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Analize ICP-MS pentru industria farmaceutică
Introducere
Impuritățile elementale din produsele farmaceutice
pot apărea din mai multe surse; aceștia pot fi catalizatori reziduali care au fost adăugați în mod intenționat în sinteză sau pot fi
prezenți ca impurități (de exemplu, prin interacțiuni cu echipamentele de prelucrare sau cu recipienti / sisteme de închidere
sau prin prezența în componentele produsului farmaceutic).
Impuritățile elementale nu oferă nici un beneficiu terapeutic
pentru pacient; atunci când despre acestea se cunoaste ca sunt
prezente, au fost adăugate, sau au potențialul de introducere,
este necesară asigurarea conformitatii la nivelurile specificate.
O strategie de control bazată pe risc poate fi potrivită atunci
când analiștii determină cum să asigure respectarea standardelor in vigoare. Datorită naturii omniprezente a arsenicului, cadmiului, plumbului și mercurului, ele (cel putin) trebuie luate în
considerare în evaluarea riscurilor.
Tabel nr. 1. Elemente luate în considerare în evaluarea riscului
Element

Clasa

Daca este adaugat
intentionat (toate
caile)

Cd

1

Pb
As

Daca nu este adaugat intentionat
Oral

Parenteral

Inhalare

da

da

da

da

1

da

da

da

da

1

da

da

da

da

Hg

1

da

da

da

da

Co

2A

da

da

da

da

V

2A

da

da

da

da

Ni

2A

da

da

da

da

Tl

2B

da

nu

nu

nu

Au

2B

da

nu

nu

nu

Pd

2B

da

nu

nu

nu

Ir

2B

da

nu

nu

nu

Os

2B

da

nu

nu

nu

Rh

2B

da

nu

nu

nu

Ru

2B

da

nu

nu

nu

Se

2B

da

nu

nu

nu

Ag

2B

da

nu

nu

nu

Pt

2B

da

nu

nu

nu

Li

3

da

nu

da

da

Sb

3

da

nu

da

da

Ba

3

da

nu

nu

da

Mo

3

da

nu

nu

da

Cu

3

da

nu

da

da

Sn

3

da

nu

nu

da

Cr

3

da

nu

nu

da

Limitele arsenicului și mercurului sunt bazate pe formele anorganice, însa specierea chimică este necesară doar dacă
concentrația totală depășește valoarea limită.

Începand cu 1 ianuarie 2018, impuritățile elementale
și limitele lor pentru diferite moduri de administrare ale produselor farmaceutice sunt cuprinse în 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 pentru Impuritati Elementale. Ghidul Q3D este
respectat de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA).
Ghidul ICH Q3D, pasul 4, a fost anunțat pe 16 decembrie 2014.
Acest ghid se aplică produselor farmaceutice terminate recent și
noilor produse care conțin substanțe farmaceutice existente.
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.
Clasa 1: As, Cd, Hg și Pb (așa-numitul „Big Four”). Aceste patru elemente necesită atentie în timpul evaluării riscurilor, în toate sursele
potențiale de impurități elementale și căi de administrare;
Clasa 2: În funcție de probabilitatea lor relativă de apariție în produsul farmaceutic, elementele din clasa 2 sunt împărțite în continuare în subclasele 2A și 2B.
Clasa 2A: Co, Ni și V. Aceste elemente au o probabilitate relativ mare
de apariție în produsul farmaceutic și necesită o evaluare în toate
sursele potențiale de impurități elementale și căi de administrare.
Clasa 2B: Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se și Tl. Aceste elemente au
o probabilitate redusă de apariție în produsul farmaceutic datorită
abundenței lor scăzute și potențialului scăzut de a fi co-izolate cu
alte materiale. Ca urmare, acestea pot fi excluse din evaluarea riscurilor, cu excepția cazului în care acestea sunt adăugate intenționat
în timpul fabricării de substanțe farmaceutice, excipienți sau alte
componente ale produsul farmaceutic.
Clasa 3: Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb și Sn. Aceste elemente au toxicități
relativ scăzute pe cale de administrare orală (PDE > 500 µg/zi), dar
pot necesita luarea în considerare in evaluarea riscului pentru caile
parenteral si inhalare.
Alte elemente: Al, B, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, W și Zn. PDE-urile pentru
aceste elemente nu au fost stabilite datorită toxicității lor scăzute.
Analiza impurităților elementale
Determinarea impurităților elementale trebuie efectuată
utilizând proceduri adecvate scopurilor propuse. Cu excepția cazu-

lui în care se justifică altfel, testul ar trebui să 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 luati în considerare
pentru a face față acestor analize elementale anorganice: (1)
pregătirea probelor (digestia inchisa si incalzirea cu microunde
permit implementarea unor proceduri rapide și eficiente, in special pentru analiza impuritatilor volatile); (2) determinarea multielementala utilizând fie ICP-OES, fie ICP-MS.
Spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS)
este o metodă de spectrometrie de masă care utilizează o plasmă
cuplată 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 direcționați apoi într-un spectrometru de masă,
care le separă în funcție de raportul lor masă/sarcina electrica (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, formand
regiunea de interfață) la optica ionică. Optica ionică constă intr-o
lentilă electrostatică, care dirijeaza ioni dintr-o 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/sarcina selectați sunt direcționați către un detector
(electromultiplicator de canal, cupă 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.
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 și proba, diferând doar
conținutul lor. Controlul pozitiv este un amestec de impurități
elementale țintă cu concentrații cunoscute (spike), la limitele
specificate de farmacopee sau ghidul Q3D, care se adaugă peste
probă în scopul determinării acurateței și preciziei metodei.
Prepararea probelor
Probe: 800 ± 40 mg probă este cântărită într-o fiolă de digestie.
Peste aceasta se adaugă 1 mL amestec 5% HNO3 + 0.5% HCl, 15
mL HNO3 60% și 1 mL HCl 30%.
Control pozitiv: 800 ± 40 mg probă este cântărită într-o fiolă de digestie.
Peste aceasta se adaugă 1 mL spike, 15 mL HNO3 60% și 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 apă ultrapură 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 până la 50°C în 5 minute;
• Rampa la 250°C în 40 minute;
• Izoterma la 250°C pentru 40 minute.
Dupa digestie, probele sunt diluate cu 40 mL HCl 0.5% și analizate.
Analiza elementală
Condițiile de operare ale ICP-MS sunt:
• Gaz plasma: 15 L/min Ar (6.0 = 99.9999 %);
• Gaz purtător: 0.7 L/min Ar;
• Gaz de amestec: 0.5 L/min Ar;
• Viteză pompă peristaltică: 0.1 RPS;
• Gaz de coliziune: 3 mL/min He (5.5 = 99.9995 %);
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 monitorizează 3 canale din
20 de canale disponibile per m/z).
Verificarea/reglarea (engl. „tuning”) spectrometrului
de masă se realizează conform specificațiilor producătorului cu
o soluție etalon multielement – numită soluție de tuning (soluție
de 5 elemente în matrice de acid azotic 2 %: 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 soluțiilor
etalon pentru trasarea curbelor de etalonare (7 concentrații
per izotop, injectate în ordinea de la cea mai diluată la cea mai
concentrată), și a probelor digerate. Probele se rulează intercalat
cu 2 blancuri de spalare având matrice similară cu cea a probei,
pentru a dovedi lipsa „memoriei” (carry over).
Izotopii monitorizați, concentrațiile limită ale
impurităților elementale și limitele de cuantificare sunt prezentate in tabelul nr. 2.
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Aplicații ale iradierilor tehnologice - cerințe și limitări tehnologice
Tabel nr. 2. Concentrațiile limită și limitele de cuantificare pentru impuritățile elementale
Element

Clasa

Primul Izotop tinta

Cd

1

111

Pb

1

208

As

1

75

Hg

1

202

Co

2A

V

2A

51

Ni

2A

60

Tl

2B

205

Au

2B

Pd

2B

Al doilea izotop tinta

Cd (12.75 %)
Pb (52.30 %)

N/A
Pb (23.60 %)

206

As (100.00 %)
Hg (29.86 %)

N/A
Hg (23.10 %)

200

Concentratie cale
orala

Concentratie cale
parenterala

Limite de quantificare
ale metodei

µg/g

µg/g

µg/g

0.5

0.2

0.039

0.5

0.5

0.083

1.5

1.5

0.314

3.0

0.3

0.064

Co (100.00 %)

N/A

5.0

0.5

0.094

V (99.75 %)

N/A

10.0

1.0

0.070

Ni (3.65 %)

20.0

2.0

0.389

Tl (29.52 %)

0.8

0.8

0.149

59

Ni (26.22 %)

62

Tl (70.48 %)

203

Au (100 %)

N/A

10.0

10.0

2.471

Pd (22.23 %)

N/A

10.0

1.0

0.255

Ir (37.30 %)

10.0

1.0

0.193

Os (13.24 %)

10.0

1.0

0.080

N/A

10.0

1.0

0.240

Ru (12.72 %)

10.0

1.0

0.210

Se (7.58 %)

15.0

8.0

1.499

Ag (48.18 %)

15.0

1.0

0.500

Pt (32.90 %)

10.0

1.0

0.195

Li (7.42 %)

55.0

25.0

5.233

N/A

120.0

9.0

1.944

197
105

Ir

2B

Os

2B

Ir (62.70 %)

Rh

2B

Ru

2B

101

Se

2B

78

Ag

2B

107

Pt

2B

195

Li

3

7

Sb

3

121

193

Os (16.15 %)

189

191
188

Rh (100.00 %)

103

Ru (17.07 %)

Se (23.52 %)

99

77

Ag (51.82 %)

109

Pt (33.80 %)

194

Li (92.58 %)

6

Sb (57.25 %)

Ba

3

137

Mo

3

95

Ba (11.32 %)

Cu

3

63

Sn

3

118

Cr

3

52

Ba (6.59 %)

140.0

70.0

12.620

Mo (9.55 %)

300.0

150.0

30.405

Cu (30.91 %)

300.0

30.0

7.741

135

Mo (15.92 %)

97

Cu (69.09 %)

65

Sn (24.03 %)

119

Cr (83.76 %)

53

Sn (8.58 %)

600.0

60.0

9.508

Cr (9.55 %)

1,100.0

110.0

22.955
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Iradierile tehnologice au o gamă largă de aplicații, de la sterilizarea dispozitivelor medicale până la colorarea pietrelor prețioase.
Pentru toate aceste aplicații, dezvoltarea, validarea și controlul de
rutină al procesului de iradiere sunt vitale pentru a asigura reproductibilitatea și predictibilitatea acestuia, astfel încât probabilitatea proceselor neconforme să fie scăzută. Diferite organizații (precum ISO,
CEN, AAMI, WHO, FAO sau ASTM) au dezvoltat standarde de calitate
care se concentrează pe diferite aspecte ale procesului de iradiere.
Cu toate acestea, principiile implicate în reglementarea iradierilor
tehnologice sunt aceleași pentru toate tipurile de aplicații.
Asigurarea calității în iradierile tehnologice se bazează
într-o mare măsură pe măsurarea dozei absorbite pe parcursul
tuturor etapelor de dezvoltare, validare și a controlului de rutină.
Sistemele dozimetrice trebuie să aibă trasabilitate la standarde
naționale sau internaționale, iar incertitudinea lor evaluată considerând diferite surse de incertitudine precum etalonarea, variații
în răspunsul intrinsec al dozimetrelor, variații ale echipamentului
de citire, curba de calibrare, condițiile de mediu sau instabilitatea
semnalului dozimetric. În cazul iradierilor în condiții speciale (legate de debit de doză, temperatura de iradiere sau atmosfera),
influența acestora asupra semnalului dozimetric trebuie evaluată
Pe lângă acestea, toate echipamentele și mijloacele de măsurare
implicate în procesul de iradiere trebuie calibrate sau etalonate.
Procesele de iradiere tehnologică au la bază, în general, un interval de doză delimitat de doza de tratament (Dtr) și de
doza maximă acceptabilă (Dmax,acc). Doza de tratament este doza la
care se obține efectul dorit asupra produsului. Maniera în care se
stabilește Dtr este specifică aplicației. Prin doza maximă acceptabilă
se înțelege doza la care produsul iradiat își păstrează proprietățile
funcționale de-a lungul duratei sale de viață; în acest caz, termenul de produs include și ambalajul său. Dmax,acc se stabilește pe
cale experimentală, testele specifice asupra produselor iradiate la doze cel puțin egale cu doza maximă evaluată pentru iradierea
tehnologică de rutină - fiind efectuate de producător. Principala
limitare în cazul iradierilor pentru stabilirea Dmax,acc este legată de
doza livrată produselor într-o sesiune de iradiere la o anumită doză
țintă, recomandarea fiind ca valorile extreme ale acesteia (Dmin si
Dmax) să nu depașească +/- 10% din valoarea dozei țintă, ducând
la un raport de uniformitate a dozei, Dmax/Dmin, de 1,222. În anumite situații, această uniformitate nu poate fi obținuta în condiții
normale de iradiere, necesitând geometrii speciale. Dacă iradierile
pentru testare se efectuează în alte iradiatoare sau în alte condiții
decât cele folosite în iradierile de rutină, în interpretarea rezultatelor trebuie să se țină cont de variațiile parametrilor de iradiere - în
principal, de debitul de doză și temperatura de iradiere.
Validarea procesului de iradiere se realizează în trei
etape: calificarea instalării, calificarea operațională și calificarea
performanței iradiatorului. Scopul calificării instalarii este de a
demonstra că iradiatorul, echipamentele asociate, instrumentele de
măsurare și orice software implicat în procesul de iradiere îndeplinesc
specificațiile tehnice corespunzătoare. În cazul special al iradiatoarelor
gama, în această etapă nu sunt necesare măsurări dozimetrice.

În etapa de calificare operațională se demonstrează că
iradiatorul poate iradia, reproductibil și consecvent, într-un anumit domeniu de doză. Aceasta se realizează folosind materiale
de simulare omogene, cu proprietăți de absorbție și împrăștiere
a radiației ionizante similare cu cele ale produselor care vor fi
procesate. Densitățile acestora trebuie să acopere intervalul de
densități al produselor reale. Cel puțin trei containere de iradiere
trebuie mapate cu dozimetre folosind o distribuție tridimensională cu o rezoluție suficientă care să înregistreze gradienți de doză
semnificativi. Tot aici se evaluează raportul de uniformitate a dozei
(RUD), parametrul critic care limitează performanțele iradiatorului. În cazul în care acesta este prea mare pentru produsele care
vor fi iradiate, se testează geometrii de iradiere în care materialul
de simulare umple parțial containerul de iradiere astfel încat să
se îmbunătățească uniformitatea dozei. In fig. 1 este prezentată
o astfel de situație pentru un iradiator în care expunerea se face
din două părți și pe doua niveluri. Pentru materialul de simulare,
cu densitate de o,2 g/cm3, când acesta umple containerul, RUD
este 1,458 (Fig. 1 a). Acesta se poate îmbunătăți folosind treimea
centrală a containerului (Fig. 1 b), scăzându-l la 1,313.

a

b

Figura 1. Îmbunătățirea raportului de uniformitate a dozei prin
umplerea parțială a containerelor de iradiere

În procesul de calificare a performanței se arată că iradiatorul poate iradia un anumit tip de produs într-o anumită plajă
de doze. Exercițiul este similar cu cel de la calificarea operațională,
dar folosind produse care vor fi procesate în mod curent. Modul de
încărcare al produselor, omogenitatea acestora și distribuția lor în
ambalajele colective sunt factori care afectează distribuția de doză,
de aceea ele trebuie să fie la fel ca în cazul procesării de rutină. Tot în
această etapă se stabilesc pozițiile dozimetrelor de referință care vor
fi folosite în monitorizarea iradierilor de rutină și raporturile dintre
valorile acestora și valorile dozelor minime și maxime din produs.
Mihalis CUTRUBINIS, Responsabil activitate,
Cercetător Științific gr. III, mcutrubinis@nipne.ro
Daniel NEGUȚ, Responsabil activitate,
Cercetător Științific gr. III, dnegut@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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Planul principal de validare în cadrul unui laborator de microbiologie
Validarea se definește drept procesul de stabilire a
dovezilor ce asigură un nivel înalt de încredere că un proces planificat va determina de fiecare dată obținerea rezultatului planificat și se poate realiza pentru testări analitice, echipamente,
instalații de apă, aer, abur dar și pentru procese ex: producere,
curățare și curățenie, sterilizare, umplere aseptică, liofilizare,
preparare medii de cultură etc.
Validarea este o etapă complexă ce trebuie să cuprindă
toate elementele procesului supus validării. Astfel, spre exemplu, validarea procesului de sterilizare este diferită de validarea
sterilizatorului utilizat, aceasta din urmă fiind o componentă a
primei. Un studiu de validare testează echipamentul/procesul/
instalația, în condiţii extreme de lucru și urmărește ca rezultatele obținute să fie cât mai apropiate de rezultatele așteptate.
Odată ce un sistem sau proces este validat se presupune că rezultatele obținute sunt cele așteptate atât timp cât asupra sistemului sau procesului nu se realizează modificări. Echipamentele
sau procesele critice trebuie supuse procesului de revalidare la
intervale definite pentru a demonstra că acestea produc rezultatele așteptate.
Validarea sistemelor, echipamentelor, testelor, proceselor se poate realiza prin trei metode diferite: prospectivă,
concurentă și retrospectivă.
Planul principal de validare (Validation Masterplan) este
un document elaborat ce cuprinde întregul spațiu de producție/
testare/laborator/fabrică, iar acesta trebuie să des-crie amănunțit
ce echipament, sistem, metodă sau proces trebuie să fie validat și
când trebuie să se realizeze această validare.
Planul principal de validare trebuie să cuprindă formatul necesar pentru fiecare document de validare particular, calificarea instalării, calificarea operațională, calificarea
performanțelor pentru echipamente și sisteme, și trebuie să
conțină informații și instrucțiuni generale privind modul de realizare a fiecărei validări în parte.
Dacă se implementează un nou sistem sau echipament
este necesară adăugarea planului principal de validare a unui
„Design qualification” ce trebuie să cuprindă informații despre
sistemul/echipamentul ales și justificări privind alegerea acestuia în conformitate cu cerințele inițiale.
De exemplu: echipamentul ales pentru realizarea unei
anumite operațiuni trebuie să aibă suficient spațiu de amplasare ce va permite și accesul pentru mentenanță dar și pentru
operațiunile de curățare zilnică, dacă produce/realizează/ajută
procesul la nivelul așteptărilor aici fiind adăugate sau trebuie
făcute referințe directe către specificațiile oferite de producător.
Orice schimbare în cadrul procesului necesită automat
un control al schimbărilor în care se va analiza gradul de impact
al schimbării asupra întregului proces.
Planul principal de validare trebuie să specifice ordinea
în care se vor desfășura activitățile de validare a sistemelor și
echipamentelor, astfel dacă se urmărește validarea procesului
de sterilizare a mediilor de cultură utilizând autoclavul se va în-

cepe prin validarea autoclavului și apoi validarea proprietăților
mediilor de cultură sterilizate.

Fig. 1. Schematizarea planului principal de validare

Dosarul de calificare al unui echipament nou achiziționat trebuie realizat după cum urmează:

• dosarul de validare/calificare al unui echipament nu trebuie
să conțină obligatoriu toate cele trei rapoarte (IQ, OQ, PQ).
• toate echipamentele trebuie să aibă obligatoriu o calificare la instalare (IQ) stabilită în funcție de modul de utilizare
și specificații asa cum sunt ele definite de către producător în
manualul echipamentului.
• înregistrarea informațiilor din documentele însoțitoare ale
echipamentului (specificații de funcționare, manual de utilizare)
și compararea acestora.

Cerințe specifice de validare pentru echipamentele utilizate
în cadrul unui laborator de microbiologie
Proces: Sterilizarea mediilor de cultură utilizate în analize.
Cerințe specifice de calificare: Sterilizarea mediilor de cultură la
parametrii specificați de către producătorii acestora ex: autoclavare la 1210C timp de 15 min. Volumul sterilizat 500 ml.
Echipament: Autoclav fără sondă externă (de temperatură)
imersabilă cu trei coșuri.
Plan de realizare:
• se folosesc senzori de temperatură etalonați, imersați în sticle
cu volum de 500 ml apa deionizată. Fiecare sticlă astfel pregătită
va avea în interior (imersați în apa deionizată) câte un indicator
biologic (fiole de sticlă ce contin mediu de cultură inoculat cu
tulpina Bacillus stearothermophilus și un indicator de culoare)
• fiecare cos conține câte un indicator chimic de temperatură
și presiune
• pentru o acuratețe ridicată se folosesc minim 3 senzori
imersați în sticle în fiecare coș. Astfel se vor folosi minim 9 senzori de temperatură etalonați.
• de asemenea se va măsura presiunea din incinta autoclavului
utilizandu-se un senzor de presiune etalonat.
• se pornește ciclul de sterilizare și se analizează în paralel
parametrii înregistrați de autoclav cu cei înregistrați de senzorii
etalonați folosiți.
• la sfârșitul ciclului de sterilizare se scot indicatorii biologici și
se incubează conform instrucțiunilor producătorului.

• acest proces se repetă de minim 3 ori pentru fiecare program
de sterilizare utilizat.
Criterii de acceptare:
Programul de validare se consideră validat dacă următoarele
cerințe sunt îndeplinite în totalitate:
• toate ciclurile de sterilizare inițiate au atins parametrii
solicitați în cerințele specifice (1210C timp de 15 min).
• toți indicatorii biologici utilizați în timpul ciclurilor de sterilizare nu au prezentat semne de creștere.
• toți indicatorii chimici utilizați au evidențiat atingerea
parametrilor setați (temperatură și presiune)
• presiunea înregistrată în timpul ciclurilor de sterilizare a fost
constantă.
• mediul de cultură supus sterilizării nu a prezentat semne de
creștere bacteriană.
• mediul de cultură supus sterilizării și-a menținut calitățile nutritive/selective după sterilizare.
Toate aceste informații trebuie să fie înregistrate și
cuprinse în dosarul de validare. Fiecare program de sterilizare
utilizat trebuie să fie validat în acest fel. Programele validate își
mențin acest atribut atât timp cât asupra echipamentului (autoclav) nu suportă intervenții de service ce necesită înlocuirea
unor piese critice (senzor de temperatură, presiune etc.).
Mihai CONSTANTIN, biolog, Responsabil tehnic,
Cercetător Științific, mconstantin@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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Considerente generale privind testarea și evaluarea efectelor locale
după implantarea osoasă
În seria testelor inițiale aplicate în evaluarea efectelor
biologice, metoda de testare a implantării osoase face parte din
ultimele metode recomandate de standardul ISO 10993-1 (Tabel 1) și se aplică atunci când testele in vitro și cele in vivo mai
puțin invazive au ajuns la rezultatul scontat [1, 3, 4, 5].
Testul are ca scop determinarea efectelor locale, in
vivo, după implantarea osoasă a unor biomateriale folosite în fabricarea de dispozitive medicale, în locuri și pe specii de animale
corespunzătoare pentru evaluarea siguranței biologice a biomaterialelor respective. Metoda de testare a implantării osoase se
poate aplica pentru diferite tipuri de implanturi care pot interacționa cu țesutul osos. În general, este vorba de implanturi dure
care au rol de înlocuire a țesutului osos.
Etică și autorizare
Proiectele de cercetare care implică efectuarea de experimente pe animale, pentru a putea fi derulate, trebuie să obțină

aviz favorabil din partea Comisiei de etică, după care trebuie autorizate de către Direcția Sanitară Veterinară locală. Fiind un test
standardizat, testul de implantare este autorizat în cadrul unui
proiect de cercetare generic multiplu, conform Ordinului 97/2015
[6,7]. De asemenea, acest tip de proiecte trebuie să se desfășoare
într-o unitate autorizată sanitar veterinar. Biobaza laboratorului
BIOEVAL care participă în proiectul GammaPlus deține autorizație
sanitar veterinară eliberată de Direcția Sanitară Veterinară Ilfov, în
urma inspecției de autorizare și a documentației depuse.
Conform Ghidului Privind Modul de Autorizare SanitaraVeterinară a Proiectelor care Implică Utilizarea Animalelor în
Proceduri, pentru realizarea studiului, dispozitivul medical care
urmează a fi testat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să aibă bine descrise și identificate în documentația studiului
potențialele beneficii, constând în îmbunătățirea informațiilor
științifice deja cunoscute sau în stabilirea modului în care animalele sau oamenii pot beneficia de rezultatele acestuia;
- să permită eliberarea unei declarații pe propria răspundere din

care să reiasă că respectivul proiect, în cadrul căruia se desfășoară testarea, nu a mai fost realizat, evitându-se astfel dublarea nejustificată a procedurilor.
Aspecte legate de pregătirea probelor de testat pentru implantare
Implantul supus testării trebuie să aibă caracteristicile dispozitivului medical implantabil final, cu limitări legate de
mărimea animalului pe care se consideră că testul de implantare poate fi efectuat. Astfel, conform standardului ISO 10993-6,
implanturile care urmează a fi testate pe iepuri trebuie să aiba
dimensiuni de 2 mm diametru și 6 mm lungime [3]. La cobai,
șobolani și șoareci dimensiunile implantului ar trebui sa fie proporțional mai mici. Numărul de implanturi testate pe un singur
animal este corelat de asemenea cu mărimea animalului pe care
se realizează testul de implantare. La iepure se folosesc maxim 6
implanturi (trei probe test și trei probe control) iar la rozatoarele
mai mici este de preferat să se folosească maxim două implanturi (o probă test și o probă control).
Se recomandă ca locul de implantare folosit în testare
să fie același cu cel al dispozitivului medical implantabil final. În
orice situație, este de preferat ca forma implantului să ii ofere o
ancorare cât mai bună în țesutul osos.
Deoarece implanturile osoase sunt în general folosite
pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă urmărirea efectelor pe termen lung prin teste de minim 12 săptămâni (Tabel 2).
Specia

Perioada de implantare (saptamani)

Sobolan

x

x

x

Cobai

x

x

x

Iepure

x

x

x

x

x

Caine

x

x

x

x

x

Oaie

x

x

x

x

x

Capra

x

x

x

x

x

12

26

52

78

104 *

Porc

* În funcție de scop, nu toate perioadele de testare sunt necesare (vezi ISO 10993-12). O
perioadă de 104 săptămâni poate fi oportună în anumite situații.

Tabel 2. Perioade de testare selectate pentru implantarea pe termen lung
(ISO 10993-6, Table 1)

O mare parte din implanturile folosite în repararea țesutului
osos se bazează pe materiale ceramice sau metalice iar ca metodă de sterilizare a produsului finit se alege adesea iradierea
gama, în principal datorită faptului că în urma iradierii aceste
materiale nu suferă modificări importante.
Animale

Tabel 1. Teste inițiale pentru dezvoltarea unui studiu de evaluare biologică (ISO 10993-1, Table 1)

Animalele recomandate de standardul ISO 10993-6
pentru acest test sunt:
• rozătoare mici (cobai, șobolani și șoareci) si iepuri, pentru

perioade scurte de implantare.
• rozătoare mici, iepuri, caini, oi, capre, porci sau un alt animal
cu o speranță de viață mai mare, pentru perioade mai lungi de
implantare.

Figura 1. Facilități și echipamente de cercetare specifice lucrului
cu animale în biobaza laboratorului BIOEVAL

Principalele animale de laborator utilizate în cercetarea științifică în laboratorul BIOEVAL sunt iepurii și rozătoarele
mici (Figura 1), ținute în condiții optime de bunăstare [2].
Procedura
Procedura constă în introducerea implantului în os prin
diferite metode. Spre exemplu, dacă implantul are formă cilindrică,
se realizează un orificiu în os și implantul se introduce prin aplicarea
unei presiuni. Dacă implantul are formă de șurub, se folosește un
instrument cu care se poate măsura cuplul aplicat la înșurubare.
În cadrul procedurii de implantare toate intervențiile chirurgicale
asupra animalelor se realizează sub anestezie generală.
Evaluarea rezultatelor
Pentru a determina răspunsul biologic se realizează analize
macro și microscopice. Pentru analiza macroscopică se realizează o
necropsie prin care se caută să se evidențieze toate modificările din
zona implantului, inclusiv a limfocentrilor care deservesc acea zonă. Se
evaluează extinderea modificărilor de la locul de implantare, cum ar
fi hematom sau edem incapsulare. Pentru analiza microscopică se
recoltează implantul cu o porțiune din os care să fie suficient de
mare astfel încât să includă și țesut nemodificat. Din aceste porti-
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uni se realizează secțiuni histologice la care se pot folosi colorații
simple (hematoxilin-eozina) sau care urmăresc să pună în evidență
anumiți markeri (imunohistochimie). De asemenea, se pot realiza
preparate histologice din limfocentrii, mai ales din cei la care se observă modificări macroscopice. În cazul implanturilor degradabile,
limfocentrul poate reține părți din implant.
În cazul în care animalul prezintă semne de degradare a stării de sănătate sau o reacție față de implant se poate
realiza o necropsie. Acest test nu evaluează toxicitatea sistemică, carcinogenitatea, teratogenitatea sau mutagenicitatea, dar,
desfășurându-se pe o perioadă îndelungată, poate oferi unele
informații despre aceste efecte.
Referințe normative
[1]. SR EN ISO 10993-1 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi încercare în cadrul unui proces de
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[2]. SR EN ISO 10993-2 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 2: Cerinţe pentru protecţia animalelor
[3]. SR EN ISO 10993-6 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 6: Teste pentru efecte locale după implantare
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[4]. SR EN ISO 10993-12 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Pregătirea probelor şi materiale de referinţă
[5]. SR EN ISO 10993-16 Evaluarea biologică a dispozitivelor
medicale. Partea 16: Proiectarea studiilor toxicocinetice pentru
produse de degradare şi substanţe extractibile.
[6]. Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în
scopuri științifice, cumodificările și completările ulterioare care
transpune prevederile DirectiveiConsiliului 63/2010/UE privind
protecția animalelor utilizate în scopuri științifice.
[7]. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitareveterinare privind procedura de autorizare
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Cosmin MUSTĂCIOSU, Specialist biocompatibilitate,
DFVM, cosmin@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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