acest proces ar presupune costuri ridicate.
Un punct de plecare în stabilirea frecventei de calibrare
il reprezintă specificatiile producatorului, deasemenea există unele
ghiduri specifice (PIC, Eurachem) aplicabile în diferite laboratoare
unde sunt recomandate anumite intervale de calibrare pentru instrumente și echipamentele folosite în cadrul proceselor.
Tot pentru stabilirea unor intervale de calibrare se
poate tine cont și de urmatoarele variabile:
• Cât de critica și care este influenta locatiei în care se utilizeaza
instrumentul caruia ii este necesară calibrarea asupra întregului proces. Acest factor este important pentru mentinerea unor
costuri de productie scazute deoarece se vor calibra doar instrumenele situate zonele critice ale procesului.
• Stabilitatea în timp a echipamentului de masura. O buna
cunoastere a stabilitatii în timp a echipamentului asigura
incredere in abordarea unei frecvente mai scazute a calibrarii
acestuia.
• Gradul de uzură și frecventa folosirii echipamentului au impact
urias asupra rezultatelor obţinute. Un echipament folosit zilnic
și la capacitate ridicata vă avea nevoie de calibrari mai dese
fata de un echipament utilizat cu o frecventa redusa.
• Trebuie obligatoriu tinut cont de impactul evenimentelor neprevazute asupra functionarii corespunzatoare a echipamentului. Caderi de tensiune, lovituri puternice sau chiar bruscari
fizice ale echipamentului pot determina decalibrarea acestuia. Este obligatoriu calibrarea echipamentului atunci cand
aceste eveniment se intampla.
Cazurile în care instrumentele sunt necalibrate timp indelungat
pot produce urmatoarele efecte asupra procesului tehnologic:
• Rezultatele obţinute vor fi gresite diferentele reflectandu-se
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asurpa produsului final ale carui proprietăți vor fi de asemenea viciate. Acest lucru va deternima respingerea produsului
obținut, risipa materiilor prime utilizate precum și pierderea
timpului și banilor investiti.
• Calitatea unui produs, în special în industria farmaceutica,
este extrem de importanța datorita impactului asupra utilizatorului (care poate fi reprezentat de mii șau zeci de mii
de oameni). Utilizatea unui echipament necalibrat afecteaza
direct calitatea produsului și în final poate avea efecte dezastruoase.
• Atunci cand utilizatorul final observa o diferenta în calitatea
produsului în sensul în care calitatea produsul nou achizitionat nu se compara cu cea asteptata, acesta poate solicita returnarea banilor platiti și deasemenea poate depune reclamatie asupra produsului în speta. Aceste lucruri produc efecte
negative atât asupra reputatiei companiei cât și a bugetului
de productie.
Un proces tehnologic este un ansamblu de actiuni în
urma caruia se obtine un produs care va returna banii investiti
initial. Dar pentru a se ajunge la această utima etapa un drum
lung în care trebuie să se aibă în vedere o serie de aspecte care
cumulate trebuie să asigure calitatea produsului. Urmarirea și
aplicarea stricta a unui program de validare și calificare a echipamentelor implicate în procesul tehnologic asigura mentinerea
calitatea ridicata a produselor cât și reduce riscul aparitiilor reclamatiilor su pierderea autorizatiei de productie.

Dr. Mihai Constantin, CS, Laboratorul de microbiologie,
e-mail: mconstantin@nipne.ro
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Osteointegrarea implantului pe baza de titan
Domeniul de cercetare al biomaterialelor este unul
multidisciplinar si include diverse aspecte de stiinta a materialelor, chimie, fizica, biologie si medicina. Un biomaterial este
un material neviabil utilizat in dispozitivele medicale destinate
sa interactioneze cu sistemele biologice in scopul evaluarii, tratarii, amplificarii sau inlocuirii unui tesut, organ sau o functie
a corpului [1]. Performantele si aplicatiile biomaterialelor in
sistemele biologice sunt de o importanta critica pentru dezvoltarea implanturilor biomedicale si ingineria tisulara. Exista
numeroase biomateriale care pot fi utilizate in corpul uman,
cum ar fi metale,ceramica si polimeri sintetici si naturali [2].
Titanul si aliajele de titan sunt considerate a fi unele dintre
cele mai importante biomateriale, datorita rezistentei lor la
efectele fluidelor corpului, rezistentei mari la tractiune, flexibilitate si rezistenta ridicata la coroziune. Aceasta combinatie
specifica de rezistenta si biocompatibilitate [3] le face potrivite
pentru aplicatii medicale.
Titanul si aliajele acestuia raman in esenta neschimbate atunci cand sunt implantate in organism si acest lucru
este un rezultat al rezistentei lor excelente la coroziune, astfel
de materiale fiind denumite biostabile sau inerte biologic [4].
Folosirea pe scara larga si cu succes a titanului si a aliajelor de
titan in dispozitivele biomedicale (implanturi) se datoreaza in

mod clar combinatiei de rezistenta ridicata la coroziune si performanta mecanica adecvata, care la randul sau il face biocompatibil. Rezistenta deosebita la coroziune a titanului si aliajelor
de titan in medii in vivo este datorata capacitatii de a forma un
strat de oxid de protectie cu stabilitate chimica mare, foarte
aderent si continuu pe suprafata [5, 6]. Titanul este un material reactiv si are o afinitate foarte mare pentru oxigen, ceea ce
inseamna ca stratul de oxid de protectie se formeaza spontan
si instantaneu, iar deteriorarea acestuia este reparata imediat
[6], in cazul in care metalul este in prezenta aerului sau a mediului de oxidare, asa cum este cazul unui mediu biologic [7].
Datorita proprietatilor sale titanul este considerat
unul dintre cele mai promitatoare biomateriale pentru implanturi, in special pentru aplicatii ortopedice cum ar fi inlocuirea
oaselor si articulatiilor osoase sau repararea oaselor rupte
(bolturi, placi si suruburi). Soarta implantului nu este dictata
numai de material ci si de proprietatile suprafetei (chimia si
structura suprafetei - factori critici in interactiunile materialului cu tesutul). Totusi, corpul uman este capabil sa recunoasca
materialele implantului si sa incerce sa le izoleze prin invelirea
in tesuturi fibroase. Acest lucru apare cand proprietatile suprafetei nu sunt capabile sa conduca la formarea unei legaturi stabile intre suprafata implantului si tesut, determinand formarea
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unui strat fibros care compromite legatura intre os si implant,
favorizeaza miscarile, ducand in final la desprinderea implantului [8].
Scopul clinic si cel mai important factor in succesul
implanturilor osoase (ortopedie si stomatologie) este realizarea
osteointegrarii, in special prin stabilirea unei legaturi puternice
si durabile intre suprafata implantului si osul perimplantului,
conducand la o fixare mecanica stabila a implantului la locul
implantarii [9]. Imediat dupa procedura de implantare, mai
multe reactii biologice au loc intr-o anumita ordine. Initial
apare umectarea suprafetei implantului si adsorbtia rapida a
moleculelor biologic active (proteine), urmate de recrutarea
celulelor osteoprogenitoare care regenereaza tesutul [8].
Este evident ca cei doi factori care afecteaza osteointegrarea
sunt proprietatile mecanice ale implantului si interactiunile
biologice cu suprafata metalica, acestea din urma fiind mai
importante. Aceste interactiuni pot duce la:
I. Osteointegrarea reusita ca urmare a procesului de vindecare
a osului periimplant, atunci cand osul nou format are contact
direct cu suprafata implantului ca rezultat al proliferarii si diferentierii celulelor osoase.
II. Respingerea datorita unui raspuns acut de corp strain cauzat
de reactia de raspuns inflamator la implant.
III. Miscarea implantului, favorizand formarea tesutului fibros
in loc de o interfata osoasa, din cauza lipsei de stabilitate intre
tesutul inconjurator si suprafata implantului. Aceste micromiscari pot duce la esecul implantului.
IV. Infectie bacteriana la suprafata implantului care poate duce
la formarea de biofilm si astfel la cedarea implantului pe termen scurt sau lung.
In general vindecarea parcurge urmatoarele etape:
inflamatie acuta, inflamatie cronica, formarea tesutului
granular, reactie de corp strain si fibroza [10]. Indiferent de tipul
de biomaterial utilizat sau de locatia leziunii, raspunsul initial
la inflamatie este intotdeauna prezent si va progresa pana
la inflamatia acuta (care de obicei dureaza doar cateva zile).
Daca raspunsul inflamator nu dispare, se instaleaza inflamatia
cronica urmata de formarea tesutului de granulatie (cantitatea
de tesut de granulare determina gradul de fibroza). Urmeaza
raspunsul fata de corpul strain si cel mai important factor in
acest moment este proprietatea suprafetei biomaterialelor,
deoarece ele influenteaza prezenta si amploarea reactiei
de corp strain. Ultimul pas in procesul de vindecare este
fibroza, care consta in incapsularea implantului si depinde de
capacitatea de proliferare a celulelor din tesutul respectiv [10].
Trebuie subliniat faptul ca atat pentru implanturile
ortopedice cat si pentru cele dentare, incapsularea fibroasa
nu este de dorit deoarece nu poate suporta aceleasi stresuri
fizice ca si osul, ducand astfel la micromiscari. Este de dorit
recrutarea celulelor parenchimale (in special osteosblastele)
pe suprafata implantului.
Avand in vedere factorii mentionati mai sus, este
evident ca mai exista inca loc pentru a imbunatati suprafata
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implantului, in special pentru a imbunatati ingineria tesuturilor
si pentru a reduce esecul sau respingerea implantului. In primul
rand, regenerarea osoasa este un proces lent, astfel incat au
fost facute progrese in scopul realizarii unei osteointegrari mai
rapide fie prin modificari morfologice, fie prin diferite acoperiri.
In al doilea rand, o cauza comuna a esecului implantului fiind
infectia bacteriana, posibilitatea unor modificari ale suprafetei
in scopul respingerii bacteriilor ar trebuie investigata.
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