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Cimenturile acrilice sunt biomateriale compozite pe baz! de polimeri "i copolimeri acrilici. Sunt 
utilizate preponderent în artroplastie pentru fixare în/de os a unor componente protetice (proteze de "old, de 
genunchi, de um!r etc.), dar "i în vertebroplastie, cifoplastie, la repararea oaselor fracturate sau osteomizate, 
în chirurgia dentar! etc.. 

Este îns! unanim recunoscut faptul c! folosirea cimenturilor acrilice în ortopedie este grevat! atât de 
o serie de avantaje cât "i de o serie de dezavantaje. Pentru a evita total sau m!car par#ial aceste dezavantaje 
se fac eforturi sus#inute atât de c!tre mediul academic cât "i de c!tre produc!torii de cimenturi acrilice, 
contextul ob#inerii de formul!ri cu propriet!#i cât mai dezvoltate care s! asigure o func#ionalitate a protezelor 
cât mai ridicate "i pe un termen îndelungat. În contextul acestor eforturi se încadreaz! "i cercet!rile efectuate 
în cadrul tezei de doctorat. 

Lucrarea cu o extindere de 224 pagini "i care cuprinde 7 scheme, 70 tabele, 129 figuri "i 668 
referin#e bibliografice, este structurat! în dou! p!r#i: 

- Partea I: Stadiul actual în domeniul cimenturilor acrilice; 
- Partea II: Cercet!ri în domeniul cimenturilor acrilice utilizate în ortopedie; 

la acestea ad!ugându-se introducerea, concluziile generale "i bibliografia. 
Prima parte, întocmit! pe baza literaturii de specialitate, este consacrat! prezent!rii compozi#iei 

cimenturilor acrilice, modului în care natura "i propor#ia componen#ilor influen#eaz! caracteristicile acestora, 
principalelor tipuri de cimenturi acrilice "i domeniile de utilizare "i a nout!#ilor în domeniul cimenturilor 
acrilice modificate (impregnate cu substan#e medicamentoase, bioactive, biodegradabile). 

În partea a doua a tezei sunt prezentate rezultatele originale ale studiului efectuat în cadrul tezei de 
doctorat, studii care au fost axate pe modificarea compozi#iei cimenturilor acrilice urm!rind: 

- ob#inerea "i caracterizarea unor noi cimenturi acrilice radioopace; 
- ob#inerea "i caracterizarea unor noi cimenturi acrilice prin modificarea fazei solide. 

Pentru a dovedi c! este posibil! ob#inerea unor cimenturi acrilice radioopace prin înlocuirea par#ial! 
a metil metacrilatului din faza lichid! a acestora cu monomeri acrilice con#inând în structura lor brom, au fost 
sintetiza#i "i caracteriza#i pentru început 4 astfel de monomeri, trei dintre ace"tia fiind folosi#i apoi la 
ob#inerea de cimenturi acrilice modificate. Cimenturile acrilice realizate au fost caracterizate din punct de 
vedere al propriet!#ilor specifice. S-a stabilit c! înlocuirea cu monomeri con#inând brom a 20% din metil 
metacrilatul fazei lichide a unui ciment acrilic translucid asigur! un grad de radioopacitate la acela"i nivel cu 
cel ob#inut prin includerea în cimentul acrilic a 10% sulfat de bariu. 

S-a stabilit c! înlocuirea par#ial!/total! cu poli(butil metacrilat), respectiv copolimer metil metacrilat-
co-butil metacrilat a poli(metil metacrilatului) din faza cimenturilor acrilice are atât influen#e pozitive cât "i 
influen#e negative asupra caracteristicilor specifice ale acestora. 
 De asemenea, in finalul p!r#ii a doua, sunt prezentate materialele "i metodele folosite la sinteza "i 
caracterizarea monomerilor cu brom sintetiza#i, a cimenturilor acrilice ob#inute pe baza acestora "i a 
cimenturilor acrilice a c!ror faz! solid! a fost modificat! cu polimeri. Pentru toate metodele de caracterizare 
este prezentat principiul care st! la baza acestora, informa#iile pe care le furnizeaz!, aparatura utilizat! "i 
condi#iile de lucru în care s-au f!cut determin!rile.  
 Teza de doctorat se încheie cu un capitol special în care sunt prezentate concluziile finale, urmat de 
bibliografie.  
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