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Caracterizarea microbiologică a produsului:

Aplicații ale iradierilor tehnologice:

Indiferent de calea de administrare sau aplicare (orala,
inhalatorie, dermica etc.), aproape toate produsele folosite de om in
hrana si tratament (alimente, suplimente alimentare, medicamente,
dispozitive medicale) necesita analiza microbiologica. Cu exceptia celor
sterile (ex. injectabile, implantabile, oculare ect.), toate celelalte au o
flora microbiana permisa, in anumite limite. Limitele difera foarte mult
de la o categorie de produse la alta, in functie de modul de administrare
si doza recomandata si sunt specificate in documentele de referinta.
Inainte de a discuta despre tipurile de contaminare microbiana
si cum poate ea afecta produsul sau utilizatorul, trebuie mentionat ca
prezenta microorganismelor in produsele pe care le consumam este
normala. Ele provin fie din materia prima (majoritatea), fie din mediul
de fabricatie. Bacteriile si ciupercile microscopice ne inconjoara in orice
mediu si sunt prezente in toate cavitatile deschise ale corpului, alcatuind
microbiota organismului nostru. Ba mai mult, nu am putea trai fara ele.
Si atunci de ce le mai analizam?
Ca in toate problemele de biologie, situatia nu este niciodata
alba sau neagra. Raspunsul sta in nuanta de gri, adica in echilibru: balanta
intre bacteriile benefice organismului si cele nocive. Care balanta, nici ea
nu este universala pentru specia umana in general, ci are fine nuante in
functie de varsta, sex, stare de sanatate, stil de viata etc.
Si atunci, ce anume analizam?
Ca regula, se efectueaza in primul rand analizele specificate
de documentele de referinta. In afara acestora, producatorii isi pot
caracteriza si suplimentar produsele, efectuand teste care, fie pun in
evidenta o anumita calitate a produsului, fie tin sub control o anumita
etapa sensibila din proces. Referentialele impun limite care sa garanteze
absenta situatiilor periculose, care ar pune viata in pericol sau ar agrava
starea de sanatate a unor pacienti/consumatori cu diferite afectiuni.
Asadar, avem doua categorii de limite de contaminare
microbiana: cantitative (“cate?”- cu rezultatul: numar microorganisme
in x grame sau ml de produs) si calitative (“de care?” – cu rezultatul:
“microorganismul X” este present sau absent in y grame sau ml de produs).

Cealalta categorie este cea a analizelor calitative de
contaminare microbiana (“de care germeni”?). Nici aici solutia analitica
nu este exhaustiva. Exprimarea “identificarea germenilor patogeni”,
frecvent intalnita, poate induce in eroare, caci lasa sa se inteleaga ca se
efectueaza o analiza sau un set de analize care evidentiaza toti germenii
patogeni la om si ca, daca am efectuat acele analize si rezultatul este bun,
atunci nimic, dar absolut niciun microorganism de acolo nu ne poate face
rau.Or, o astfel de analiza sau set de analize nu exista in niciun document
de referinta; nu putem surprinde toate microorganismele patogene, cu
atat mai mult cu cat multe din ele sunt, de fapt, conditionat patogene,
adica au potential de a deveni patogene in anumite conditii medicale
(ex. boli sau terapii care slabesc imunitatea). Aceasta deoarece, in
esenta, exprimarea “microorganisme patgene” trimite, de fapt, in primul
rand, la relatia cu gazda pe care urmeaza sa o imbolnaveasca respectivul
microorganism (“patogene pentru …”) si nu la metoda analitica.
In selectarea analizelor si metodelor ce trebuie efectuate
pentru fiecare categorie de produse in parte, documentele de referinta
au facut, de fapt, un compromis acceptabil intre costul general al acelei
analize si informativitatea rezultatelor. Cu alte cuvinte, se testeaza, de
exemplu, Bacillus cereus din lapte, pentru ca acolo exista o sansa mare
sa traiasca, pentru ca deterioreaza calitatea produsului si pentru ca
poate deveni patogen, insa nu testam prezenta acestei bacterii si in
ceaiuri (plante uscate), de exemplu, unde este putin probabil sa-l gasim
sau exista in cantitati neinsemnate si nu risca sa se inmulteasca exagerat.
Se testeaza prezenta bacteriei Escherichia coli in medicamentele cu
administrare orala, nu atat din cauza potentialului sau patogen (nu
toate tulpinile sunt patogene si, pe deasupra, specia colonizeaza in
mod normal intestinului gros, facand parte din flora comensala), ci, mai
degraba, absenta ei este indicator al “curateniei” respectivului produs, al
pastrarii igienei in timpul fabricatiei.
In cele ce urmeaza, ne vom referi doar la analizele specificate
in Farmacopeea Europeana, pentru care Laboratorul de Microbiologie
IRASM este competent.

Radiația gamma (γ) este radiație ionizantă ai cărei fotoni au
energie suficientă pentru a indeparta un electron dintr-un atom sau o
molecula, ionizandu-le. Efectele radiației γ sunt direct proporționale
cu numărul și energia fotonilor care penetrează proba supusă iradierii
și invers proporționale cu pătratul distanței dintre sursa de radiații și
proba de iradiat [1].
Iradierea are aplicatii în diferite domenii, precum industria
polimerilor, a cauciucului natural, semiconductorilor, medicină,
industria farmaceutică, industria alimentară, dar și în decontaminarea
obiectelor de patrimoniu, protecția mediului prin decontaminarea
apelor menajere [2-8].
În centrele de iradiere, cu scopuri industriale sau de cercetare,
sursele γ sunt reprezentate de izotopul radioactiv al cesiului (137Cs) sau de
izotopul radioactiv al cobaltului (60Co) [2, 8]. Izotopul 60Co se obține în
reactoare nucleare, unde metalul, 59Co, este iradiat cu neutroni rapizi
conform ecuației: 27Co59 + 0n1
Co60
27
60
Nucleul de Co rezultat este instabil si se dezintegrează,
emițând fotoni γ, cu energii de 1.17 MeV și 1.33 MeV, (Fig. 1). Timpul
de înjumătățire (T1/2) al izotopului 60Co este de 5.27 ani [1].

Semnificatia rezultatelor

Domenii de aplicare

Virusuri

Analiza cantitativa a contaminarii microbiene (“cate?”) se
regaseste sub diferite denumiri, in functie de domeniul/subdomeniul
in care se aplica. De exemplu, dupa mai multe ajunstari, actualmente,
Farmacopeea o denumeste: “Total aerobi mezofili” (“Total aerobic
microbial count”- TAMC), in timp ce, in standardul ISO 11137-2:2013
“Sterilization of health care products — Radiation”, o regasim ca
“Incarcatura microbiana” (“Bioburden” ori “Microbial load”), iar in
standardele alimentare ca Numar Total de Germeni (NTG).
Desi, principial, analiza cantitativa vizeaza cam acelasi lucru
(numarul total de microorganisme din acel produs), denumirea si
domeniul de aplicare pot impune nuante in metoda de analiza (diferite
medii de cultura, diferite temperaturi de incubare etc.), in functie de
tipul produsului analizat.
Este important de stiut ca, indiferent de metoda si referential,
niciuna din aceste analize nu este exhaustiva, adica nu va evidentia
absolut toate microorganismele vii din acel produs. Aceasta din cauza
multor limitari care tin atat de conditiile de cultura in ansamblul lor (ex.
nu exista un mediu de cultura, pH, temperatura, durata de incubare, etc.
universale, optime pentru toate microorganismele), dar si de relatiile
dintre microorganisme (ex. unele au proprietati inhibitorii si nu vor
permite dezvoltarea altora). Cu toate acestea, microbiologia a progresat
suficient de mult incat sa orienteze si sa perfectioneze cate o metoda
analitica pentru fiecare grup de produse. Spre exemplu, metodele
recomandate de Farmacopee pentru determinarea contaminarii
microbiene au o adresabilitate larga: toate produsele farmaceutice
nesterile au in specificatie cel putin un parametru cantitativ ori calitativ,
obligatoriu. Microorganismele evidentiate prin aceste metode sunt cele
comune, omniprezente, fara pretentii deosebite de cultivare.

In cadrul proiectului GammaPlus, Laboratorul de Microbiologie
IRASM poate sprijini intreprinderile prin elaborarea de studii complexe pentru
dezvoltarea de produse noi si imbunatatirea celor actuale:
• etapa de caracterizare a produsului si de redactare a specificatiei
acestuia (stabilirea limitelor – conform documentului de referinta si a
altor aspect particulare ale procesului)
• cercetare-dezvoltare pentru rafinarea / optimizarea metodelor de
productie – ex. compozitia chimica, stabilirea necesitatii includerii unei
etape de decontaminare, stabilirea dozei necesare.
• validarea procesului de sterilizare prin iradiere si auditul periodic al dozei
Pentru produsele sterile, obtinute in urma unui proces de
sterilizare finala prin iradiere gamma, standardul ISO 11137 prevede
validarea procesului de sterilizare si verificarea ulterioara periodica
a dozei de sterilizare validata (auditul dozei). Validarea procesului de
sterilizare necesita analiza contaminarii microbiene de start a produsului.
Rezultatul conditioneaza alegerea metodei de validare si ghideaza
stabilirea dozei de sterilizare. Odata validat procesul, standardul obliga
la monitorizarea periodica a contaminarii microbiene ale produsului,
care atesta pastrarea caracteristicilor sale initiale, practic, stabilitatea
procesului validat.
Pentru oferta detaliata a analizelor si matricilor pentru care
Laboratorul de microbiologie IRASM este competent, va rugam sa
consultati site-ul proiectului: http://www.nipne.ro/gammaplus/ sau sa
ne contactati pe email la: mene@nipne.ro.

Virusurile sunt, in general, mai rezistente la actiunea
radiatiilor ionizante decat celelalte forme de viata. Valorile D10 pornesc
de la 3 kGy [14]. Exista doua explicatii pentru rezistenta lor crescuta.
Prima este dimensiunea lor redusa („e mai greu sa nimeresti un obiect
mic decat unul mare, atunci cand il impusti”); astfel, virusurile mai mici
sunt mai radorezistente decat cele mari. A doua este inactivitatea lor
metabolica: microorganismele cu metabolism propriu, adica incepand
de la bacterii in sus pe scara evolutiei, sunt mai vulnerabile in timpul
diviziunii; spre comparatie, virusurile sunt simple molecule de acizi
nucleici, încapsidate (imbracate intr-o „carcasa” proteica), ele nu
au metabolism propriu si nici nu se divid, ci doar pacalesc gazda sa
multiplice aceasta informatie si sa încapsideze noi molecule.
Pentru ca radiatia sa distruga un virus, aceasta trebuie sa
produca in materialul lor genetic suficiente modificari incat acestea sa
nu poata fi reparate.

Testarea contaminării microbiene

Mihaela ENE, responsabil activitate,Cercetator Stiintific gr. III
microbiolog IRASM, mene@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/

Inactivarea microorganismelor prin iradiere cu radiații ionizante
Radiosensibilitatea microorganismelor este evaluata in
functie de valoarea D10 si este strâns legată de tipul de microorganism,
faza de diviziune în care se află în momentul iradierii, capacitatea sa
de reparare a leziunilor produse de radiații, dar și prezența în mediu a
apei si a unor aditivi.
Bacterii
Bacteriile sunt un grup heterogen din punct de vedere
a radiosensibilitatii. Cele mai sensibile la radiatiile ionizante sunt
micoplasmele, apoi bacteiile Gram negative, avand valori D10 cuprinse
între 29 Gy și 300 Gy, iar cele mai rezistente sunt bacteriile Gram
pozitive, avand D10 cuprins între 180 Gy și ~900 Gy pentru celulele
vegatative și până la 3 kGy pentru formele sporulate [11].
Deinococcus radiodurans și Thermococcus gammatolerance
sunt bacterii extremofile ce prezinta o toleranta crescuta la radiatii
ionizante putand rezista la doze de pana la 30 kGy. Un rol important
in repararea ADN-ului il are proteina RecA (o recombinaza care taie si
inlocuieste segmentele afectate, cu mai mult sau mai putina fidelitate,
in functie de frecventa rupturilor si de lungimea afectata a moleculei).
Procesul se realizeaza cu consum de ATP [17] si este mai eficient la
bacteriile mai radiorezistente.
Fungi
In unele cazuri, diverse produse farmaceutice sau de
ingrijirea sanatatii pot fi contaminate cu fungi. Majoritatea speciilor
de fungi studiate (ex. genurile Aspergillus, Alternaria, Penicillium) au
valori ale D10 de aproximativ 0.4 kGy, valori asemanatoare cu cele
pentru bacterii Gram negative [12]. Exista studii care arata ca fungii
care sintetizeaza cantitati mari de melanina in miceliu prezinta o
toleranta mai mare la stress oxidativ, inclusiv radiatii, molecula fiind
implicata in neutralizarea radicalilor liberi [13][14].

Fig.1. Schema de dezintegrare a 60Co
Schema de dezintegrare și timpul de înjumătățire
influențează debitul de doză, fiind parametri importanți în calcularea
timpului necesar pentru a supune o probă la o anumită doză de radiații.
Pentru organismele vii doza de radiații absorbită se măsoară în Gy
(Gray) [1].
Rezistența microorganismelor la radiații se măsoară prin așanumita doză de reducere zecimală (valoare D10), definită ca doza de
radiații necesară pentru a reduce numărul de microorganisme dintr-o
populație, cu 90% (1 log) [9]. Pentru a calcula D10, este necesară trasarea
curbei de supraviețuire a microorganismului supus iradierii.Curba de
supraviețuire a unui microorganism se trasează supunând porții dintr-o
populatie pură a acelui microorganism la doze incrementale de radiații,
urmat de numararea supravietuitorilor (de obicei prin prin cultivarea
în placă) [10]. În acest fel, sunt considerate vii doar microorganismele
care și-au păstrat capacitatea de a se reproduce (multiplica) după
supunerea la tratamentul cu radiații.
O formula foarte folosita pentru calcularea dozei de reducere
zecimala, D10, este: D10 = Doza de radiații/ log10 (X0-X)[10]
unde X0 reprezintă numărul initial de microorganism viabile si X reprezintă
numărul de microorganisme care au supraviețuit dozei de radiații.
Eficiența sterilizarii cu radiatii ionizante depinde de patru
factori: doză, timp de contact, temperatură și tipul de microorganism
prezent [8].

Efectul radiației γ asupra celulelor vii
Radiatia γ are efecte directe si efecte indirecte asupra
materialului genetic si al proteomului celular (Fig. 2) [15]. Rezultatele
actiunii radiatiei γ asupra celulelor variaza de la aparitia de mutatii
si pana la moartea celulei. Efectul direct al radiatiei asupra ADN
este responsabil doar de o treime din rupturile monocatenare si
dublucatenare aparute in urma iradierii. Majoritatea leziunilor aparute
la nivelul ADN sunt datorate actiunii radicalilor liberi aparuti in urma
interactiunii fotonilor γ cu moleculele de apa. Radicalii liberi sunt
foarte reactivi, au timpi de viata scurti si actioneaza la distanta de
ordinul nanometrilor de locul de formare [8].
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Pe de alta parte insa, urmare a modului sau de actiune, radiatia gamma poate fi folosita la prepararea vaccinurilor, fiind un agent biocid superior
celor chimici, intrucat conserva epitopii de pe suprafata celulei (moleculele care vor declansa reactia imuna in gazda).

Fig. 2. Efectul direct și indirect al radiației γ asupra ADN (http://radiating.oncology.
ox.ac.uk/images/Radiation%20-%20damages%20DNA.png)

O celula poate repara un numar limitat de rupturi dublucatenare (DSB- Double Stranded Brakes). Aceasta capacitate de a repara
aceste leziuni este direct proportionala cu radirezistenta. Astfel, daca
bacteria E.coli poate repara pana la 7 DSB per genom (leziuni produse de
~ 700 Gy), iar D. radiodurans poate repara pana la 120 DSB per genom,
majoritatea celulelor eucariote nu pot supravietui unui numar mai
mare de 5 DSB per genom [16]. Pe langa genom, fotonii γ afecteaza, de
asemenea, proteomul celular (echipamentul enzimatic celular activ).
Paradigma „viu / mort”
Modul de actiune al acestor radiatii, anume preponderent
asupra materialului genetic, contrazice sau interfera cu cateva metode
de analiza consacrate in microbiologie. Semantic, „mort” (în latină
mortem) reprezintă încetarea proceselor vitale la nivelul celulelor. Or,
in urma iradierii, desi, in mod incontestabil, aceste celule sunt moarte
si nu se mai pot multiplica, unele procese celulare continua, probabil
in urma unor reactii intamplatoare, necoordonate, intre moleculele
existente in bagajul metabolic rezidual, din acel moment. Din acest
motiv, microorganismele omorate prin iradiere reusesc sa pacaleasca
unele teste biochimice. De exemplu, microscopia SEM sau coloratia
diferentiala - descrise mai jos.
Studii recente (prin microscopie de baleiaj) au aratat ca celulele
bacteriene omorate cu radiatii ionizante isi pastreaza integritatea membranara
si chiar unele functii metabolice (ex. sinteza de vezicule) – fig. 3 [5].

Fig. 3. Bacteria Salmonella enterica netratata (a) si tratata (b) prin iradiere cu electroni
accelerati, la 2,5 kGy; imagine de microscopie electronica de baleiaj (SEM). Suprafata
celulara este neafectata, identica la bacteriile tratate si cele martor; sagetile indica
prezenta unor vezicule extracelulare, presupus implicate in virulență. [5]

Coloratia diferentiala (viu / mort) este o metoda de evidentiere
a metabolismului celular, care are la baza principiul integritatii membranei
celulare. Metoda poate fi aplicata cu succes atat in microscopia de
fluorescenta cat si in spectrometrie si flow-citometrie. Se coloreaza celulele
bacteriene cu doi fluorofori de dimensiuni diferite, care emit la lungimi de
unda diferite. Unul dintre coloranti, cu molecula mica, patrunde pasiv prin
membrana, legandu-se de materialul genetic (in cazul de fata fluoroforul
care emite in verde). Celalalt fluorofor, care emite in rosu, avand molecula
mai mare, poate patrunde doar prin membrane deteriorate, colorand
doar celulele moarte; astfel, celulele vii apar la microscopul optic ca fiind
colorate in verde, iar cele moarte, in rosu.
Am aplicat aceasta metoda pentru colorarea unor frotiuri
de microscopie de fluorescență pe bacteria Escherichia coli, dupa
tratamentul prin iradiere la o doza letala (5 kGy), contactul cu
isopropanol 70% (biocid chimic), prin comparatie cu controlul netratat
(fig. 4). Viabilitatea celor 3 culturi a fost testata simultan prin cultura in
conditii optime: doar bacteriile netratate au ramas apte de multiplicare,
ambele tratamente (radiatii gamma si isopropanol) producand
moartea bacteriilor. Fenomenul intrigant observat a fost ca, datorita
membranelor celulare pastrate integre in urma iradierii, colorantul cu
molecula mare (rosu) nu reuseste sa patrunda in celula iradiata, astfel
incat bacteriile omorate prin iradiere se coloreaza in verde, similar
celor vii; fenomenul nu apare la tratamentul biocid cu isopropanol. Am
concluzionat astfel, ca metoda coloratiei fluorescente diferentiale nu
este potrivita pentru a pune in evidenta efectul biocid al iradierii sau
pentru a determina radiosensibilitatea unui microorganism.

Fig. 4. Escherichia coli neiradiata (stanga), iradiata la doza letala - 5 kGy (mijloc) si, respectiv, tratata cu izopropanol 70% pentru 1 ora. Desi inapte de multiplicare,
celulele iradiate nu se pot deosebi de cele netratate, intrucat pastreaza un metabolism rezidual; la cele tratate cu isopropanol, aceste urme de metabolism lipsesc.
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Biocompatibilitate/toxicitate
Analiza citotoxicitatii induse de catre materialele cu aplicatii
in realizarea dispozitivelor medicale este una din metodele cele mai
simple si raspandite in evaluarea biocompatibilitatii unui material.
Standardul ISO-10993-1 recomanda analiza citotoxicitatii (ISO-109935) ca test obligatoriu pentru evaluarea biocompatibilitatii oricarui tip
de material implantabil, aplicabil pe tegument sau mucoase, ori care
comunica din exterior cu mediul intern al organismului. Determinarea
citotoxicității prin testele in vitro se desfașoară prin observarea
viabilității și morfologiei celulare după expunerea la agentul analizat
a culturilor de celule L929. Aceste teste standardizate si rapide
reprezintă metode foarte sensibile si puțin costisitoare în a determina
dacă materialele conțin cantități semnificative de extracte dăunătoare
și care ar fi efectul lor asupra componenților celulari.
Acest tip de analize se pot extinde pe o varietate larga de
culturi celulare, reprezentand o modalitate extrem de utilizata in
biologia celulara pentru caracterizarea efectului unui agent extern
(chimic, fizic) asupra metabolismului celular.
Specialistii laboratorului de evaluare a biocompatibilitatii
materialelor (BioEval, parte a proiectului GAMMA+) folosesc in mod
curent acest tip de analize in studierea efectului in vitro a unor agenti
antitumorali (substante chimice, biochimice, nanomateriale). Utilizarea
culturilor celulare tumorale (in locul liniei normale L929) in cadrul
aceluiasi tip de protocol ca cel recomandat de standardul ISO109935 permite evaluarea cu succes a eficientei agentilor antitumorali.

Taxe aferente înregistrării unui brevet de invenție
Functionalizarea nanoparticulelor cu substante citostatice reprezinta
o modalitate noua de administrare a agentilor chimici antitumorali.
Mai exact, legarea moleculelor citostatice pe suprafata unor agenti de
transport (de exemplu, nanoparticule) permite eliberarea controlata a
medicamentului si, in consecinta, o mai buna eficienta in tratament.
Pentru estimarea citotoxicitatii nanoparticulelor functionalizate se
utilizeaza ca referinta si alte standarde specifice care recomanda
metodologii adaptate nanoparticulelor inginerizate (de exemplu,
ASTM E2535). Trebuie subliniat faptul ca, inainte de orice aplicatie
medicala in utilizarea nanomaterialelor, trebuie sa se testeze siguranta
folosirii acestora din punct de vedere al biocompatibilitatii.
In figura 1 sunt prezentate rezultatele obtinute prin
tratamentul celulelor de osteosarcoma MG-63 cu nanoparticule (NPs)
de magnetita (Fe3O4) functionalizate cu Gemcitabina (GEM). Efectul
toxic al conjugatului Fe3O4@GEM asupra celulelor a fost evaluat prin
utilizarea a doua teste in vitro:
1. Testul calitativ de analiza morfologica a integritatii citoscheletului
celular (prin imunofluorescenta utilizand colorarea cu faloidina) - Fig
1 a) si b)
2. Testul cantitativ de determinare a viabilitatii celulelor prin utilizarea
sarurilor de tetrazoliu (MTS) – Fig 1 c).

Proiectul GAMMA+ isi propune sa sprijine intreprinderile,
in special cele din domeniul medico-farmaceutic, sa utilizeze
infrastructura si competentele IRASM pentru dezvoltarea de produse,
tehnologii si servicii inovatoare, ori imbunatatirea celor existente.
In cazul in care intr-un proiect de cercetare aplicativa se
contureaza rezultate care se constituie intr-o noutate in plan stiintific,
trebuie facuta o analiza privind oportunitatea inregistrarii proprietatii
intelectuale nou create intr-un brevet de inventie. Inregistrarea unui
brevet de inventie trebuie facuta anterior publicarii si diseminarii
rezultatelor cercetarii (articole, postere) pentru a asigura protejarea
dreptului de utilizare a acestora.
Depunerea unei cereri de brevet presupune, pe langa proceduri
de editare specifice (uneori greoaie) si plata unor taxe catre OSIM.
In functie de interesul dumneavoastra privind “viteza” de
aprobare a brevetului, aveti o serie de optiuni privind plata diferitelor
taxe pe care le identificati accesand pagina web a Centrului de Transfer
Tehnologic si Marketing a IFIN-HH la: http://www.nipne.ro/cttm/
cercetatori.ro.html faceti click pe “Cum sa se inregistreze un brevet”
si astfel intratipe pagina OSIM: http://www.osim.ro/brevete/Cuminregistrati-o-cerere-de-brevet-la-OSIM.php
La punctul 5 aveti toate lamuririle astfel:
Cuantumul si termenele de plata a taxelor pentru cererile de
brevete se gasesc in Anexa 1 a O.G. nr.41/98 la: http://www.osim.ro/
legislatie/Taxe-proprietate-industriala.pdf
Deosebim 3 tipuri principale de taxe care se platesc cu ocazia
depunerii unei cereri de brevet de inventie:
Taxa de inregistrare:
A. Taxa de inregistrare (pct. 1a, anexa 1) se va achita în max.
3 luni de la data inregistrarii. Aceasta este in general in valoare de 134
lei dar in cazul depunerii de catre un institut de cercetare, se plateste
doar 20% din aceasta suma.
Taxa de publicare în Buletinul Oficial de Proprietate
Industriala (BOPI) al OSIM - sectiunea Inventii, in doua variante:
B.1. Taxa de publicare in “REGIM NORMAL”. Publicarea se
face DUPA 18 luni de la data depozitului - (pct. 2, anexa 1), iar taxa in
valoare de 20% din 223 lei se achita în termen de maxim 6 luni de la
data depozitului.
B.2. Taxa de publicare a cererii de brevet in REGIM DE
URGENTA, INAINTE de 18 luni de la data depozitului (pct. 5a, anexa 1),
se plateste odata cu solicitarea publicarii si este in valoare 445 lei.

Figura 1. Celule tumorale din linia MG-63 (osteosarcom uman): (a) celule netratate (control); (b) celule tratate cu Fe3O4 NPs functionalizate cu GEM; (c) dependenta
viabilitatii celulare de concentratia de agent antitumoral legat la nanoparticule, prezentata comparativ cu viabilitatea celulelor tratate cu NPs nefunctionalizate .
Se remarca o scadere drastica a numarului de celule si modificari morfologice la nivelul citoscheletului celular in urma tratamentului cu Fe3O4@GEM NPs; rosucitoschelet celular, albastru – nucleele celulelor. (R.C. Popescu et al., Molecules 2017, 22, 1080)

Mihai Radu, specialist Biocompatibilitate, mradu@nipne.ro
Diana Savu, specialist Biocompatibilitate, dsavu@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/

Pentru examinare de fond avem de asemenea tot doua variante
de taxe (cand descrierea, revendicarile si desenele nu depasesc 20 de
pagini, iar numarul revendicarilor nu este mai mare de 5):
C.1. Taxa de examinare de fond in REGIM NORMAL la care
procedura se deruleaza în termen de 18 luni de la data platii taxei care
se achita din luna a 4-a pana in luna a 30-a inclusiv - (pct. 3a, anexa 1)
in valoare de 20% din 1.336 lei
C.2. Taxa de examinare de fond in REGIM DE URGENTA cu
luarea hotararii în termen de 18 luni de la data depozitului - (pct. 7a,
anexa 1), iar taxa e achitata în termen de 3 luni de la data depozitului
si este in valoare de 2.226 lei
In functie de interesul dumneavoastra privind urgenta
publicarii si evaluarii pe fond a brevetului puteti folosi varianta cea mai
convenabila.
Sfatul nostru este ca pentru operativitate sa achitati taxa de
inregistrare (26.80 lei) si taxa de publicare in regim de urgenta (445 lei)
urmand ca in termen de 3 luni de la depunerea cererii sa decideti daca
achitati taxa de examinare in regim normal sau de urgenta dar oricum
va trebui sa platiti si taxa de examinare in una dintre variante.

Privind ritmul achitarii taxelor, in pagina OSIM se spune
ca “Taxele legale pentru procedurile pe care le efectuam pot fi
achitate treptat, în timp, în urma unor solicitari scrise ale Serviciului
de examinare preliminara al OSIM si pe masura ce se deruleaza
procedurile de examinare”, solicitari transmise catre reprezentantul
desemnat de solicitant (care in majoritatea cazurilor este de la
Compartimentul Juridic si Resurse Umane).
Centrul de Transfer Tehnologic si Marketing al IFIN-HH
impreuna cu Oficiul Juridic va stau la dispozitie pentru sprijin si
clarificari.

Dan Enache, Responsabil activitate/Seful Compartimentului
de Transfer tehnologic si marketing din IFIN-HH,
dan.enache@nipne.ro
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