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Iradierea gelului de colagen utilizat în dispozitivele medicale
Radiația ionizantă este tipul de radiație care determină
ionizarea atomilor din materialul iradiat. Această definiție ține
cont de efectul și nu de natura radiației și, astfel, se poate spune
că radiația gamma (γ, o radiație penetrantă electromagnetica)
face parte din categoria radiațiilor ionizante. Pentru surse de
izotopi cunoscute, energia fotonilor emiși nu depășește pragul de 10 MeV, unde pot avea loc interacții nucleare precum
foton-nucleon. Cu alte cuvinte, interacția în interiorul nucleului atomic nu este posibilă și astfel nu se poate ajunge la formarea izotopilor radioactivi. Acesta reprezintă motivul pentru
care, după iradierea cu radiație gamma, materialul nu devine
radioactiv. Când materia interacționează cu radiația ionizanta, valoarea energiei pe care o conține este descrisă de doza
absorbită, anume cantitatea de energie absorbită în unitatea
de masă a materialului iradiat având unitatea de măsură în SI:
1 Gy (Gray) = 1J/kg.
Sterilizarea este definită fiind un proces care distruge
sau elimina în mod eficient aproape toate microorganismele
precum ciuperci, bacterii, virusuri, forme de spori. Există mai
multe metode de sterilizare diferite în funcție de scopul acesteia și de materialul care va fi sterilizat. Alegerea metodei de
sterilizare diferă în funcție de materiale sau dispozitive, pentru a nu dauna structura acestora. Radiația gamma conferă o
anumită doză, ceea ce poate dura pentru o perioada de timp
variind de la minute la ore, în funcție de grosimea și volumul obiectului. Astfel, nu există o metodă unică de sterilizare
valabilă pentru toate produsele farmaceutice sau dispozitivele
medicale. Este dificil de evaluat o metodă perfectă de sterilizare, deoarece fiecare metodă are avantajele și dezavantajele
ei. Din acest motiv, procesul de sterilizare trebuie selectat în
funcție de proprietățile chimice și fizice ale produsului.
Radiația gamma este în general utilizată pentru sterilizarea materialelor gazoase, lichide sau solide, din sisteme
omogene sau eterogene, precum și dispozitive medicale
cum ar fi seringi, materiale colagenice, plasturi, comprese,
recipiente recoltare etc. Iradierea gamma este un mijloc fizic
de decontaminare deoarece ucide bacteriile sau virusurile
prin descompunerea ADN-ului și ARN-ului, inhibând diviziunea
acestora. Energia radiației trece prin (bio)material, distrugând
agenții patogeni care provoacă contaminarea. Aceste
modificări induse de fotoni la nivel molecular determina
distrugerea organismelor contaminante sau fac astfel de
organisme incapabile de reproducere. Procesul de iradiere
gamma nu creează reziduuri și nu produce radioactivitate În
aceste dispozitive. Efectul radiației asupra organismelor vii este
asociat În principal cu modificările chimice, dar e de asemenea
dependent de factori fizici și fiziologici. Doza absorbită, debitul
de doză, distribuția dozei sunt parametrii fizici. Cei mai
importanți parametri fiziologici și de mediu sunt temperatura,
umiditatea și concentrația de oxigen. Eficiența sterilizării
cu radiații ionizante depinde de patru factori: doză, timp de
contact, temperatura și tipul de microorganism prezent.
 	
Efectul radiației γ asupra colagenului este atribuit atât
unei acțiuni directe cât și indirecte asupra materialului genetic.

Efectul direct produce aproximativ 30% din daunele generate
de fotonii gamma, aceștia fiind responsabili de leziuni ale
legăturilor chimice (covalențe, ionice, de hidrogen) și noi
molecule chimice vor fi create în timpul iradierii, structura și
efectul acestora neputând fi determinat a priori. Pe de altă
parte, efectul indirect este determinat de apariția radicalilor
liberi (H·, e-aq și OH·), rezultați în urmă interacției fotonilor
cu moleculele de apă, adică în urmă procesului de radioliza
al apei (în special în cazul gelurilor de colagen care conțîn
aproximativ 99% apă), fiind responsabili de majoritatea
leziunilor (peste 70%) apărute la nivelul ARN-ului sau ADNului, tinzand să introducă mutații cu caracter aleatoriu în
secvență lor. Radicalii liberi generați sunt foarte reactivi,
cu timp de viață scurt, iar cantitatea lor este proporțională
cu doza de iradiere gamma. Unul dintre efectele specifice
radiațiilor ionizante poate fi și lezarea oxidativă a unor
biomolecule vitale, precum proteinele și acizii nucleici.
Printre avantajele sterilizării prin iradiere se numără
certitudinea efectului biocid (radiația penetrează materialul
în profunzime); nu este necesară manipularea elementelor
individuale (articolele sunt primite, tratate și returnate
fără deschiderea pachetului); timpul scurt de procesare și
articolele tratate pot fi returnate imediat fără reziduuri.
Colagenul este o proteină structurală fibroasă prezentă
în matricea extracelulară și țesutul conjunctiv al animalelor. Este
cea mai abundentă proteină în regnul animal, însă e absentă
la plante și organismele unicelulare, formate din polizaharide
și celuloză. Colagenul este în principal format din fibroblast
de țesut conjunctiv și o varietate de celule epiteliale. Fiind o
proteină foarte variabilă, formează baza a mai multor țesuturi de
tip conjunctiv sau suport. În ceea ce privește iradierea gamma a
acestuia, predomină scindarile lanțului polipeptidic atunci când
este iradiat în stare uscată datorită efectului direct al radiațiilor
ionizante, iar acest lucru, la rândul sau, crește dramatic solubilitatea colagenului in vitro și rata de resorbție a matricei osoase in
vivo. S-a descoperit însă că apare o reacție de reticulare în timpul iradierii colagenului în soluție, datorită acțiunii radicalilor
reactivi cu timp de viață foarte scurt, cum ar fi cei hidroxil (·OH),
care rezultă din radioliza apei.
 	
Unitatea structurală de baza a colagenului este
compusă din trei lanțuri polipeptidice aranjate sub formă de
triplu helix cu două lanțuri identice (α1) și un al treilea care
diferă într-o oarecare măsură prin compoziția să chimică (α2).
Putem spune astfel că este un heteropolimer; fiecare lanț are
1050 aminoacizi înfășurați unul în jurul celuilalt într-o structura
tipică elicoidala cu lungimea de 300 nm. Până în prezent, au
fost identificate aproape 28 de tipuri de colagen, compuse din
46 lanțuri polipeptidice distincte. 90% din colagenul din organism este de tipul I, urmat de tipul II și III. Motivul abundenței
tipului I de colagen se datorează prevalenței sale largi în
aproape toate țesuturi conjunctive.

Modificările notabile ale structurii colagenului din literatura
de specialitate:
• Iradierea colagenului în stare umedă are un efect redus
asupra solubilitatii, dar, după iradierea în stare uscată, solubilitatea în apă crește foarte mult. S-a constatat doar o mică
creștere a grupărilor amino terminale și s-a ajuns la concluzia că scăderea dimensiunii moleculare s-a datorat ruperii
legăturilor -N-C. Colagenul iradiat în formă uscată prezintă
o deteriorare structurală mai mare decât cea iradiată în
prezența apei, atunci când a fost examinată la microscopul
electronic folosind tehnici negative de colorare. Colagenul
reticulat, în mod normal rezistent atât la elastaza cât și la
colagenaza bacteriana, a devenit sensibil după diferite doze
de radiații, cu diferențe marcate de diferenta in comportament dintre exemplarele iradiate umede și uscate. Colagenul
reticulat prezintă o modificare mai mică decât colagenul nativ. Solubilitatile in substanțe alcaline, în acid acetic rece și
apă caldă au fost toate scăzute după iradierea colagenului în
stare umedă și crescute după iradierea în stare uscată. S-a
ajuns la concluzia că iradierea gamma a colagenului în stare
uscată are ca rezultat scindarea lanțurilor polipeptidice și că,
în prezența apei, aceasta este însoțită de formarea de legături
intermoleculare. Aceste procese par a fi însoțite de modificări
în configurația lanțurilor polipeptidice. Deoarece nu s-au observat diferențe marcante în compoziția aminoacizilor între
colagenul iradiat și proba control (tendon), nu se poate atribui iradierii gamma niciunul dintre efectele observate ca fiind
deteriorarea vreunui aminoacid individual sau grup de aminoacizi.
• Gelul de colagen, obținut direct din soluția acidă de colagen
și iradiere γ, prezintă o stare diferită de asamblare moleculară fără a forma microfibrilele din gelul normal, compus din
colagen fibrilar preparat la pH neutru. Analiza aminoacizilor
a arătat că tirozina, fenilalanina și histidina au scăzut prin iradierea gelului neutru. Deasemenea, în cazul gelului acid, cei
trei aminoacizi și metionina au scăzut, aceștia reprezentând
punctele de legătură încrucișate între subunitățile de colagen
în timpul iradierii γ.
• Hidrogelul din gelatină (derivat al colagenui cu masă moleculară mică) poate fi preparată destul de ușor prin iradierea
unei soluții apoase de 3% gelatină în baloane închise după
eliminarea aerului. Analiza fracționării de masă a arătat că
hidrogelul din gelatină este capabil să încorporeze toată apa
disponibilă și poate fi preparat la doză mică de radiații, însă
acest tip de hidrogel se caracterizează prin proprietăți mecanice relativ slabe. Pe de altă parte, utilizarea unei doze mai
mari de radiații duce la prepararea hidrogelului de gelatină cu
proprietăți mecanice mult mai bune, dar în astfel de cazuri,
gelul are și o densitate de reticulare ridicată, legaturile fiindatât de strâns interconectate încât o parte din apa disponibilă
este scoasă afară și neîncorporată în gelatina hidrogel.
• Formarea reticularilor și scindarilor moleculare par a fi mecanismul principal de remodelare a colagenului, numărul
noilor legături apărute depinzând de doza de radiație.
Schimbările care au fost observate in cazul colagenului au
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aratat o remodelare completă abia dupa aproximativ o luna
de la iradiere. Aceste rezultate pot fi exploatate și prin prisma prevenirii fibrozei, care este un efect obișnuit de toxicitate tardivă cauzată de radioterapie care rezultă din sinteza
excesivă a colagenului în urma unei iradieri.
• La 10 kGy, în timp ce eficiența radiației raportată la o doză
scăzută pentru sterilizarea completă a unui material este
discutabilă, mai puține daune au fost provocate catenei peptidice de colagen. Totodată, deasupra unei astfel de doze, au
fost raportate deteriorări atât în colagen ca atare, cât și în
colagenul reticulat în matricea țesutului. Studiul de digestie
enzimatica a arătat că materialul expus la o doză foarte mare
de radiații a rezistat degradării prin enzime proteolitice. Cu
toate acestea, analiza masei moleculare a arătat un număr
semnificativ de legături peptidice fiind scindate de radiații,
ceea ce ar putea provoca schimbări considerabile pe termen
lung în ceea ce privește caracteristicile materialului. Prin urmare, țesuturile expuse la doze mari de radiație γ trebuie testate pentru modificări funcționale pe termen lung.
• Scindarea unei legături peptidice într-o moleculă de colagen
slăbește structura elicoidala și permite o degradare enzimatica mai rapidă a întregii molecule. În cazul în care reticularile
pot apărea foarte aproape de locurile de scindare, integritatea helixului poate fi păstrată. Acest lucru poate fi valabil
chiar și la o doză foarte mare de radiație (75 kGy).
Tipuri de analize care pot fi utilizate pentru analiza gelurilor de
colagen disponibile în departamentul IRASM:
• Caracterizarea compoziției și structurii moleculare prin spectroscopie vibraționala FTIR si FT-Raman;
• Caracterizarea structurii macromoleculare prin analiza
termică (TG&DSC);
• Caracterizarea compoziției si impurităților elementale prin
ICP-MS;
• SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis) pentru separarea proteinelor pe baza masei moleculare.
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Metode adecvate de analiză in vitro a citotoxicității în evaluarea
biocompatibilității
Testarea biocompatibilitatii dispozitivelor medicale este
utilizată pentru a evalua riscul de a produce efecte adverse în contact cu organismul uman. Evaluarea biologică ar trebui să țină cont
de natură și de mobilitatea constituenților chimici ai materialelor
utilizate pentru fabricarea dispozitivului și de alte informații, cum
ar fi alte încercări neclinice, studii clinice sau experiență ulterioară
punerii pe piață. În conformitate cu standardele de reglementare
în vigoare, se recomandă o serie de teste pentru a determina dacă
dispozitivul este biocompatibil. Alegerea testelor trebuie să se bazeze pe aplicațiile finale și să țină cont de toate riscurile biologice
potențial cunoscute. Citotoxicitatea in vitro, un element cheie al
standardelor de baza, este un “endpoint” solicitat pentru toate tipurile de dispozitive medicale. În testarea citotoxicitatii se folosesc
modele celulare in vitro pentru determinarea creșterii, proliferării
sau morfologiei celulare în urma expunerii la un material de testat
sau la un extract al acestuia. Astfel, testul de citotoxicitate este un
mijloc rapid, standardizat, sensibil și ieftin în a stabili dacă un material este dăunător sau conține substanțe cu potențial toxic [1].
Există metode calitative și metode cantitative de testare a
citotoxicitatii (Tabel 1).
Material de
incercat

Teste calitative

Teste cantitative

Extract solid

Difuzie in agar

MTT/XTT
NR
Formarea de colonii

Solid

Contact Indirect (pe strat Formarea de colonii
de agar)
Contact Direct

Lichid

Testul elutiei (MEM)
Difuzie in agar
Contact Direct

MTT/XTT
NR
Formarea de colonii

Tabel 1. Teste de citotoxicitate utilizate în studiile conforme cu
reglementările în vigoare în domeniul dispozitivelor medicale.
[Xuemei Liu & colab., 2018].

Se cunosc trei metode calitative (metoda elutiei,
metoda difuziei în agar și metoda contact direct - Tabel 2) și
trei metode cantitative [MTT / XTT, Neutral Red (NR) și testul formării de colonii - Tabel 3] care sunt specificate în
reglementările în vigoare (ISO 10993–5, 2009) și care folosesc culturi celulare pentru testarea dispozitivelor medicale
[2]. Fiecare metodă de citotoxicitate validată are o metodologie diferită (cum ar fi prepararea probei de testat și condițiile
de testare) și un criteriu de acceptare diferit, aspecte care ar
putea influența selectarea unui anume test. Mai mult, fiecare
metodă folosește protocoale standard, generează date comparabile între materialele de testat și permite o evaluare rapidă
astfel încât materialele sau substanțele potențial toxice să
poată fi identificate înainte de testarea in vivo [3].
În testele calitative, citotoxicitatea biomaterialelor noi
poate fi determinată prin examinarea modificărilor morfologice
ale celulelor după expunerea pe termen scurt sau termen lung. În
prezența materialelor citotoxice, liniile celulare aderente se pot
desprinde, își pot varia dimensiunile, au o scădere a densității
culturii (scăderea confluenței) și pot experimenta condensarea cromatinei nucleare datorită apoptozei sau lizei celulare.
Metodele de testare calitative includ testul extractului, contact
direct și difuzie în agar pentru evaluarea creșterii celulare, morfologiei celulare și proliferării. Metoda de expunere la extract
se aplică la o mare varietate de dispozitive medicale pentru a
detecta toxinele extrase de pe suprafețele expuse. În schimb,
metoda contactului direct este foarte sensibilă și capabilă să detecteze o citotoxicitate slabă [4].
Noile reglementări privind biocompatibilitatea dispozitivelor susțin că testele calitative de citotoxicitate sunt
adecvate pentru screening, dar că evaluarea cantitativă este
preferabilă.

Test

Elutie

Difuzie in agar

Contact Direct

Linie celulara

L929

L929

L929

Tip de celule

Celule fibroblastice de
soarece

Celule fibroblastice de soarece

Celule fibroblastice de soarece

FBS

5% sau 10%

5%

5%

Caracteristica
celulara

Aderenta

Aderenta

Aderenta

Timp tratament

24 sau 48 ore

24 ore

24 sau 48 ore

Parametru masurat

Citotoxicitate

Citotoxicitate

Citotoxicitate

Mecanismul urmarit

Integritate membranara
(tripan)

Integritate lizozomala (NR)

Integritate membranara (tripan)

Substanta de testat

Extract sau obiect de
incercat

Extract sau obiect de incercat

Obiect de incercat

Avantaje

Timp de raspuns rapid

Timp de raspuns rapid

Timp de raspuns rapid

Dezavantaje

Subiectiv (ar putea
depinde de analist)

Substantele care ar putea migra
din material nu migreaza prin agar;
expunerea celulelor nu este completa

Celulele in contact direct sunt mai susceptibile
la vatamari mecanice datorate acoperirii cu
material

Tabel 2. Metode calitative pentru testarea citotoxicității [Xuemei Liu & colab., 2018]

Metodele cantitative pentru determinarea funcționalității celulare (MTT și NR) au multe avantaje față de tehnicile calitative
care vizează morfologia celulară, în primul rând că sunt mai
puțin influențate de interpretări greșite ale analistului. Chiar
dacă testele cantitative de citotoxicitate ar putea crește sensibilitatea generală și sunt preferate de către unele autorități de
reglementare, trebuie luate în considerare și testele in vivo pen-
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tru a controla citotoxicitatea fals pozitivă sau fals negativă. În
multe cazuri concentrațiile de expunere utilizate pentru citotoxicitatea in vitro au o relevanță redusă pentru concentrațiile
maxime realizate in vivo [5]. De asemenea, condițiile experimentale de testare a citotoxicitatii trebuie să fie relevante pentru situația in vivo (de exemplu, timpul de expunere trebuie stabilit cu atenție).

Teste

MTT/XTT

Neutral Red

Formare de colonii

Linie celulara

L929

3T3

V79

Tip de celule

Celule fibroblastice de soarece

Celule fibroblastice embrionare
de soarece

Celule pulmonare de hamster
chinezesc

FBS

10%

5%

10% (direct) sau 5% (extract)

Caracteristica
celulara

Aderenta

Aderenta

Aderenta

Timp tratament

24 ore

24 ore

6-7 zile

Parametru
masurat

Citotoxicitate

Citotoxicitate

Crestere celulara

Mecanismul
testat

Functia mitocondriala

Integritate lizozomala

Crestere celulara

Aparat

Cititor de placi

Cititor de placi

Numarare manuala folosind
microscopul

Substanta de
testat

Extract

Extract

Contact direct si extract

Avantaje

Capacitate de analiza ridicata

Capacitate de analiza ridicata

Masoara cresterea celulara

Dezavantaje

Substantele testate care produc
interferente cu lantul respirator
ar putea afecta formarea
cristalelor de formazan

Substantele testate care
declanseaza umflarea lizozomilor
ar putea subevalua citotoxicitatea

Procedura laborioasa; celulele
aderente pot sa nu creasca pe
suprafata dispozitivului medical

Criteriul
metodei

Daca viabilitatea este redusa
la valori mai mici de 70%,
materialul testat are potential
citotoxic.

Daca viabilitatea este redusa la
Materialul de testat este considerat
valori mai mici de 70%, materialul citotoxic atunci cand rata de formare
testat are potential citotoxic.
a coloniilor pentru solutia test 100%
prezinta o scadere sub 30%

Tabel 3. Metode cantitative pentru testarea citotoxicității. [Xuemei Liu & colab., 2018]
Alegerea și interpretarea testelor de citotoxicitate utilizate sunt critice pentru analiza rezultatelor și predicția succesului sau eșecului unui dispozitiv. Metodele prezentate în tabelele de mai sus oferă o orientare generală cu privire la selecția
metodelor de citotoxicitate în vederea prezentării acestora către
autoritățile de reglementare.
Deși nu apar în standardele din domeniu, unele
modificări ale condițiilor de testare (spălarea dispozitivului
înainte de testare, timpul de expunere, perioada de recuperare
etc) ar putea oferi indicii asupra relevanței oricăror modificări
în citotoxicitate. Prin urmare, condițiile de testare ar trebui
să fie mai flexibile și corelate cu cele clinice. Orice efect
citotoxic trebuie luat în considerare. Cu toate acestea, efectul
este doar o indicație de potențial citotoxic specific pentru
un organ sau țesut și, luându-se ca baza exclusiv datele de
citotoxicitate, nu trebuie automat presupus că dispozitivul este
inadecvat pentru o aplicație clinică.
.
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Validarea sistemelor computerizate utilizate în activitățile
reglementate de GMP
Un sistem computerizat este un set de componente
hardware și software ce îndeplinesc împreuna anumite funcționalități. În cazul în care sistemul computerizat participa activ
la îndeplinirea unei activități reglementată de BPF aplicația
suport trebuie supusă procesului de validare iar infrastructura IT
implicată trebuie să fie de asemenea calificată.
Validarea unui sistem computerizat reprezintă un proces documentat de asigurare că acesta face exact ceea ce este
conceput să facă într-o manieră consistentă și reproductibilă.
Există o diferență între procesul de verificare și cel de validare.
Verificarea unui sistem computerizat se referă corectitudinea cu
care este realizat sistemul conform specificației solicitate, pe cât
timp validarea se referă la capacitatea sistemului computerizat
de a satisface nevoile procesului.
În principal validarea sistemului computerizat trebuie
să îndeplinească structura unei validări de echipament sau
proces. Schematic, poate fi reprezentată astfel:

Scopul este acela că atunci când un sistem computerizat
înlocuiește o operație manuală acesta nu trebuie să genereze o scădere a calității produsului urmărit, a controlului procesului sau a asigurării calității. De asemenea, utilizarea unui sistem computerizat în
procesul de fabricație nu trebuie să genereze un risc suplimentar.
În cadrul fazei de proiectare a sistemului trebuie avută
atenție deosebită asupra unor factori critici. Utilizatorii sistemului trebuie să se asigure că sistemul ce urmează a fi utilizat a fost
conceput și dezvoltat în acord cu un sistem de management al calității. În cadrul validării, documentația aferentă trebuie să includă
înregistrări de control al schimbărilor și rapoarte ale oricăror deviații observate în cadrul procesului de validare. Sistemele făcute la
comandă sau personalizate trebuie validate după un proces care
asigura evaluarea formală, raportarea calității și a performanțelor
pentru întreaga perioada de viață a sistemului astfel construit.
Validarea unor sisteme critice trebuie să prezinte
o descriere actualizată a sistemului unde să se regăsească
informații detaliate despre: amplasarea fizică și logică, fluxurile
de date, interferențele cu alte sisteme sau procese, orice
hardware și software necesar precum și măsurile de securitate
aplicate. La transferul în alt sistem sau format, validarea trebuie
să demonstreze că datele respective nu au fost alterate în timpul
migrării atât din punct de vedere al valorii cât și a sensului lor.

Sistemele ce schimbă date electronice cu alte sisteme
trebuie să includă verificări interne în ceea ce privește introducerea și procesarea corectă a datelor. De asemenea trebuie să existe
o verificare suplimentară a acurateței datelor în cazul acelor date
introduse manual. Aceste date stocate trebuie să fie verificate în
ceea ce privește accesibilitatea, lizibilitatea și acuratețea.
Accesul la aceste date trebuie să fie asigurat pe toată
perioada de păstrare a acestora, ele trebuie să fie securizate împotriva deteriorării atât prin mijloace fizice cât și electronice. Este
obligatorie realizarea de salvări regulate ale datelor relevante,
integritatea și acuratețea lor precum și posibilitatea de restabilire a acestora trebuie să fie avută în vedere în cadrul procesului
de validare. Un sistem computerizat utilizat în cadrul unei activități reglementată de GMP trebuie să asigure funcția de „audit
trails” ce va înregistra toate schimbările, modificările, ștergerile,
precum și datele de acces ale utilizatorilor. Datele generate de
funcția sus menționata trebuie să fie generate într-un format intangibil și incoruptibil. Se impune o evaluare periodică a acestor
sisteme computerizate pentru a confirma că starea validată este
încă în acord cu GMP. Aceste evaluări trebuie să includă după
caz, incidentele, problemele, deviațiile, istoricul actualizărilor,
performanța, acuratețea securitatea și rapoarte referitoare la
statutul validării.
Securitatea sistemului trebuie realizată atât prin controale fizice cât și logice pentru a restricționa accesul doar pentru persoanele autorizate. Restricționarea accesului se poate realiza prin
diferite metode: chei , carduri de acces, coduri personale cu parole,
date biometrice chiar și restricționarea fizică a persoanelor neautorizate în zona echipamentului sau în cea de stocare a datelor.
Orice schimbare, creare sau anulare a autorizațiilor de acces trebuie să fie înregistrată, sistemul de management al datelor
și documentelor trebuie să aibă posibilitatea de a înregistra identitatea operatorilor ce fac modificări (introduc, schimbă, confirmă/
șterg informații) în sistem. Pentru continuitatea activității, în cazul
sistemelor computerizate ce susțin procese critice, trebuie să existe
obligatoriu sisteme manuale sau alternative de funcționare și continuare a proceselor în cazul unui eșec al sistemului principal.
Validarea sistemelor computerizate implicate în procese reglementate GMP este esențială și obligatorie. Constă în
numeroase teste și verificări (IQ, OQ, PQ) care trebuie să corespundă în tocmai specificațiilor generale stabilite la începutul
procesului de design și implementare a sistemului.
Bibliografie
• https://validationcenter.com/computer-system-validation-how-to/
• EU GMP Annex 11 – Computerized systems
• 21 CFR Part 11; Electronic Records; Electronic Signatures,
Validation
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Eficientizarea Marketingului prin Mesaje E-mail
Cu toții ne confruntăm cu primirea zilnică a numeroase mesaje e-mail, dintre care destul de puține sunt ca urmare a solicitării noastre sau primite în cadrul relațiilor de serviciu, ci sunt mesaje nedorite, primite nesolicitat ca urmare a
unor “subscrieri făcute cu sau fără acordul nostru”. Pentru acestea trebuie să urmărim fie ștergerea mesajului, fie blocarea
emitentului (dacă nu îl recunoaștem) sau accesarea link-ului de
eliminare din abonare, cu mențiunea că această opțiune trebuie făcută cu grijă, pentru că de multe ori link-ul ne poate induce în eroare și trimite spre un site periculos. Indiciile principale sunt:
• adresa emitatorului, care desi poate imita uneori una cunoscuta, arata de cele mai multe ori clar ca este un spam;
• la C.C. apare “undisclosed recipients”.
În același timp, suntem preocupați că mesajele transmise de noi partenerilor (așa numitul “e-mail marketing”) să
fie bine țintite și să fie citite, trezind interesul celor cărora le
adresăm. În cele ce urmează, prezentăm câteva cerințe privind
intocmirea mesajelor pentru a ținti destinatarii noștri folosind
“Marketingul prin mesaje e-mail” [1].
1. Evitați trimiterea excesivă (over-sending)
Deși partenerii noștri cunosc în general profilul și activitaea
noastră, nu vor să fie bombardați cu mesajele noastre în fiecare ora. Această este una dintre erorile principale ale Marketingului prin E-mail. Ea poate fi corectată prin monitorizarea
răspunsurilor primite și fixarea, în funcție de răspunsuri, pe baza
activității mai intense a partenerilor, a zilei și/sau orei de transmitere a mesajelor noastre particularizate.
2. Creați în câmpul ”Subiect”un titlu cât mai creativ și interesant
Felul în care completăm acest câmp este esențial în trezirea interesului cititorului și face diferența între deschidere în “Inbox”
sau ștergerea mesajului nostru și trimiterea acestuia în “Trash”.
Punându-ne în “pielea” celui căruia îi adresăm mesajul, putem,
ca în loc să scriem, de exemplu: “Informație lunară privind rezultatele IRASM”, să scriem: “Prezentarea făcută la întâlnirea IRASM
cu firma X și stabilirea coordonatelor colaborării viitoare”. Cel
de-al doilea titlu va fi cu siguranță preferat.
3.

Alegerea între “Content Writing” și “Creative Writing” în
compunerea textului [2]
Diferența între acestea este esențială: prima se referă la o formă
de scriere online folosită la promovarea unui anumit produs,
fiind scrisă în mod profesional conform profilului și solicitării
clientului. Cea de-a doua este o formă de exprimare a ideilor și emoțiilor autorului folosind platforme de comunicare și
modalități noi de promovare (Facebook, LinkedIn, bloguri etc).
În cazul nostru, este clar că vom prefera “Content writing”, deși
este util să analizăm și înființarea unor pagini pe primele două
platforme de mai sus.
Alex Sixt, “How to Make Your Marketing Emails More Effective”,
https://www.entrepreneur.com/article/352244, 23 iunie 2020
[2]
https://spacebar.in/5-differences-between-creative-writing-and-content-writing/
[1]

4. Folosirea constantă a aceluiași “design” al mesajului
Chiar dacă, prin sistemul de e-mail al IFIN-HH (Squirrel Mail), suntem obișnuiți să trimitem mesaje simple, cu caractere standard
tip “Courier”, trebuie să analizăm că în file-urile atașate să folosim o gamă variată de fonturi, fotografii, figuri și diagrame, inclusiv template-uri care să captiveze interesul partenerilor noștri.
5. Mesaje concise
Dacă, în momentul când primim poșta, avem un număr mare
de mesaje, iar deschizând unul dintre ele, constatăm că este extrem de lung, cel mai probabil, în loc să îl citim, îl ștergem. Deci,
o caracteristică esențială a Marketingului prin E-mail este transmiterea unor mesje cât mai concise și explicite.
6. Arătăm aprecierea față de partener
Cu toții dorim să fim tratați cu respect și considerație în mesajele primate, iar acest lucru trebuie să constituie principala
noastră preocupare la alcătuirea mesajelor către parteneri,
atât cu cei cu care avem legături stabilite, cât și cu cei pe care ii
contactăm prima dată în cercetarea noastră de piață pentru un
proiect în derulare.
7. Oferirea de discounturi
Deși mesajele noastre nu oferă în general reduceri de prețuri,
putem în anumite condiții să oferim avantaje suplimentare
partenerilor noștri, de exemplu unele testări demonstrative, sau
în cadrul activităților de diseminare, predarea de suveniruri, vizite
focusate ale infrastructurii și acces la experimente pe acestea etc.
8. Asigurarea unui caracter interactiv
Folosirea frecventă a sondajelor de opinii, a chestionarelor
sau formelor de rating a mesajelor noastre este o componentă
importantă a Marketingului prin E-mail, contribuind la crearea
unei interacțiuni cu partenerii noștri și la clarificarea eventualelor nelămuriri a acestora și apropierea pozițiilor în cadrul negocierilor viitoare.
9. Monitorizarea activității
Aceasta este o componentă principală a Marketingului prin Email și constă în esență în “ascultarea” și analizarea răspunsurilor
primare, în vederea alegerii strategiei de comunicare celei mai
potrivite, în vederea atingerii scopurilor noastre de a ne face
cunoscuți și de a aborda proiectele viitoare sau în derulare.
Acestea sunt câteva dintre elementele pe care trebuie să le
avem în vedere în comunicările noastre viitoare.

Dan Enache, șef Departament Centrul de Transfer Tehnologic
și Marketing din IFIN-HH, e-mail: dan.enache@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro
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