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Caracterizarea microbiologică a produsului:
Testarea contaminării microbiene - Analiza cantitativă
Analiza cantitativa a contaminarii microbiene permite
numararea totala a microorganismelor aerobe (TAMC – total
aerobic microbial count) si a fungilor (TYMC – total combined
yeasts and moulds count). Prin acest test, se determina daca un
produs finit, substanta activa sau materie prima, se incadreaza in
limitele microbiologice cantitative stabilite in specificatia tehnica. Rezultatele (reprezentand microorganisme viabile si capabile
de diviziune in conditiile date), se exprima ca numar de UFC
(Unitati Formatoare de Colonii) prezente intr-o unitate de masa,
volum (ex. gram, mililitru) - in acord cu specificatia produsului.
Toate conditiile de lucru (sticlarie, instrumente, incinta, manipularea) trebuie sa asigure asepsia. Testul se efectueaza in hota cu
flux laminar vertical de aer clasa A.
Documente de referință
Analiza cantitativa a contaminarii microbiene se regaseste
sub denumiri diferite, in functie de domeniul in care se aplica, de exemplu: in Pharmocopoeia – “Total aerobic microbial count TAMC”,
in standardul ISO 11137-2:2013 se regaseste sub denumirea de
“Microbial load”.
Procedura se aplica de catre personalul laboratorului
de microbiologie din cadrul centrului IRASM, avand ca documente de referinta (in functie de aplicatia produsului de testat):
• European Pharmacopoeia Editia a IX-a, Cap. 2.6.12, 2.6.13.
• European Pharmacopoeia Editia IV-a (Supliment 6.2 / 2008
– Metode nearmonizate)
• SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calitatii –

Cerinte (paragrafele 7.5.1 “Controlul furnizarii serviciului”, 7.5.2
“Validarea proceselor de furnizare de servicii” si 7.5.3 “Identificare si trasabilitate”)
• SR EN ISO 17025:2005, Cerinte generale pentru competenta
laboratoarelor de incercari si etalonari (paragrafele 5.4 “Metode
de incercare si validarea metodei”, 5.6 “Trasabilitatea masurarii,
5.7. “Esantionare”, 5.8 “Manipularea obiectelor de incercat si etalonat”, 5.9 “Modul in care este asigurata calitatea incercarilor”,
5.10 “Raportarea rezultatelor”)
• Bacteriological Analytical Manual Online, U.S. Food & Drug
Administration, Center for Food Safety & Applied Nutrition
SR EN ISO 11737-1 – Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea populatiei de microorganisme pe produs.
Eșantionarea probelor
Esantioanele de produs aduse spre analiza vor fi selectate de
catre beneficiar; la cerere, manopera de prelevare poate apartine Laboratorului IRASM, insa regulile de prelevare vor fi indicate tot de beneficiar, astfel incat acesta pastreaza responsabilitatea esantionarii din lot.
Medii de cultură
Mediile de cultura se vor alege in functie de documentul de referinta pentru respectiva categorie de probe; urmatorul
tabel indica recomandarile principalelor documente:

EP – Metode nearmonizate
Bacterii aerobe mezofile

Fungi

ISO 11737
Bacterii
mezofile

aerobe Fungi

Bacterii anaerobe

de geloza Mediu de geloza Mediu de geloza ranforsat pentru
Agar cu digerat de caseina Agar Sabouraud - glucoza cu Mediu
peptonata
din peptonata din caseina clostridii
din soia
antibiotic
caseina si soia
si soia
EP – Metode armonizate

Total
microorganisme Total fungi (drojdii si Geloza nutritiva
aerobe
mucegaiuri)

Mediu Sabouraud cu Geloza sange defibrinat
glucoza

Sabouraud cu dexAgar cu digerat de caseina Agar
triptona + Geloza cloramfenicol
troza, cu sau fara anti- Geloza:
din soia
glucoza
biotic

Prelucrarea probelor pentru obținerea inoculului din probă:
Proba de analizat se prelucreaza prin maruntire / diluare
/ dizolvare / emulsionare / suspendare pana cand atinge nivelul
maxim de disociere. Etapa de prelucrare a probei (timpul scurs intre
inceperea prelucrarii si inoculare) nu trebuie sa depaseasca 4 ore.
Toate tehnicile de prelucrare a probei, in vederea obtinerii “inoculului din proba”, (cu exceptia inocularii directe prin

Geloza pentru
sensibile

bacterii

anaerobe

incorporarea probei ca atare in masa mediului), vizeaza preluarea unei fractii cat mai mari de microorganisme din proba, intr-un diluant, care se va constitui in “inocul din proba”. Preluarea
se poate face prin una dintre urmatoarele tehnici:
• Spalare (clatire) cu un diluant; tehnica trebuie eficientizata,
in functie de natura produsului, prin: adaugare de agenti tensioactivi (ex. polisorbat 80 – 1 g / L sau cantitati mai mari, daca
se demonstreaza ca nu inhiba cresterea microorganismelor in
conditiile testului), agitare, incalzire.
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• Punerea probei in diluant si disocierea ei (prin agitare) in
particule cat mai mici (preferabil pana la dizolvare).
• Preluarea de pe suprafata (nu va fi aleasa decat pentru
produsele la care nu se preteaza nici una din tehnicile de mai
sus): preluare prin stergere cu o compresa si clatirea compresei
sau prin stergere cu un suport pe care este depus un mediu de
cultura (in special pentu controlul contaminarii suprafetelor). In
unele situatii, procentul de preluare poate fi imbunatatit prin
umectarea prealabila a suprafetei de pe care se preia, prin folosirea agentilor tensioactivi, a temperaturii.
• Pentru probele care contin substante cu proprietati de inhibare a cresterii, acestea trebuie inlaturate prin procedee care
sa nu afecteze numarul, natura si viablilitatea contaminantilor
(diluare, neutralizare sau prin efectuarea analizei prin tehnica
filtrarii prin membrana).
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stare lichida sau suspensie fina. Volumul de inocul trebuie sa fie
mic (maxim 1 ml), astfel incat sa fie absorbit complet de masa de
agar si/sau placile trebuie uscate la flux de aer steril; in timpul
incubarii, suprafata mediului trebuie sa fie uscata, pentru a nu
favoriza confluenta coloniilor.

Tehnici de transfer în/pe un mediu de cultură (însămânțarea
“inoculului din probă”)
1. Transferul prin tehnica filtrării prin membrană:
Tehnica este recomandata pentru probele cu nivel mic de
contaminare si pentru cele cu inhibitori de crestere. Membrana filtranta trebuie sa fie chimic compatibila cu diluantul. Nu se
filtreaza suspensii cu particule vizibile cu ochiul liber.

3. Transferul prin tehnica microdiluțiilor (sau MPN - Most-Probable-Number):
Aceasta metoda se poate aplica numai pentru analiza
“Total microorganisme aerobe”, in situatia in care alte metode
nu pot fi aplicate. Pentru numarare fungi aceasta metoda nu da
rezultate de incredere. Precizia si acuratetea acestei metode
sunt mai mici decat tehnica filtrarii prin membrana sau tehnica
numararii in placa, tehnica bazandu-se pe metode statistice.
Incubarea
Conform European Pharmacopoeia, cap 2.6.13:
• Temperatura de incubare este de 30-35o C – pentru analiza
Total microorganisme aerobe si Total bacterii aerobe si de 2025o C – pentru Total fungi.
• Timpul de incubare este 3 - 5 zile pentru Total microorganisme aerobe, respectiv pentru Total bacterii aerobe si 5 – 7 zile
pentru Total fungi.

2. Transferul prin tehnica numărării în placă:
a) Varianta încorporării în masa mediului:
Se poate aplica probelor lichide si lichidelor de spalare (a produselor solide nedisociabile / dispozitive medicale). Precizam totusi ca, pentru probele care se dizolva complet (inclusiv lichidele
de spalare a dispozitivelor medicale), este preferabila insamantarea prin metoda filtrarii.
b) Varianta dispersiei pe suprafața mediului solidificat:
Tehnica este valabila numai pentru inocule din probe aduse la

Conform ISO 11137, pentru estimarea populatiei de microorganisme ce contamineaza un produs, in vederea validarii
unui proces de sterilizare a produsului, prin iradiere gamma, este
suficienta efectuarea analizei Total microorganisme aerobe (fara
cuantificarea distincta a fungilor); aceasta presupune folosirea
unui singur mediu de cultura. Standardul recomanda folosirea
unei temperaturi de incubare intermediare, la limita intre optimul de dezvoltare al bacteriilor si cel al fungilor (~30o C). Ambele
recomandari sunt un compromis acceptabil pentru condiile de
dezvoltare simultana a bacteriilor aerobe si a fungilor, dat fiind
ca rezultatul urmareste o estimare care va conduce la doza de
sterilizare si nu conditioneaza eliberarea lotului.
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Interpretarea și raportarea rezultatelor analizei de încărcătură
microbiană
Numarul de microorganisme / bacterii / fungi, pe gram,
mililitru sau suprafata de proba de analizat va fi media aritmetica (intre placile replicate) a numarului de UFC dezvoltate pe mediul corespunzator.
Rezultatul se raporteaza ca nr. de UFC / unitatea de masura
pe care este definita limita de contaminare a probei.
Validarea analizei cantitative
Validarea se efectueaza pentru a demonstra inlaturarea oricaror inhibitori de crestere prezenti in proba de testat. Rezultatele trebuie sa arate ca metoda aleasa este corecta pentru
testarea de rutina a probei.
Principiu: Se inoculeaza simultan cu inoculul din proba
un inocul de micoorganisme-test de concentratie mica si cunoscuta (10-100 UFC). In urma unei prelucrari corecte a probei, inoculul din proba nu pastreaza proprietati inhibitorii si permite
o dezvoltare cantitativ asemanatoare a microorganismelor in
prezenta si in absenta probei. Microorganismele utilizate pentru
validarea analizei de incarcatura microbiana sunt: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Bacillus subtillis ATCC 6633, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Candida albicans ATCC 10231, As-

pergillus niger ATCC 16404. Daca protocolul propus este corect,
rezultatele cresterii in prezenta probei vor fi cantitativ asemanatoare cu cele in absenta probei. In acest caz protocolul se accepta si va fi folosit pentru testarea de rutina a probei respective. Daca semnele de crestere sunt vizibil mai slabe (colonii in
numar mai mic de cel putin 2 ori fata de controlul pozitiv sau mai
tardive de 3 zile pentru bacterii si respectiv 5 zile pentru fungi),
protocolul se respinge. Procedura poate fi reluata facandu-se
anumite modifcari ale protocolului (cresterea volumui de diluat/
mediu; folosirea unor agenti de neutralizare; utilizarea tehnicii
filtrarii prin membrana ).
Bibliografie
1. European Pharmacopoeia Editia 9, Cap. 2.6.12, 2.6.13
2. European Pharmacopoeia Editia 6 (Supliment 6.2 / 2008 –
Metode nearmonizate)
3. SR EN ISO 11737-1 – Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 1 : Determinarea populatiei de microorganisme pe produws.
Alexandru ALISTAR – Biolog, microbiolog IRASM,
alexandru.alistar@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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Tehnici în testarea genotoxicității și interpretarea datelor
Genotoxicitatea
Genotoxicitatea se refera la abilitatea substantelor
nocive (naturale sau sintetizate chimic) de a altera integritatea
informatiei genetice. Expunerea la substante care au potential
genotoxic poate produce instabilitate genomica sau modificari
epigenetice, care se pot observa fenotipic prin aparitia unei varietati de maladii, printre care si cancerul.
Trebuie mentionat faptul ca genotoxicitatea nu se poate identifica cu mutatiile, deoarece in acest caz se aplica urmatoarea „teorema”: toate mutatiile sunt genotoxice, insa nu toate
substantele genotoxice sunt mutagene. Acest concept este demonstrat de faptul ca mutatiile sunt modificari ADN permanente, ireversibile, uneori sunt transmisibile in descendenta, in timp
ce genotoxicitatea nu se poate defini ca o alterare permanenta,
transmisibila. Un alt argument in favoarea conceptului descris
anterior este dat de factorii implicati in cele doua procese: in
ceea ce priveste mutatiile, acestea sunt produse de factori precum radiatii ionizante, virusuri sau substante chmice, insa genotoxicitatea este produsa de un alt tip de substante, al caror efect
este reversibil. Clasele de substante analizate variaza, incepand
cu produse farmaceutice, substante chimice utilizate in industrie, pesticide, biocide, adivi alimentari, ingrediente folosite in
productia de cosmetice pana la medicamente de uz veterinar.
Cu toate ca mecanismul prin care se produc aceste evenimente este inca neclar, multe studii au demonstrat ca pot exista
atat interactii directe ADN - factor genotoxic, cat si interactii indirecte, proteine (de exemplu histone) - factor genotoxic.

biologice, precum celule hepatice, probe de sange, celule epiteliale, celule nervoase etc.
Celulele in cultura sunt expuse factorilor externi in absenta si in prezenta unei surse de activare metabolica externa.
Schema de tratament difera in cazul tratamentului cu agenti fizici
fata de tratamentul cu agenti chimici si farmaceutici. De asemenea, difera substantial tratamentul corespunzator expunerilor
acute de cel corespunzator expunerilor prelungite. Dupa expunere la factorul extern de testat, celulele sunt crescute o perioada suficienta pentru a permite alterarii cromozomale sa conduca
la formarea de micronuclei la celulele in interfaza.
Celulele vor fi prelucrate si cultivate in vitro, insa la o
perioada de 24 de ore de la cultivarea acestora se adauga un inhibitor al ciclului mitotic, numit cytochalasina B (Cyt-B). Rolul acestei
substante este acela de a bloca ciclul clelular dupa cariokineza, impiedicand producerea citokinezei, in acest fel celula devenind binucleata. La un interval de 48 de ore dupa ce a fost pusa Cyt-B, celulele
sunt fixate cu metanol si acid acetic, ulterior fiind colorate cu Giemsa sau acridine-orange. Dupa colorare urmeaza numararea micronucleilor, utilizand un microscop optic pentru coloratia Giemsa sau
un microscop cu fluorescenta pentru coloratia cu acridine-orange.
Celule stopate si colorate in interfaza sunt analizate la microscop
pentru prezenta micronucleilor.
Cuantificarea micronucleilor este un indicator al genotoxicitatii, conform ISO/TR 10993-33 (OECD/OCDE- TG 487).

Teste utilizate pentru măsurarea gradului de genotoxicitate
Evaluarea genotoxicitatii este o componenta importanta pentru testarea mai multor factori de stres, pentru a demonstra sau nu nocivitatea acestora pentru oameni si animale.
Pentru a studia aceste procese s-au elaborat/ optimizat o serie
de teste care pot efectua verificari atat in vivo, cat si in vitro, privind testarea efectului mutagen datorat urmatorilor agenti fizici
si chimici, de exemplu iradiere acuta gama, expunere in camp
magnetic de joasa intensitate, contact direct cu materii prime si
preparate finite etc.
Testul micronucleilor
Prin acest test se urmareste determinarea raspunsului
de genotoxicitate “in vitro” sub actiunea unor agenti fizici perturbatori sau in contact cu diverse substante chimice. Testul de
inductie in vitro de micronuclei face parte din sistemul testelor
de mutagenicitate si permite observarea aparitiei in citoplasma
celulelor in interfaza a unor fragmente de ADN formate in cursul
primei diviziuni a celulelor in cultura.
Acest test se bazeaza pe evaluarea nucleului si a zonelor
adiacente acestuia, micronucleii reprezentand fragmente ale
cromozomilor fii, care nu au fost integrate in timpul mitozei. Testul micronucleilor poate fi efectuat pe mai multe tipuri de probe

Figura 1. Cultura de celule prelucrate pentru studiul micronucleilor. Se observa in partea stanga doi nuclei lipiti si un micronucleu, iar in partea dreapta un micronucleu pozitionat intre doi
nuclei (sageata alba).
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Micronucleii sunt numarati numai in celulele care au indeplinit o diviziune nucleara completa dupa expunerea la factorul testat.
Este important sa se demonstreze atat pentru control cat si pentru celulele tratate proliferarea celulara si situatia de citotoxicitate.
Interpretarea rezultatelor consta in numararea celulelor
in functie de numarul de micronuclei pe care ii prezinta. Celulele
care nu au nici un micronucleu sunt cele care nu au fost afectate
de factorul cu potential genotoxic, iar celulele la care se observa un
numar mare de micronuclei au fost puternic afectate.
Testul pentru micronuclei are relevanta toxicologica prin
evaluarea evenimentelor clastogene si aneugenice, cat si a unor
efecte epigenetice, care sunt aplicabile in diferite tipuri de celule. In
plus, metoda este predictiva pentru cancer, poate fi automatizata si
este usor de masurat atat in sistemele experimentale atat in vitro,
cat si in vivo. In consecinta, este justificata implementarea testelor
MN in vitro in bateria testelor de evaluare a riscului pentru potentialii mutageni / agenti cancerigeni.
Testul cometei
Generarea leziunilor ADN este considerată un eveniment
initial important în carcinogeneză. Exista un numar considerabil de
analize pentru detectarea diferitelor efecte genotoxice, totusi unele teste pot avea o utilizare limitată datorita complexitatii tehnice
sau pentru ca acestea se aplică doar catorva tipuri de celule. Testul
cometei este simplu din punct de vedere tehnic, relativ rapid, ieftin, iar leziunile ADN pot fi investigate in aproape toate tipurile de
celule de mamifere. Aceast gama larg de tipuri de celule utilizate
indica versatilitatea tehnicii.
Principiul metodei se bazeaza pe migrarea in camp electroforetic a unei celule intregi, care va fi similara cu corpul cometei,
iar fragmentele de ADN care raman dupa lezarea acestuia vor aparea in gel precum coada unei comete. La aceasta metoda se aplica
o parte a protocolului de lucru pentru izolarea ADN dintr-o celula,
dar si o parte a principiului tehnicii PCR (denaturarea ADN). Gelul in
care migreaza probele sunt alcatuite din doua straturi de agaroza,
primul cu temperatura normala de topire, iar cel de-al doilea cu
temperatura scazuta de topire, strat in care se va integra si suspensia celulara. Prin aplicarea unui camp electric, fragmentele de ADN
sunt impinse, migrand in afara nucleului, spre anod, intr-o cantitate
si pe o lungime proportionala cu marimea leziunii. Probele se vor
colora cu bromura de etidiu, precum si in cazul electroforezei clasice, in gel de agroza.

Figura 2. Exemplu ilustrativ pentru o celulă supusă testului cometei.

Interpretarea rezultatelor se poate face vizual, la un microscop
cu fluorescenta. Daca in imagine se va observa o masa sferica
compacta, se poate spune ca ADN-ul este integru, nu a fost lezat. Daca pe langa aceasta masa sferica apare si o coada densa
se poate afirma ca ADN-ul a suferit numeroase leziuni. Pentru
celulele care au suferit leziuni, cu cat dimensiunea fragmentelor
e mai mica si cu cat numarul fragmentelor e mai mare, cu atat
cantitatea de ADN migrat in camp electric este mai mare, formand comete de diferite lungimi. Cea mai simpla analiza vizuala
este evaluarea proportiei de celule cu migrare modificata, prin
care se determina numarul de comete cu coada scurta, medie si
lunga, la o suta de celule.
Datorita numeroaselor avantaje pe care le are, testul
cometei a fost aplicat in diferite tipuri de studii, inclusiv studii de
genotoxicitate, studii de repararea ADN-ului si studii de biomonitorizare a mediului. Testul cometei este un instrument valoros
in cercetarea alimentelor functionale, de exemplu studii privind
antioxidanții alimentari. In plus, varianta in vivo a testului cometei este un test standardizat, care se regaseste in OECD/OCDETG 489.
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