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Highlights:
Al doilea an de implementare a proiectului GammaPlus
Proiectul cu titlul Gamma-Plus - Creșterea competitivității prin inovare şi îmbunătăţirea proceselor de fabricaţie cu
iradieri gamma tehnologice se derulează pe o perioadă de 5 ani,
începând cu data de 27 septembrie 2016 (competitia POC-A1A1.2.3-G-2015) şi are o valoare totală de 9.317.250 lei, din care
7.350.000 lei (79,67%) valoare totală nerambursabilă. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” prin Programul
Operaţional Competitivitate 2014-2020 (83,72% din valoarea
totală nerambursabilă), finanţarea de la stat fiind administrată
de Autoritatea Natională pentru Cercetare Știintifică şi Inovare
(16,28% din valoarea totală nerambursabilă).
Gamma-Plus îşi propune să sprijine întreprinderile, în
special cele din domeniul medico-farmaceutic, să utilizeze infrastructura şi competentele IRASM şi ale laboratorului asociat
BIOEVAL, din IFIN-HH, pentru dezvoltarea de produse, tehnologii
şi servicii inovatoare, ori îmbunătăţirea celor existente, prin optimizarea proceselor de fabricaţie.
Obiectivele principale ale proiectului sunt:
• transferul de cunoștințe pentru introducerea iradierilor tehnologice cu radiații gamma în fluxul de fabricaţie al produselor
medico-farmaceutice;
• dezvoltarea unor produse noi sau îmbunătăţite prin utilizarea
iradierii cu radiații gamma;
• creșterea competitivității economice prin introducerea noului
procedeu de fabricaţie şi/sau optimizarea proceselor existente.
În primul an de implementare, activitățile au fost concentrate pe adaptarea ofertei CDI şi promovarea expertizei IFINHH în domeniul proiectului:
• Website-ul GammaPlus (http://gammaplus.nipne.ro) conține
informații despre scopul şi ofertele proiectului, infrastructura
disponibilă şi posibilitățile de colaborare.
• Revista electronică de informare GammaPlus (disponibilă pe
site-ul GammaPlus) a fost înființata în decembrie 2017 iar în primul an de implementare au fost publicate 4 numere ale revistei.
• Primele două evenimente tematice GammaPlus au fost organizate în februarie 2017 (Simpozionul de lansare a proiectului
GAMMA-PLUS) şi octombrie 2017.

• Au fost revizuite 5 referențiale existente (procedure tehnice)
şi a fost întocmit unul nou, referitoare la serviciile puse la dispoziția întreprinderilor în derularea proiectului.
• Au fost întocmite 3 oferte de servicii integrate, care includ activități de testare în cadrul laboratoarelor IFIN-HH şi studii complexe privind îmbunătăţirea unor produse (dispozitive medicale
de clasa III) sau obtinerea unor produse noi (vaccinuri).
• 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.
• Rapoartele de evaluare a întreprinderii (3 rapoarte finalizate
în primul an), punctează posibilitățile concrete de colaborare, ce
pot sta la baza colaborării prin contracte subsidiare proiectului
Gamma-Plus.
• Criteriile de selectie a întreprinderilor pentru colaborare în
cadrul proiectului GAMMAPLUS au fost publicate pe website-ul proiectului (http://gammaplus.nipne.ro/ppts/CRITERII%20
DE%20SELECTIE%20A%20ÎNTREPRINDERILOR_20170409.pdf )
În cel de-al doilea an de implementare am continuat
activitățile de stimulare a transferului de cunoștințe (estimate
a fi finalizate în primele 30 de luni ale proiectului) şi am inițiat
activități CDI cu întreprinderi interesate.
Website-ul GammaPlus este menținut cu date actualizate (informații despre contractele subsidiare, revista GammaPlus, etc) şi în curând va fi deschisă secțiunea partajată, pentru acces-ul întreprinderilor înscrise în activitățile proiectului.
Numerele 5, 6, 7 şi 8 ale revistei GammaPlus au continuat publicarea informatiilor referitoare la aspecte specifice ale
ofertei CDI şi posibilităților de colaborare cu întreprinderi în cadrul proiectului.
Cel de-al treilea eveniment tematic GammaPlus a fost
organizat în data de 11 mai 2018. Invitația a fost transmisă unui
număr de peste 100 de persoane din 50 de companii, partenere
la propunerea de proiect sau potențial interesate, şi la clusterul
MHTC, rata de participare fiind de 50% dintre cei invitați. Evenimentul a fost inaugurat printr-o vizită la instalația de iradiere
gamma tehnologică, la laboratoarul de microbiologie IRASM şi la

• Analize ICP-MS pentru industria farmaceutică (M. Virgolici, C. Pintilie)
Nr. 5

• Aplicații ale iradierilor tehnologice - cerințe și limitări tehnologice (M. Cutrubinis, D. Negut)
• Planul principal de validare în cadrul unui laborator de microbiologie (M. Constantin)
• Considerente generale privind testarea și evaluarea efectelor locale după implantarea osoasă (C. Mustaciosu)

Nr. 6

• Metode biochimice și moleculare de identificare a microorganismelor (A. Manea, L. Voinea)
• Validarea tratamentului cu radiații ionizante (M. Cutrubinis, D. Negut)

Nr. 7

Nr. 8

• Introducerea iradierilor tehnologice în procesele de fabricaţie şi optimizarea proceselor de fabricaţie a produselor

medico-farmaceutice (V. Moise, M. Cutrubinis, M.Ene, D. Savu. D. Enache)
• Criterii de selecție a metodei de validare microbiologică a sterilizării cu radiații ionizante (V. Moise, A. Ionescu)
• Al treilea eveniment tematic GammaPlus (V.Moise, D. Enache)

• Caracterizarea microbiologică a produsului: Testarea contaminării microbiene - Analiza cantitativă (A. Alistar)
• Caracterizarea microbiologică a produsului: Testarea contaminării microbiene - Analiza cantitativă (D. Savu, A. Acasandrei)
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laboratorul BIOEVAL. La Biblioteca Națională de Fizică programul
a continuat cu o serie de prezentări, astfel:
• drepturile de proprietate intelectuală în activitatea CDI;
• analize ICP-MS pentru industria farmaceutică;
• analize de spectroscopie vibrațională pentru industria farmaceutică;
• metode de testare bazate pe culturi celulare utilizate în evaluarea biocompatibilităţii biomaterialelor;
• metode biochimice și moleculare de identificare a microorganismelor;
• aplicații ale iradierilor tehnologice - cerințe și limitări tehnologice;
• validarea tratamentului cu radiații ionizante;
• programul evenimentului a inclus şi doua prezentari invitate:
• “Viziunea şi conceptul de dezvoltare sistemică a activităţilor şi
programelor de CD”, Marian Angheloiu – SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL – Centrul De Cercetare şi Servicii în Biotehnologii Avansate;
• “Dentix Millennium - proiect de cercetare cu lansare de produs”, Dragoş Budei, DENTIX MILLENIUM SRL.

Ultima parte a simpozionului (Masa rotundă: „Contracte subsidiare GammaPlus”) a fost dedicată discuţiilor şi concluziilor care au evidenţiat utilitatea manifestării şi posibilitățile
largi de utilizare a iradierii
tehnologice în domeniul
produselor farmaceutice şi
dispozitivelor medicale. Un
alt subiect de discutie, în
cadrul caruia echipa GammaPlus a raspuns intrebarilor întreprinderilor, au
fost contractele subsidiare
în cadrul proiectului GammaPlus. A fost evidentiat interesul participantilor pentru dezvoltarea dispozitivelor medicale, a sterilizării industriale, a testelor
fizico-mecanice şi de biocompatibilitate, a biosensibilităţii la radiații şi inactivare virusuri.
Cel de-al patrulea eveniment tematic GammaPlus a fost
organizat în data de 16 noiembrie 2018. Invitația a fost transmisă unui număr de peste 110 de persoane din 53 de întreprinderi,
clusterul MHTC şi 5 instituții de cercetare, rata de participare
fiind de ~50% dintre cei invitați. Evenimentul a început cu vizitarea infrastructurii puse la dispoziția întreprinderilor în cadrul
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proiectului GammaPlus: Laborator de dozimetrie, Laborator de
microbiologie, Laborator de încercări fizico-chimice şi Spațiu
Multifuncțional pentru Activități CDI, urmata de deplasarea la
Biblioteca Națională de Fizica unde programul a continuat printr-o serie de prezentări:
• introducerea iradierilor tehnologice şi optimizarea proceselor
de fabricație a produselor medico-farmaceutice, M. Cutrubinis –
Laboratorul de încercări fizico-chimice IRASM IFIN-HH;
• genotoxicitatea – componentă importantă în evaluarea biocompatibilităţii, A. Acasandrei – Laboratorul BIOEVAL, DFVM
IFIN-HH;
• caracterizarea microbiologică a produsului: Testarea contaminării microbiene - Analiza cantitativă, A. Alistar – Laboratorul de
microbiologie IRASM IFIN-HH;
• planul principal de validare într-un laborator de microbiologie,
M. Constantin – Laboratorul de microbiologie IRASM IFIN-HH;
• al doilea an de implementare GammaPlus, V. Moise – IRASM
IFIN-HH;
• acces la infrastructura CDI în cadrul proiectului GammaPlus:
◦◦ Laboratorul de dozimetrie IRASM, D. Neguţ - IRASM IFIN-HH
◦◦ Laboratorul de microbiologie IRASM, M. Alexandru – IRASM
IFIN-HH
◦◦ Laboratorul de încercări fizico-chimice IRASM, M. Vîrgolici IRASM IFIN-HH
◦◦ Laboratorul BIOEVAL, Diana Savu, A. Acasandrei - IRASM IFIN-HH

Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată discuțiilor şi concluziilor care au evidențiat utilitatea manifestării şi posibilitățile
de colaborare cu întreprinderile interesate. Echipa GammaPlus
a răspuns întrebărilor întreprinderilor, legat de infrastructura
(laboratoare, spațiu de micro-producție/ testarea proceselor de
fabricaţie) ce poate fi accesată în cadrul proiectului GammaPlus.
Faţă de cele 5 referențiale revizuite în primul an de implementare, în cel de-al doilea an nu au fost revizuite şi altele,
însă, ținând cont de reviziile recente ale standardelor ISO de referinţă, a fost estimat necesarul de revizii pentru ultima parte a
proiectului. La cele 3 oferte realizate în primul an de implementare au fost adăugate încă două oferte complexe:
• 4-GM - Oferta integrată GammaPlus de servicii CDI pentru
dezvoltarea de dispozitive medicale din clasa III;
• 5-GM Oferta de evaluare a genotoxiciăţii.
Toate ofertele GammaPlus sunt disponibile pe pagina web:
http://gammaplus.nipne.ro/oferta.htm.
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Faţă de primul an de implementare, numărul întâlnirilor individuale (Rompharm Company/decembrie 2017) şi
al rapoartelor de evaluare a întreprinderii (Dentix Millenium re-evaluare/octombrie 2018) a fost mai redus, activitatea echipei de implementare fiind concentrată pe evaluarea, contractarea şi demararea implementării propunerilor de proiecte pentru
contracte subsidiare în cadrul proiectului GammaPlus (SANIMED
INTERNATIONAL şi DENTIX MILENIUM).
În schimb, participarea proiectului GammaPlus la târguri/
expoziții şi alte întâlniri organizate de asociațiile profesionale sau
camerele de comerț a fost mult mai importantă faţă de primul an
de implementare:
• Participarea la salonul INVENTIKA – ROMEXPO ediţiile 2017 (1114 octombrie 2017) si 2018 (10-13 octombrie) au fost o oportunităţi
de promovare a activităților proiectului, atât faţă de întreprinderi
cât şi faţă de publicul vizitator al expoziției.

Publicarea de materiale de promovare, începută in primul
an de implementare a proiectului, a fost continuată în cel de-al doilea an, astfel că în prezent proiectul dispune de un set de materiale
utilizat la evenimentele tematice şi expoziții: 4 postere-roll up, 3 pliante, 1 broșură, mapă de presă.

• 9th Forum for Innovation 27.10.2017, Bucharest, Romania.

• “Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii “PRO INVENT” Cluj-Napoca, 21-23 martie 2018.

O componentă importantă a activităților din cel de-al
doilea an de implementare a fost dedicată selectării, evaluării,
contractării și demarării implementarii propunerilor de proiect contracte subsidiare proiectului GammaPlus.
Contractul subsidiar nr. 52/26.04.2018 (contract de
cercetare-dezvoltare şi inovare în colaborare efectiva -tip D), incheiat cu întreprinderea SANIMED INTERNATIONAL SRL are ca
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Intreprindere
Buget/
Cofinantare

IFIN-HH

Verificarea eligibiltatii
propunerii de proiect
Nr./Data

Solicitant

liofilizat la nivel de prototip.
Contractul subsidiar nr. 162/29.10.2018 (contract de cercetare-dezvoltare şi inovare comandată de întreprindere -tip C),
încheiat cu întreprinderea DENTIX MILLENIUM SRL, include:
• Activităţi de cercetare industrială contractuale, executate pentru şi în numele întreprinderii: Cercetare privind stadiul actual al
cunoștințelor in domeniul dezvoltării produselor de tip „Implant dentar cu suprafața
funcţionalizată” şi analizele specifice impuse
în certificarea conformității acestora.
• Activități de dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru şi în numele întreprinderii: Stabilirea condițiilor de sterilizare şi testare pentru produsul „Implant dentar
cu suprafața funcţionalizată”.
• Servicii de etichetare de calitate, testare și certificarea calității
furnizată de organizația de cercetare: Teste microbiologice şi de
biocompatibilitate pentru certificarea conformității produsului
„Implant dentar cu suprafața funcţionalizată”.
		

Verificarea eligibilitatii
intreprinderii, Nr./Data

Nr.

Verificare administrativa,
Nr./Data

Valoare solicitata (lei)

Data depunerii propunerii
de proiect

obiect realizarea de “Tehnologii cadru pentru realizarea, dezvoltarea și validarea sterilizării produselor colagenice”:
•
Transferul de cunoștințe
pentru introducerea iradierilor
tehnologice cu radiații gamma în
fluxul de fabricație al produselor
bio-medicale și extinderea ariei
de aplicabilitate asupra produselor SANIMED (forme colagenice/
biopolimeri necesare realizării biomaterialelor active și/ sau implantabile) prin inovare de produs și / sau proces tehnologic
• Dobândirea de noi cunoştinţe privind caracteristicile colagenului obținut printr-un procedeu îmbunătățit și privind comportarea la iradierea cu radiații gamma a formelor colagenice
umede și uscate.
• Cercetare industrială privind extinderea tehnologiei de obținere a unor produse noi și aplicarea soluțiilor tehnologice dedicate de iradiere gamma.
• Etape de dezvoltare experimentală pentru echivalarea tehnologiei de fabricație pentru produsul îmbunătățit - stabilirea
parametrilor de control pentru definirea cazului cel mai defavorabil și validarea procesului de obținere a colagenului nativ

Evaluare
tehnicostiintifica
Punctaj Nr./Data

Contract
subsidiar

Nr./Data

Valoare contractata (lei)

Intreprindere
Buget/
Cofinantare

IFIN-HH

Contracte subsidiare - Activitati de tip D
SANIMED
905.625,00/
1. INTERNATIONAL
540.000,00
354.375,00
IMPEX SRL

21.12.2017

466/
467/
23.03.2018 23.03.2018

529/
05.04.2018

89 – 530/
52 /
905.625,00/
05.04.2018 26.04.2018 354.375,00

540.000,00

94.75-144/
08.10.18

17.219,40

Contracte subsidiare - Activitati de tip C

2.

DENTIX
MILENIUM SRL

68.877,60

17.219,40

24.04.2018

141/
05.10.18

142/
05.10.18

		
Suntem aproape de jumătatea perioadei de implementare a proiectului iar rezultatele obținute până acum de
dau încredere ca vom reuși sa inițiem parteneriate durabile cu
întreprinderile interesate de activitățile proiectului. În perioada
imediat următoare eforturile echipei de implementare vor fi
concentrate spre continuarea încheierii de contracte de tip C şi
D, şi pentru demararea contractelor de tip B (acces la infrastructura CDI). Centrul de Iradieri Tehnologice IRASM are o istorie de
18 ani de colaborare prin contracte directe cu întreprinderi şi
proiecte de cercetare în parteneriat. Avem întreprinderi parte-

143/ 08.10.18

162/
29.10.18

68.877,60

nere cu care colaboram de mai mult de 10 ani si ne dorim ca numărul acesta să crească la sfârșitul perioadei de implementare a
proiectului GAMMA-PLUS.
Valentin Moise, Director de Proiect/Specialist Iradieri Tehnologice, Cercetător Științific gr. III, vmoise@nipne.ro
Alecsandra Ionescu, Economist - Alecsandra.manea@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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Cuantificarea endotoxinelor bacteriene prin metoda kinetică
cromogenică
		 Pirogenii sunt substanțe capabile să inducă un răspuns
febril în urma pătrunderii în organism prin injectare sau infecție.
Din categoria pirogenilor fac parte endotoxinele non-bacteriene si cele bacteriene. Traditional, testul pentru pirogeni se
efectueaza in vivo (pe iepuri), prin injectarea substantei pirogene si masurarea temperaturii bazale; metoda detecteaza
ambele tipuri de endotoxine (bacteriene si non-bacteriene).
Incepand din 1983, FDA accepta testarea endotoxinelor bacteriene ca parametru suficient pentru controlul calitatii majoritatii
produselor sterile; producatorul poate mentine totusi, testul de
pirogenitate pe iepuri, daca ii este la indemana.
Endotoxinele bacteriene reprezintă un complex de lipopolizaharide din structura peretelui celular al bacteriilor Gram
negative. Contactul produsului cu bacterii gram negative genereaza contaminarea cu endotoxine. De mentionat ca metodele
de sterilizare termica (la temperaturile compatibile cu substantele active) si prin filtrare, nu indeparteaza si nu neutralizeaza
endotoxinele; prin urmare, produsul poate fi steril, insa contaminat cu endotoxine (microorganismele nu mai sunt viabile,
insa resturile peretilor celulari sunt prezente si produc raspuns
pirogen prin injectare la om).

în analiza de detecție a endotoxinelor bacteriene trebuie să fie
depirogenizate și realizate din materiale speciale, compatibile cu
această analiză.
Există trei tehnici utilizate în testarea endotoxinelor
bacteriene (BET):
• tehnica gel-clot, bazată pe formarea de gel;
• tehnica turbidimetrică, bazată pe creșterea turbidității în
urma clivajului unui substrat endogen;
• tehnica cromogenică, care presupune modificarea intensității
culorii dupa clivajul unui complex peptidic.
Laboratorul de microbiologie din cadrul departamentului
IRASM utilizează pentru detecția endotoxinelor bacteriene metoda
kinetică cromogenică, folosind aparatul Endosafe PTS Reader.
Metoda cromogenică măsoară intensitatea cromoforului eliberat de o peptidă cromogenică în urma reacției endotoxinei cu reactivul LAL (Limulus amebocyte lysate) și se bazează
pe capacitatea endotoxinei de a activa enzima coagulantă care
reacționează cu un substrat sintetic incolor. Substratul este constituit din peptide de dimensiuni mici cu un capăt Arg C-terminal
de care se leagă un cromofor p-nitroanilină (pNA). Odată ce
cascada enzimatică este activată, enzima coagulantă determină
eliberarea moleculei pNA de culoare galbenă. Intensitatea culorii este proportională cu concentrația endotoxinei din probă.
Metoda kinetică cromogenică măsoară fie timpul necesar pentru care reacția atinge o absorbanță predeterminată, fie
rata colorării în urma eliberării cromoforului.

Fig. 1. Crabul potcoava (sursa: http://hsc.criver.com/)

Testul pentru endotoxinele bacteriene se efectuează
prin diferite metode in vitro. Cea mai cunoscuta este coagularea
lizatului din celulele sanguine circulante (amoebocite) ale crabului potcoava (Limulus polyphemus), in prezenta endotoxinelor
bacteriene – “testul LAL”; se obține un gel opac in prezența unei
concentrații mici de endotoxine bacteriene. Testul are diferite
variante, mai mult sau mai putin automatizate, in care reactia
de coagulare se citeste fie cu ochiul liber, fie turbidimetric, prin
modificare de culoare indusa de o reactie secundara.
Prezența endotoxinelor într-un produs poate fi
mascată de anumiți factori care interferă cu reacția dintre endotoxine si lizat. De asemenea, endotoxinele pot fi adsorbite pe
suprafața tuburilor sau a pipetelor realizate din anumite tipuri
de plastic sau sticlă. Interferența poate apărea în urma eliberării
unor substanțe din materialele plastice, care se pot lega de
endotoxină, astfel mascând prezența acesteia în probă. Pentru
a evita stfel de reactii fals negative, toate materialele utilizate

Fig. 2. Aparatul Endosafe PTS Reader (producator: Charles River)
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Fig. 3. Reprezentarea schematică a cartușului PTS (Charles River)

Aparatul Endosafe - PTS Reader măsoară intensitatea
culorii unui reactiv specific, care este direct proporțională cu
concentrația de endotoxină din probă. Aparatul folosește cartușe
dedicate, gata de utilizare. Fiecare cartuș conține 4 canale: două
destinate măsurării cantității de endotoxină din probă, iar celelate două canale sunt destinate stabilirii conformitatii analizei.
Canalele 1 și 3 generează rezultatul testului propriu-zis,
canalele fiind tratate doar cu reactivul (LAL) în timp ce canalele
2 și 4 conțin reactivul (LAL) și endotoxina și confirmă absența
inhibiției reacției, datorată probei: controlul pozitiv. În canale
reactivul (LAL) / reactivul și endotoxina și substratul cromogenic
sunt aplicate astfel încât reacția în lanț să se poată desfășura în
condiții optime.
Fiecare probă se testează după un protocol specific,
validat în prealabil. Validarea se face pe trei loturi diferite de
produs pentru a demonstra uniformitatea produsului si a gasi
dilutia aproximativa la care inhibitorii sunt indepartati. Canalele 2 si 4 demontreaza, la fiecare test de rutina, absenta
acestor inhibitori (substante care interfera cu testul), la concentratia selectata.
În procesul de validare (premergator testarii de rutina) se stabilesc:
• tipul cartușului care urmează să se folosească în analiză (intervalul de sensibilitate);
• diluția maximă validă (MVD) ținând cont de limita de contaminare și de tipul de cartuș care urmează să fie utilizat;
• nivelul diluției de lucru;
• pH-ul probei (care trebuie să se situeze în intervalul 6-8).

Efectuarea testului propriu-zis constă în câteva etape
simple. Inițial se diluează proba conform protocolului validat,
obținându-se soluția de lucu. Din această soluție se pipetează în
fiecare godeu al cartușului câte 25µl, apoi se incepe testul.
La sfârșitul acestuia sunt generate rezultatele, care
necesită verificarea de către operator pentru confirmare. Analiza este acceptată dacă rezultatul afișat de aparat pentru toate
cele 4 teste-control este “PASS” (trece testul).
Metoda se poate aplica atât substanțelor injectabile, cât și dispozitivelor medicale sterile; dacă produsul este
nedizolvabil, el “se spală” cu un diluant specific și acesta devine
“proba de testat”. Metoda permite și gruparea mai multor itemi
într-o singură “probă de testat” (ex. produsele se dizolvă sau
se “spalaă” succesiv, în același volum de diluant); aceasta este
o metodă de concentrare și, respectiv, de scădere a limitei de
detecție a analizei.
Metoda PTS este rapidă, simplă și precisă și utilizează
metoda kinetică cromogenică pentru a determina endotoxinele
bacteriene, in acord cu Pharmacopoeia Europeana. Din acest
motiv, tinde să devină foarte folosită în laboratoare, pentru
detecția endotoxinelor.
Andreea Simona BALTAC – Biolog, microbiolog IRASM,
andreea.manea@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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Proiecte CDI recente la departamentul IRASM din IFIN-HH
Proiectul BioChaga (171PED/2017) cu titlul: “Metodă
de creştere a sintezei compuşilor bioactivi în miceliul ciupercii fitoparazite Inonotus obliquus, prin fermentație submersă”,
finalizat in anul 2018, condus de IFIN-HH şi având ca partener
USAMVB şi-a propus dezvoltarea unei tehnologii (demonstrator
experimental) de stimulare a sintezei de antioxidanţi în miceliul
ciupercii Inonotus obliquus, cultivat submers, prin tratament
cu radiații gamma. Multe specii de ciuperci au demonstrat pro-

prietati medicinale şi au fost dintotdeauna folosite în medicina
tradiţională ca antitumorale, antibiotice, antiparazitice, antivirale, antiinflamatorii, imunostimulatoare şi antidiabetice.
Compuși binecunoscuți, precum cordicepina din Cordyceps militaris sau fractiile polizaharid-peptidice din miceliul de Coryolus
versicolor (patentate sub denumirea de PSP şi PSK) sunt deja
incluşi în preparate farmaceutice sau nutraceutice consacrate şi
prescrise ca adjuvanți în diferite forme de cancer. Antioxidanții
formează o clasă importantă de compuși extrași din ciuperci,
fie din corpul de fructificație, fie din miceliul acestora. Proiectul
propune optimizarea şi validarea în laborator a unei metode de
creștere a conținutului sau activității antioxidante a miceliului
de Inonotus obliquus (Chaga), în urma stimulării prin iradiere gamma. Fiind o specie rară în natura şi cu creștere lentă, se prefera
metoda de fermentație submersă a miceliului. Rezultatele
obţinute arată că potențialul antioxidant creşte într-o manieră
dependentă de doză, la o strategie de iradiere secvențială. Optimizarea a vizat găsirea unor ingrediente şi condiții profitabile
economic (temperatura de cultivare, număr de stimulări şi doza,
vârsta de recoltare) astfel încât metoda de cultivare şi extracție
sa fie aplicabila la scara industriala. Validarea metodei este
completată de formularea unei proceduri standard de operare
ce acoperă atât producerea miceliului pe loturi cât şi testarea
calităţii extractului. Odată patentată, metoda va fi accesibilă industriei farmaceutice şi disponibilă pentru obținere şi caracterizare de subfracţii chimice de interes medical.
Director proiect: Dr. Mihaela Ene, CS3 la IRASM, mene@nipne.ro
(http://www.robiomush.ro/biochaga/)

Proiectul PHOENIX (24PED/2017) cu titlul: “Photonics
devices under extreme operating conditions”, finalizat în anul
2018, a fost condus de INCD
Fizica Laserilor, Plasmei
şi Radiatiilor şi a propus
dezvoltarea şi testarea
unor modele de laborator/
set-up-uri experimentale şi
pregătirea unei proceduri
pentru evaluarea efectului
radiațiilor ionizante asupra
celulelor solare organice şi
fotomultiplicatorilor (SiPN) pentru evaluarea adecvării utilizării
lor în misiunile spațiale. Coordonatorul proiectului colaborează cu
parteneri din Olanda şi Germania pentru valorificarea rezultatelor
în colaborari internationale COST: MP1307 - Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of
Organic Solar Cells by complementary characterization techniques
şi TD1401, Fast Advanced Scintillator Timing – FAST. Partenerii proiectului au fost: IFIN-HH, Institute of Physics – Prague, VTT Technical
Research Centre of Finland, KETEK GmbH Germania, TNO, HOLST
Center – Olanda, Instituto de Telecomunicacoes- Portugalia.
Director de proiect: Dr. Dan Sporea
Responsabil proiect IFIN-HH: Dr. Daniel Neguţ, CS3 la IRASM,
dnegut@nipne.ro
(http://metrology.inflpr.ro/ro/proiect_Phoenix.html)
Proiectul MaMoA (125BG/2016) “Marcarea moleculară
a operelor de artă” a fost finalizat în anul 2018 şi a fost condus
de Universitatea din
București, având ca
parteneri IFIN-HH /
IRASM împreună cu
Institutul Naţional
de C-D pentru Fizica
Materialelor. Proiectul a urmărit dezvoltarea unei metode de marcare a operelor de artă folosind diferite combinaţii de specii paramagnetice stabile, astfel încât aceste
artefacte să poată fi urmărite pe piaţa de artă şi să facă falsificarea
lor aproape imposibilă. O astfel de metodă reduce foarte mult
costurile implicate în analizele fizico-chimice necesare în cazul în
care o operă de artă nu are un lanţ continuu de cumpărări-vânzări
şi reapare pe piaţă, astfel încât autenticitatea ei este îndoielnică.
Beneficiarul direct al rezultatelor proiectului este casa de licitaţii
Gold Art care are şi rolul de a valida aceste rezultate.
Director de proiect: Lect. univ. dr. Vasile BERCU
Responsabil proiect IFIN-HH: Dr. Daniel Neguţ, CS3 la IRASM,
dnegut@nipne.ro
(http://brahms.fizica.unibuc.ro/atom/atom/BG/index.html)
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Proiectul BIO-GAMMA (5-PCCDI/2018), intitulat “Utilizarea iradierii Gamma în procese biotehnologice cu aplicaţii
în bioeconomie” este un proiect de dezvoltare instituţională
(Proiecte complexe realizate în consorţii CDI - PCCDI), coordonat de IFIN-HH şi având ca parteneri: Institutul de Biologie
al Academiei Romane, Universitatea de Medicina şi
Farmacie „Iuliu Hatieganu”;
INCD pentru Legumicultură şi
Floricultură Vidra, INCD pentru
Biotehnologii în Horticultură
Ştefăneşti-Argeş.

Proiectul se derulează în perioada 31.03-2018- 30.092020 şi propune dezvoltarea unor biotehnologii asistate de
iradierea gamma, pentru producerea de diferiți compuși de interes medical, cosmetic şi industrial, prin crearea unei colaborări
durabile, care să exploateze expertiza fiecărui partener. Obiectivele proiectului includ:
• Stimularea bio-sintezei de melanină hidrosolubilă, folosind
iradierea gamma, la fungi filamentosi;
• Elaborarea de biotehnologii vegetale în vitro cu impact economic
prin utilizarea de iradieri gamma;
• Stimularea producerii unor compuşi de interes ştiinţific şi aplicativ la cianobacterii şi alge, prin folosirea iradierii gamma;
• Gasirea unor aplicaţii ale radiaţiilor gamma cu efect stimulativ
asupra creşterii miceliului şi a calităţii ciupercilor cultivate;
• Stimularea cu ajutorul iradierii gamma a capacității de producere
a compușilor bioactivi la plante medicinale.
Director proiect: Dr. Mihai Radu, CS1 şi Director Științific
IFIN-HH, mradu@nipne.ro
Responsabil proiect IRASM: Dr. Mihaela Ene, CS3 la IRASM,
mene@nipne.ro
(http://proiecte.nipne.ro/pccdi/13-proiecte.html)
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Proiectul PHYSForTel (44-PCCDI/2018), intitulat “Program interinstituțional pentru dezvoltarea de soluții avansate pe
bază de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifuncționale
ale materialelor textile şi din piele” este un al doilea proiect de
dezvoltare instituţională (Proiecte complexe realizate în consorţii
CDI - PCCDI), coordonat de IFIN-HH - IRASM şi având ca parteneri:
INCD pentru Fizica Materialelor; INCD pentru Textile şi Pielarie;
Universitatea din Bucuresti; INCD pentru Tehnologii Izotopice şi
Moleculare; Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”.
Proiectul se derulează în perioada 31.03-2018- 30.09-2020 şi
propune realizarea de materiale textile şi din piele cu proprietăţi
multifuncționale, avansate, prin abordarea unor eco- nanotehnologii de funcţionalizare integrate, prin utilizarea tehnicilor
fizice (iradiere gamma, activare în plasma, electrodepunere) şi a
nano-compozitelor cu proprietăţi antibacteriene, antistatice şi de
hidrofobizare. Obiectivele proiectului includ:
• Dezvoltarea de eco-nano-tehnologii inovative de acoperire a
suprafeței articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte şi tapițerie
din materiale textile sau piele, pentru utilizări specifice noi (în
industria medicală, alimentară, hotelieră, a echipamentelor de
protecție, etc.), folosind materiale compozite bazate pe nano-pulberi anorganice cu proprietăţi antimicrobiene şi de autocurățire
fotocatalitică;
• Realizarea materialelor textile şi de piele cu proprietăţi
multifuncționale, avansate, prin abordarea unor eco-nanotehnologii de funcţionalizare integrate, prin utilizarea tehnicilor
fizice (iradiere gamma, activare în plasmă, electrodepunere) şi a
nano compozitelor cu proprietăţi antibacteriene, antistatice şi de
hidrofobizare;
• Dezvoltarea unor soluții integrate de îmbunătăţire a proceselor tehnologice din industria textilă şi de prelucrare a pielii prin
utilizarea de eco-nanotehnologii de funcţionalizare şi activare a
suprafețelor prin implementarea unor acoperi fotocatalitice cu materiale nanostructurate;
• Dezvoltarea prin metode «eco-friendly» a unor noi acoperiri
hibride cu funcţionalitate multiplă, cu efect de superhidrofobicitate şi amfifobicitate, pentru protejarea diverselor suprafeţe împotriva efectelor produse de poluanţi şi a atacurilor biologice cu
patogeni. Realizarea unor materiale inteligente pentru acoperiri cu
proprietăţi avansate de protecţie împotriva dezvoltării biofilmelor
şi a depunerilor pe suprafeţele materialelor textile şi din piele.

Director proiect: Dr. Ioana
Stanculescu, CS3 la IRASM,
istanculescu@nipne.ro
(http://proiecte.nipne.ro/
pccdi/7-proiecte.html)
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Colaborări internaționale:
Proiectul IAEA RER1019 “Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human
Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials”
este finanțat de Agenția Internațională pentru Energie Atomica
(IAEA) şi își propune promovarea domeniului iradierilor tehnologice
în tarile membre IAEA din Europa, prin schimbul de experiența şi
transfer de cunoștințe între tarile participante. IFIN-HH IRASM s-a
remarcat în proiectele regionale coordonate de IAEA în doua domenii: managementul calitatii şi conservarea patrimoniului cultural,
a organizat cursuri şi a găzduit bursieri şi vizite științifice IAEA. La
prima întâlnire de coordonare a proiectului (aprilie 2018) s-a decis
ca România să găzduiască un audit în domeniul dozimetriei de doze
înalte (2018), să furnizeze lectori pentru un curs în domeniul calitatii
în Portugalia (2018), să organizeze un workshop privind utilizarea
iradierilor tehnologice în conservarea patrimoniului cultural (2019)
şi să coordoneze un exercițiu de intercomparare privind validarea
sterilizării cu radiații ionizante (2018-2019).
Responsabil proiect IFIN-HH: Valentin Moise, Sef departament IRASM
(https://www.iaea.org/projects/tc/rer1019)
Proiectul COST MP1401 “Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience” își
propune să reunească experți din domeniul științei materialelor, laserilor, fabricanți de fibra optica şi utilizatori care să interacționeze
activ, să transfere cunoștințe şi să definească ținte comune. Obiectivele proiectului includ: acoperirea intervalului de lungime de undă
de 3-6 microni și dincolo de acesta, pentru a susține aplicațiile în
infraroșu și pentru a îmbunătăți performanța fibrelor pentru a acoperi generația vizibilă și ultravioletă a lungimii de undă mai eficientă
pentru biofotonica și asistență medicală. Acțiunea va investiga, de
asemenea, proiectarea materialelor și fibrelor din sticlă pentru a
depăși limita reală a puterii de ieșire. Îmbunătățirile vor spori, în
principal, asistența medicală pentru a beneficia de o societate largă
și de producție din UE şi pentru a menține și a crește forța de muncă
din industria prelucrătoare în UE.
Responsabil proiect IFIN-HH: Dr. Daniel Neguţ, CS3 la IRASM,
dnegut@nipne.ro
Proiectul COST CA16220 “European Network for High Performance
Integrated Microwave Photonics” (2017 – 2021). Rețeaua EUIMWP
își propune să formeze şi să conecteze comunitatea relevantă din domeniul fotonicii integrate cu microunde, prin finanțarea activităților
de networking şi coordonare, pentru schimbul de cunoștințe şi idei,
stabilirea unui portofoliu de benchmarking tehnologic şi stabilirea
de indicatori de performanţă care să definească cerințele viitoare
din domenii de înaltă performanţă, cum ar fi comunicațiile 5G, industria auto şi aero-spațiala. Acțiunea adună laolaltă grupuri din mediul academic, industrie şi organizații trans-naţionale, cu competenţe
complementare şi la scară globală, incluzând experți în fotonică şi
microunde, proiectanți de aplicații cu sisteme de microunde şi utilizatorii finali, pentru a dezvolta sinergii complete.
Responsabil proiect IFIN-HH: Dr. Daniel Neguţ, CS3 la IRASM,
dnegut@nipne.ro (https://euimwp.eu/)

Proiectul IAEA CRP F23032/2016 - Developing Radiation Treatment Methodologies and New Resin Formulations for
Consolidation And Preservation of Archived Materials and Cultural Heritage Artefacts - este coordonat în mod direct de Agenția
Internațională pentru Energie Atomică şi urmărește obținerea de
rezultate noi în domeniul aplicării tehnologiilor cu radiații pentru
salvarea patrimoniului cultural. Proiectul a fost demarat în 2016, cu
o larga participare internationala (16 tari): National Centre for Radiation Research and Technology (NCRRT) Egypt, Institute of Food
and Radiation Biology – Bangladesh, Ente per le Nuove Tecnologie
L’Energia e L’Ambiente (ENEA) Italy, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI) Iran, Institute of Nuclear Chemistry
and Technology – Poland, Radiochemical Laboratory – Bulgaria,
„VINCA” Institute of Nuclear Sciences – Serbia, Centre National des
Sciences et Technologies Nucleaires -CNSTN Tunisia, Institute Ruđer
Bošković – Croatia, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy Ukraine, Nuclear and Technological Institute (ITN) Portugal, Centro
de Aplicaciones Tecnologicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN) Cuba,
Hacettepe University - Faculty of Science - Department of Chemistry Turkey, ARC-Nucleart France, Instituto de Pesquisas Energeticas
e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) Brazil.
Responsabil proiect IFIN-HH: Dr. Daniel Neguţ, CS3 la IRASM,
dnegut@nipne.ro
(https://cra.iaea.org/crp/project/ProjectDetail?projectId=2077&l
astActionName=OpenedCRPList)
Proiectul C5-11/NUTECO - „Tehnici nucleare pentru
conservarea obiectelor de patrimoniu din lemn”. Din anul 2016,
IRASM cooperează cu Atelier Regional pour Conservation – ARCNUCLEART (http://www.arc-nucleart.fr), o unitate aparținând
Comisariat pour Energie Atomique(CEA) din Franta, dedicată exclusiv conservării și restaurării obiectelor de patrimoniu cultural.
Colaborarea a început în cadrul proiectului de cooperare bilaterală România-Franța IFA-CEA C3-06 (ET-COG: „Educație și formare
profesională în domeniul conservării patrimoniului cultural prin
iradiere gamma” (2012-2016) și se continuă în prezent în proiectul
C5-11/NUTECO” ( 2016-2018). Această colaborare se bucură de un
interes deosebit atât în România cât și în Franța. O dovada a acestui
interes este organizarea Concursului „Impreuna Salvam Patrimoniul
Cultural Romanesc”/“Ensemble Sauvons Une Œuvre du Patrimoine
Roumain”, un concurs anual prin care CEA-Franta finanteaza integral restaurarea obiectelor de patrimoniu din lemn. Concursul este
organizat in colaborare de catre Institutul de Fizică Atomică (IFA),
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Asociația Muzeelor din România,
Comisariatul pentru Energie Atomică și Energii Alternative (CEA),
Institutul Francez din București și Atelierul Regional de Conservare
ARC-Nucleart si consta in restaurarea completa a unui obiect de
patrimoniu cultural prin aplicarea tehnologiilor de iradiere gamma
(radio-polimerizare). La aceasta data, IFIN-HH si CEA-Franta detin
singurele infrastructuri din Europa (IRASM-Romania si NUCLEARTFranta) care desfasoara in mod consecvent si permanent activitati
legate de utilizarea tratamentului cu radiatii ionizante pentru tratamentul patrimoniului cultural.
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