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Scăderea concentrațiilor-țintă la limita de detecție în analize de tip
ICP-MS pentru industria farmaceutică
Introducere
Începând cu 1 ianuarie 2018, impuritățile elementale si
limitele lor pentru diferite moduri de administrare ale produselor
farmaceutice sunt cuprinse in Ghidul ICH Q3D pentru Impurități
Elementale. ICH reprezintă Conferința Internațională privind Armonizarea (International Conference on Harmonization). USP
(Farmacopeea Statelor Unite) colaborează îndeaproape cu ICH
pentru a asigura alinierea noilor standarde pentru impuritățile
elementale cu Ghidul ICH Q3D.
În Farmacopeea Europeană Suplimentul 9.3 a fost: publicat în iulie 2017, corectat 31 august 2017 și implementat cu 01
ianuarie 2018.
Înainte de suplimentul 9.3, exista capitolul 2.4.20 care
se numea „Determination of metal catalyst or metal reagent residues” si capitolul 5.20 „metal catalyst or metal reagent residues”,
care dupa 9.3 au devenit:
• ”2.4.20. Determination of elemental impurities”, schimbare efectuată pentru alinierea la terminologia referitoare la
impurități elementale din ghidul ICH Q3D;
• Capitolul general „5.20. Elemental impurities” a fost revizuit
pentru a înlocui referințele la ghidul EMA referitoare la limitele
specificate pentru reziduuri de catalizatori și reactivi metalici,
cu principiile de bază din Ghidul ICH Q3D pentru Impurități
Elementale. Este subliniată de asemenea aplicarea ghidului in
contextul Farmacopeei Europene.
• ”Pharmaceutical preparations (2619). Elemental impurities” - ca
urmare a adopției ghidului ICH Q3D, a fost introdusă în această
monografie generală o referință la capitolul general 5.20 (care reproduce principiile ghidului ICH Q3D) drept obligție legală pentru
preparatele farmaceutice. Aditional GMP atrage atenția ca fabricantul preparatului farmaceutic este direct responsabil pentru
calitatea corespunzătoare a produsului sau.
• ”Substances for pharmaceutical use (2034)” - ghidul ICH Q3D
reprezintă o schimbare de paradigmă în controlul impurităților
elementale prin definirea unor doze zilnice de expunere ce trebuie aplicate la produse medicinale.
• Suplimentul 9.5, a fost: publicat in ianuarie 2018, corectat 28
feb 2018 si implementat în 01 iulie 2018. S-au modificat:
• Cap. „2.4.20. Determination of elemental impurities” adăugarea unor materiale de referință în soluție (CRS).
• Cap. 5.12. Reference standards - Terminologie - în definiția CRS,
paragraful referitor la ghidul ISO 34 a fost șters.
Ediția a 10-a a „European Pharmacopoeia” a fost publicată în iulie 2019 și va fi revizuită prin opt revizii succesive
(10.1 – 10.8) în anii următori. Strategia de control a impurităților
elementale a fost aliniată cu ghidul (ICH) Q3D, principiile de bază
ale acestuia fiind reproduse în capitolul general 5.20 Impurități
Elementale. Cerințele pentru controlul impurităților elementale,
care au la bază managementul riscului, sunt date în monografiile generale de preparate farmaceutice (2619) și în substanțe
pentru uz farmaceutic (2034), în timp ce testele de impurități
elementale au fost scoase în mare măsură din monografiile individuale (expl. 2.4.8. Metale grele).

Începând cu 28 martie 2019 a fost adoptată o nouă revizie a ghidului „ICH guideline Q3D (R1) on elemental impurities,
Step 5”. Modificarile privesc limite derivate pentru impurități elementale administrate prin inhalare (expl. Cd), si nu impactează
validările protocoalelor existente in laborator, datorita faptului că
limitele derivate se referă la administrare orala a medicamentului.
Ghidul conține trei părți: (1) evaluarea datelor privind
toxicitatea pentru impuritățile elementelor potențiale; (2) stabilirea unei expuneri zilnice permise (PDE) pentru fiecare element
de preocupare toxicologică; și (3) aplicarea unei abordări bazate
pe risc pentru controlul impurităților elementale în produsele farmaceutice.
Clasificarea impurităților elementale
Elementele incluse în Ghidul Q3D au fost distribuite în
trei clase pe baza toxicității lor (PDE) și a probabilității de apariție
în produsul farmaceutic.
Impuritățile elementale au fost împărțite în patru clase
(Tabelul 1) datorită toxicității și probabilității de apariție în produsul farmaceutic: clasa 1 (Cd, Pb, As, Hg), clasa 2A (Co, V, Ni) clasa
2B (Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt) și clasa 3 (Li, Sb, Ba, Mo,
Cu, Sn, Cr). În cazul administrării orale, elementele din clasele 2B
si 3 nu sunt luate în considerare la analiza de risc datorită faptului că nu sunt adăugate intenționat (2B) sau prezintă toxicitate scăzută (3). Cu toate acestea, în cazul testării, limita PDE (mg/
zi) trebuie derivată pentru doza maximă zilnică a produsului farmaceutic investigat, pentru a obține nivelul concentrațiilor țintă
(mg/g). În unele cazuri impuritățile elementale pot fi introduse în
produsele farmaceutice neintenționat prin materiile prime brute
contaminate, echipamente utilizate în timpul sintezei sau datorită
prelucrării ulterioare. O atenție mărită trebuie acordată prezenței
impurităților elementale ca urme sau ultra-urme de la reziduurile
provenite de la catalizatorii din diverse etape ale sintezei ingredientelor farmaceutice active precum metalele din grupa 2B.
O altă clasă de elemente pentru care nu au fost stabilite
PDE este: Al, B, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, W si Zn datorita toxicității
reduse a acestora.
Analiza impurităților elementale
Determinarea impurităților elementale trebuie efectuată utilizând proceduri adecvate scopurilor propuse. Cu excepția cazului în care se justifică altfel, testul ar trebui sa fie specific
pentru fiecare impuritate elementală identificată pentru control
în timpul evaluării riscului. Trebuie utilizate proceduri de farmacopee sau proceduri alternative adecvate pentru determinarea nivelurilor de impurități elementale.
Există doi pași critici ce trebuie luați în considerare pentru a face față acestor analize elementale anorganice: (1) pregătirea probelor (digestia închisă și încălzirea cu microunde permit
implementarea unor proceduri rapide și eficiente, în special pentru analiza impurităților volatile); (2) determinarea multielementală utilizând fie ICP-OES, fie ICP-MS.
Spectrometria de masă cu plasma cuplată inductiv (ICPMS) este o metodă de spectrometrie de masă care utilizează plas-

mă cuplata inductiv (ICP) ca sursă de ionizare. ICP-MS utilizează
capacitatea ICP de a genera ioni încărcați de la speciile de elemente dintr-o probă. Acești ioni sunt directionați apoi într-un spectrometru de masă, care le separă în funcție de raportul lor masă/sarcină electrică (m/z). Majoritatea spectrometrelor de masă au un
sistem quadrupol sau un sector magnetic. Ionii sunt transportați
din plasmă prin intermediul a 2 conuri (numite sampler si skimmer, formând regiunea de interfață) la optica ionică. Optica ionică constă dintr-o lentilă electrostatică, care dirijează ionii dintr-o
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zonă la presiune atmosferică la analizorul de masă la un vid de 10-8
Pa sau mai puțin, menținut cu o pompă turbomoleculară. După
filtrarea lor, ionii cu raportul masă/sarcină selectați sunt direcționați către un detector (electromultiplicator de canal, cupa Faraday, dinoda), unde curenții ionici sunt transformați în semnale
electrice. Elementul este cuantificat în funcție de numărul de ioni
care sosesc și generează impulsuri electrice pe unitatea de timp.

Tabel nr. 1. Elemente luate în considerare în evaluarea riscului, precum și concentrația orală permisă și limita derivată pentru
acestea

Element

Clasa

Daca nu este
adaugat
intentionat

Daca
nu este
adaugat
intentionat

Concentratie
cale orala
PDE

Concentratie
orala permisa
doza zilnica J
(100g/zi)

Concentratie
orala derivata
J*= 30% J

(toate caile)

Oral

µg/zi

µg/g

µg/g

Primul Izotop
tinta

Cd

1

da

da

5

0.05

0.015

111

Pb

1

da

da

5

0.05

0.015

208

As

1

da

da

Hg

1

da

da

Co

2A

da

da

V

2A

da

da

Ni

2A

da

Tl

2B

Au

15
30

0.15

0.045

0.3

0.09

Cd (12.75 %)
Pb (52.30 %)

Hg (29.86 %)

202

0.3

51

da

200

2

0.6

60

da

nu

8

0.08

0.024

205

2B

da

nu

100

1

0.3

Pd

2B

da

nu

100

1

0.3

Ir

2B

da

nu

100

1

0.3

Os

2B

da

nu

100

1

0.3

nu

Ru

2B

da

nu

Se

2B

da

Ag

2B

Pt

N/A

V (99.75 %)

N/A

Ni (26.22 %)

62

Tl (70.48 %)

203

Ni (3.65 %)

Tl (29.52 %)

Au (100 %)

N/A

197

Pd (22.23 %)

N/A

105

Ir (62.70 %)

193

Os (16.15 %)

189

Ir (37.30 %)

191

Os (13.24 %)

188

Rh (100.00
%)

103

1

0.3

100

1

0.3

101

nu

150

1.5

0.45

78

da

nu

150

1.5

0.45

107

2B

da

nu

100

1

0.3

195

100

Hg (23.10 %)

200

Co (100.00
%)

1

da

N/A

59

100

2B

Pb (23.60 %)

As (100.00
%)

0.15

Rh

N/A
206

75

0.5

50

Al doilea izotop
tinta

Ru (17.07 %)

Se (23.52 %)

N/A
Ru (12.72 %)

99

Se (7.58 %)

77

Ag (51.82 %)

109

Pt (33.80 %)

194

Li

3

da

nu

550

5.5

1.65

7

Sb

3

da

nu

1200

12

3.6

121

Ba

3

da

nu

1400

14

4.2

137

Mo

3

da

nu

3000

30

9

95

Cu

3

da

nu

3000

30

9

63

Sn

3

da

nu

6000

60

18

118

Cr

3

da

nu

11000

110

33

52

Ag (48.18 %)
Pt (32.90 %)

Li (92.58 %)

Li (7.42 %)

6

Sb (57.25 %)

Ba (11.32 %)

N/A
Ba (6.59 %)

135

Mo (15.92 %)

97

Cu (69.09 %)

65

Mo (9.55 %)

Cu (30.91 %)

Sn (24.03 %)

119

Cr (83.76 %)

53

Sn (8.58 %)

Cr (9.55 %)
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Metoda de analiză a impurităților elementale prin ICP-MS
Prelevarea, digestia și testarea probei recepționate se
realizează într-o cameră curată (minim ISO 8). Prelevarea are loc
cu ustensile din teflon (PTFE) reutilizabile.
Pentru a crește nivelul de încredere în rezultate, în paralel cu probele se pregătesc controale pozitive și negative. Acestea
trec prin aceleași operații ca proba, diferit fiind doar conținutul
lor. Controlul pozitiv este un amestec de impurități elementale
țintă în concentrații cunoscute (spike), la limitele specificate de
farmacopee sau ghidul Q3D, care se adaugă peste proba în scopul
determinării acurateței și preciziei metodei.
În această metodă nivelul concentrațiilor țintă pentru
impuritățile elementale este de J* (spike 100%), ce reprezintă
30% din limita derivată J pentru o doză maximă de 100 g/zi după
cum este prezentat în tabelul 1.
În Tabelul 2 este prezentat planul analitic pentru validarea metodei, ce include numărul zilelor de testare, numărul de
analiști, numărul și codificarea digestiei. S-au validat cu succes
liniaritatea, specificitatea, intervalul, limita de cuantificare, acuratețea, repetabilitatea și robustețea intermediară.
Prepararea probelor
Probe: 800 ± 40 mg proba este cântărita într-o fiolă de
digestie. Peste aceasta se adaugă 1 mL amestec 5% HNO3 + 0.5%

HCl, 15 mL HNO3 60% si 1 mL HCl 30%.
Control pozitiv: 800 ± 40 mg proba este cântărită într-o
fiolă de digestie. Peste aceasta se adaugă 1 mL spike, 15 mL HNO3
60% si 1 mL HCl 30%.
Control negativ: într-o fiolă de digestie se adaugă 1 mL
amestec 5% HNO3 + 0.5% HCl, 15 mL HNO3 60% si 1 mL HCl 30%.
Probele sunt introduse într-un recipient de PTFE de 1 L
ce conține 150 mL apa ultrapura și 5 mL HNO3 60% (mediu de
fierbere). Vasul este închis ermetic, presurizat cu azot la o presiune de 40 bari și supus următorului program de temperatură, la o
putere de microunde de 1500 W:
• Rampa de la temperatura camerei pana la 50°C în 5 minute;
• Rampa la 250°C în 40 minute;
• Izoterma la 250°C pentru 40 minute.
După digestie, probele sunt diluate cu 37.5 mL HCl 0.5% și analizate.
Analiza elementală
Conditiile de operare ale ICP-MS sunt:
• Gaz plasma: 15 L/min Ar (6.0 = 99.9999 %);
• Gaz purtator: 0.7 L/min Ar;
• Gaz de amestec: 0.5 L/min Ar;
• Viteza pompa peristaltica: 0.1 RPS;
• Gaz de coliziune: 4 mL/min He (5.5 = 99.9995 %);

Concluzii
Metoda propusă este liniară, robust și prezintă un nivel
înalt de acuratețe, Limita de Detecție și Limita de Cuantificare,
exceptând Os și Ag care nu au îndeplinit criteriile de acuratețe
și precizie. Această metodă a fost validată și toate criteriile de
acceptare au fost îndeplinite pentru validarea parametrilor, re-

Tabel nr. 2. Plan analitic pentru validarea unei probe de tip farmaceutic

Programul
metodei de
validare

Ziua 1

Analist 1

Analist 2

Digestie 1

Digestie 2

BKDIG(R1)

A

BKDIG(R2)

A

[Proba+Spike50% J*](R1)

A1

[Proba+Spike150% J*](R1)

A1

[Proba+Spike50% J*](R2)

A2

[Proba+Spike150% J*](R2)

A2

[Proba+Spike50% J*](R3)

A3

[Proba+Spike150% J*](R3)

A3

Proba(R1)

A

Proba(R2)

A

Digestie 3
BKDIG(R3)

Ziua 2

Digestie 4
  A, P

BKDIG(R5)

P

[Proba+Spike100% J*](R1) A1, P1 (Pi1)

[Proba+Spike100% J*](R7)

Pi7

[Proba+Spike100% J*](R2) A2, P2 (Pi2)

[Proba+Spike100% J*](R8)

Pi8

[Proba+Spike100% J*](R3) A3, P3 (Pi3)

[Proba+Spike100% J*](R9)

Pi9

Proba(R3)

Proba(R5)

P

  A, P
Digestie 5

Ziua 3

Parametrii de achiziție date ai spectrometrului de masă
sunt: modul de achiziție de date spectrum, timpul de integrare
0,3 s per canal, sau 0,9 s per m/z (se monitorizeaza 3 canale din
20 de canale disponibile per m/z).
Verificarea/reglarea (engl. „tuning”) spectrometrului de
masa se realizează conform specificațiilor producătorului cu o soluție etalon multielement - numită soluție de tuning (soluție de
5 elemente în matrice de acid azotic 5% și acid clorhidric 0,5%: 1
ppb Li, 1 ppb Co, 1 ppb Y, 1 ppb Ce, 1 ppb Tl), consecutiv în modurile „fără gaz” și „He” în celula de coliziune (octopol), etalonând
axa de masă în 3 puncte pentru mase mici, medii și mari, și optimizând optica ionică pentru cel mai bun raport semnal/zgomot.
Se realizează două tuning-uri: primul în modul “fără gaz
(vacuum)”, al doilea în modul “celula de coliziune cu heliu” (utilizat mai departe în analiză), după care se trece la achiziția solutiilor etalon pentru trasarea curbelor de etalonare (5 concentrații
per izotop, injectate în ordinea de la cea mai diluată la cea mai
concentrată), și a probelor digerate.
Probele se rulează intercalat cu 3 blancuri de spălare
având matrice similară cu cea a probei, pentru a dovedi lipsa „memoriei” (carry over).
Izotopii monitorizați, concentrațiile limită ale impurităților elementale și limitele țintă cerute de client sunt prezentate
în Tabelul nr. 1.

Digestie 6

BKDIG(R4)

A, P

BKDIG(R6)

  P

[Proba+Spike100% J*](R4)

P4 (Pi4)

[Proba+Spike100% J*](R10)

Pi10

[Proba+Spike100% J*](R5)

P5 (Pi5)

[Proba+Spike100% J*](R11)

Pi11

[Proba+Spike100% J*](R6)

P6 (Pi6)

[Proba+Spike100% J*](R12)

Pi12

Proba(R4)

A, P

Proba(R6)

P
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zultatele fiind semnificaticv mai mici decât limitele propuse. Performanța acestei metode este de 30 de ori mai mare decât cea
validată anterior și prezentată anterior în numărul 5 al revistei
„Gamma Plus”.
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Testele tip ELISA - principiu și aplicații
Istoric

ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbant Assay) sau EIA
(Enzyme immunoassay) au devenit tehnici comune în laboratoarele medicale, printre producătorii de truse de diagnostic in
vitro, sau în asigurarea calității unor produse. Ambele tipuri de
teste se bazează pe principii imunologice utilizând anticorpi sau
antigene marcate enzymatic; spre deosebire, testele RIA (Radioimmunoassay) folosesc marcajul radioactiv. Cele două metode
au fost dezvoltate simultan și independent de două grupuri de
cercetători. Tehnica ELISA a fost dezvoltată în 1971 de către
Peter Perlmann și Eva Engvall, cercetători la Universitatea din
Stockolm, iar EIA de către Anton Schuurs și Bauke van Weemen,
cercetători ai Laboratories of NV Organon, Olanda [1, 2].
Principiul testului ELISA
ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbant Assay), este
un test competitiv menit să detecteze și/sau să cuantifice o
substanță țintă (de interes) dintr-o probă. Substanța țintă
poate fi reprezentată de peptide, proteine, antigene, anticorpi,
hormoni, alergeni, droguri sau poluanți. Tehnica este folosită
în medicina umană și veterinară, sau patologia plantelor, atât
pentru diagnostic cât și în cercetare. Diferite kit-uri ELISA sunt
folosite la controlul calității produselor din industrii precum industria alimentară sau cea farmaceutică.[1, 3-5]
Acest test poate fi descris, într-o manieră simplificată
astfel: un antigen (o proteină) trebuie imobilizat, prin adsorbție,
pe o suprafață solidă și apoi complexat cu un anticorp (Ac)
specific marcat enzimatic [6]. La final se adaugă un substrat
care poate fi modificat prin activitatea enzimei. Modificarea
enzimatică a substratului produce un semnal vizibil, cuantificabil fie cu ochiul liber, fie cu ajutorul aparatelor (ex. Spectrofotometru). Cea mai frecventă modificare constă în modificarea
culorii substatului. Pornind de la testul ELISA standard, dar
variind substratul și enzima cu care este marcat anticorpul,
produsul de reacție poate emite fluorescent când este excitat
cu lumină de o anumită lungime de undă (Fluorescent ELISA),
sau poate emite fotoni (Luminiscent ELISA) [7, 8].
Cele mai folosite doua enzime, conjugate cu Ac, sunt
fosfataza alcalina (alkaline phosphatase) – AP și peroxidaza
(horseradish peroxidase) – HRP [2].
Atunci când este concepută strategia de detectare a
unei substanțe de interes, prin utilizarea unui test ELISA, trebuie să se țină cont de două aspecte. Primul aspect ține de
reacția imunologică care are loc între antigen (Ag) și anticorp
(Ac). Al doilea aspect ține de suprafața pe care sunt imobilizați
Ag și Ac, adică materialul din care este realizată placa de
microdiluție.
Interacțiunea Ag-Ac este specifică și este crucială pentru rezultatul testului. Această reacție trebuie optimizată [6, 7].
În general, acest tip de teste se efectuează în plăci de microtitrare din polistiren, cu 96 sau 48 de godeuri, cu fundul plat. Anticorpii și proteinele se leagă pasiv la polistiren. Reactanții nelegați
la suprafață sunt ușor de spălat. Această abilitate de spălare a
materialelor nespecifice face din ELISA un instrument puternic
pentru măsurarea anumitor analiți dintr-un preparat brut.

Proteinele și alte biomolecule care aderă la o suprafață
pot suferi modificări conformaționale, uneori ireversibile,
modificări care le afectează activitatea fie ea enzimatică sau
imunologică [6].
Tipuri de Teste ELISA
1. Direct – ELISA – tip de test utilizat, în special, pentru
detecția antigenelor. Este cel mai simplu tip de test ELISA. Anticorpul primar este anticorpul marcat enzimatic
și se leagă direct de substanța țintă (antigenul) fixată în
prealabil de suprafața solidă (microplaca). În continuare,
enzima legată de Ac primar, reacționează cu substratul și
produce o modificare vizibilă și cuantificabilă, semnalând
astfel prezența substanței de interes în proba analizată.
Acest tip de test este simplu și rapid, dar specificitatea
legarii a Ac poate fi afectată de enzimă, iar semnalul de
amplificare al reacției este minim [2, 9].
2. Indirect ELISA. În cazul acestui tip de test, se folosesc
doua tipuri de anticorpi, unul primar și unul secundar. Anticorpul primar se leagă, precum în cazul Direct ELISA, de
substanța de interes, fixată de substrat, însă acest Ac nu
este marcat enzimatic. Anticorpul secundar este marcat
enzimatic și se leagă specific de Ac primar. Enzima legată
de anticorpul secundar reacționează cu substratul, semnalând prin modificările produse, prezența substanței de
interes în proba analizată. Anticorpul secundar, care este
un anticorp anti-Ac primar, și poate fi monoclonal sau policlonal. Utilizând anticorpi secundari policlonali, semnalul
este amplificat. În acest caz, enzima nemaifiind legată de
anticorpul primar, specificitatea de legare a acestuia nu
mai este afectată [2].
3. Sandwich ELISA. În cazul primelor două tipuri de teste
descrise anterior, substanța de interes se lega direct, prin
adsorbție, la suprafața solidă. În cazul Sandwich ELISA,
suprafața solidă este preacoperită cu anticorpi specifici,
anti-compusul de interes, numiți anticorpi de captare.
Compusul de interes se leagă specific pe de-o parte de
Ac de captare imobilizați pe substrat și pe de altă parte
se leagă, tot specific, de un Ac primar de detecție. Ac primar de detecție poate fi marcat enzimatic și în acest caz
testul se numește Direct Sandwich ELISA, sau nemarcat,
necesitând prezența și a Ac secundar de detecție, marcat
enzimatic, Indirect Sandwich ELISA [9]. Sensibilitatea acestei metode este crescută, dar este o metodă mai complexă
care necesită multiple optimizări.
4. Competitive ELISA, comparativ cu tipurile descrise anterior, acest tip de test este mai complex, întrucât implică
utilizarea si unui antigen (Ag) inhibitor. În principiu, fiecare
din Direct, Indirect și Sandwich ELISA pot fi adaptate la un
format competitiv. Ac primar este adaugat peste proba,
pentru a forma complexe Ac/Ag. Anticorpul este adaugat
în cantitate mai mare decât antigenul. Proba este apoi
adaugată în godeuri a căror suprafață a fost preacoperită
cu antigenul de interes. Complexul Ac/Ag nu se va lega în
godeuri și va fi înlăturat la spălare, numai moleculele de

Ac primar nelegate se vor combina cu Ag de interes depus
pe suprafața godeurilor. Este adăugat apoi Ac secundar marcat enzimatic. Cu cât cantitatea de Ag a fost mai
mare în probă, cu atât cantitatea de Ag din godeu care va
reacționa cu Ac va fi mai redusă, iar semnalul rezultat va
fi si el redus. Utilizând acest tip de testare semnalul final
obținut este invers proporțional cu cantitatea de Ag din
probă. În acest caz, este necesară o curbă de calibrare. În
cazul Competitive ELISA, procedura poate fi adaptată pentru identificarea anticorpilor din probe, iar în acest caz, se
vor utiliza Ag marcate.
Indiferent de tipul de ELISA utilizat, o procedură de
lucru generală se conturează. În prima etapă, se acopera cu Ag
suprafața godeurilor. Următoarea etapă constă în blocarea situsurilor libere ramase la nivelul godeurilor, pentru a împiedica apariția rezultatelor fals-pozitive (se folosesc amestecuri
proteice, precum BSA sau lapte). În următoarele etape sunt
adăugați anticorpii primari și, după caz cei secundari. Ultimul
pas al procedurii implică adăugarea substratului adecvat enzimei utilizată la marcarea anticorpilor. Reacția dintre substrat
și enzimă, urmată de schimbarea culorii sau emisia de fotoni,
indică o reacție pozitivă [10]. Fluorescent ELISA și Luminiscent
ELISA sunt metode mai sensibile decât ELISA clasic, bazat pe
modificarea de culoare, dar sunt metode mai costisitoare care
necesită procese mai elaborate de optimizare și echipamente
de citire specifice [7].
Fiind o metodă versatilă și relativ ușor de aplicat, de-a
lungul timpului, pornind de la ELISA clasică, au fost dezvoltate numeroase teste care să detecteze și să cuantifice chiar și
urme de biomarkeri din probe [11].
Rezultatele obținute prin teste ELISA privind confirmarea prezenței unor patogeni sunt comparabile cu cele
obținute prin metode de biologie moleculare, iar costurile și
timpul de lucru sunt mai scăzute [3]. Cu toate că poate fi o
metodă mai rapidă și mai ieftină de detecție, totuși costurile
pentru dezvoltarea unui test ELISA, în special când este utilizat
un kit dedicate, nu sunt neglijabile.
Identificarea rapidă și sigură a biomarkerilor din probe
are atât importanță pentru diagnosticarea rapidă și aplicarea
tratamentului optim, cât și importanță economică. O metodă
rapidă și ieftină de detecție este p-ELISA (paper – ELISA) [12].
Există numeroase studii care au ca scop eficientizarea metodei,
scăderea timpului de analiză și reducerea costurilor. Una dintre
direcțiile actuale de studiu, privind identificarea speciilor bacteriene patogene din probe, este utilizarea de bacteriofagi [13, 14].
Aplicaţii

Fiind o tehnică versatilă și ușor de practicat, ELISA este
frecvent utilizată atât pentru diagnostic cât și pentru cercetare.
Pe piață sunt disponibile numeroase truse de identificare și cuantificare, pentru diferite proteine din structura virusurilor sau
bacteriilor, din diferite probe clinice sau de mediu. În același
timp, este relativ usor sa se creeze truse personalizate.
Printre aplicații se pot număra:
• Proteinele prezente pe suprafața celulelor bacteriene au un
rol important în interacțiunea acestora cu mediul de viață, incluzând interacțiunile cu alte celule, rezistența la antibiotice,
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interacțiunea cu sistemul imunitar al gazdei, etc. Având în vedere interacțiunea bacterie - sistem imunitar, proteine de pe
suprafața celulelor bacteriene pot fi utilizate la dezvoltarea de
vaccinuri [14].
• Identificarea speciilor bacteriene - tot pe baza interacțiunii
dintre proteine de pe suprafața celulelor bacteriene (epitopi) și
anticorpi specifici pot fi analizate probe foarte diferite, cum ar fi
probe clinice (animale, om) sau de mediu (apă, sol etc.) [3, 15].
• Diagnosticarea infecțiilor cu diferite virusuri sau bacterii, la om
si animale, precum în cazul infectării cu diverse virusuri (ex. HIV
sau SARS-CoV-2) [11]. Tipul de anticorpi (IgM / IgG) indică infecţia acută sau cronică, analiza având importanţă în stabilirea
tratamentului.
• Identificarea oportunităţii imunizării suplimentare, prin vaccinare, la pacienţii care au trecut prin boală, sau, respectiv, confirmarea potenţialului lor de donatori de plasmă.

Fig. 1. Analiza ELISA in placa de microtitrare cu 96 de
godeuri; reactia pozitiva se evidentiaza prin virajul la verde,
proportional cu cantitatea proteinei analizate [16].
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Etică și legislație în testele de biocompatibilitate care implică
folosirea animalelor
Testele de biocompatibilitate se realizează pe culturi
celulare, țesuturi reconstituite dar și animale vii. Tedința actuala
este de limitare a testelor pe animale ți înlocuirea acestora cu metode validate in vitro. Metodele de testare in vitro, în unele cazuri,
înlocuiesc parțial și incomplet metodele de testare in vivo.
Principalul standard de biocompatibilitate, ISO 10993,
recomandă ca animale pentru testari: iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus), cobaiul (Cavia porcellus) și șobolanul (Rattus
norvegicus domestica) dar nu limitează folosirea altor animale.
Experimentele pe animale sunt reglementate de directive și regulamente ale uniunii europene:
-Regulamentul (UE) 2019/1010 al Parlamentului European și al
Consiliului din 5 iunie 2019 privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul legislației legate de mediu și de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2002/49/
CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE ale
Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE)
nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului și a Directivei
86/278/CEE a Consiliului
-Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în
scopuri științifice
-Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/569 a Comisiei din 16
aprilie 2020 de stabilire a unui format comun și a unui conținut
informativ pentru transmiterea informațiilor care trebuie raportate de statele membre în temeiul Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor
utilizate în scopuri științifice și de abrogare a Deciziei de punere
în aplicare 2012/707/UE a Comisiei
Care au fost transpuse în legislația românească prin legea nr.
43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice modificata prin legea nr. 149 din 24 iulie 2019
Conform legislatiei naționale Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hu-

lubei deține, din 2017, o biobază autorizată de Direcția Sanitar
Veterinară Ilfov, are numit un organism responsabil cu bunăstarea animalelor, are un medic veterinar desemnat și o comisie de
etica care avizează proiectele din punct de vedere etic.
O încercare de biocompatibilitate care implică utilizarea animalelor este întâi analizată cu atenție de specialiștii laboratorului BIOEVAL și organismul responsabil cu bunăstarea, se
realizează un proiect și un protocol de lucru, proiectul primește
avizul comisiei de etică apoi este trimis spre autorizare la DSV
de unde primește autorizația de proiect. Odata ce proiectul este
autorizat, laboratorul poate începe testarea și rezutatele sunt
transmise beneficiarului.

Figura 1. Etapele unui proiect de evaluare a biocompatibilității
care implică folosirea animalelor
Dr. Cosmin Mustăciosu, Cercetător Științific gr. III
medic veterinar DFVM, email: cosmin@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro
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Trasabilitatea proceselor și a rezultatelor măsurărilor
Trasabilitatea reprezintă proprietatea rezultatului unei
măsurări de a putea fi raportat la o referință prin intermediul unui
lanț neîntrerupt și documentat de etalonări fiecare contribuind la
incertitudinea de măsurare.
Într-un sens mai larg, trasabilitatea reprezintă
modalitatea/aptitudinea unui sistem de a regăsi istoricul,
utilizarea sau localizarea unei entități prin intermediul identificării
înregistrărilor (ISO 9000; semnificații cu specificitate sporită
conține ISO 22000). Când este vorba de un sistem de asigurare a
calității, trasabilitatea constituie caracteristica sistemului respectiv.
Prin trasabilitate înțelegem posibilitatea de a „lua urma“
unui produs/serviciu/proces etc. care face obiectul unei dispute,
folosindu-ne de înregistrările păstrate pe tot traseul elementului
respectiv, pentru identificarea locului și momentului în care a
apărut neconformitatea. Se înțelege că trasabilitatea devine
un instrument potrivit pentru delimitarea responsabilităților
celor implicați în producția de bunuri și servicii, foarte valoros
în acțiunea de protejare a intereselor tuturor celor implicați
în relațiile economice și sociale, inclusiv a consumatorilor. Ca
obiectiv, trasabilitatea urmărește obţinerea unui control total,
riguros, asupra produselor prin identificare individuală şi de grup
(lot etc.) pentru a putea interveni dacă, ulterior fabricaţiei, se
constată neconformități ale produsului.
Trasabilitatea produselor și serviciilor poate fi
asigurată, până la un anumit nivel al volumului de activitate,
în formula clasică a înregistrărilor pe suport de hârtie; este o
formulă convenabilă pentru firmele mici. Când însă volumul de
informații sporește (ca urmare a creșterii volumului producției,
a creșterii vitezei proceselor de fabricație / ambalare etc.) se
simte nevoia folosirii de mijloace dedicate (calculatoare, fișiere
specializate – excel ș.a.) și de păstrare a datelor pe suporturi
fizice de mare capacitate (hard-diskuri). Pentru procese ample
și rulaj de date numeroase, care depășesc posibilitățile de
înregistrare ale unui operator, îndeosebi când este nevoie de
operarea în timp real cu datele create este nevoie de sisteme
informatice dedicate (softuri specializate, calculatoare în rețea
etc.); aceste sisteme se implementează de către entitățile care
au implementate sisteme de management al calității și au
nevoie de generarea automată a documentelor de conformitate
și de înregistrări instantanee ale datelor.
Controlul, calibrarea și mentenanta echipamentelor de
testare și măsură sunt activități importante în cadrul procesului ce
demonstrează că rezultatele obţinute prezintă un grad ridicat de
incredere contribuind astfel la mentinerea calității procesului de
producție. Trasabilitatea este caracterizată prin câteva elemente
esențiale:
• Un lanț neintrerupt de comparări ce fac legătură directa cu un
standard național sau internațional de măsură.
• Incertitudinea măsurărilor; incertitudinea măsurărilor fiecărei
etape a lanțului de trasabilitate trebuie să fie calculată în acord
cu metode acceptate și trebuie să fie formulată în așa fel încât
să se poată determina incertitudinea totală a întregului lanț de
trasabilitate.
• Documentatia; fiecare etapă trebuie realizată în acord cu
o documentație bine definită și cunoscută iar rezultatele
obţinute trebuie deasemenea să fie documentate.

• Competență; laboratoarele sau entitățile ce realizează una sau
mai multe etape din cadrul procesului trebuie să furnizeze dovezi
ale competențelor tehnice ( ex: ca sunt entități acreditate).
• Raportarea la SI de măsură; lanțul de intercomparări trebuie
să se termine prin raportarea directă la standardul primar
pentru unitatea de măsură raportată.
• Recalibrarea; calibrarile trebuie repetate la intervale bine definite, intervale determinate de mai multi factori: incertitudinea necesară, frecvența utilizării, modul de utilizare, stabilitea echipamentului.
Incertitudinea de măsurare oferă un rezultat calitativ
pentru măsurarea efectuată și anume gradul de încredere al
măsurării precum și abaterile înregistrate. Pentru obținerea
unor măsurători cât mai exacte cu un grad de încredere ridicat
trebuie ca instrumentele utilizate în determinarea de parametrii
cantitativi ( ex: x metri, x grade, x kilograme) să fie etalonate.
Deoarece procesul de etalonare a unui instrument
de măsură este destul de laborios și costisitor cerința de
trasabilitate se aplică doar echipamentelor critice și anume
acelor echipamente necesare pentru a efectua o incercare sau
o etalonare din domeniul definit de acreditare și care are un
efect semnificativ asupra incertitudinii de măsurare a rezultatului
încercării sau etalonării. Astfel, se consideră ca fiind semnificativă
orice contribuție care este ≥1/3 din cea mai mare contribuție de
incertitudine pentru metoda de încercare sau etalonare, dacă
standardul de metoda nu prevede altfel.
Pentru determinarea echipamentului critic în etalonare
sau încercare, laboratorul trebuie să stabilească:
• ce tipuri de măsurări sunt necesare în etalonările / încercările
realizate
• ce exactitate este necesară pentru etalonările / încercările
realizate
• care echipamente contribuie cu ≥1/3 din cea mai mare contribuție de incertitudine pentru metoda de încercare sau etalonare considerată.
De regula, etalonarea nu este necesară pentru
echipamentele care sunt folosite ca:
• mijloace de transfer sau de comparare
• mijloace de indicare
• mijloace de măsurare cu limite mari de incertitudine
(semi-cantitative).
Principalele avantaje ale trasabilității vizează: securitatea
preventivă (datele relative la produs/serviciu însoțesc producția/
prestarea, permițând fundamentarea încrederii consumatorilor
în produsele/serviciile/procesele firmei); posibilitatea acţiunii
sigure în cazuri de depistare a unor neconformități și de aplicare
operativă a eventualelor decizii de reperare și retragere a mărfii,
împiedicând astfel răspândirea informațiilor indezirabile, limitarea
numărului de consumatori expuși riscurilor etc.; delimitarea strictă
a responsabilităților și posibilitatea comensurării răspunderilor.
Dr. Mihai Constantin, Cercetător Științific IRASM,
e-mail: mconstantin@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro
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Managementul inovării
În ultimii ani se constată o creştere exponentiala a
interesului pentru inovare, ca modalitate de a obţine o creştere
economică durabilă a organizaţiilor şi a societăţii. In acest sens sunt
tot mai numeroase acţiunile de inovare orientate spre metodele de
management, organizarea şi configurarea afacerii, care contribuie la
obţinerea de avantaje competitive durabile.
Inovarea este concretizată dacă ideile noi sunt implementate
în noi produse, servicii și procese, care găsesc o utilizare reală pe
piaţă. De aceea, succesul comercial este din ce în ce mai dependent
de capacitatea companiei de a crea noi produse, servicii și procese.
Interesul pentru inovare se traduce si în includerea “Managementului
Inovării” ca un criteriu în evaluarea performanțelor institutelor de
cercetare (cotat cu 2 puncte la evaluare).
Managementul inovării constă în implementarea și
exploatarea economică a noilor idei și descoperiri. Ca orice altă
activitate managerială, procesul de inovare trebuie să fie planificat,
organizat, dirijat și controlat (Wikipedia). Activitățile și deciziile
asupra inovării includ:
• activități de studiu și dirijare a realizării tuturor proiectelor de inovare;
• luarea deciziilor asupra oportunităților identificate, investițiilor,
planificării proiectelor de inovare ce vor fi lansate și a
monitorizării lor.
Managementul inovării a fost definit de Sandrine FernezWalch și François Romon (2009) ca fiind “ansamblul acțiunilor
conduse de o întreprindere și al opțiunilor efectuate pentru a
favoriza emergența proiectelor de inovare,a decide lansarea lor
și a realiza comercializarea noilor produse sau implementarea de
noi procese în întreprindere, pentru creșterea competitivității”.
O definiție alternativă a managementului inovării
detaliază scopul final al procesului de inovare: “Prin managementul inovării se poate înțelege procesul orientat spre organizarea și alocarea resurselor disponibile, atât umane cât și
tehnice și economice, în scopul dobândirii de noi cunoștințe, de
generare a ideilor care permit obținerea de noi produse,procese
și servicii sau îmbunătățirea celor existente și al transferului celor mai bune idei spre fazele de fabricare și comercializare”.
(Nagîț,Gheorghe,(2001)) Managementul inovării trebuie să fie
tratat ca parte a strategiei de afaceri a firmei. Contextul strategic
cuprinde obiectivele afacerii, starea curentă și viitoare a firmei,
implicarea managerilor, dinamica piețelor, mediul competițional,
mediul economic și de reglementare.
Convențional se definesc patru tipuri de inovare (C.
Ranea et Al, (2012)): inovarea de produs, inovarea de proces,
inovarea de marketing și inovarea organizaţională. Inovarea de
produs și cea de proces sunt strâns legate de conceptul inovării
tehnologice de produs sau proces. Inovarea de marketing și cea
organizaţională acoperă o gamă largă de inovaţii.
Inovarea de produs este introducerea unui bun
sau serviciu, care este nou sau semnificativ îmbunătăţit, cu
respectarea caracteristicilor sau intenţiei de utilizare a acestuia.
Inovarea de produs în domeniul serviciilor (cazul IRASM) poate
include îmbunătăţiri semnificative în modul în care acestea sunt
prestate (de exemplu, în ceea ce priveşte eficienţa și rapiditatea
lor), adăugarea de noi funcţii sau caracteristici la serviciile
existente, sau introducerea integrală de noi servicii.

Inovarea de proces este implementarea unei metode noi
sau semnificativ îmbunătăţite de producţie sau de livrare și după
definiție se adresează clar proceselor tehnologice. Aceasta include
schimbări semnificative în tehnici, echipamente și/sau software.
Inovaţiile de proces pot fi orientate către reducerea costurilor
unitare, creşterea calităţii, sau producţia ori livrarea de produse noi
sau semnificativ îmbunătăţite.
Inovarea de marketing este implementarea unei noi
metode de marketing implicând schimbări semnificative în designul
și ambalarea produsului.
Inovarea organizaţională este implementarea unei noi
metode organizaţionale în practica de afaceri a firmei, în organizarea
locurilor de muncă și a relaţiilor externe. Inovaţiile organizaţionale
pot fi menite să crească performanţa firmei prin reducerea costurilor
administrative sau a celor tranzacţionale, să îmbunătăţească climatul
de muncă sau să scadă costurile de achiziţie. În vederea certificării
IFIN-HH în Managementul inovării urmează a fi efectuat de către o
companie specializata, “Auditul de inovare pentru îmbunătăţirea
managementului inovării”.
Datele de intrare pentru metodologia de realizare a
auditului se constituie într-un set de indicatori de inovare (70 de
indicatori grupaţi pe factori şi subfactori de analiză a inovării) pentru
ultimii patru ani (2016 - 2019). Setul de indicatori conţine 2 tipuri
de indicatori: indicatori cantitativi (ex: Ponderea personalului care
desfăşoară activităţi de CDT din total persoane ocupate în cadrul
institutului şi indicatori calitativi acestia din urma fiind calcuati
pe baza completării unor chestionare de către angajaţii IFIN-HH
(chestionare pentru mediul intern adresate coordonatorilor de
departamente, şefilor de servicii şi cercetătorilor care pot avea opinii
fundamentate despre inovare) şi de către partenerii IFIN-HH.
Evaluarea implementării sistemului de management al
inovării şi certificarea acestuia se va face conform Standard Român
SR 13572 “Sistem de management al inovării. Cerinte”.
Pașii de parcurs pentru obținerea rezultatelor presupun:
1. Organizarea unei sesiuni de informare la nivelul institutului
2. Stabilirea unui set de proceduri de implementare a standardului
specifice IFIN-HH (avizate si aprobate de conducere), care
presupune:
a. O analiză a mediului intern și extern referitoare la inovare
b. Stabilirea unei strategii de inovare la nivelul institutului
c. Stabilirea unor responsabili pentru Sistemul de
Management al Inovării
d. Declarație de politică a conducerii privind inovarea care să
fie adusă la cunoștința angajaților
3. Stabilirea planului de audit
4. Elaborarea raportului de audit și acordarea certficării
Auditul Managementului inovarii este absolut necesar in
vederea ridicării gradului de inovare la nivelul institutului și vizează
evaluarea și îmbunătățirea performanțelor inovării cu referire la:
potențialul de conducere a inovarii, potențialul de creare a cunoștințelor,
capacitatea de inovare și de integrare într-un sistem relațional,
performanța activităților de inovare și proprietatea industrială.
Dan Enache, șef Departament Centrul de Transfer Tehnologic
și Marketing din IFIN-HH, e-mail: dan.enache@nipne.ro
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