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  Teza de doctorat intitulată Suporturi polizaharidice cuplate cu medicamente, utilizate în scopuri biomedicale 
îşi propune obţinerea de noi sisteme cu eliberare controlată, care folosesc suporturi pe bază de polizaharide, şi studiul 
eliberării in vitro şi in vivo a diferitelor clase de medicamente. Teza este structurată în două părţi principale: prima parte 
prezintă în cuprinsul a două capitole un studiu de literatură recentă în domeniu şi stadiul actual al cercetărilor 
experimentale privind obţinerea şi caracterizarea sistemelor cu eliberare controlată care au la bază suporturi 
polizaharidice, iar în partea a doua, cuprinsă în şase capitole, sunt prezentate contribuţiile personale originale aduse în 
acest domeniu de cercetare.  
       Obiectivele cu privire la obţinerea şi caracterizarea sistemelor polimer-medicament abordate în lucrarea de faţă sunt: 
 

 Obţinerea şi caracterizarea sistemelor polizaharide-ciprofloxacin 
 Prepararea particulelor de alginat şi chitosan cu ciprofloxacin încorporat; 
 Caracterizarea fizico-chimică a sistemelor obţinute; 
 Cinetica eliberării in vitro a ciprofloxacinului din particule; 
 

 Sinteza şi caracterizarea sistemelor polizaharide-agenţi farmacologici de tip polifenolic 
 Obţinerea sistemelor pe bază de alginat, chitosan şi carboximetilceluloză cu acid tanic încorporat; 
 Caracterizarea fizico-chimică a particulelor – distribuţia dimensiunilor, morfologie, analiză termică, 

spectroscopie FT-IR 
 Cinetica eliberării in vitro a acidului tanic din complecşii obţinuţi; 
 Obţinerea şi caracterizarea sistemelor polimeri naturali-polifenoli; 
 Studiul eliberării in vitro a polifenolilor din sistemele obţinute; 

 
 Obţinerea sistemelor polizaharide cu ketoprofen încorporat 

 Prepararea microsferelor pe bază de chitosan şi alginat cu ketoprofen încorporat; 
 Caracterizarea fizico-chimică a sistemelor – distribuţia dimensiunilor, spectroscopie FT-IR, analiză 

termică; 
 Cinetica de eliberare in vitro a ketoprofenului; 

 
 Sinteza şi caracterizarea sistemelor polizaharide-teofilină 

 Obţinerea microparticulelor chitosan-teofilină; 
 Sinteza microparticulelor de chitosan reticulat cu tripolifosfat de sodiu; 

 Studiul influenţei gradului de reticulare asupra dimensiunilor particulelor şi asupra gradului 
maxim de umflare; 

 Caracterizarea fizico-chimică a sistemelor obţinute; 
 Studii de eliberare in vitro a teofilinei; 
 Obţinerea complexului xantan-chitosan-teofilină; 

 Studiul influenţei raportului masic xantan:chitosan asupra gradului maxim de încorporare cu 
teofilină; 

 Caracterizarea fizico-chimică a complexului şi realizarea studiilor cinetice de eliberare in vitro a 
teofilinei; 

 Obţinerea hidrogelurilor xantan-chitosan-teofilină; 
 Optimizarea procedeului de obţinere a microsferelor de gel prin abordarea a două metode de 

sinteză distincte; 
 Studiul influenţei raportului masic xantan-chitosan asupra gradului maxim de încorporare cu 

teofilină şi caracterizarea fizico-chimică a sistemelor obţinute; 
 Cinetica eliberării in vitro a teofilinei din comprimate; 
 Comportarea in vivo a sistemelor xantan-chitosan-teofilină. 
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