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Highlights
Primul an de implementare a proiectului Gamma Plus
Proiectul cu titlul Creșterea competitivității prin
inovare și îmbunătățirea proceselor de fabricație cu iradieri gamma tehnologice (Gamma-Plus) se derulează pe o
perioadă de 5 ani, începând cu data de 27 septembrie 2017
și are o valoare totală de 9.317.250 lei, din care 7.350.000 lei
(79,67%) valoare totală nerambursabilă și a fost câștigat în
competiția POC-A1-A1.2.3-G-2015. Proiectul este cofinanțat
din Fondul European de Dezvoltare Regională “Investiții
pentru viitorul dumneavoastră” prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020 (83,72% din valoarea totală
nerambursabilă), finanțarea de la stat fiind administrată de
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
(16,28% din valoarea totală nerambursabilă).
Gamma Plus și-a propus să sprijine întreprinderile, în special cele din domeniul medico-farmaceutic, să
utilizeze infrastructura și competențele IRASM și ale laboratorului asociat BIOEVAL, din IFIN-HH, pentru dezvoltarea de
produse, tehnologii și servicii inovatoare, ori îmbunătățirea
celor existente, prin optimizarea proceselor de fabricație.
Obiectivele principale ale proiectului sunt:
• Transferul de cunoștințe pentru introducerea iradierilor
tehnologice cu radiații gamma în fluxul de fabricație al produselor medico-farmaceutice
• Dezvoltarea unor produse noi sau îmbunătățite prin utilizarea iradierii cu radiații gamma.
• Creșterea competitivității economice prin introducerea
noului procedeu de fabricație și/sau optimizarea proceselor
existente.
Deși proiectul a fost demarat cu o anumită întârziere (primele activități ale proiectului au fost raportate în luna
decembrie 2017), la un an de la semnarea contractului de
finanțare se pot evidenția o serie de activități de popularizare
a proiectului și de adaptare a ofertei de cercetare (activități de
tip A – pregătire), realizate pentru a atrage întreprinderile în colaborarea cu IFIN-HH.
Website-ul GammaPlus (http://gammaplus.nipne.
ro/) conține informații despre scopul și ofertele proiectului,
infrastructura disponibilă și posibilitățile de colaborare.
Revista electronică de informare (disponibilă pe siteul GammaPlus) a fost înființată în decembrie 2016 și a ajuns
astăzi la nr. 4.
În cuprinsul revistei GammaPlus se regăsesc articole
privind derularea proiectului, evenimentele GammaPlus, elemente din oferta CDI dezvoltată și actualizată și alte informații
pe care membrii echipei GammaPlus le-au considerat necesare pentru a fi aduse la cunoștință potențialilor beneficiari

ai proiectului. Acestă serie de articole va fi continuată, prin
apariții trimestriale, pe toată durata de implementare stabilită
în proiectul GammaPlus.
Primul eveniment tematic GammaPlus a fost realizat
în luna februarie 2017. Simpozionul de lansare a proiectului GAMMA-PLUS “Creșterea competitivității prin inovare și
îmbunătățirea proceselor de fabricație cu iradieri gamma
tehnologice” s-a desfășurat la Măgurele, IFIN-HH – Biblioteca
Națională de Fizică, în data de 24 februarie 2017. Invitația a
fost transmisă la mai mult de 50 companii, partenere în cadrul
proiectului sau potențial interesate, rata de participare fiind
de 72% dintre cei invitați. Programul evenimentului a inclus:
vizită la Centrul de Iradieri Tehnologice din IRASM 4 prezentări
susținute de membrii echipei GammaPlus (prezentarea proiectului, CTTM IFIN-HH și ofertă de servicii de testare pentru certificarea calității produselor, optimizarea proceselor
de fabricație, studii privind biocompatibilitatii materialelor)
și o masă rotundă. Chestionarele colectate de la participanți
au evidențiat, pe lângă o definire clară a domeniului de activitate și a activităților de CDI din cadrul întreprinderii, anumite domenii concrete de interes pentru colaborare în cadrul
proiectului: introducerea sterilizării finale cu radiații, studii de
validare a procesului de fabricație, studiile de caracterizare și
evaluare fizico-chimică, microbiologica și de biocompatibilitate. Feedback-ul colectat de la întreprinderi a fost și va fi utilizat în continuare pentru orientarea activităților proiectului.
La IRASM și BIOEVAL au fost revizuite 5 referențiale
existențe (proceduri tehnice) și a fost întocmit unul nou,
referitoare la serviciile intenționate a fi puse la dispoziția întreprinderilor în derularea proiectului. Până în prezent au fost
întocmite 3 oferte de servicii integrate, care includ activități
de testare în cadrul laboratoarelor IFIN-HH și studii complexe
privind îmbunătățirea unor produse (dispozitive medicale de
clasă III) sau obținerea unor produse noi (vaccinuri). Toate
ofertele GammaPlus sunt disponibile pe pagina web a proiectului (http://gammaplus.nipne.ro/ofertă.html).
Pe parcursul primului an de implementare a pro-iectului au fost realizate 15 întâlniri individuale cu întreprinderi, la
sediul IFIN-HH (IRASM/BIOEVAL) sau la sediul întreprinderii,
inclusiv prin participarea la seminarii științifice interne ale întreprinderii. Acest tip de întâlniri sunt primul pas în evaluarea
nevoilor întreprinderii pentru care poate fi găsită o soluție în
cadrul proiectului GammaPlus.
Rapoartele de valuare a întreprinderii (3 rapoarte finalizate până în prezent) punctează posibilitățile concrete de
colaborare, ce pot sta la baza colaborării prin contracte subsidi-

are proiectului Gamma-Plus. Colaborarea se poate realiza sub
forma a trei tipuri de contracte:
• Contracte de tip B – pentru accesul întreprinderilor la
facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare, băncile
de date și bibliotecile tehnico-științifice ale IFIN-HH, inclusiv
închiriere de spații de lucru, în scopul realizării unor analize,
testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.
• Contracte de tip C – pentru transfer de abilități/competențe
de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării: cercetare
contractuală executată la cererea întreprinderii (cercetare
industrială sau dezvoltare experimentală), detașare de personal
specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere,
cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru
întreprinderi, servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității, furnizate de organizația de cercetare.
• Contracte de tip D – de cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu întreprinderea (cercetare industrială sau
dezvoltare experimentală).
Cea mai mare parte a detaliilor administrative ale
contractelor subsidiare au fost finalizate de către Organismul
de Implementare în lunile martie-iunie 2017, iar începând cu
data de 27 septembrie 2017 sunt primite pentru verificare și
analiză contractele subsidiare aferente activităților de tip B, C și
D din cadrul tipului de proiect G „Parteneriate pentru transfer
de cunoștințe” Acțiunea 1.2.3, notificate de către beneficiari.
Criteriile de selecție a întreprinderilor pentru colaborare în cadrul proiectului GAMMAPLUS sunt publicate
pe website-ul proiectului, iar în perioada următoare echipa

GAMMA-PLUS va întreprinde demersuri pentru încheierea
de astfel de contracte cu întreprinderile eligibile interesate.
Tot în perioada următoare sunt programate două evenimente (participarea la salonul INVENTIKA-ROMEXPO) și cel
de-al doilea eveniment tematic GAMMA-PLUS) la care așteptăm
o participare cât mai largă.
Suntem încă la începutul perioadei de 5 ani a proiectului însă rezultatele obținute până acum ne dau încredere că vom reuși să inițiem parteneriate durabile. Centrul
de Iradieri Tehnologice IRASM are o istorie de 15 ani de colaborare prin contracte directe cu întreprinderi și pro-iecte
de cercetare în parteneriat. Avem întreprinderi partenere cu
care colaborăm de mai mult de 10 ani și ne dorim ca numărul
acesta să crească până la sfârșitul perioadei de implementare
a proiectului GAMMA-PLUS.

Valentin MOISE, Director de Proiect/Specialist Iradieri Tehnologice, Cercetător Științific gr. III, vmoise@nipne.ro
Mihaela ENE, responsabil activitate, Cercetător Științific gr. III,
mene@nipne.ro
Alecsandra IONESCU, Economist, alecsandra.manea@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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Testarea sterilității pentru produse farmaceutice și dispozitive medicale
Testul de sterilitate se efectuează pentru produse sau
preparate care trebuie să fie sterile. Astfel de produse sunt: medicamentele injectabile / perfuzabile, picăturile oftalmice, alte
forme de administrare în contact direct cu fluidele corpului (ex.
spay pentru răni și arsuri) și dispozitivele medicale care intră
în contact cu fluidele corpului (ex. fire de sutura chirurgicală),
inclusiv cele aplicabile pe rană deschisă (ex. plasturi).
Steril vs nesteril
Rezultatul steril demonstrează absența contaminării
microbiene în probă examinată, în condițiile testului. Sterilitatea unui lot nu poate fi garantată doar de rezultatele obținute
de către laboratorul de control și nu este singurul criteriu al
sterilității lotului, ci trebuie concepută în jurul întregului proces de fabricație, ținând cont de: mărimea lotului, planul de
eșantionare, fluxul de fabricație, metodă de sterilizare. De
aceea, clasificarea unui lot drept steril/nesteril cade în sarcina
persoanei calificate a producătorului, care compilează rezultatele testului de sterilitate cu toate datele de mai sus.
Pentru o înțelegere conceptuală mai bună, e bine de
știut și că Testul de Sterilitate, așa cum este el descris în Pharmacopoeia, ca oricare alt test biologic, are limitări tehnice intrinseci: astfel, metoda este concepută să surprindă microorganismele comune, ubicuitare în mediu (apa, aer), cu cerințe
de creștere mici și medii. Testul nu este orientat preferențial
spre patogeni la om și nici nu surprinde microorganismele
pretențioase în cultură (ex. care ar necesita adaos de anumite vitamine, factori de creștere etc.). De asemenea, testul
surprinde doar microorganismele vii la momentul testării și
nu oferă informații despre contaminarea anterioară. Această
observație este importantă îndeosebi în cazul contaminării cu
bacterii gram negative care, deși pot fi distruse cu ușurință,
conducând la rezultatul „Steril”, vor lasă în urmă o cantitate
mare de endotoxine, ce vor apărea mai departe la testul specific (de determinare a endotoxinelor bacteriene), și el obligatoriu la această categorie de produse.
Testarea sterilității produselor farmeceutice este
reglementată de European Pharmacopoeia, Cap. 2.6.1 Sterility. Dacă, la alte țeste microbiologice, documentul acceptă și
metode alternative celor pe bază de cultură, la Testul de Sterilitate, metoda prin cultivare este singura acceptată deocamdată.
În cazul produselor preparate sau prelucrate aseptic aseptic, dovezile fizice și biologice care arată o funcționare
corectă a procesului în ansamblu (process control), sunt cel
puțin la fel de importante ca testul de sterilitate în sine.

Testul de sterilitate în validarea procesului de sterilizare prin iradiere

Metodologia generală de testare

Iradierea, ca metodă de sterilizare, fiind un proces
parametric înalt reproductibil, sterilitatea finală nu se testează
lot de lot, ci este garantată prin validarea procesului de sterilizare. În cazul dispozitivelor medicale sterilizate prin iradiere în
ambalajul final, domeniul este atent reglementat de standardul
ISO 11137-2 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Stabilirea dozei
de sterilizare.
Inactivarea unei populații de microorganisme
prin metode fizice și chimice este descrisă de o scădere
exponențială a numărului de microorganisme, ceea ce însemna
că există întotdeauna o probabilitate ca un microorganism să
supraviețuiască. Pentru un anumit tip de tratament, probabilitatea de supraviețuire este dată de numărul și resistenta microorganismelor. De aceea, sterilitatea fiecărui item supus unui
proces de sterilizare este definită în termeni probabilistici, fiind măsurată în SAL (Sterility Assurance Level-probabilitatea ca
un item dintr-o populație să conțină microorganisme viabile).
Acest concept stă la baza elaborării celor 3 metode de validare
a sterilizării prin iradiere, descrise în standardul ISO 11137.

Pentru dispozitivele medicale, testarea sterilității este
reglementată de standardul ISO 11737-1 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 2: Teste de sterilitate efectuate la definirea validarea și mentenanța unui proces de sterilizare. Standardul descrie criteriile generale pentru
testarea sterilității dispozitivelor medicale care au fost supuse
unui agent de sterilizare prin iradiere, iar pentru metodologia
de testare, face trimitere la Pharmacopoeia.

Eșantionarea
Un lot de produs este definit ca o colecție omogenă de
flacoane preparate astfel încât riscul de contaminare să fie același
pentru fiecare dintre flacoane. Există ghiduri și instrucțiuni precise
pentru alegerea probelor de testat dintr-un lot. De exemplu, în cazul produselor preparate aseptic, se prelevează:
• la intervale regulate în timpul operațiilor de umplere.
• primul și ultimul flacon de la fiecare punct de umplere
• primul flacon după intervenții tehnice semnificative
În cazul produselor sterilizate final în ambalajul final, probele se prelevează din locurile cel mai puțin accesibile pentru agentul de sterilizare.
Pharmacopoeia europeană reglementează pentru produsele farmaceutice, numărul minim de probe care trebuie testate
dintr-un lot, în funcție de mărimea lotului cât și cantitatea minimă
de testat din fiecare flacon (Tabel 2.6.1.-3. Minimum number of
items to be tested, Tabel 2.6.1.-2 Minimum quantity to be used for
each medium).
Numărul testelor de sterilitate efectuate în cadrul unui
proces de validare a sterilizării cu radiații gamma este de asemenea reglementat de standardul de validare, în funcție de metoda
de validare aplicată. O eșantionare reprezentativă pentru lot este
parte a procesului de validare a sterilizării.

Testarea sterilității se efectuează după una din
următoarele metode:
• metoda filtrării prin membrană
• metoda însămânțării directe (incorporării în mediul de cultură lichid)
Pentru substanțe farmaceutice, Pharmacopoeia recomanda metodă filtrării ori de câte ori natură produsului permite, întrucât asigură îndepărtarea completă a inhibitorilor de
creștere microbiană.
Spre deosebire, pentru dispozitivele medicale, îndeosebi cele nedizolvabile, metoda cea mai folosită este însămânțarea
directă în masa mediului, întrucât recuperează toate microorganismele și le aduce în condiții optime de cultivare.
Mediile de cultură folosite sunt alese astfel încât să
susțină creșterea principalelor categorii de microorganisme:
bacterii anaerobe, fungi și bacterii aerobe.

European Pharmacopoeia indică două medii de cultură
diferite care să susțină creșterea acestor categorii de microorganisme: Bulion cu tioglicolat (Fluid thioglicollate mediumFTM) și Bulion cu digerat triptic de caseina din soia (Soya bean
casein digest medium-TSB). Ca regulă generală, un produs
farmaceutic, lichid sau solid, va fi distribuit în mod egal pe ambele tipuri de medii de cultură, respectând cantitățile minime
prevăzute în tabelul 2.6.1.-2 Minimum quantity to be used for
each medium.
Pentru dispozitive medicale, ISO 11737 recomandă a
se surprinde „cazul cel mai rău”. Astfel, se testează, unde este
posibil, produsul în întregime. Acolo unde trebuie selectate
eșantioane de produs, în funcție de mărimea, complexitatea și
posibilitățile de manipulare, se testează o parte cât mai mare
de produs sau, dacă produsul trebuie porționat, se aleg fragmente din fiecare tip de material, îndeosebi din sectoarele critice pentru contactul cu fluidele corpului, precum și fragmente
din materialul cel mai contaminat microbian. Porția de produs
însămânțată este definită ca SIP (sample item portion), iar
selecția SIP-ului trebuie documentată.
Conform ISO 11137-2 și 11737-1, condițiile de cultură
se stabilesc după caracterizarea tipurilor de microorganisme
prezente pe produs înainte de aplicarea tratamentului de sterilizare. Dacă se demonstrează absența microorganismelor anaerobe, se poate renunța la mediul FTM, testul efectându-se
doar pe TSB. Dacă se demonstrează că acest mediu de cultură
nu susține dezvoltarea microorganismelor prezente, se poate
alege un alt mediu de cultură, superior, adaptat populației de
contaminanți.
Validarea metodei de testare
Înainte de testarea inițială a unui produs, trebuie
demonstrată validitatea metodei de testare, prin cultivarea unui număr mic de microorganisme (10-100 celule) în
prezența produsului. Validarea reproduce întocmai condițiile
de testare planificate (volum de mediu de cultură, cantitatea
sau diluția produsului testat). Dacă se demonstrează că produsul menține activitate antimicrobiană în condițiile de testare
propuse (după diluare / clătire / neutralizare etc), metodologia de testare trebuie modificată, astfel încât această activitate să fie îndepărtată.
Validarea se efectuează pentru orice produs nou sau
a cărei compoziție a fost modificată de la ultima testare sau în
cazul schimbării condițiilor de testare.
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Rezistența la iradiere gamma a materialelor polimerice
Incubarea și examinarea rezultatelor
Temperatura de incubare este specifică pentru fiecare
mediu de cultură însămânțat: 20-25oC pentru TSB, respectiv
30-35oC pentru FTM și ține cont de temperatura optimă pentru
dezvoltarea categoriilor specifice de microorganisme.
Pentru dispozitivele medicale, atunci când se folosește
TSB ca singurul mediu de cultură, este recomandată o
temperatură intermediară: 30±2oC. Timpul de incubare este de
minim 14 zile. Citirea se face prin examinarea turbidității mediului cu ochiul liber, iar rezultatul este calitativ (steril / nesteril).
Pentru farmaceutice, European Pharmacopoeia nu
solicită ca fiecare item să fie testat separat, astfel încât, din motive de economie, multe sisteme de testare disponibile pe piață
sunt gândite pentru procesarea simultană a tuturor probelor de
testat, generând 1 singur rezultat / tip de mediu de cultură (rezultatul nesteril având aceeași semnificație: “lot nesteril” – fie
că provine de la o singură probă, fie de la mai multe). Spre deosebire, la validarea sterilizării, conform ISO 11137, pentru sta-

bilirea dozei, este necesară o statistică, astfel încât testarea se
efectuează pe fiecare probă în parte, generându-se tot atâtea
rezultate steril/nesteril.
Bibliografie:
European Pharmacopoeia – cap. 2.6.1. STERILITY
11737-1 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 2: Teste de sterilitate efectuate la definirea validarea și mentenanța unui proces de sterilizare
ISO 11137-2 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Stabilirea
dozei de sterilizare
TGA Guidelines for sterility. Testing of therapeutic goods. 2006

Laura TRANDAFIR, Biolog, Specialist microbiologie, Șef laborator
microbiologie IRASM, laura.trandafir@nipne.ro
Mihaela ENE, responsabil activitate, Cercetător Științific gr. III
mene@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/

Tratamentul cu radiații ionizante (gamma, X sau electroni
accelerați) se utilizează în numeroase domenii de producție precum
cele de: dispozitive medicale, farmaceutice, suplimente alimentare, alimente, cosmetice, componente pentru industriile auto, electrică și de
construcții, materiale compozite pentru industria aero-spațială etc.

1. reticular, care crește forța la rupere dar reduce elongația materialului;
2. de scindare a lanțurilor, care reduce atât forța la rupere cât și elongația
materialului.

În cazul materialelor polimerice, radiațiile ionizante sunt
utilizate cu preponderență pentru îmbunătățirea caracteristicilor
lor fizico-mecanice. Reticularea prin procesare cu radiații ionizante
poate transforma un material polimeric obișnuit, de o calitate medie, într-unul cu proprietăți mecanice, termice și chimice ridicate.

Astfel se poate obține o reducere substanțială de costuri prin utilizarea unor
materiale ieftine și fără o investiție ridicată în echipamente de injecție și
matrițe. Radiațiile ionizante induc în materialele polimerice două efecte:

Ambele reacții au loc simultan, dar una din ele este preponderentă,
în funcție de specificul polimerului, de doza de iradiere și de aditivii folosiți. Există multe materiale polimerice care sunt adecvate
pentru tratamentul cu radiații ionizante. În acest sens s-au efectuat
multe studii și cercetări pentru a determina intervalul de doze necesar pentru obținerea modificărilor dorite, dar și pentru a cunoaște
toleranța la doza de iradiere a materialelor polimerice.
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Analize de spectroscopie vibrațională pentru industria farmaceutică
În tabelul de mai jos este prezentată stabilitatea la radiații ionizante a unor materiale polimerice (după Nordion. Science Advancing Health /
Gamma Compatible Materials / Radiation Stability of Selected Medical Grade Polymers):
Material
Acrilonitril / Butadienă / Stiren (ABS)
Poliesteri aromatici (PET, PETG)
Esteri și Eteri
Hârtie, Carton, Carton ondulat, Fibre
Acetat de celuloză, propionat și butirat
Tetrafluroetilen (PTFE)
Policlorotrifluoroetilenă (ECTFE)
Polivinil fluoridă
Poliviniliden fluoridă (PVDF)
Etilen-Tetrafluoroetilenă (ETFE)
Etilen propilenă fluorinată (FEP)
Polimetilmetacrilat (PMMA)
Poliacrilonitril
Poliacrilat
Policianoacrilat
Poliamidele alifatice & amorfe
Poliamidă / Poliimidă aromatică
Policarbonat
Polietilenă (LDPE, LLDPE, HDPE, UHMPE,
UHMWPE)
Poliimide
Propilenă Homopolimer
Copolimeri ai Propilen-Etilenei
Polipropilenă, naturală
Polistiren
Polisulfonă
Poliuretan
Policlorură de vinil (PVC)
Clorură de Polivinilidenă (PVDC)
Stiren/Acrilonitril (SAN)
Poliesteri
Poliuretani
Butil
Diena Etilen-Propilen Monomer (EPDM)
Cauciuc Natural (Izopren)
Poliacrilic
Policloropren (Neopren)
Siliconi (Sisteme de cataliza Peroxid si
Platina)
Stiren-Butadienă
Uretani

Nivel de toleranță (kGy)
1.000
1.000
100
100 - 200
100
5
200
1.000
1.000
1.000
50
100
100
100
200
50
10.000
1.000
1.000
10.000
20 - 50
25 - 60
20
10.000
10.000
10.000
100
100
1.000
100.000
100 – 1.000
50
100 – 200
100
50 – 200
200
50 – 100
100
100 - 200

Comentarii
Protejat de inelul benzenic.
Foarte stabil, menține excelent claritatea. Uscarea este esențială.
Hârtia și fibrele naturale se rup, se decolorează și se fragilizează.
Menține o claritate bună.
Eliberează fluor gazos și se dezintegrează în pudră. A se evita folosirea.

A se evita folosirea.
Se îngălbenește la 20-40 kGy. Claritatea se reface parțial cu îmbătrânirea.
Se îngălbenește la 20-40 kGy
Se îngălbenește la 20-40 kGy
Se decolorează. A se evita filme subțiri și fibre. A se usca înainte de turnare.
Rezistență mare la temperatură și tracțiune.
Se decolorează. Claritatea se reface dupa îmbătrânire. A se usca înainte de turnare.
Reticulează pentru a câștiga rezistența. Pierde ceva la elongație. Toate polietilenele
sunt stabile la radiații. Cele mai rezistente sunt cele de densitate mică.
Supus fragilizării orientate. A se valida la îmbătrânire în timp real.
Mai stabil decât Homopolimer.
A se evita folosirea de polipropilenă nestabilizată.
Toți stirenii sunt stabilizați de inelul benzenic din structură.
Înainte de iradiere are culoare de chihlimbar.
Claritate excelentă și rezistență chimică la fisuri de stres. Uscarea este esențială.
Se îngălbenește. Poate fi colorat pentru corecție de culoare.
Se îngălbenește. Eliberează HCl.
Se îngălbenește la 40 kGy.

Determinarea unei substanțe active dintr-o formulare
farmaceutică este foarte importantă, deoarece calitatea produsului farmaceutic este legată de sănătatea pacientului. În
dezvoltarea medicamentelor și în controlul farmaceutic, analiza chimică (analiză cantitativă și calitativă, testarea purității,
etc.) joacă un rol cheie în asigurarea unei eficiențe mari și a
siguranței pacienților. Unul dintre primii pași în fabricarea unui
produs farmaceutic este identificarea și evaluarea diverselor
materii prime recepționate. Analizele de spectroscopie vibratională (spectroscopia de infraroșu cu transformată Fourier-FT-IR
și spectroscopia Raman) sunt printre cele mai rapide analize de
verificare a materiilor prime, oferind un timp foarte scurt de
analiză și flexibilitate maximă prin identificarea cu ușurință atât
a materialelor lichide cât și a celor solide.
În EUROPEAN PHARMACOPOEIA-9th Edition există capitolole dedicate acestor tipuri de analize: 2.2.24. “Absorption
spectrophotometry, infrared”, respectiv 2.2.48. “Raman spectrometry”. Identificarea compușilor farmaceutici, este redată
de caracterul unic al unui spectru IR/Raman al unei anumite
substane chimice. Pentru probe necunoscute, spectrele IR și Raman pot fi colectate și apoi comparate cu spectre din bibliotecă
spectrală cu ajutorul unor programe specializate care redau o
potrivire între două spectre IR/Raman exprimată în procente.
Spectroscopia de infraroșu și Raman sunt metode aplicabile
pentru materii prime, pentru procesul de fabricație și pentru
produse finite.
Astfel se pot:
• identifica materiile prime și evalua calitatea acestora;
• caracteriza produsele finite;

O largă varietate de formulări pentru uretani.
Se reticulează. Se îngălbenește ușor.
Foarte stabil după tratamente cu sisteme cu sulf sau rășină.
A se evita sterilizarea multiplă.
A se evita sterilizarea multiplă.
Densitatea de reticulare crește mai mult în sisteme peroxid decât în sisteme
de platină.
A se evita sterilizarea multiplă.
O largă variație în chimia uretanilor cu aplicație la dispozitive medicale.

În prezent, numeroase materiale noi și co-polimeri sunt disponibile pe piață și de aceea se recomandă testarea acestora în intervalul de doză de interes.
Mihalis CUTRUBINIS, Responsabil activitate, Cercetător Științific gr. III, mcutrubinis@nipne.ro
Ion Bogdan LUNGU, Specialist iradieri tehnologice, Cercetător Științific, ion.lungu@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/

IR - Absorbția luminii infraroșii
Schimbarea momentului de dipol al moleculei

Raman - Împrăștierea inelastică
Schimbarea polarizabilității moleculei

• descoperi medicamente contrafăcute;
• verifica greutatea non-contact în procesul de fabricație a medicamentelor.
• analiza bacteriologic și microbiologic;
• analiza polimorfismul
• evalua polimorfismul pentru substanțele medicamentoase noi
• monitoriza în timp real uniformitatea amestecurilor, a gradului de omogenitate și a procesului de uscare, etc.

Spectroscopia este o metodă analitică importantă care
furnizează date, fie din cantități mici de probă, fie prin analiză
directă complet nedistructivă (in-situ). Principalele metode spectroscopice utilizate pentru detectarea vibrațiilor atomilor din molecule se bazează pe procesul de absorbție a radiațiilor din domeniul infraroșu și a fenomenului de împrăștiere inelastica Raman.
Aceste metode sunt larg folosite în practică pentru a
furniza informații despre structură moleculară, în scopul de a
identifica substanțe pe baza unor „amprente” spectrale caracteristice (eng. „fingerprinting”). Domeniul IR cuprinde radiațiile
între 0,8 μm și 200 μm, sau, în numere de undă, între 12500
cm-1 și 50 cm-1. Regiunea cea mai utilă din punct de vedere analitic este cuprinsă între 3600 cm-1 și aproximativ 300 cm-1 (2,833 μm). Între 12500 cm-1 și 4000 cm-1 este domeniul IR apropiat,
iar între aproximativ 4000 cm-1 și 650 cm-1 (400 cm-1 după unii
autori) este domeniul IR mediu. Domeniul IR îndepărtat este
cuprins între 650 cm-1 (400 cm-1) și 50 cm-1 (200 μm) și nu este
utilizat decât în mică măsură în scopuri analitice. Sub 50 cm-1
radiațiile aparțin domeniului microundelor.
Spectrul de absorbție în IR este un spectru de benzi
care se datoresc unor tranziții între stări energetice de vibrație
ale atomilor care constituie moleculele, peste care se suprapun
tranziții între stări energetice de rotație. Cea mai importantă
utilizare a spectrometriei de absorbție în infraroșu este la identificarea și la determinarea structurii unor compuși. Această
metodă se aplică și pentru determinări cantitative, însă în mai
mică măsură.
Tehnica spectrală bazată pe fenomenul de împrăștiere
inelastică Raman este mai puțin larg utilizată în practică față de
absorbția în infraroșu, în mare datorită unor probleme legate
de degradarea probei în anumite condiții experimentale și fenomenul de fluorescență. Totuși, progrese recente în tehnologiile
incorporate în spectrometrele Raman împreună cu abilitatea
acestei tehnici de a examina probe nedistructiv a dus la o creștere rapidă a aplicațiilor practice [1]. Fenomenul de împrăștiere
inelastica a luminii a fost postulat de Smekal în 1923 [2] și a fost
observat experimental pentru prima data în 1928 de către Raman și Krishnan [3]. De atunci până în prezent, acest fenomen a
fost denumit spectroscopie Raman. Efectul Raman este aplicat
pentru elucidarea structurii unor molecule, pentru identificarea
unor grupări funcționale sau legături chimice și pentru analiza
cantitativă a unor amestecuri complexe. Spectrul Raman apare
în urma unor tranziții între stări energetice de vibrație ale moleculelor, însă într-un mod cu totul diferit față de spectrul în IR.
Aceasta face ca spectrometria Raman și spectrometria de absorbție în IR să fie tehnici complementare. Vibrațiile puternice
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din spectrul IR sunt de obicei slabe în spectrul Raman și invers.
Din punct de vedere calitativ, modurile de vibrație antisimetrice
datorate legăturilor polare O-H, N-H, C=O au în general benzi
proeminente în IR, în timp ce în spectrul Raman apar vibrații
implicate în legături simetrice C=C, C-C, S-S. Pentru moleculele care au un centru de simetrie, benzile de absorbție permise
în IR sunt interzise în spectrul Raman și invers. Pentru moleculele cu elemente de simetrie altele decât centrul de simetrie,
anumite benzi pot fi active în Raman, în IR, în ambele sau în
niciunul. Pentru moleculele complexe care nu prezintă simetrie,
toate modurile normale de vibrație sunt active atât în spectrul
Raman cât și în IR. [4]
Utilizarea laserului ca sursă de excitare permite însă obținerea spectrului Raman pentru aproape orice stare a probei: lichidă, soluție, solid transparent, pulbere, gaz etc. și cu un volum
foarte mic, de domeniul microlitrilor sau chiar nanolitrilor, la temperaturi ridicate sau scăzute, ca particule microscopice sau în straturi de suprafață. Spectrometria Raman are multe avantaje față
de spectrometria de absorbție în IR. În primul rând, spectrometria
Raman poate fi utilizată pentru a identifica și analiza molecule care
nu absorb în IR ca de exemplu molecule diatomice homonucleare.
Un alt avantaj îl constituie faptul că spectrele Raman pot fi obținute pentru soluții apoase, spectrul Raman al apei fiind puțin intens.
În IR însă apa absoarbe puternic mascând numeroase benzi de
absorbție ale compușilor studiați. Spectrometria Raman poate fi
astfel aplicată la studiul unor compuși biologici, apa însoțind foarte
frecvent acești compuși.
Spectrometria Raman prezintă însă și unele inconveniente. De obicei spectrul Raman nu poate fi obținut pentru o probă
care absoarbe radiația excitatoare. De asemenea, dacă proba este
fluorescentă sau conține particule în suspensie spectrul Raman va
fi mascat de spectrul de fluorescență sau de radiația difuzată prin
efect Tyndall. [5]
Centrul de Iradieri Tehnologice IRASM din cadrul IFINHH deține Spectrometru de infraroșu cu transformată Fourier,
clasă Vertex 70, Bruker Optics, Germania, cu următoarele accesorii: modul Raman (RAM II)-sursă de excitare LASER NIR cu lungimea de undă 1064 nm; accesoriul de reflexie totală atenuată
(ATR); microscop Helios; accesoriu TGA-IR pentru analiza online a gazelor degajate din probe testate prin termogravimetrie,
software OPUS versiunea 6.5. Acest echipament este utilizat
în identificări și caracterizări nedistructive de materiale și substanțe organice / anorganice. Matrici analizate până în prezent:
produse cosmetice și farmaceutice, polimeri sintetici uzuali în
industriile farmaceutică, alimentară, electro-tehnică, automotive și industrii conexe, bunuri culturale mobile și modele expe-
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rimentale ale acestora (materiale picturale, lemn pictat, hârtie,
rășini fosile, marmură).

Echipament: Spectrometrul FT-IR și FT-Raman
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