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RAPORT ŞTIINŢIFIC/LIVRABIL FINAL 
 
Contract nr. 21SOL/2020 
Dezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (suprafețe, 
echipamente, spații închise și deschise) - ACTIVE-DECON  
Etapa: Studii, proiectare, realizare şi validare prototip complex de decontaminare. Elaborare 

documentaţie de fabricaţi şi exploatare. Diseminarea rezultatelor 
Termen: 10.09.2020 
 
1. Obiectivul proiectului. 
 

În contextul actualei pandemii de SARS-CoV-2, o problemă foarte des vehiculată o reprezintă 
alegerea decontaminanților optimi pentru decontaminarea/dezinfecția suprafețelor contaminare, a 
saloanelor medicale, a echipamentelor medicale, a echipamentelor de protecție cu utilizare multiplă, a 
instrumentarului medical și a domeniilor publice frecventate de persoane posibil contaminate. Se 
cunosc o serie de soluții pentru dezinfecție clasice, dar care prezintă multiple dezavantaje, ce constau 
fie în toxicitatea lor, fie în gradul ridicat de instabilitate, fie în acțiunea lor corozivă.  

Scopul general al proiectului constă în realizarea unei soluții inovative decontaminante având ca 
substanțe active săruri cuaternare de amoniu și nanoparticule cu efecte antimicrobiene și virucide și 
dezvoltarea unui sistem complex de dispersie a soluției. Definirea acestuia s-a făcut în conformitate cu 
obiectivele generale definite în termenii de referință ai competiției: 
OG1: Prevenirea răspândirii contaminării cu virusul SARS-CoV-2, prin decontaminare. 
OG2: Crearea unui mediu sigur de lucru/activitate pentru personal (expus profesional) și populație, în 
contextul pandemiei de COVID-19. 
OG3: Demonstrarea și validarea de soluții inovative de decontaminare cu potențial de introducere 
rapidă în fabricație. 
 
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului. 
 

În vederea atingerii obiectivului principal al proiectului s-au stabilit o serie de obiective specifice 
și livrabile intermediare ce constau din: 
1. Realizarea unor studii privind soluţiile de decontaminare existente și posibilitatea îmbunătățirii 
performanțelor acestora cu adiția unor nanoparticule ce prezintă activitate microbiană. 
2. Identificarea şi fundamentarea soluţiilor de decontaminare alese, în raport cu criteriile impuse şi 
standardele şi reglementările aplicabile. 
3. Stabilirea soluţiei tehnice şi a arhitecturii complexului de decontaminare propus. 
4. Realizarea echipamentului de dispersie nivel prototip. 
5. Realizarea unui lot prototip agent de decontaminare. 
6. Realizarea prototipului complex de decontaminare. 
7. Validarea funcţională a prototipului complex de decontaminare. 
8. Testarea şi validarea în condiţii reale a prototipului complex de decontaminare. 
9. Omologarea/avizarea/autorizarea prototipului complex de decontaminare. 
10. Realizarea documentaţiei tehnice de fabricaţie și elaborarea documentaţiei de exploatare. 
11. Brevetarea rezultatelor cercetării. 
 
3. Obiectivul etapei/activității. 
 
 Cea de-a doua parte a proiectului a avut ca scop proiectarea şi realizarea prototipului complex 
de decontaminare, testarea şi validarea în condiții de laborator a soluțiilor de decontaminare și în 
condiţii reale a prototipului complex de decontaminare, proiectarea documentaţie tehnice de fabricaţie 
și elaborarea documentaţiei de exploatare.  
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4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului etapei/activității. 
 
 În vederea atingerii obiectivului fazei 2, s-a propus spre realizare proiectarea și elaborarea 
documentației tehnice, la care au participat CO, P3 și P5. 

Pentru realizarea obiectivului fazei 3, corespunzător activitaților A1.5, A1.6 și A1.7 propuse în 
planul de realizare al proiectului au fost realizate la nivel prototip echipamentul de dispersie de către 
P5 și lotul de agent de decontaminare de către CO, P1, P3 și P5. Validarea funcțională a prototipului 
complex de decontaminare a fost realizată de către toți cei 6 parteneri implicați în proiect prin 
caracterizarea componentei organice și a celei nanostructurate, prin teste de eficiență antivirală și 
antimicrobiană și prin verificarea compatibilităților componentelor soluției și, totodată, a compoziției 
cu dispozitivul de decontaminare. 

În vederea atingerii obiectivului fazei 4, corespunzător activităților A1.8 și A1.9 propuse în 
planul de realizare al proiectului, s-a întocmit de către CO un plan de testare al complexului de 
decontaminare care a fost parcurs de către CO, P1, P2, P3 și P4 prin verificarea compatibilității soluției 
de decontaminare cu suprafețele și testarea eficienței acesteia. Deoarece timpul pentru derularea 
proiectului a fost foarte scurt, testarea în condiţii reale nu a fost finalizată, procedurile de testare fiind 
în derulare. Rezultatele testării vor fi puse la dispoziţia beneficiarului în termen de 30 de zile după 
finalizarea proiectului, iar eventualele costuri suplimentare vor fi suportate de membrii consorţiului din 
fonduri proprii.  

Ultimul obiectiv corespunde ultimelor 3 activități propuse în planul de testare și constă din 
intocmirea documentației tehnice de fabricație și diseminarea rezultatelor prin realizarea unui 
workshop și brevetarea rezultatelor. Din acelaşi motiv al timpului scurt, diseminarea nu a putut fi 
finalizată în termen, fiind în curs de elaborare documentaţia de brevetare, iar workshopul va fi 
organizat la SUUB după ce toate rezultatele testării în condiţii reale vor fi disponibile, dar nu mai 
târziu de 45 de zile de la finalizarea proiectului. 

 
 
5. Rezumatul etapei/activității (maxim 5 pagini) şi/sau lucrarea în extenso. 

 
În cadrul activității A1.4. s-a urmărit proiectarea și elaborarea documentației tehnice. 

În cadrul activității A1.5. Realizare prototip complex de decontaminare s-au realizat un model prototip 
dispozitiv de decontaminare, un lot prototip soluție decontaminare și un raport parțial de validare 
funcţională a prototipului complex de decontaminare. 
 A fost proiectat și realizat un dispozitiv de dispersie nivel prototip (Figura 1) 
 

STRUCTURA SI CARACTERISTICI   „Echipament de dispersie“ (prototip) 

 
Figura 1. Dispersor – componente 

Legenda: 
1. Carcasa dispersor 
2. Corp suport motor 
3. Motor 12V 
4. Elice 
5. Tun de canalizare 
6. Suport duza dispersoare 
7. Duza dispersoare 
8. Gura de ghidaj 
9. Furtun alimentare 
10. Capac ventilator 
11. Întrerupător electric 



 

Figura 2 Recipient lichid 

Figura 1. Recipient lichid  

 
Rezumăm selectarea metodologiei de testare microbiologică în func

de decontaminare: 
S-au realizat testări pentru verificarea activită

de componente propuse: 
- sărurile cuaternare de amoniu; 
- nanoparticulele de aur și argint;

Soluțiile au fost testate pentru
virusului SARS-CoV-2 implica masuri
financiare si de logistica de durata.
biologica, urmata de experimente
posibilitatii de a extrapola rezultatele
serie de metode surogat. 

Efectul virucid in general
tulpini virale de laborator, care 
structurale si morfologice care
celulelor pentru a forma sincitii, aglutinarea,

 Prin masurarea efectului 
si chiar cuantifica efectul virucid
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Figura 2 Recipient lichid  – componente 

 

. Recipient lichid  – componente mecano-electrice

electarea metodologiei de testare microbiologică în funcție de componentele soluției 

testări pentru verificarea activității antivirale și antibacteriene

; 
pentru activitatea antivirală. Testarea efectului
masuri de biohazard si tehnologie care trebuie

durata. Ar fi necesara izolarea tulpinilor virale
experimente complexe si costisitoare. Tocmai din 

rezultatele obtinute asupra altor virusuri la SARS

general (si implicit asupra SARS-CoV-2) poate
 determina efect citopatic. Acesta inseamna
 afecteaza celule infectate viral, precum 
aglutinarea, etc. 
 citopatic al acestor virusuri se poate aprecia 

virucid al acestora.  Indirect, deci, se poate aprecia

Legenda: 
12. Rezervor principal 
13. Capac rezervor 
14. Curea pentru umeri
15. Conducta ieșire 
16. Rezervor suplimentar
17. Suport rezervor suplimentar
18. Motor 12v 
19. Conducta de transfer
20. Agitator 

Legenda: 
1. Acumulator 12v8Ah 
2. Comutator pornit/oprit
3. Modul reglaj turație 
4. Indicator nivel acumulator
5. Priza încărcare acumulator/alimentare 
6. Ansamblu motor-pompa
7. Filtru 

electrice 

ție de componentele soluției 

și antibacteriene pe cele două tipuri 

efectului virucid direct asupra 
trebuie sustinute prin eforturi 

virale in conditii de securitate 
 acest motiv si datorita 

SARS-CoV-2 se pot utiliza o 

poate fi cuantificat folosind 
inseamna totalitatea modificarilor 

 “rotunjirea”, “fuziunea”  

 eficienta solutiilor testate 
aprecia si eficienta solutiilor 

 

Curea pentru umeri 

ntar 
Suport rezervor suplimentar 

Conducta de transfer 

Comutator pornit/oprit 

Indicator nivel acumulator 
Priza încărcare acumulator/alimentare dispersor 

pompa 
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asupra coronavirusurilor. In acest sens s-au imaginat urmatoarele experimente pentru testarea 
cantitativa a solutiilor dezvoltate in cadrul proiectului nostru pentru evaluarea activitatii virucide in 
domeniul medical. Pentru testare au fost pregătite 3 soluții constând din săruri cuaternare de amoniu 
(bromură de didecildimetil amoniu) în concentrație de 0,5% (cod R1), 1% (cod R2) și 1,5% (cod R3) 
reprezentând componeneta organică a soluției de decontaminare și 4 soluții de nanoparticule constând 
din nanoparticulele de aur (dimensiune ~25 nm) stabilizator guma xanthan, concentrație 0.25 mg/mL 
(cod P1), nanoparticulele de argint (dimensiune ~40 nm) stabilizator guma xanthan, concentrație 0.50 
mg/mL (cod P2), nanoparticulele de argint ( dimensiune ~100 nm) stabilizator guma PVP, concentrație 
0.25 mg/mL (cod P3) și nanoparticulele de argint (dimensiune ~50 nm) stabilizator guma PVP, 
concentrație 0.01 mg/mL (cod P4). 

Testările pentru efectul bactericid s-au efectuat conform prevederilor din Farmacopeea în 
vigoare (Farmacopeea Română ediția X, Editura Medicală și suplimentele), adaptate conform 
necesităților pentru testarea decontaminantelor polivalente și cerințelor NATO (AEP 58 și AEP 7). 

Cele șapte soluții enumerate mai sus au fost testate pentru „încărcătura microbiană proprie” și 
pentru „activitatea antimicrobiană”. Screeningul substanţelor decontaminante s-a efectuat pe bacterii 
Gram pozitive și Gram negative (tulpini de referință și/sau izolate bacteriene patogene). Pentru acestea 
s-au realizat teste de sensibilitate bacteriană (metoda antibiogramei difuzimetrice adaptată). Efectul 
antimicrobian a fost cuantificat prin măsurarea diametrelor zonelor de inhibiţie bacteriană.   
 A fost întocmit un plan de testare în condiţii reale a complexului de decontaminare, ce 
presupune prelevarea de probe din suprafeţe potenţial contaminate din cadrul SUUB, înainte şi după 
aplicarea soluţiei de decontaminare, urmând ca probele să fie monitorizate şi masurate în ceea ce 
priveşte încărcătura microbiană. 
 În funcţie de rezultatele testării în condiţii reale şi de ajustările necesare echipamentelor şi 
soluţiilor de decontaminare, se vor întocmi documentaţiile tehnice şi dosarul de omologare/avizare al 
complexului de decontaminare. 

Toți partenerii s-au ȋncadrat ȋn costurile propuse pentru activităţile desfășurate până în prezent 
ȋn planul de realizare. 

 
6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru continuarea proiectului. 

 
 

REZULTATE PRIVIND CARACTERIZAREA COMPONENTEI ORGANICE 
 
Disponibilitatea redusă şi timpul de livrare foarte mare (peste 4 luni) pentru materiile prime 

necesare sintezei de compuşi cuaternari de amoniu ne-au condus spre achiziţionarea sărurilor 
cuaternare de amoniu cu cele mai bune rezultate în literatura de specialitate (bromură de didecildimetil 
amoniu şi bromură de dioctildimetil amoniu). Testele efectuate au urmărit confirmarea compoziţiei şi a 
purităţii acestora. 

Analizele GC-MS s-au efectuat cu un gaz cromatograf GC Thermo Scientific Trace 1310 
cuplat cu un spectrometru de masă TSQ 9000 cu tripluquadrupol (MS/MS). Echipamentul este dotat cu 
un autosampler TriPlus RSH, utilizează o tehnologie patentată Never Vent, ce permite schimbarea 
sursei de ionizare Extracta Brite și a coloanei cromatografice fără a opri vidul. Spectrometrul de masă 
este prevăzut cu două filamente comutabile prin software, compatibile cu ambele moduri de ionizare 
deținute, ionizare cu impact de electroni (EI) și ionizare chimică pozitivă și negativă (PCI, NCI).  

Testările s-au efectuat utilizând următoarea metodă: 
 Coloana: coloană capilară TR5MS - 5% fenil 95% dimetilpolisiloxan, lungimea - 30m, diametrul – 

0,25 mm, grosimea filmului - 0,25 μm; 
 Gaz purtător: heliu 1,5 mL / min; 
 Programul de temperatură: 40 °C, rampa 10 °C/min, 300 °C; 
 Injector: 270 °C; 
 Linia de transfer: 310 °C; 
 Mod de ionizare: EI, 250 °C; 
 Energia de electroni: 70 eV; 
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 Achiziție: 35 min; 
 Intervalul de masă: 40-650 m/z 
 Solvent delay: 4,5 min  
 

Caracterizarea componentei organice din compunerea compozitie de decontaminare. 
 

Component 1 – Bromură de didecildimetil amoniu 
 

N

Br

 
Figura 2. Component 1 – Bromură de didecildimetil amoniu 

 
Formulă moleculară: C22H48BrN 
CAS: 2390-68-3 
Puritate: >98% 
Masa moleculară: 406.54 
Proprietăți: Solid pulverulent, higroscopic,  

 

 
 

Figura 3. Cromatograma totala de ioni pentru compusul bromură de didecildimetil amoniu, RT – 

21,35 

 

 
Figura 4. Spectrul de masă EI pentru compusul bromură de didecildimetil amoniu 

(Text File) Injection ID=7466a6fb4a5649d7aa02634e6bd798cb Scan=5639 Scan Type=+ c EI Full ms [40.000-650.000]
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N

Br

 
Figura 5. Component 2 – Bromură de dioctildimetil amoniu 

 
Formulă moleculară: C18H40BrN 
CAS: 3026-69-5 
Puritate: >97% 
Masa moleculară: 350.43 
Proprietăți: Solid pulverulent, higroscopic,  
 
 

 
 

Figura 6. Cromatograma totala de ioni pentru compusul bromură de dioctildimetil amoniu RT – 

17,47 

 
 

 
 

Figura 7. Spectrul de masă EI pentru compusul bromură de didecildimetil amoniu 

 
 

(Text File) Injection ID=f597d8e94e514524892b16169112f307 Scan=4479 Scan Type=+ c EI Full ms [40.000-650.000]
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REZULTATE PRIVIND SINTEZA ȘI METODOLOGIA DE SINTEZĂ A COMPONENTEI 
NANOSTRUCTURATE 

 
 Pe baza rezultatelor obţinute în activităţile A1.2 şi A1.3, s-a realizat sinteza pentru 

nanoparticulele de argint şi aur propuse pentru complexul de decontaminare prin metode care să 
îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe: 
 - control eficient al dimensiunii şi formei nanoparticulelor obţinute 
 - consum minim de reactivi /cost scăzut 
 - procedeu cu impact minim asupra organismelor umane şi potential minim de poluare mediului 
 S-au realizat 4 tipuri de probe, 3 variante de nanoparticule de argint (Ag NPs) cu şi fără 
funcţionalizare şi 1 variantă de nanoparticule de aur (Au NPs) cu funcţionalizare. 
  

 Sinteza prin metoda electrochimică de nanoparticule de argint nefuncţionalizate 
 Pentru soluţiile de decontaminare utilizate pentru spaţii deschise de dimensiuni mari s-a ales 
soluţia adăugării în formulare a unor nanoparticule de Ag nefuncţionalizate, cu cost minim de 
fabricare.  
 S-a realizat sinteza printr-o metodă electrochimică simplă, cu ajutorul unui instrument de 
laborator de tip ColloidMaster (Fig. 8), cu electrozi standard de argint. Procedeul de sinteză 
electrochimic propus poate fi scalat şi la nivel industrial, pe varianta de dimensiuni mai mari a 
aparatului de sinteză electrochimică disponibilă commercial, în vederea producţiei în serie a formulării 
de decontaminare propuse. 

 
Figura 8. Aparatul ColloidMaster 1000 (variantă laborator) utilizat pentru sinteza electrochimcă a 

nanoparticulelor de Ag 
 

 Cele două bare de argint, care funcționează ca electrozi de sacrificiu în metoda electrochimică, 
au fost conectate la sursa de tensiune a instrumentului și plasate într-un recipient de sticlă de 250 ml. 
S-a adăugat un volum adecvat de lichid dispersant (apă distilată sau soluție de agent satbilizator). În 
metoda de sinteză modificată, soluții de diferite concentrații de agenți stabilizatori au fost utilizate 
pentru a înlocui apa. Reacția a fost efectuată pentru o perioadă de timp cuprinsă între 1-4 ore, la 
temperatura camerei, în întuneric și fără agitare în metoda standard. Au fost testate şi 2 variante de 
agitare (magnetică sau în baie de ultrasunete). S-au preparat probe cu diferite concentrații (25, 50, 100 
și 250 ppm). Caracterizarea ulterioară a produselor nu a evidențiat nici o variație semnificativă în 
forma și dimensiunea particulelor în funcţie de concentraţia propusă.  
 In vederea obţinerii unor nanoparticule de Ag cu dimensiuni între 25 şi 50 nm s-a studiat 
efectul adăugării de electrolit în mediul de reacţie (Tabel 1). Deasemenea s-a urmărit şi efectul 
adăugării unui stabilizant de tip polimeric uzual (polivinil pirolidona PVP K30).  
 După cum remarcă din valorile preliminare ale dimensiunii nanoparticulelor obţinute, efectul 
de scădere al diametului obţinut prin agitare mecanică este mai puternic decât cel obţinut prin 
ultrasonare la baia de ultrasunete.  
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Tabelul 1. Influenţa electrolitului anorganic (NaCl) asupra proprietatilor sistemelor de dispersii 

coloidale de argint, de concentratie 100 ppm, sintetizate fără stabilizator şi cu stabilizator polimeric 

Timpul la care  
s-a efectuat analiza  

Proba  
Aditiv de 
stabilizare  

pH  Conductivitate  
Dm  
(nm)  

PdI  
Peak  
(nm)  

Imediat dupa sinteza 

P1 martor 5 88,6 μS 67 0,41 
P1 = 103 
P2 =16 

P2 NaCl 5 70,3 mS 715 0,54 P1 = 364 

P3 
NaCl (agitare 

mecanica) 
5 70,4 mS 63 0,46 

P1 = 257 
P2 = 36 

P3b NaCl (ultrasonicare) 5 70,9 mS 142 0,68 
P1 = 379 
P2 = 111 
P3 = 22 

P4 
NaCl + PVP 

(agitare mecanica) 
5 68,8 mS 66 0,53 

P1 = 258 
P2 = 19 

P4b 
NaCl + PVP 

(ultrasonicare) 
5 39,1 mS 19 0,45 

P1 = 404 
P2 = 19 

 
 In mod predictibil, prezenţa polimerului PVP în mediul apos de reacţie conduce la obţinerea 
unor dispersii de argint mai stabile şi cu dimensiuni mai mici, dar modificarea reţetei conduce la 
creşterea costului de producţie al nanoparticulelor şi în plus, ar putea duce la interferenţe cu celelalte 
componente ale soluţiei de decontaminare.  
 Studiile de literatură arată că există o dependenţă semnificativă a activităţii antibacteriene şi 
antivirale a NPs de Ag de mai mulţi factori, dintre care: dimensiunea, forma şi natura funcţionalizării 
suprafei nanoparticulelor. Dintre aceşti factori, cel care joacă rolul major este dimensiunea. Astfel, în 
vederea obţinerii unei eficienţe biologice maxime ar fi nevoie să se utilizeze NPs cu dimensiuni foarte 
mici, preferabil 5-10 nm. Tot dimensiunea NPs de Ag influenţează însă şi citotoxicitatea acestora, şi în 
consecinţă adăugarea în formularea de decontaminare a unor cantităţi consistente de asemenea 
particule ar duce la efecte secundare semnificative, potential periculoase atât pentru persoanele 
decontaminate în mod repetat şi frecvent, cât şi pentru mediu, în cazul decontaminării spaţiilor 
deschise. 
 Pentru echilibrarea efectelor citotoxice cu cele dezirabile antibacteriene şi antivirale s-a propus 
utilizarea în sistemul complex de decontaminare a unor nanoparticule cu dimensiuni medii, in 
domeniul 25-100 nm, la care efectele secundare se instalazează la concentraţii relativ mari.  
 
Sinteza de nanoparticule de argint stabilizate cu polimer 
  
 Pentru controlul dimensiunii NPs de argint în domeniul 25-50 nm şi asigurarea unei stabilizării 
mai bune s-a propus adăugarea în procedeul de sinteză a unui stabilizator polymeric. 
Majoritatea polielectroliţilor pot acţiona în mod eficient ca agenţi stabilizatori în toate metodele de 
sinteză ale nanoparticulelor metalice (fizice, electrochimice, chimice). Dintre polimerii utilizaţi în mod 
curent (alcool polivinilic PVA, polivinil pirolidonă PVP, chitosan, etc) am selecţionat un polimer 
natural, guma xantan, datorită stabilităţii chimice mari, posibilităţilor mai mici de interacţie cu celelalte 
componente ale sistemului de decontaminare, preţului scăzut şi simplităţii în procesare. 
 In Tabelul 2 sunt prezentate rezultatele obţinute în cazul sintezei nanoparticulelor de Ag prin 
metoda electrochimică stabilizate cu guma xantan (XG).  
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Tabelul 2. Variaţia dimensiunii si potentialului zeta pentru dispersiile de argint coloidal, de 

concentratie 100 ppm, obtinute prin metoda electrochimică, in prezenta de gumă xantan ca 

stabilizator (GX), la diferite concentratii 

Timpul la care  
s-a efectuat 

analiza  
Proba  

Aditiv de 
stabilizare  

pH  Conductivitate  
Dm  
(nm)  

PdI  
Peak  
(nm)  

Potential 
Zeta 
(mV) 

Im
ed

ia
t d

up
a 

si
nt

ez
a P5 

po
li

m
er

 

XG 
0,01 M 

5 15,5 μS 197 0,30 P1 = 161 -12,3 

P6 
XG 

0,015 M 
5 15,7 μS 146 0,33 P1 = 158 -15,1 

P7 
XG 

0,25 M 
5 16,9 μS 148 0,51 

P1 = 176 
P2 = 21 

-10,8 

P8 
XG 

0,05 M 
5 24 μS 106 0,68 

P1 = 234 
P2 = 21 

-5,1 

D
up

a 
o 

sa
pt

am
an

a P5 

po
li

m
er

 

XG 
0,01 M 

5 14,1 μS 170 0,22 P1 = 189 -12,9 

P6 
XG 

0,015 M 
5 15,4 μS 140 0,28 P1 = 153 -13,5 

P7 
XG 

0,25 M 
5 16,1 μS 207 0,24 

P1 = 185 
P2 = 15 

-8,5 

P8 
XG 

0,05 M 
5 22,7 μS 122 0,60 

P1 = 227 
P2 = 22 

-3,6 

 
 Sinteza prin metoda chimică de nanoparticule de argint anizotrope 
 Atât pentru nanoparticulele de Ag cât şi pentru cele de Au au fost raportate în literature variaţii 
foarte largi în activitatea antibacterială şi antivirală determinate de variaţiile de formă, nanoparticulele 
anizotrope (de tip nanocilindri sau nanodiscuri) având clar efecte biologice mai puternice decăt cele 
sferice. 
 Deşi într-o primă fază s-a optat pentru utilizarea exclusiv de nanoparticule sferice în formularea 
sistemului complex de decontaminare, în cadrul activităţilor preliminare de testare s-a propus şi 
evaluarea posibilităţilor de folosire a nanoparticulelor de Ag de formă discoidală şi evaluarea 
capacităţii lor virucide pentru inactivarea virusurilor de tip SARS-Cov. 
 Cele două metode propuse în literature pentru NPs de Ag anizotrope cu formă discoildală 
(nanodiscuri sau nanoplăcuţe) sunt: 
(i) metodă fotochimică în prezenţă de oxigen active, bazată pe procesul eficient de dizolvare a 
nanoparticulelor de dimensiuni reduse, instabile și ulterior creșterea unor nanoparticule cu morfologie 
plană mai stabilă.  
(ii) metodă hidrotermală clasică, bazată pe schema generală de reducere a ionilor Ag + cu un agent 
reducător în prezența unuia sau mai multor liganzi pentru a forma nanoparticule de Ag, care în cele din 
urmă iau forme plane.  
 In această etapă s-a realizat sinteza de nanodiscuri de Ag printr-o metodă propusă de Mirkin și 
colab., şi adaptată în laboratorul UB, bazată pe reducerea AgNO3 ca sursă de ioni Ag+ cu NaBH4 în 
prezența citratului trisodic (TSC), polivinilpirolidonei (PVP) și H2O2 la temperatura camerei.  
 Etapele sintezei sunt:  
 (a) Un volum de 50 mL de soluție apoasă de azotat de argint 0,1 mM este introdusă intr-un vas 
de reacţie sub agitare magnetică.  
 (b) Peste soluţia A se adaugă 5 mL de citrat trisodic 30 mM, 2 mL de soluţie de , 
polivinilpirolidonă (PVP, masa molara medie Mw ~ 10 000 g mol ) concentraţie 0,5 mM, și 2 mL de 
peroxid de hidrogen  de concentraţie 30%. 
 (c) In amestecul de reacţie se adaugă rapid 250 µL de solutie de borohidrură de sodiu de 
concentraţie 100 mM. Culoarea dispersiei coloidale se modifică în galben pal, apoi după 30 minute se 
atinge culoarea finală galben-intens. 
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 Sinteza de nanoparticule de aur stabilizate cu polimer 
 Pentru fabricarea NPs de aur pentru formularea de decontaminare s-a utilizat metoda chimică 
clasică de reducere a sărurilor de Au şi stabilizare a nanoparticulelor formate cu polimer. 
S-a testat şi variant ecologică a sintezei, folosind guma de xantan atât ca reducător cât şi ca agent 
stabilizant.  
 Descrirea metodei de sinteză ecologice:  
 Etapa 1 - S-a preparat o soluție stoc (3 mg / ml) prin dizolvarea polimerului (Guma Xantan 
GX) în apă deionizată.  
 Etapa 2-Soluția de hexacloroaurat (0,5 mg/ml) au fost amestecată cu soluție de GX concentraţie 
3 mg/ml) în rapoarte 1: 1 (v / v) sub agitare magnetică.  
 Etapa 3- Amestecul de reacţie a fost lăsta la maturat sub agitare magnetică puternică timp de 1 
oră la 65 oC. Formarea NPs de Au este monitorizată prin modificarea culorii (de la incolor la galben 
închis sau roz).  
 Randamentul acestei sinteze “green” este foarte scăzut, astfel încât s-a utilizat o metodă cu 
reducător anorganic (citrat de sodiu) şi stabilizare cu polimer gumă de xantan adăugat în mediul de 
reacţie. 
 Descrierea sintezei chimice: 
 S-a obţinut un amestec de reacţie din 20 mL de soluţie de hexacloroaurat 0,1M, 1 mL gumă de 
xantan de concentraţie 3 mg/mL şi 3 mL de citrat trisodic de concentraţie 1 %, care se lasă să 
reacţineze în aer, la temperature de 900 C, timp de 2 ore, sub agitare magnetică puternică. 
Formarea NPs de Au a fost monitorizată prin apariţia culorii roşu vişiniu specific. 
 In toate cazurile de sinteză NPs au fost lăsate în mediul de dispersie original pentru utilizare 
ulterioară. 
 

REZULTATE PRVIND CARACTERIZREA COMPONENTEI NANOSTRUCTURATE ȘI 
METODOLOGIA CARACTERIZARE ȘI IDENTIFICARE A NANOPARTICULELOR 

 
Metode de identificare și testare a nanomaterialelor componente ale soluțiilor de 

decontaminare 
In vederea evaluării performanțelor soluțiilor cu conținut de particule nanostructurate sunt 

necesare identifcarea și aplicarea unor metode de testare efciente. Proprietățile, comportamentul și 
efectele biologice ale nanomaterialelor (NM) pot fi influențate de un număr de parametri fizico-
chimici. Informațiile și datele detaliate privind caracterizarea NM pot oferi o evaluare rapidă și în ceea 
ce privește riscul pe care îl pot expune. Astfel, că datele obținute din investigațiile privind 
comportamentul în diverse medii și testarea acestora trebuie să fie bazate pe studii precise și care oferă 
acuratețe. Informațiile privind procesul de obținere pot conduce la evaluarea fizico-chimică și 
morfologică a NM, pot oferi de asemenea informții despre impurități și materiale reziduale. Pentru 
unele materiale, procesele de sinteză sunt fundamental diferite (de ex: producerea de silice via procese 
pirogenice sau de precipitare), iar procesul de obținere este cel care poate conduce la caracteristici 
diferite ale suprafeței și astfel la proprietăți diferite ale particulelor. (EFSA, 2018). Aceste diferențe 
privind caracteristicile fizico-chimice rezultă din procesul de fabricație, de la tipul de producători sau 
poate fi datorat fenomenului de îmbătrânire (aglomerare/agregare, sedimentare) a NM. Formulări 
diferite privind compoziția pot induce proprietăți fizico-chimice diferite în ceea ce privește miezul și 
invelișul nanoparticulelor. Comportamentul, interacțiunea și efectele NM sunt inevitabil influențate de 
nanodimensiuni (dimensiune, morfologie, suprafață), natura substanței (substanțelor) chimice 
(chimice), inclusiv caracteristicile suprafeței și forma structurală (structură cristalină). În același timp, 
NM pot prezenta riscuri pentru sănătate și / sau mediu nu numai datorită compoziției chimice, ci și 
datorită nano-dimensiunii, compoziției suprafeței (de exemplu, acoperiri), care pot modula absorbția, 
biocinetica și efectele toxice. În acest sens, este important de menționat că orice proprietăți legate de 
nano sunt legate intrinsic de integritatea fizică a nano-structurii. Astfel, acolo unde NM își pierd 
nanostructura, de exemplu într-o formulare sau un mediu de testare / mediu biologic sau pe o 
suprafață, având loc procese de solubilizare, descompunere sau degradare sau interacțiuni cu alte 
substanțe, proprietățile fizico-chimice vor fi alterate, iar comportamentul noilor compuși formați va fi 
diferit. În plus, pot apărea efecte toxice sistemice dacă, înainte de dezintegrare, nanostructura a dus la 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
12 din 42 

 

formare de constituenți chimici toxici care afectează mediul biologic. Astfel, determinarea stabilității 
NM în condiții experimentale este de o importanță primordială pentru interpretarea rezultatelor 
testelor. Stabilitatea poate fi măsurată în termeni de disociere constant de viteze și de dizolvare și 
solubilitate. În plus, determinarea stabilității suprafeței NM este la fel de importantă, deoarece anumite 
reacții, cum ar fi oxidarea / hidroxilarea, pot avea loc în timpul manipulării/ depozitării, în acest fel 
fiind modificată interacțiunea NM cu sistemele biologice. In acest aspect, caracterizarea suprafeței ar 
trebui să ia în considerare atât modificarea suprafeței de către substanțele care sunt puternic legate de 
suprafața particulelor sau de către cele aplicate sub formă de strat subțire de acoperire pe întreaga 
suprafață a unei particule și care de asemenea sunt puternic legate (chimic sau fizic) la suprafață 
(EFSA, 2018). Deoarece parametrii  fizico-chimici se pot schimba în diverse medii, este recomandată 
o minimă caracterizare a NM în trei etape: în stare inițială, după fabricare, după adăugarea unor 
formulari în vederea identificării modului de expunere și după utilizare. În cazul aplicării de produse 
sub formă de pulverizare, este de asemenea necesar să se stabilească concentrația de NM în ceața de 
pulverizare eliberată din recipient. Atunci când caracterizarea unui NM nu este posibilă în niciuna 
dintre aceste etape, de ex. din cauza lipsei de metode adecvate sau din cauza degradării NM, acest 
lucru ar trebui să fie justificat și documentat. Selectarea metodele de analiză și investigare depinde de 
compoziție și tipul de aplicație. Datorită lipsei de informații privind relația dintre proprietățile fizico-
chimice și potențialele efecte adverse ale NM, este dificil a fi selectată o listă a parametrilor prioritari 
privind testarea NM. Cele mai importante tehnici, stabilite în ghidurile și documentele tehnice la 
nivelul Uniunii Europene sunt prezentate în Tabelul 3.  

 
Tabelul 3: Tehnici de testare/identificare nanomateriale 

 Parametri Descriere Metode de testare/identificare 
Identitate chimică Informații privind structura moleculară/formula 

moleculară privind constituenții NM împreună cu 
numele și formulele chimice, numerele CAS și 
EINECS, acolo unde este posibil. 

O gamă largă de metode 
analitice, incluzând MS, AAS, 
ICP-MS, FTIR, NMR, 
spectroscopie Mössbauer. 

Compoziție 
chimică 

Informații privind compoziția chimică pentru NM, 
incluzând puritatea, tipul de impuritate, acoperirea 
sau umiditate, tipul de dopare, încapsulare, procesare, 
tipul agenților de dispersare și alți aditivi, 
stabilizatori. 

O gamă largă de metode 
analitice, incluzând UV-Vis, 
HPLC, GC/LC-MS, AAS, ICP-
MS, FTIR, NMR, XRD, 
spectroscopie Mössbauer. 

Particule 
sintetizate  

Procesele aplicate pentru producerea/modificarea 
NM care au efect asupra proprietăților NM, de ex: 
silice pirogenică sau precipitate, sulfat, clorură sau 
obținere de TiO2. 

 

Dimensiune 
particule și 
distribuția 
particulelor, 
inclusiv 
agomerarea sau 
agregarea 

Informații și date (dimensiune medie, nm, distribuție 
pe clase prin diagrame) privind dimensiunea primară 
și secundară (agglomerate și aggregate), distribuția 
mărimii particulelorși distribuția masei de particule. 
Specificațiile materialului și orice alte modificări 
care apar în timpul fabricării. Utilizarea uneia sau a 
mai multor metode (imagine SEM) pentru 
determinarea parametrilor privind mărimea, conform 
EFSA 2018. Informații privind tehnicile de 
caracterizare utilizate.  Datele privind mărimea 
mediană a particulelor (50%) și repsectiv mărimea 
medie a particulelor (±SD în nm), la fel ca și 
distribuția în termeni de număr relativ vs. mărime 
sub formă de funcția sumei ponderate la număr 
(numere cumulate) . 

FFF (fracționarea debitului), 
HDC (cromatografie 
hidrodinamică), HPLC, 
Ultracentrifugarea analitică, 
CLS (sedimentare din lichide  
prin centrifugare) TEM, SEM, 
AFM, DLS, DMA (analizor de 
mobilitate diferențială), 
PTA/NTA (Particle Tracking 
Analysis/Nanoparticle Tracking 
Analysis) 
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 Parametri Descriere Metode de testare/identificare 
Morfologie/formă Informații privind structura fizică și forma (particulă, 

tub, rod sau fibră, porozitate), despre 
agregare/aglomerare și despre modul de obținere 
(pulbere, soluție, suspensie sau dispersie). Proporția 
privind aspectul (fibre/tuburi), în special pentru 
materialele biopersistente este de asemenea foarte 
importantă. 

AFM, TEM, SEM, NMR, XRD 

Structură Descrierea structurii, inclusiv distribuția spațială 1D, 
2D și/sau 3D   (ex: amestecuri omogene, core-shell, 
acoperiri de suprafață) (EFSA, 2018). Imaginile SEM 
sunt neecsare pentru particule ne-omeogene. 

AFM, TEM, SEM 

Structură 
cristalografică 

Descrierea formelor cristaline (amorfe, cristaline, 
policristaline, incluzând specificația fazelor și fracția 
volumică, la fel ca și distribuția spațială) 

XRD, TEM 

Aria suprafeței  Informații privind aria suprafeței specifice BET 
asupra NM ți aria suprafeței specific a volumului 
(VSSA), aplicabilă doar formulărilor de tip pulbere. 
Ideal, densitatea NM ar trebui utilizată pentru 
calculul VSSA, mai degrabă decât cea a materialului 
în vrac. 

BET 

Caractetisticile 
suprafeței 

Informații detaliate privind suprafața NM, de ex: 
componeții ce se leagă de suprafață, prezența oricăror 
grupe funcționale (ex: carboxyl, amino, hidroxil). 
Informații asupra sarcinii de suprafață (zeta 
potential), morfologie/topografie, tensiune 
interfacial, situri reactive, modificari 
chimice/biochimice sau acoperiri care ar putea 
schimba reactivitatea suprafeței sau adăuga noi 
funcționalități. Informții privind orice contaminare a 
suprafeței. 

LDE, SPM, XPS, MS, RS, 
FTIR, NMR,  ultracentrifugare 
analitică (pentru compoziția 
suprafeței), GE, SPM, LDE, 
Phase Analysis Light Scattering 
(pentru zeta potential), Nano 
SIMS, SERS, și spectroscopie 
Mössbauer. 

Solubilitate Informații privind solubilitatea NM în solvent 
relevanți și partiție între faza apoasă și cea organică 
(ex: log Kow pentru NM de natură organică și 
suprafțe modificate pentru NM anorganice). Viteze 
de dizolvare în solvenți relevanți pentru NM solubili 
și parțiali solubili (solubilitatea nu trebuie asociată cu 
dispersibilitatea NM insolubile). Pentru dizolvare 
lentă: date privind viteza de dizolvare și condițiile în 
care au fost realizate măsurătorile. Informații privind 
higroscopicitatea pulberilor. 

Viteză de solubilitate/ dizolvare 
în apă și alți solvenți. 

Dispersabilitatea Pentru NM dispesibile sau insolubile: informații 
privind dispersabilitatea în termeni de cantitate 
relativă a partciulelor care pot fi dispersate într-un 
mediu (cu includerea de informații privind 
stabilitatea dispersiei în mediul dat și în condițiile 
aplicate, EFSA, 2018). 

 

Activitatea 
catalitică 

Informații privind reactivitatea chimică a 
materialului ”core” a NM sau a suprafeței de 
acoperire. Informații privind activitatea fotocatlitică 
și potențialul de formare a radicalilor pentru 
materiale relevante.  

Măsurători cinetice pentru 
reacțiile catalizate chimice, 
biochimice. 
 

Concentrație Informații privind concnetrața în termeni de masa de 
particule și distribuția mărimii particulelor per volum 
pentru dispersii și per masa pentru pulberi uscate.  

Metode analitice precum UV-
Vis, HPLC, GC/LC-MS, AAS, 
ICP-MS, etc. 

Pulberi Informații privind materialul uscat Metode descrise în EN 
15051:2006. 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
14 din 42 

 

 Parametri Descriere Metode de testare/identificare 
Densitate Informații privind densitatea / porozitatea 

materialelor granulare. 
Metode descrise în ISO 
697:1981, EN ISO 60:1977 

Potențial redox Informații privind starea de oxidare și potențialul 
redox (pentru materiale anorganice) inclusiv 
condițiile în care a fost măsurat potențialul redox.  

Metode potentiometrice, 
Spectroscopie de absorbție de 
raze X 

pH pH-ul suspensiilor apoase. pH în medii apoase. 
Vâscozitate Informații privind vâscozitatea suspensiilor lichide. Metode descrise în OECD TG 

114 
Stabilitate Date privind constantele fizice de disociere/stabilitate  

ale NM și acoperiri (dacă e aplicabil) în medii / 
condiții relevante.  

MS, HPLC, DLS, FTIR, NMR 

Alte aspecte Absorbția UV (coeficientul de extincție), reflexia 
luminii.  

UV-vis 

 
In cazul în care NM expun faze cristallografice diferite (de ex: TiO2 anatas/rutil, SiO2 

amorf/cristalin), metodele de analiză nu sunt doar cele cuprinse in tabelul de mai sus. De ex, studiile 
privind difracția electronica pentru aria selectată (SAED) poate furniza informații clare despre 
structurile identificate ale compusului analizat și despre distribuția spațială și localizarea ( de ex: 
multistrat, amestec 3D, core/shell) diferitelor faze cristalografice, prin imaginile electronice în camp 
închis. Pentru NM present în compozite multicomponente, materialul poate fi descries alături de 
componenții individuali. În plus, analiza de raze X dispersivă în energie (analiza chimică EDX) și 
cartografierea chimică cuplată cu SEM/TEM poate oferi o informare clară și o identifcare a distribuției 
mărimii și localizării particulelor. În cazul în care există un amestec din diferite tipuri de particule, 
fiecare component ar trebui descries conform tabelului și raportul componentelor individuale ar trebui 
identificat. Structura particulelor ar trebui descrisă cât mai exact posibil. Acesta trebuie să includă 
informații privind distribuția particulelor, sarcina și structura suprafeței, porozitatea, agregarea etc, 
conform Figurii 9. 

 

Figura 9. Principalii parametri ai nanoparticulelor utilizați în detecția și identificarea acestora 

 

Metodele de detecție și identificare a nanoparticulelor sunt diverse. Alegerea uneia sau alteia 
dintre metode este dictată de natura și matricea probei. În tabel sunt prezentate caracteristici ale 
metodelor utilizate pentru detecția NM. Problema cheie a controlului NM în bioprobe este dată de 
absența metodelor universale sau interprotocoalelor de analiză prin care să se poată utiliza mai multe 
metode /3/. Evaluarea dacă o metodă este potrivită sau nu pentru rezolvare este determinată de 
principiul metodei, astfel: 

 sunt necesare stabilirea unor limite de detecție; 
 este necesară detectarea corectă pentru estimarea cantitativă de conținut; 
 este necesară conservarea stării de agregare inițială; 
 este necesară stabilirea corectă a măsurătorilor dimenisunilor parametrilor; 
 trebuie identificat riscul erorilor nanostructurilor biogene ca nanoparticule; 
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 disponibilitatea protocoalelor generale de analiză pentru diferite nanoparticule; 
 posibilitatea de a fi localizate rapid sau restricționat în timp util; 
 posbilitatea identificării (detrminării compoziției de nanoparticule). 

Detecția nanoparticulelor în celule și țesuturi poate fi simplificată în cazul în care acestea 
expun radioactivitate, proprietăți magnetice sau fluorescente. Totuși, majoritatea particulelor 
nanodimensionate nu au aceste proprietăți. În plus, utilizarea de materiale cu dimesniuni nano și/sau 
submicron cu aceeași compoziție determină răspunsuri cu sensibilitate diferită, singurul răspuns comun 
fiind determinat de compoziția elementală. 
  

Microscopie și alte metode 
Metodele microscopice includ investigații optice, înregistrări privind împrăștierea electronilor 

sau a razelor X în probă și o serie de analize de scanare a probelor. Dimensiunea nanoparticulelor 
(<100 nm) se încadrează sub limita de rezoluție teoretică a microscopului optic, determinată prin 
lungimea de undă în lumină vizibilă (~400 nm). Există însă metode în microscopie optică în câmp 
apropiat (NSOM) care permit scăderea limitei rezoluției spațiale la ~50–100 nm prin utilizarea unei 
aperturi a cărui diametru este mai mic decât lungimea de undă a sursei de lumină utilizată. În acest fel, 
metoda poate fi aplicată și pentru nanoparticule în special în stare agregată. Microscopia de raze X 
(XRM) care se bazează pe utilizarea unei radiații electromagnetice cu lungimi de undă de la 0.001 la 
100 nm, presupune posbilitatea înregistrării de obiecte mici comparabile în mărime cu lungimea unei 
raze X. Există 2 tipuri de microscoape de raze X, prin reflecție și proiecție.  

Un alt loc special între tehnicile microscopice este ocupat de microscopia de baleiaj confocală 
cu laser (CLSM). Această metodă permite determinarea obiectelor fluorescenet nano-dimensionate în 
volumul unui specimen ca o consecință a adâncimii câmpului. Diferit de microscopia electronica 
(EM), aceasta prezintă o serie de dezavantaje legate de probele ultrafine, iar rezultatele statistice nu pot 
fi concludente. O limitare evidentă a metodei este data de această proprietate de fluorescență pe care 
nu o posedă toate nanoparticulele (se regăsește în special la cele de tip quantum-dots). Cele mai uzuale 
metode de detective a NM sunt microscopia electronica de baleiaj (SEM), transmisie electronică 
(TEM) și de forță atomică (AFM), care permite nu doar identificarea imagistică separată a 
nanoparticulelor, dar și identificarea unor parametric importanți. Posibilitățile de detecție a 
nanoparticulelor sunt completate de metode analitice suplimentare de tip: spectroscopie dispersivă în 
energie (EDS), spectroscopie de electroni cu pierdere energetică (EELS), difracția de electroni pentru 
regiunea aleasă (care furnnizează informații despre proprietățile cristaline ale particulelor etc). Prin 
microscopie electronică este dificil de evaluat structurile formate de elementele ușoare (prima până la a 
treia perioada a sistemului periodic).  Capacitatea de investigare prin EM conduce la vizualizarea 
multor tipuri de nanoparticule și caracterizarea unor parametri ca formă, dimensiune, ultrastructură, 
dispersivitate, agregare, masa, concentrație. Sfera de aplicare a EM în procese de nanomonitorizare 
poate fi existinsă și la porbe biologice de tip celule, țesuturi, organe etc.   
 
 Metode cromatografice 
 Metodele cromatografcie pot fi utilizate pentru izolarea NM din diverse probe, iar în funcție de 
sistemul de detecție pot exista răspunsuri cu sensibilitate diferită. Utilizând, de exemplu, metode de tip 
plasma cuplată inductiv cu spectrometrie de masa (ICP MS) poate deveni posibilă determinarea nu 
doar cantitativă a NM din compoziția de probe, dar și caracterizarea  elementală. Metoda cea mai 
detaliată din punct de vedere al eficienței de separare a particulelor de natura diferită, în funcție de 
mărime, este reprezentată de cromatografia cu gel de permeație (GPC), care se bazează pe abilitatea 
diferențiată a moleculelor sau particulelor de a se mișca într-un front de lichid și de a permea în porii 
unei faze staționare. Metoda se aplică cu success pentru diverse NM , cum ar fi quantum dots, 
nanotuburi de carbon cu un singur perete (CNT) și particule de polistiren. GPC este caracterizată de o 
bună eficiență a separării însă există situații în care moleculele pot fi fractionate la interacțiunea cu 
faza imobilă. Metodele cromatografice au fost dezvoltate pentru detecția și determinarea cantitativă a 
fulerenelor, transferate într-un solvent nepolar, prin extracție lichid-lichid. În mod uzual, pentru acest 
scop se utilizează amestec de benzen și toluen, în care fullerene de tip C60 și C70 se dizolvă destul de 
bine (de cca 1 mg/L). Dezavantajele acestei metode ar fi extracția incompletă în cazul concentrațiilor 
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scăzute de fullerene ca o consecință a formării unor compuși stabili cu proteinele și lipidele din 
biomatrici. Astfel, înainte de extracția probelor, acestea trebui tratate cu acid acetic glacial de tărie 
mare, în vederea destabilizării acestor complecși. Determinarea fulerenelor, se realizează în principal 
cu ajutorul metodei de cromatografie lichidă în fază inversă cu detecție optică sau MS (o variantă a 
cromatografiei de partiție în care se utilizează sorbenți grefați cu grupări nepolare și un solvent polar). 
Metodă este adecvată și pentru caracterizarea nanoparticulelor de fier în micelle inverse, cât și de Ag, 
Ni, Pd. Pentru analiza NM în probe naturale cu compoziție complexă se aplică metoda de fracționare 
care se bazează pe aplpicarea unui camp electric, gravitational, centrifugal, magnetic, termal etc 
direcționat perpendicular pe un debit de lichid sau suspensie  care trece printr-un canal îngust. 
Separarea este asigurată de diferența între mobilitatea particulelor, determinată de acțiunea câmpului 
care este în echilibru  cu procesele difuzionale. Procesele de mobilitate browniene permit fracționarea 
particulelor cu dimensiuni între 1 nm și 1 µm.  nanoparticule de Au din ficatul de țobolan au fost 
analizate în acest fel. 
 
 Metode electroforetice 
 Electroforeza capilară (CE) se bazează pe diferite viteze de migrare a componenților în lichide 
conductoare sub acțiunea unui camp electric constant. Moleculele separate în capilar pot fi detectate 
prin absorbție în UV sau vizibil. Astfel, s-au separat nanoparticule de Au de la 5 la 60 nm. Pentru a 
ridica concnetrația nanoparticulelor în capilar se utilizează schimbarea polarității electrodului. Ca 
rezultat se poate obține separarea eficientă a 4 populații de nanoparticule. CE a fost cu success aplicată 
pentru detectarea derivaților solubili de C60 în ser. De asemenea, nanoparticule de Au și Ag au fost 
separate prin electroforeza cu gel, utilizând gel de agaroză.  
 
 Metode de împrăștiere a luminii 
 Metodele se bazează pe efectul de împrăștierea dinamică a luminii laser (DLS), împrăștierea 
neutronilor la unghiuri mici (SANS) și împrăștiere de raze X la unghiuri mici (SAXS). DLS este 
aplicată pentru determinarea razei hidrodinamice a particulei și gradul de agregare a particulelor în 
suspensie. Unul dintre avantajele metodei este obținerea de rezultate rapide (câteva minute). De 
exemplu, nanoparticule de Fe3O4 au fost caracterizate , fiind produse în culturi de microorganisme 
reducătoare de Fe, de tip Shewanella sp. Dificultăți pot să apară în cazul interpretării datelor DLS 
pentru probe cu împrăștiere mare a luminii, de exemplu la macromolecule prezente în soluție, de aceea 
rezultatele cele mai bune se obține după o separare corectă din mediu a nanoparticulelor ce urmează a 
fi analizate. Se aplică de exemplu, distrugerea hidrolitică a biopolimerilor cu separarea ulterioară a NM 
în sucroză, pe baza densității flotante. Metoda a avut success pentru detectarea nanoparticulelor de Ag 
și Ti. 

Metoda SAXS se bazează pe împrăștierea elastică a razelor X peste neuniformitățile substanței 
ale cărei dimensiuni depășesc lungimea de undă a radiației (0.01 – 1 nm). Prezența unui system 
polidispers cu neomogenități uniform distribuite , cu dimensiuni cuprinse între 1 și 100 nm poate cauza 
effect SAXS. Pe baza dependenței intensității radiației împrăștiate de unghiul de împrăștiere se pot 
determina: forma, dimensiunea, compoziția de fază, structura internă, orientarea și distribuția, la 
nanoparticule precum Au și Pt. 

Pe baza SANS se pot studia neuniformitățile dimensiunilor coloidale (1- 1000 nm), structura 
dezordonată, defectele de volum în substanțele cristaline etc. Sunt măsurate intensitatea medie a 
fascicolului împrăștiat de neutroni pe probă în funcție de unghiul de împrăștiere. Se pot obține 
informații despre caracteristici mono și polidisperse, forma și structura nanoparticulelor, pentru 
nanoparticule de oxid de Zr în solvenți organici. 

 
Metode spectrometrice 
Pentru identificarea NM în soluții apoase și solvenți organici, există un număr considerabil de 

metode spectrale aplicabile, dar care nu corespund ca performanțe pentru probe policomponente, cu 
rare excepții, în aceste condiții cele mai potrivite fiind NM fluorescente. Totuși, metodele de extractive 
aplicate NM din biomateriale, pot conduce la rezultate utile, obținute pe baza metodelor spectrale. De 
asemenea, trebuie evidențiat faptul că metodele spectrale pot oferi informații cantitative, după 
separarea electroforetică, cromatografică sau prin alte metode de extracție a NM din probe. Metodele 
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spectrofotometrice și-au găsit aplicații în determinări cantitative pentru unele nanoparticule de 
polimeri, în special fullerene. Metoda FTIR este utilizată pentru analiza cantitativă a C60 dispersate în 
apă. Fulerenele au un coefcient de extincție ridicat în toluen, astfel că pot fi ușor detectate 
spectrophotometric. Pe de altă parte,în cazul probelor biologice cu conținut de fullerene este neecsară 
separarea acestora printr-o coloană cu fază inversă în care are loc și analiza cantitativă. Metodele de 
spectroscopie cu fluorescență au aplicații pentru detectarea și identificarea nanoparticulelor 
fluorescente, ca de exemplu: CdTe/ZnS quantum dots cu suprafață modificată cu grupări amino. 
Influența matricei poate varia dependent de spectrele de extincție și emisie ale nanoparticulelor 
fluorescente. Autofluorescența probelor poate fi îndepărtată pein tratamentul cu amestecuri de reactivi 
chimici și selectarea unor filtre corespunzătoare.  Totuși, tratarea porbelor cu acizi concentrați poate 
conduce la distrugerea quantum dots-urilor, cu alterarea proprietăților fluorescente. In detecția prin 
fluorecență indusă cu laser (LIBD), ca o derivată a spectroscopiei de emisie atomică, excitarea 
spectrului emis de către substanța de interes este realizată prin pulsuri de laser rapide, cu efciență 
indifferent de starea fizică a substanței. Metoda poate fi aplicată în combinație cu FFF, AFM și MS, în 
vederea caracterizării dispersiilor (nanoclay de bentonită) însă pentru determinare cantitativă, metoda 
LIBD necesită calibrare.  

Spectroscopia de laser Raman (care combină împrăștierea luminii) se bazează pe împrăștierea 
inelastică a radiației optice a moleculelor substanței bazată pe schimbarea frecvenței, astfel că în 
spectrul luminii împrăștiate apar linii care nu sunt prezente în spectrul luminii excitate. Numărul și 
poziția acestora sunt determinate de structura substanței. Spectrometria Raman permite evidențierea 
NM în sisteme complexe, de exemplu nanoturi de carbon (CNT) în diferite organe la șoareci. 
Spectroscopia de împrăștiere Rayleigh (CRSS), bazată pe înregistrarea de rezonanță plasmonică, se 
utilizează pentru caracterizarea nanoparticulelor de Ag și Au, mai mari de 30 nm, rezultatele obținute 
putând fi confirmate prin utilizare de SEM. Pentru detecția nanoparticulelor care conțin izotopi cu spin 
nuclear necompensat, se utilizează RMN. În funcție de populația electronica, portonii dintr-o moleculă 
rezonează la frecvențe diferite și astfel se pot înregistra așa numitele shift-uri chimice, parametric 
adimensionali independenți de puterea câmpului magnetic și care reflect porprietățile structurale ale 
moleculelor. Spectroscopia RMN se aplică de exemplu pentru determinarea particulelor amorfe de 
silice în aerosoli sau dispersate în apă. O variantă este spectroscopia de difuzie RMN care permite 
determinarea coeficientului de difuzie, corelat cu dimensiunea nanoparticulelor și agregatelor formate. 
Metodele spectrale de raze X includ spectroscopiile fotoelectronice de raze X (XPS), fluorescența de 
raze X (XRF), absorbanța de raze X (XAS). Toate sunt bazate pe măsurarea spectrelor de emisie sau 
absorbție de raze X, de ex, radiația electromagnetică în domeniul de lungimi de undă 10–2–102 nm, 
analiza fiind cantitativă. Pot fi detectate și măsurate toate elementele (de la Li) în compuși, indifferent 
de starea lor de agregare. Metodele de emisie includ XPS și XRF. O probă este iradiată cu raze X 
monocromatice care determină radiația electronilor de la un atom excitat la un foton. Fără pierdere de 
energie de la probă doar fotoelectronul poate fi detașat din stratul extern de 5-10 nm, grosime. Un 
analizor emisferic înregistrează energia cinetică a acestor electroni care va fi transformată în energia 
chimică de legatură. Prin XPS se identifică cantitativ orice element cu excepția H și Li și este posibilă 
și stabilirea tipului de legătură și a stării de oxidare. Se pot determina astfel nanoparticule de fier 
metallic și oxizi utilizați în special în purficări de ape. Metoda XAS se bazează pe înregistrarea 
absorbția de către probă a radiației X și se aplică analizei elementale și slectării din bioprobe a 
nanoparticuelor ce conțin metale grele. Printre tehnologiile spectrale ce identifică nanoparticule cu 
compoziție definite, se cunosc spectroscopia de rezonanță paramagnetică de electroni (EPR), 
spectrometria Mössbauer, spectrometria de electroni Auger (AES), spectrofotometria cu excitare și 
emisie de fluorescență 3D (EEM). Metoda EPR permite evidențierea electronilor cu spin necompensat 
și etichetarea nanoparticulelor cu astfel de spin (radical stabil). Pe baza EEM au fost identificate 
cantitativ nanoparticule de origini organice în râuri și sisteme de epurare. 
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 Metode de spectrometrie de masă 
    MS se bazează pe separarea particulelor încărcate (ioni) în funcție de numărul de masă, 
conform raportului masa (m) pe sarcină (z). în mod usual, MS se referă la metode spectroscopice și 
poate fi stabilită compoziția, dar și structura suprafeței NM, se pot obține date calitative și cantitative 
pentru  matrici complexe, inclusiv se poate stabili compoziția izotopică. Prima treaptă este cea de 
ionizare, sub acțiunea electronilor, fotonilor, ionilor, căldurii, energiei electrice etc. Pentru probe 
biologice poate fi aplicată ionizarea prin electrospray (ESI) și ionizarea/desorbția laser asistată de o 
matrice(MALDI). Ionizarea nanoparticulelor ce conțin metal pentru analiza elemental este realziată cu 
plasamă cuplată inductive (ICP). Ionii obținuți în zona de vacuum a MS, trec prin faza gazoasă, cu 
posbilitatea de mișcare liberă. Pentru separarea ionilor pe baza numerelor de masă se utilizează un 
analizor de masă în puls sau continuu, care include un analizor de masa electrostatic sau magnetic, un 
analizor de masă quadrupol, un analizor de masa cu trapă ionică și unul cu timp de zbor. De exemplu, 
nanoparticulele de polistiren se analizează prin MALDI cu trapă ionică în combinație cu fluorescență 
indusă laser. Nanoparticulele de Au modificate cu grupe de polietilenă în culturi celulare se pot de 
asemenea analiza cu MALDI și ICP-MS, prin identificarea nanoparticulelor de metal sau oxizi metalici 
din probe biologice și alimentare. Adesea, identificarea NM este realizată cu ajutorul FFF și ICP-MS, 
prin fracționarea particulelor pe dimensiuni și determinarea chimică a compoziției fracțiilor separate. 
Pentru determinarea cantitativă a nanoparticulelor individuale se aplică metoda de spectrometrie de 
masă cu o singură particulă (SPMS), care permite înregistrarea unor valori mari ale numerelor de masă 
pentru nanoparticule cu sarcini mari. Metoda poate fi cuplată cu TEM. Dimensiunea și compoziția 
nanoparticulelor polidisperse din compoziția aerosolilor au fost caracterizate cu ajutorul SPMS. 
Cercetătorii compară metodele MS cu utilizarea TOF SP MS și analiza mobilității diferențiale (DMA). 
Proprietățile nanoparticulelor în compoziția aerosolilor în timp real au fost investigate și prin ATOF-
MS. Determinarea simultană a mărimii și compoziției nanoparticulelor în aerosol se mai face și 
combinând DMA cu ICP-MS. 
 

Caracterizarea nanoparticulelor 
 
In cadrul contractului 21Sol/2020, au fost analizate 4 tipuri de probe cu conținut de metale 

nobile, Au și Ag, notate astfel: 
P1 – NPs Au, de dimensiuni aproximative de 25 nm, stabilizator gumă Xantan, formă sferică, 
concentrație de 0,25 mg/L; 
P2 – NPs Ag, de dimensiuni aproximative de 40 nm, formă cvasi-sferică, stabilizator gumă Xantan, 
concentrație de 0,50 mg/L; 
P3 – NPs Ag, de dimensiuni aproximative de 90 -110 nm, de formă cvasisferică, stabilizator PVP, de 
concnetrație 0,25 mg/L; 
P4 – nanoplates Ag (anizotrope triunghi) , cu stabilizator PVP, de dimenisuni aproximative de 50 nm, 
concnetrație 0,010 mg/L. 

Pentru caracterizarea probelor au fost aplicate tehnici de determinare a rezonanței palsmonice 
de suprafață (SPR), potentialului electrocinetic zeta a nanoparticulelor și microscopie electronica de 
baleiaj (SEM). 

 
 Determinarea rezonanței plasmonică de suprafață (SPR) în nanoparticule metalice nobile 

Investigațiile s-au efectuat cu ajutorul Spectrometrului UV-VIS Orion AquaMate 8000, în 
domeniul de lungimi de undă 200-800 nm, modul absorbanță, interval de scanare 0.5 nm. 

Condițiile de rezonanță sunt determinate prin absorbanță și depind de forma și mărimea 
nanoparticulelor nobile. Pe măsură ce dimensiunea și forma nanoparticulei se schimbă, geometria 
suprafeței se schimbă, ducând la o schimbare în densitatea câmpului electric la suprafață. 
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Figura 10 . Spectre UV-Vis de absorbanță pentru probele P1 – P4 comparativ cu spectrul apei 

distilate 

 

Conform datelor din literatură, maximul de absorbţie în cazul nanoparticulelor de aur sferice 
este la aproximativ 520 nm. Pentru particule mai mici de 2 nm, banda plasmonică dispare, datorită 
apariţiei efectelor cuantice. Rezonanţa plasmonică, în cazul nanoparticulelor de aur sferice, se 
deplasează de la 518 nm la 533 nm, la o creştere a diametrului de la 10 la 48 nm. 

În cazul nanoparticulelor de argint, peak-ul de absorbție caracteristic rezonanței plasmonice de 
suprafață se găsește la aproximativ 490 nm și este dependent de densitatea si dimensiunea AgNPs.  

Spectrele UV-Vis înregistrate pentru probele P1-P4 sunt prezentate în Figura 2. Se poate 
observa prezenta nanoparticulelor de argint din proba P3, care prezintă un peak de absorbție localizat 
la 420 nm. 
 

 Determinarea dimensiunii si potentialului electrocinetic zeta a nanoparticulelor de metale 
nobile 
Probele P1 – P4 au fost caracterizate din punct de vedere al diametrului particulelor si al 

potențialului zeta prin tehnica difuziei laser (DLS), folosind un echipament ZetaSizer NanoZS 
(Malvern, Anglia) la 25 °C, la un unghi de dispersie de 90º folosind o soluție 1 mM NaCl. S-au 
folosit următoarele aproximări: particulele ce urmează a fi analizate sunt sferice, suspensia de 
particule este diluată, proprietățile optice ale suspensiei și mediului de dispersie (indice de refracție 
și absorbanță) sunt cunoscute, iar particulele sunt omogene.  

Potențialul zeta reprezintă încărcarea de la suprafața particulei aflată într-un anumit mediu. Se 
măsoară prin tehnica de Electroforeză Doppler și se calculează din mobilitatea electroforetică. 
Potențialul zeta măsurat poate fi utilizat pentru prezicerea stabilității suspensiilor de nanoparticule 
preparate. O stabilitate joasă a unei nanoemulsii se află în intervalul +30 mV și -30mV. 

Distribuția particulelor derivată este o distribuție bazată pe volum (Figura 11 (a-d).  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 11. Distribuția dimensiunii particulelor în funcție de intensitate  

 
Masuratorile de dimensiune, intensitate și indice de polidispersie s-au realizat în triplicat, iar 

rezultatele sunt exprimate ca valori medii ± deviatia standard (Tabelul 4). Din datele prezentate în 
Figura 2 se constată că probele P1 și P2 conțin nanoparticule caracterizate prin distribuție bimodală, 
proba P3 conține o distribuție trimodală, în timp ce proba P4 conține o distribuție monomodală. Din 
Figura 2(a) se observă că 85,7% distribuție a particulelor pentru P1 se află în banda 644 nm în timp 
ce sub 14,5% distribuție se află în banda 91,28 nm. Acest lucru înseamnă că volumul particulelor 
având diametrele în aceste benzi reprezintă 85,7% și respectiv sub 14,5% din volumul total al 
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particulelor acoperite de distribuția respectivă. Similar, P2 conține particule ce se află în banda de 
260,8 nm (70% distribuție) și respectiv 42,6 nm (30% distribuție) (Figura 2b). Volumul 
nanoparticulelor pentru P3 prezintă trei diametre medii de 491,7 nm (49,8% din volumul total al 
particulelor din acest domeniu), 145,1 nm (48,4%) și respectiv 6104 nm (1,8 nm) (Figura 2(c)). Din 
Figura 2(d) se constată că proba P4 conține un volum al nanoparticulelor de 100% cu dimensiunea 
de 107,5 nm și datele prezentate în tabelul 2 relevă polidispersitatea cea mai mică (0,18).   

 
Tabelul 4: Caracteristicile de suprafață ale probelor P1 – P4 

Probă Dimensiune de particule Polidispersitate Potential Zeta, 
mV Populație majoritară Dimensiune 

medie 
nm % nm % nm % nm 

P1 644 85,7 91,28 14,3 - - 1254 0,792 -48,4±9,12 
P2 260,8 70,0 42,6 30,0 - - 735,9 0,733 -30,7±4,20 
P3 491,7 49,8 145,1 48,4 6104 1,8 272,2 0,593 -41,9±15,2 
P4 107,5 100 - - - - 103,5 0,180 -32,9±7,45 

 
Din tabelul 6 se constată că toate probele care conțin nanoparticule de metale nobile sunt 

stabile.  
 

 Investigații morofologice și de suprafață prin microscopie electronica de baleiaj (SEM), 
cuplată cu spectrometrie de raze X dispersivă în energie (EDS) 

Analiza SEM a fost utilizata pentru a identifica morfologia si dimensiunea particulelor din 
probele analizate. Probele au fost evaporate la 200C în vederea separării nanoparticulelor solide. 
Micrografiile SEM pentru proba P1 indică dimensiuni medii de 30 nm (Figura 12), la o magnitudine 
de 120000x, rezultatele fiind corelate cu investigațiile anterioare, dimeniunea mai mare fiind dată și de 
tendința de aglomerare a probelor. Analiza elementala a fost efectuata utilizand EDS (Figura 13), 
pentru a confirma prezenta elementelor in pulberile sintetizate din proba P1 si pentru a detecta 
eventuale impurificari ale acestora.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  12. Analiza SEM a probei P1 – NPs Au 

 
 În vederea evaluării compoziției elementale prin tehnica EDS, a fost selectată o arie de 

interes, condițiile de lucru fiind 30 kv, la o rezoluție de 129 eV. In cazul P1, analiza EDS a aratat 
prezenta Au si a elementelor insotitoare din compozitția stabilizatorului (C inclusiv din banda de 
depunere probă, O, Na și K). 
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Figura 13. Analiza EDS a probei P1 NPs Au 

  
În cazul probei P2 (Figura 13) se pot observa dimensiuni medii de cca 40 nm, la magnitudinea 

de 200.000x cu o formă sferică, tendința fiind de aglomerare pentru aceste nanoparticule. 
 

 
Figura  14. Analiza SEM a probei P2 – NPs Ag 

 
Compoziția elementală indicată prin analiza EDS (Figura 15), a fost selectată o arie de interes, 

în care   pe baza analizei s-a aratat prezenta Ag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 15. Analiza EDS a probei P2 NPs Ag 

  
Element Weight % Atomic % Net Int. Error % 

   

  C K 57.28 65.08 1555.87 5.81    
  O K 39.62 33.79 752.16 10.90    
  NaK 1.58 0.94 74.67 17.19    
  K K 0.29 0.10 55.52 25.58    
  AuL 1.23 0.08 32.98 43.71    
                       

  
Element Weight % Atomic % Net Int. Error % 

 

  C K 47.04 55.46 764.88 7.60  
  O K 45.43 40.21 767.39 10.58  
  NaK 6.22 3.83 216.75 11.61  
  SiK 0.48 0.24 66.91 16.48  
  P K 0.44 0.20 60.39 19.36  
  AgL 0.39 0.05 31.48 22.02  
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În cazul probei P3 se pot observa dimensiuni între 94 și 150 nm, cu o tendință mai mare de 
aglomerare, imaginile fiind obținute la magnitudinea de 100.000x cu o formă sferică (Figura 16). 

 

 
 

Figura  16. Analiza SEM a probei P3 – NPs Ag 

 
Compoziția elementală indicată prin analiza EDS (Figura 17) , a evidentiat prezenta Ag.  
 

 

 

  

 
 

Figura 17. Analiza EDS a probei P3 NPs Ag 

 

Pentru proba P4 se pot observa dimensiuni aproximative de 50 nm la magnitudine de 100.000x, 
în care se poate observa și o tendință de aglomerare a nanoparticulelor analizate (Figura 18). 

 

Figura  18. Analiza SEM a probei P4 – nanoplates Ag 

 

 
Element Weight % Atomic % Net Int. Error % 

 C K 53.92 66.64 711.05 7.14 

 N K 7.40 7.84 28.10 25.45 

 O K 22.29 20.69 177.82 13.39 

 NaK 4.02 2.60 104.53 13.97 

 SiK 0.22 0.12 23.37 45.51 

 ClK 1.58 0.66 194.54 10.43 

 AgL 10.58 1.46 641.10 7.53 
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Compoziția elementală indicată prin analiza EDS (Figura 19) , a evidentiat prezenta Ag. 
 

 

 

 

Figura 19. Analiza EDS a probei P4 – nanoplates Ag 

 

 

CONCLUZII 
 

 În ciuda diversității metodelor instrumentale care sunt aplicate pentru caracterizarea și analiza 
NM, detecția în multicomponeți prezenți în probe rămâne încă o provocare. Parametrii măsurați cu 
ajutorul diferitelor metode nu sunt întotdeauna comparabili. De asemenea, influența substanțială 
asupra rezultatelor este datorată etapei de pregătire a probelor. Pe lângă aceasta, unu din probleme este 
dată și de lipsa unor cerințe stricte în ceea ce privește evaluarea biosiguranței nanoparticulelor. 
Stabilirea unui complex de metode eficiente și cu rezultate cu acuratețe ridicată în zona detecției 
necesită încă soluții în ceea ce privește compararea corectă, dezvoltarea porcedurilor de interpretare a 
rezultatelor. Progresul rapid al metodelor de analiză a nanoparticulelorîn special în materialul biologic, 
necesar pentru evaluarea nanosiguranței și susținerea dezvoltării de nanotehnologii este posibilă doar 
prin colectarea și analiza constantă a datelor și informațiilor noi apărute. 

Spectrele UV-Vis înregistrate pentru probele P1-P4 indică prezența nanoparticulelor de argint 
în special evidențiate în proba P3, care prezintă un peak de absorbție localizat la 420 nm, datorită 
concnetrației ridicate de nanoparticule, celelalte probe prezentând concentrații sub limita de detecție a 
echipamentului. 

Din analiza potențialului electrocinetic Zeta se observă o distribuție de 85,7% a particulelor 
pentru P1 situată în banda 644 nm în timp ce o proporție de cca 14,5% se află în banda 91,28 nm. 
Acest lucru înseamnă că volumul particulelor având diametrele în aceste benzi reprezintă 85,7% și 
respectiv sub 14,5% din volumul total al particulelor acoperite de distribuția respectivă. Similar, pentru 
P2 o proporție de 70% a particulelor se află în banda de 260,8 nm, restul fiind de cca 42,6 nm. 
Volumul nanoparticulelor pentru P3 prezintă trei diametre medii de 491,7 nm (49,8% din volumul total 
al particulelor din acest domeniu), 145,1 nm (48,4%) și respectiv 6104 nm (1,8 nm), iar proba P4 
conține un volum al nanoparticulelor de 100% cu dimensiunea de 107,5 nm, această probă înregistrând 
polidispersitatea cea mai mică (0,18).   

Analizele morfologice și structurale (SEM) indică dimensiuni nanometrice a probelor studiate, 
situate sub 100 nm, în funcție de tipul de probă, cu identificarea prin analiza EDS a prezenței 
nanoparticulelor de Au și respectiv Ag. 
 
 
 
 

 Element Weight % Atomic % Net Int. Error % 
 C K 58.61 68.07 804.99 7.26 
 O K 31.79 27.71 328.10 12.23 
 NaK 5.18 3.14 152.36 12.29 
 SiK 0.20 0.10 23.25 43.51 
 P K 1.35 0.61 152.17 10.33 
 AgL 2.88 0.37 188.93 14.26 
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 REZULTATE CU PRIVIRE LA EFECTUL VIRUCID AL SOLUTIIOR TESTATE  
 

 Testare cantitativa a solutiilor conținând componenta organică pentru evaluarea 
activitatii virucide in domeniul medical  

Testarea cantitativa a solutiilor bazate pe saruri cuaternare de amoniu in diferite concentratii s-a 
efectuat pe trei esantioane notate R1, R2, R3 care difera intre ele numai prin concentratia de sare 
cuaternara de amoniu, dupa cum reiese din enumerarea de mai jos: 
R1- sare cuaternara de amoniu ( didecil, dimetil, amoniu brom) de concentratie 0.5 % 
R2- sare cuaternara de amoniu ( didecil, dimetil, amoniu brom) de concentratie 1.0 % 
R3- sare cuaternara de amoniu ( didecil, dimetil, amoniu brom) de concentratie 1.5 % 

S-a presupus testarea esantioanelor pentru conditii simulate de curatenie pentru a simula 
dezinfectia igienica a mainilor prin spalare si frecare.  In acest scop s-au utilizat o linie celulara de 
rabdomiosarcom (RD), tulpina de Poliovisrus tip 1, lsc 2ab, albumina bovina si solutiile de testat. 
 
CRITERII DE ACCEPTARE:             

Dacă eşantionul examinat din produsul supus testării, prin metoda validata,  antrenează o 
reducere logaritmica de cel puţin 4 pentru produsele utilizate pentru Dezinfectia igienica a mainilor 

prin frecare in conditii simulate de curatenie - 0,3 g/l albumina bovina, in conditiile de testare cerute, 
pentru  tulpina Poliovirus tip 1, Lsc 2ab se consideră că, pentru utilizari generale, concentratia virucida 
este concentratia activa – conform SR EN 14476:2013+A2:2019  partial.  
 

Materiale și metode  
Solutiile de testat au fost utilizate nediluate. 
Timpul de contact – 60 sec. 
Substanta de interferenta – 0,30g/l albumina bovina – condiții curate.  
Documente de referință: SR EN 14476:2013+A2:2019   

 
Titrare mix  virus + produs de testat – Plăcuță 24 godeuri – pentru R1-R3 

1. S-a obtinut monostratul celular – linie celulara RD cu o zi inaintea titrarii.  
2. Titrare virus – mix  
Mix : 0,1 ml albumina, 0,1 ml suspensie virala ( tulpina Poliovirus tip 1- Sabin 1),  0,8 ml soluție de 
testat.  

- Timp de contact – mix - baie de apa la 20 0 C – 60 sec; 
- 0,5 ml din mix transferat in 4,5 ml mediu MEM 2% SF  (tub pastrat  la 4°C)  

Dilutii  zecimale din acest mix de la  10-1 pana la 10-8  
S-au inoculat 400 µl mix diluat in fiecare godeu conform schemei.  
S-au citit placutele zilnic  timp de câteva  zile.  
Dilutii 10-1 pana la 10-8 din mixul de 5 ml, Martor celule (Mc), Martor virus (Mv). 
 
Exprimare rezultate  

 Titrul  suspensiei virale utilizate : log TCID50 : 7,5 
 Reducerea logaritmica a titrului virusului in urma testarii esantioanelor pentru cele trei solutii 

testate a variat între  3,5 - 4 log (R1 –  R3) 

10-1 10-1 10-5 10-5 Mv 

10-2 10-2 10-6 10-6 Mv 

10-3 10-3 10-7 10-7 Mc 

10-4 10-4 10-8 10-8 Mc 

Figura 20. Diluțiile mixului utilizat de testat 

 



 

Evolutia efectului citopatic
catre dilutii diferite de poliovirus
– ce contine sare cuaternara de
Incepand cu dilutia 10-6 efectul poliovirusului

Se poate concluziona ca 
osind metoda surogat, deci se poate
CoV-2 . 
 
 

Figura 21 

Figura 22 
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citopatic al infectarii liniei celulare  (derivata din rabdomiosarcom)
poliovirus (10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 ) dupa ce a fost pus

de amoniu (didecil, dimetil, amoniu brom) 
poliovirusului a fost neutralizat de solutia testata.
 solutiile bazate pe saruri cuaternare  de amoniu
poate aprecia ca acestea au efect virucid si asupora

 – Analiză microscopică a mixului la diluția 10

 – Analiză microscopică a mixului la diluția 10

rabdomiosarcom)  RD de 
pus in contact cu solutia R3 

 de concentratie 1,5 %. 
testata. 
amoniu au efect virucid fol-

asupora virusului SARS-

 
10

-2
 

 
10

-3
 



 

Figura 3 –

 

Figura 24 
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– Analiză microscopică a mixului la diluția 10

 – Analiză microscopică a mixului la diluția 10
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-4
 

 
10

-5
 



 

Figura 25 

 
 

 Testare cantitativa a solutiilor
activitatii virucide in domeniul
 

Pentru testarea solutiilor care 
ca s-au utilizat placute cu 96 de godeuri.
 
Probe: 
 
P1 - Nanoparticulele de aur ( dimensiune
P2 -  Nanoparticulele de argint 
mg/mL 
P3 - Nanoparticulele de argint 
mg/mL 
P4 - Nanoparticulele de argint ( dimensiune
 

Titrare mix  virus + produs
 
1. S-a obtinut monostratul celular
2. Titrare virus – mix  
Mix : 0,1 ml albumina, 0,1 ml suspensie
testat.  

- Timp de contact – mix - baie de apa la 20 
- 0,5 ml din mix transferat in 4,5 ml mediu MEM 2% SF  (tub pastrat  la 4

Dilutii  zecimale din acest mix de
S-au inoculat 400 µl mix diluat in
S-au citit placutele zilnic  timp de
Dilutii 10-1 pana la 10-8 din mixul
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 – Analiză microscopică a mixului la diluția 10

solutiilor conținând componenta nanostructurată
domeniul medical  

 contin naoparticule s-a utilizat o metoda similara,
godeuri. 

dimensiune ~25 nm) stabilizator guma xanthan, 
 ( dimensiune ~40 nm) stabilizator guma xanthan,

 ( dimensiune ~100 nm) stabilizator guma

dimensiune ~50 nm) stabilizator guma PVP, concentra

produs de testat - Plăcuță cu 96 de godeuri pentru  

celular – linie celulara RD cu o zi inaintea titrarii.  

suspensie virala ( tulpina Poliovirus tip 1- Sabin

baie de apa la 20 0 C – 60 sec; 
0,5 ml din mix transferat in 4,5 ml mediu MEM 2% SF  (tub pastrat  la 4

de la  10-1 pana la 10-8  
in fiecare godeu conform schemei.  
de câteva  zile  

mixul de 5 ml, Martor celule (Mc), Martor virus (Mv).

 
10

-6
 

nanostructurată pentru evaluarea 

similara, diferita prin aceea 

 concentrație 0.25 mg/mL 
xanthan, concentrație 0.50 

guma PVP, concentrație 0.25 

concentrație 0.01 mg/mL 

  P1-P4  

 

Sabin 1),  0,8 ml soluție de 

0,5 ml din mix transferat in 4,5 ml mediu MEM 2% SF  (tub pastrat  la 4°C)  

(Mv). 



 

Figura 26. Aspect de citotoxicitate
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citotoxicitate celulara  pentru  produsele P1-P4

Tabelul 5 - Diluțiile

10-1 
P1 

10-1 
P1 

10-1 
P1 

10-1 
P2 

10-1 
P2 

10-1 
P2 

10
P2

10-2 
P1 

10-2 
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P1 

10-2 
P2 

10-2 
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10-2 
P2 

10
P2
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10
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10-8 
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10-8 10-8 10
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Figura

 
Reducerea logaritmica a  

testate a fost >/=   4 log  dupa prima
face pana la 5 zile.   
 
 
CONCLUZII 
 

Pentru esantioanele R2, R3
prezentate mai sus .  Pentru celelalte

Pentru respectarea standardului
evaluarea activitatii virucide in 
frecare se impun teste de suplimentare
eficienta acestuia, teste de inactivarea
acestor determinari dar si testarea
Necesita volum de resurse si timp
demonstreaza fezabilitatea ideii si

De asemenea, se menționează
deoarece timpul și complexitatea
murdărie. 

 
REZULTATE CU PRIVIRE LA 

 
I.  Evaluarea in vitro a activită

componentei organice din soluția de decontaminare.
 
Soluții testate: 

 Sol 1 – NPsAu –
gumă xantan, conc. 0,25 mg/mL

 Sol 2 – NpsAg 
stabilizator gumă xantan, conc. 0,50 mg/mL

 Sol 3 – NpsAg –
PVP, conc. 0,25 mg/mL
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Figura 27. Efect citopatic ECP - linie celulara RD 

  titrului virusului urma testarii esantioanelor
prima zi de citire a placutelor . De mentionat faptul

R3 testate se constata prezenta activitatii virucide
celelalte esantioane P1 - P4  se demonstrează activitatea

standardului SR EN - 14476+A2 Testarea cantitat
 domeniul medical, Dezinfectia igienica a mainilor

suplimentare de validare: Controlul interferentei
tivarea a virusului cu solutie de formaldehida

testarea cu alte tulpini virale (adenovirus , etc) 
timp net superioare pentru o caracterizare completa,
si eficienta solutiilor. 

ționează faptul că toate testele s-au efectuat 
complexitatea testărilor nu au permis realizarea acestor

REZULTATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ
TESTATE 

a activității antimicrobiene a componentei nanostructurate
ția de decontaminare. 

– soluție cu nanoparticule de aur, dimensiuni aprox. 25 nm, stabilizator 
xantan, conc. 0,25 mg/mL 

NpsAg – soluție cu nanoparticule de argint, dimensiuni aprox. 40 nm, 
stabilizator gumă xantan, conc. 0,50 mg/mL 

– soluție cu nanoparticule de argint, dimensiuni 90
PVP, conc. 0,25 mg/mL 

 
 

esantioanelor pentru cele patru solutii 
faptul ca citirea acestora se 

virucide  conform rezultatelor 
activitatea virucidă.  

cantitativa a suspensiei pentru 
mainilor prin  spalare si 

interferentei produsului de testat, 
formaldehida  precum si repetarea 

 mentionate in standard . 
completa, insa rezultatele 

 în condiții de curățenie, 
acestor teste și in condiții de 

ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ A SOLUTIIOR 

componentei nanostructurate și a 

ție cu nanoparticule de aur, dimensiuni aprox. 25 nm, stabilizator 

ție cu nanoparticule de argint, dimensiuni aprox. 40 nm, 

ție cu nanoparticule de argint, dimensiuni 90-100 nm, stabilizator 
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 Sol 4 – Nanoplates Ag – soluție nanoplates (triunghiuri) de argint, dimensiuni aprox. 
50 nm, stabilizator PVP, conc. 0,010 mg/mL 

 Sol 5 – DDMNBr - soluție apoasă de didecil dimetil amonium Br, conc. 0,5 % 
 Sol 6 – DDMNBr - soluție apoasă de didecil dimetil amonium Br, conc. 1 % 
 Sol 7 – DDMNBr - soluție apoasă de didecil dimetil amonium Br, conc. 1,5 % 

 
Materiale și metode 

 
 Tulpini bacteriene 
Specii reprezentative pentru principalele grupe de bacterii patogene (cele mai frecvente în 

patologia infecțioasă, în flora de spital, în infecții nosocomiale și în infecțiile multirezistente): 
 Staphylococcus aureus ATCC 25923, pentru coci gram-pozitivi, 
 Escherichia coli, ATCC 25922, pentru bacili gram-negativi, enterobacterii, 
 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, bacili gram-negativi, nonenterobacterii. 

Materiale de laborator: 96-Well CytoOne® Plate, pipete automate mono și multicanal, medii 
de cultură lichide (bulion nutritiv) și solide specifice pe bază de agar, ser fiziologic steril, anse de 
inolulare, materiale uzuale de laborator, incubator reglabil Memmert, hotă microbiologică clasă II (cu 
flux laminar), agitator mecanic, frigider de laborator, cititor multimodal (EnSight™ Multimode 
Microplate Reader, PerkinElmer), dotare standard pentru laborator microbiologie. 

  
Metoda microdiluției în plăci 

 
Tulpinile bacteriene liofilizate au fost trecute pe mediu lichid (bulion nutritiv) pentru 

“întinerire”, pentru 24 ore, la 37°C, apoi au fost cultivate pe medii agarizate specifice prin repicare în 
“poligon deschis” și incubate 24 ore, la 37°C. Din colonie tipică  a fost realizată o suspensie bacteriană 
în ser fiziologic cu concentrația de 0,5 unități turbidimetrice McFarland (1.5 x 108 celule /ml), care a 
fost utilizată pentru însămânțarea microplăcilor de 96 godeuri, cu respectarea regulilor de bună 
practică în laboratorul de microbiologie. În paralel, tulpinile au fost verificate prin microscopie, pe 
frotiu colorat Gram. 

Pentru compararea efectului antimicrobian, soluțiile au fost analizate în diluții prin testare pe 
aceeași microplacă (96-Well CytoOne® Plate), inoculată separat cu câte o specie bacteriană, fiecare 
rând fiind rezervat pentru o soluție, astfel:  
- la nr. 1 blank (ser fiziologic 200 ul),  
- la nr. 2 martor negativ (ser fiziologic 50 ul, soluție nediluată 50 ul şi mediu de cultură 100 ul),  
- la nr. 3 martor pozitiv (ser fiziologic 50 ul, suspensie bacteriană 50 ul şi mediu de cultură 100 ul),  
- la nr. 4, 5 şi 6 soluție nediluată 50 ul, suspensie bacteriană 50 ul şi mediu de cultură 100 ul),  
- la nr. 7, 8 şi 9 soluție la prima diluţie (prima diluţie 50 ul, suspensie bacteriană 50 ul şi mediu de 
cultură 100 ul), 
-  la nr. 10, 11 şi 12 soluție la a doua diluţie (a doua diluţie 50 ul, suspensie bacteriană 50 ul şi mediu 
de cultură 100 ul) (Tabelul 6). 

Astfel, concentrația efectivă de substanţă care se testează pentru fiecare soluție este 
descrescătoare, iar rezultatele obținute au fost utilizate pentru estimarea eficienţei antimicrobiene.   
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Tabelul 6 Schema de inoculare a microplăcilor de testare  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
SF 
200 
µl 

BN: 100 µl 
SF: 

50 µl 
Sol 1, 1/10: 

50 µl 

 
BN: 100 µl 
SF: 50 µl 

Susp. bact.: 
50 µl 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 1, 1/10: 

50 µl 

Idem 
4 

Idem 
4 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 1, 1/100: 

50 µl 

Idem 
7 

Idem 
7 

 
BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 1, 1/1000: 

50 µl 

Idem 
10 

 
Idem 

10 
 

B 
SF 
200 
µl 

BN: 100 µl 
SF: 

50 µl 
Sol 2,  1/10: 

50 µl 

 
BN: 100 µl 

SF 50 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 

 
BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 2, 1/10: 

50 µl 

Idem 
4 

Idem 
4 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 2, 1/100: 

50 µl 

Idem 
7 

Idem 
7 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 2, 1/1000: 

50 µl 

Idem 
10 

 
Idem 

10 
 

C 
SF 
200 
µl 

BN: 100 µl 
SF: 

50 µl 
Sol 3, 1/10: 

50 µl 

 
BN: 100 µl 

SF: 
50 µl 

Susp. bact.: 
50 µl 

 
BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 3, 1/10: 

50 µl 

Idem 
4 

Idem 
4 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 3, 

1/100: 50 µl 

Idem 
7 

Idem 
7 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 3, 

1/1000:50 µl 

Idem 
10 

 
Idem 

10 
 

D 
SF 
200 
µl 

BN: 100 µl 
SF: 

50 µl 
Sol 4, 1/10: 

50 µl 

 
BN: 100 µl 

SF: 
50 µl 

Susp. bact.: 
50 µl 

 
BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 4, 1/10: 

50 µl 

Idem 
4 
 

Idem 
4 
 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 4, 

1/100: 50 µl 

Idem 
7 

Idem 
7 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 4, 

1/1000:50 µl 

Idem 
10 

 
Idem 

10 
 

E 
SF 
200 
µl 

BN: 100 µl 
SF: 

50 µl 
Sol 5, 1/10: 

50 µl 

 
BN: 100 µl 

SF: 
50 µl 

Susp. bact.: 
50 µl 

 
BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 5, 1/10: 

50 µl 

Idem 
4 

Idem 
4 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 5, 

1/100: 50 µl 

Idem 
7 

Idem 
7 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 5, 

1/1000:50 µl 

Idem 
10 

 
Idem 

10 
 

F 
SF 
200 
µl 

BN: 100 µl 
SF: 

50 µl 
Sol 6, 1/10: 

50 µl 

 
BN: 100 µl 

SF: 
50 µl 

Susp. bact.: 
50 µl 

 
BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 6, 1/10: 

50 µl 

Idem 
4 

Idem 
4 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 6, 

1/100: 50 µl 

Idem 
7 

Idem 
7 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 6, 

1/1000:50 µl 

Idem 
10 

 
Idem 

10 
 

G 
SF 
200 
µl 

BN: 100 µl 
SF: 

50 µl 
Sol 7, 1/10: 

50 µl 

 
BN: 100 µl 

SF: 
50 µl 

Susp. bact.: 
50 µl 

 
BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 7, 1/10: 

50 µl 

Idem 
4 

Idem 
4 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 7, 

1/100: 50 µl 

Idem 
7 

Idem 
7 

BN: 100 µl 
Susp. bact.: 

50 µl 
Sol 7, 

1/1000:50 µl 

Idem 
10 

 
Idem 

10 
 

BN: Bulion nutritiv 
SF: Ser fiziologic 
Susp. bact: Suspensie bacteriană 

 
Pentru realizare diluțiilor s-a aplicat regula celor trei diluţii decimale:  

- D1 (soluţia mamă 1/10), 
- D2 (soluţia 1/100), 
- D3 (soluţia 1/1000).  
  Microplăcile inoculate au fost incubate 24 ore la 37oC.  
 Blank-ul pentru testare este reprezentat de serul fiziologic steril, martorul negativ este 
soluția de testat, iar martorul pozitiv, suspensia bacteriană (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa) însămânțată în bulion nutritiv.   
 

Rezultate şi discuţii 
Microplăcile inoculate şi incubate au fost măsurate spectrofotometric cu echipamentul 

computerizat EnSight Multimode Plate Reader (PerkinElmer). Am comparat medii de câte 3 teste cu 
cultură bacteriană separat, dar pe aceeaşi placă pentru a evita erorile de manualitate. Toate bacteriile 
patogene au crescut bine, controlul macroscopic fiind satisfăcător.   

 
Efectul antibacterian 
Măsurarea spectrofotometrică a absorbanței microculturilor bacteriene puse în contact cu 

soluțiile de testat, a indicat dezvoltarea bacteriană care a fost citită la 562 nm și 600 nm (date primare).  
Rezultatul cel mai sensibil a fost la 600 nm, unde s-a obţinut cea mai mare medie aritmetică 

generală a absorbţiei (Tabel 7-9).   
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Interpretarea eficacității antibacteriene pe intervale matematice a fost cuantificată astfel: 
- foarte bun: > 75% 
- bun: 50 - 75% 
- satisfăcător: 25 - 49%  
- nesatisfăcător: 0 - 24%. 

Valorile negative indică favorizarea creșterii bacteriene.   
  

Tabelul 7. Măsurare absorbanță (600 nm) pentru  

cuantificarea efectului antimicrobian al soluțiilor testate pe Staphylococcus aureus 

 
Blank M- M+ Dilutie 1 Dilutie 1 Dilutie 1 Dilutie 2 Dilutie 2 Dilutie 2 Dilutie 3 Dilutie 3 Dilutie 3 

Sol 1 0.037 1.117 0.683 1.098 1.095 1.054 1.042 1.039 0.995 0.960 0.946 0.988 

Sol 2 0.035 0.069 0.524 0.467 0.453 0.469 0.663 0.573 0.620 0.605 0.611 0.792 

Sol 3 0.035 0.313 0.471 0.475 0.473 0.467 0.077 0.076 0.074 0.398 0.369 0.571 

Sol 4 0.036 0.053 0.503 0.059 0.060 0.061 0.051 0.050 0.061 0.581 0.604 0.712 

Sol 5 0.037 0.682 0.463 0.858 0.885 0.937 0.133 0.136 0.143 0.045 0.046 0.045 

Sol 6 0.036 0.691 0.558 0.734 0.707 0.728 0.319 0.305 0.338 0.053 0.056 0.055 

Sol 7 0.036 0.456 0.501 0.554 0.536 0.550 0.449 0.451 0.470 0.062 0.064 0.065 

Suma 0.253 3.381 3.703 4.244 4.209 4.265 2.734 2.630 2.701 2.704 2.697 3.228 

Medie 0.036 0.483 0.529 0.606 0.601 0.609 0.391 0.376 0.386 0.386 0.385 0.461 

 

Tabelul 8. Măsurare absorbanță (600 nm) pentru  

cuantificarea efectului antimicrobian al soluțiilor testate pe Escherichia coli  

 
Blank M- M+ Dilutie 1 Dilutie 1 Dilutie 1 Dilutie 2 Dilutie 2 Dilutie 2 Dilutie 3 Dilutie 3 Dilutie 3 

Sol 1 0.038 1.079 0.697 0.841 0.857 0.811 0.815 0.617 0.868 0.815 0.805 0.791 

Sol 2 0.037 0.057 0.673 0.508 0.503 0.514 0.630 0.512 0.660 0.674 0.689 0.676 

Sol 3 0.036 0.322 0.686 0.447 0.461 0.476 0.083 0.083 0.080 0.047 0.049 0.047 

Sol 4 0.036 0.053 0.669 0.055 0.054 0.055 0.046 0.046 0.045 0.658 0.652 0.657 

Sol 5 0.036 0.876 0.671 0.634 0.681 0.730 0.125 0.127 0.130 0.045 0.045 0.046 

Sol 6 0.036 0.693 0.638 0.518 0.566 0.590 0.281 0.293 0.291 0.050 0.049 0.053 

Sol 7 0.037 0.431 0.649 0.383 0.368 0.404 0.328 0.351 0.352 0.058 0.058 0.057 

Suma 0.256 3.511 4.682 3.386 3.491 3.580 2.309 2.028 2.426 2.347 2.347 2.327 

Medie 0.037 0.502 0.669 0.484 0.499 0.511 0.330 0.290 0.347 0.335 0.335 0.332 

 
Tabelul 9. Măsurare absorbanță (600 nm) pentru  

cuantificarea efectului antimicrobian al soluțiilor testate pe Pseudomonas aeruginosa 

 
Blan

k 
M- M+ Dilutie 1 Dilutie 1 Dilutie 1 Dilutie 2 Dilutie 2 Dilutie 2 Dilutie 3 Dilutie 3 Dilutie 3 

Sol 1 0.037 1.056 0.721 0.793 0.838 0.876 0.815 0.719 0.788 0.823 0.758 0.774 

Sol 2 0.037 0.051 0.783 0.767 0.799 0.822 0.872 0.885 0.833 0.819 0.733 0.850 

Sol 3 0.038 0.470 0.809 0.592 0.514 0.527 0.077 0.077 0.077 0.529 0.534 0.481 

Sol 4 0.037 0.054 0.809 0.056 0.056 0.056 0.362 0.343 0.324 0.832 0.748 0.841 

Sol 5 0.037 0.875 0.831 1.025 1.051 1.035 0.125 0.131 0.140 0.102 0.134 0.046 

Sol 6 0.036 0.705 0.818 0.823 0.842 0.840 0.282 0.306 0.294 0.053 0.054 0.053 

Sol 7 0.036 0.366 0.777 0.730 0.713 0.662 0.425 0.426 0.419 0.060 0.059 0.062 

Suma 0.258 3.577 5.548 4.786 4.814 4.818 2.957 2.886 2.875 3.217 3.022 3.108 

Medie 0.037 0.511 0.793 0.684 0.688 0.688 0.422 0.412 0.411 0.460 0.432 0.444 
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Dacă bacteria s-a dezvoltat în mediul de cultură, înseamnă că soluția nu are efect antibacterian 
şi se înregistrează o absorbanță mare.  

Aceasta se compară cu Absorbanța de referinţă (Abs Martorului pozitiv + Abs. mediei 
Martorului negativ – Absorbanta blank-ului) exprimată în procente şi reprezintă efectul substanţei 
asupra creşterii bacteriene. 

Inversul acestui procentaj arată eficienţa antibacteriană a soluției respective, la diferite 
concentraţii (date secundare) (Tabelul 10-12).  

Pe baza acestor calcule am determinat eficiența antibacteriană a soluțiilor testate.     
 

Tabelul 10.  Eficacitatea antibacteriană a soluțiilor testate pe Staphylococcus aureus 

 
Tabelul 11.  Eficacitatea antibacteriană a soluțiilor testate pe Escherichia coli 

Tabelul 12.  Eficacitatea antibacteriană a soluțiilor testate pe Pseudomonas aeruginosa 

 

Nr. crt. Soluții testate  
Staphylococcus aureus 

Eficacitate antibacteriana (%) 
D1 D2 D3 

1 Sol 1 – NPsAu, conc. 0,25 mg/mL 32.79 36.31 40.06 

2 Sol 2 – NPsAg, conc. 0,50 mg/mL 17.59 -10.10 -19.16 

3 Sol 3 – NPsAg, conc. 0,25 mg/mL 41.42 90.58 44.62 

4 Sol 4 – Nanoplates Ag, conc. 0,010 mg/mL 89.02 90.13 -15.79 

5 Sol 5 – DDMNBr, conc. 0,5 % 23.98 88.31 96.15 

6 Sol 6 – DDMNBr, conc. 1 % 38.95 72.92 95.35 

7 Sol 7 – DDMNBr, conc. 1,5 % 42.38 51.86 93.32 

Nr. crt. Soluții testate  
Escherichia coli 

Eficacitate antibacteriana (%) 
D1 D2 D3 

1 Sol 1 – NPsAu, conc. 0,25 mg/mL 51.11 55.19 53.04 

2 Sol 2 – NPsAg, conc. 0,50 mg/mL 26.26 12.86 1.41 

3 Sol 3 – NPsAg, conc. 0,25 mg/mL 51.65 91.39 94.99 

4 Sol 4 – Nanoplates Ag, conc. 0,010 mg/mL 92.01 93.30 4.27 

5 Sol 5 – DDMNBr, conc. 0,5 % 54.78 91.55 96.98 

6 Sol 6 – DDMNBr, conc. 1 % 57.91 78.26 96.19 

7 Sol 7 – DDMNBr, conc. 1,5 % 63.77 67.69 94.60 

Nr. crt. Soluții testate  
Pseudomonas aeruginosa 

Eficacitate antibacteriana (%) 
D1 D2 D3 

1 Sol 1 – NPsAu, conc. 0,25 mg/mL 53.88 57.26 56.65 

2 Sol 2 – NPsAg, conc. 0,50 mg/mL 1.31 -7.01 0.75 

3 Sol 3 – NPsAg, conc. 0,25 mg/mL 55.59 93.75 58.00 

4 Sol 4 – Nanoplates Ag, conc. 0,010 mg/mL 93.07 57.65 0.31 

5 Sol 5 – DDMNBr, conc. 0,5 % 36.40 91.91 94.24 

6 Sol 6 – DDMNBr, conc. 1 % 42.84 79.86 96.35 

7 Sol 7 – DDMNBr, conc. 1,5 % 37.43 62.28 94.62 
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La Staphylococcus aureus au fost înregistrate următoarele rezultate: 
1. pentru soluția 1: 
 -  eficacitatea antibacteriană satisfăcătoare la toate cele 3 diluții D1, D2 și D3  
2. pentru soluția 2: 
-  eficacitatea antibacteriană nesatisfăcătoare la toate cele 3 diluții D1, D2, D3   
3. pentru soluția 3: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D2 și satisfăcătoare la D1 și D3  
4. pentru soluția 4: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D1 și D2 și nesatisfăcătoare la D3 
5. pentru soluția 5: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D2 și D3 și satisfăcătoare la D1 
6. pentru soluția 6: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D3, bună la D2 și satisfăcătoare la D1 
7. pentru soluția 7: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D3, bună la D2 și satisfăcătoare la D1. 

 
 
La Escherichia coli au fost înregistrate următoarele rezultate:  

1. pentru soluția 1: 
 -  eficacitatea antibacteriană bună la D1, D2 și D3.   
2. pentru soluția 2: 
-  eficacitatea antibacteriană satisfăcătoare la D1 și nesatisfăcătoare la D2 și D3  
3. pentru soluția 3: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D2 și D3 și bună la D1  
4. pentru soluția 4: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D1 și D2 și nesatisfăcătoare la D3 
5. pentru soluția 5: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D2 și D3 și satisfăcătoare la D1 
6. pentru soluția 6: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D2 și D3 și satisfăcătoare la D1 
7. pentru soluția 7: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D3, bună la D2 și satisfăcătoare la D1 

 
La Pseudomonas aeruginosa au fost înregistrate următoarele rezultate:  

1. pentru soluția 1: 
 -  eficacitatea antibacteriană bună la D1 (soluția mamă primită la testare), D2 și D3.   
2. pentru soluția 2: 
-  eficacitatea antibacteriană nesatisfăcătoare la toate cele 3 diluții D1, D2, D3   
3. pentru soluția 3: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D2 și bună la D1 și D3  
4. pentru soluția 4: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D1, bună la D2 și nesatisfăcătoare la D3 
5. pentru soluția 5: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D2 și D3 și satisfăcătoare la D1 
6. pentru soluția 6: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D2 și D3 și satisfăcătoare la D1 
7. pentru soluția 7: 
- eficacitatea antibacteriană foarte bună la D3, bună la D2 și satisfăcătoare la D1 
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II. Evaluarea in vitro a activității antimicrobiene a componentei 
nanostructurate și a componentei organice din soluția de decontaminare. 

 
A fost realizată printr-o metodă calitativă de testare (metoda antibiogramei difuzimetrice, 

tehnica Kirby- Bauer modificată) care a constat în punerea în contact a soluțiilor de testat cu bacterii 
patogene, și anume: 

  
 Staphylococcus aureus ATCC 25923, pentru coci gram-pozitivi, 
 Escherichia coli, ATCC 25922, pentru bacili gram-negativi, enterobacterii, 
 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, bacili gram-negativi, nonenterobacterii. 

 
Tulpinile bacteriene liofilizate au fost trecute pe mediu lichid (bulion nutritiv) pentru 

“întinerire”, pentru 24 ore, la 37oC, apoi au fost cultivate pe medii agarizate specifice, prin repicare în 
“poligon deschis” și incubate 24 ore, la 37oC. Din colonie tipică  a fost realizată o suspensie bacteriană 
în ser fiziologic cu concentrația de 0,5 unități turbidimetrice McFarland (1.5 x 108 celule /ml), care a 
fost utilizată pentru însămânțarea „în pânză” a plăcilor cu agar Muller Hinton, cu ajutorul unui tampon 
steril, cu respectarea regulilor de bună practică în laboratorul de microbiologie.  

 
 În testare au fost introduse: 
- Control negativ (disc de hârtie steril neimpregnat) - M 
- Probe: 

- disc de hîrtie steril impregnat cu 10 µl soluție de testat – 1    
- disc de hîrtie steril impregnat cu 20 µl soluție de testat – 2  
- cilindru de sticlă borosilicată  cu 100 µl soluție de testat – 3. 
Probele au fost dispuse după următoarea schemă: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 28. Plăcile cu probele de testat au fost incubate la 37
o
C și citite la 24 ore. 

 
 
Rezultate și discuții: 
Testarea activității antimicrobiene a celor 7 soluții după citirea la 24 de ore (Figurile 29-35) a 

relevat apariția halou-lui specific activității difuzimetrice la majoritatea soluțiilor testate: soluțiile 3, 4, 
5, 6 și 7.  

 
 
 
 

4 

3 

1 2
M 
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Figura 29. Testarea activității antimicrobiene a Soluției 1 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 (dreapta) 

(citire la de 24 ore pentru determinarea prezenței zonei de inhibiție în jurul probelor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Testarea activității antimicrobiene a Soluției 2 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 (dreapta) 

(citire la de 24 ore pentru determinarea prezenței zonei de inhibiție în jurul probelor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Testarea activității antimicrobiene a Soluției 3 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 (dreapta) 

(citire la de 24 ore pentru determinarea prezenței zonei de inhibiție în jurul probelor) 
 
 
 



 

Figura 32. Testarea activității antimicrobiene a Soluției 4 prin punerea în 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

(citire la de 24 ore pentru determinarea prezen

Figura 33. Testarea activității antimicrobiene a Soluției 5 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

(citire la de 24 ore pentru determinarea prezen

Figura 34. Testarea activității antimicrobiene a Soluției 6 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

(citire la de 24 ore pentru determinarea prezen
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ții antimicrobiene a Soluției 4 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 (dreapta) 

(citire la de 24 ore pentru determinarea prezenței zonei de inhibiție în jurul probelor)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ții antimicrobiene a Soluției 5 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 (dreapta) 

(citire la de 24 ore pentru determinarea prezenței zonei de inhibiție în jurul probelor)
 
 

ții antimicrobiene a Soluției 6 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 (dreapta) 

24 ore pentru determinarea prezenței zonei de inhibiție în jurul probelor)
 

 
 
 
 
 

contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ței zonei de inhibiție în jurul probelor) 

ții antimicrobiene a Soluției 5 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ție în jurul probelor) 

 
ții antimicrobiene a Soluției 6 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ței zonei de inhibiție în jurul probelor) 
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Figura 35. Testarea activității antimicrobiene a Soluției 7 prin punerea în contact cu Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (stânga), Escherichia coli ATCC 25922 (centru), Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 (dreapta) 

(citire la de 24 ore pentru determinarea prezenței zonei de inhibiție în jurul probelor) 
 

Tabelul 13 . Substanțele antimicrobiene selectate ca fiind cele mai eficiente  

(eficacitate foarte bună, > 75%) 

Nr. 
crt. 

Substanța 
Eficiența 

antibacteriană 
Metoda 

difuzimetrică 
1.  Sol 1 – NPsAu, conc. 0,25 mg/mL - - 
2.  Sol 2 – NPsAg, conc. 0,50 mg/mL - - 
3.  Sol 3 – NPsAg, conc. 0,25 mg/mL S.a, E.c, P.a S.a, E.c, P.a 
4.  Sol 4 – Nanoplates Ag, conc. 0,010 mg/mL    S.a, E.c, P.a S.a, E.c, P.a 
5.  Sol 5 – DDMNBr, conc. 0,5 %    S.a, E.c, P.a S.a, E.c, P.a 
6.  Sol 6 – DDMNBr, conc. 1 %    S.a, E.c, P.a S.a, E.c, P.a 
7.  Sol 7 – DDMNBr, conc. 1,5 %    S.a, E.c, P.a S.a, E.c 

 
Soluțiile 1 și 2 nu au prezentat activitate antimicrobiană prin metoda difuzimetrică. Soluțiile 3, 

4, 5, 6 și 7 au prezentat activitate antimicrobiană, cel mai puternic efect fiind evidențiat la soluția 4, pe 
toate cele 3 specii bacteriene utilizate în testare (Tabelul 13). 

Testarea clasică, prin metoda antibiogramei difuzimetrice, confirmă în general eficacitatea 
substanțelor selecționate prin metoda modernă în microplăci.  
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REZULTATE PRIVIND REALIZAREA PROTOTIPULUI DE DECONTMINARE 
 
În cadrul activitații A1.5 a fost realizat prototipul echipamentului de decontaminare. S-au 

realizat schemele tehnice și electrice ale produsului, manualul de utilizare și de depanare al acestuia. 
  
 

 
a. 

 
b. 

 
c. 

Figura 36 – Prototip echipament de dispersie (a – dispozitiv, b - nebulizator, c - accesorii) 

 



 

Figura 37. 

 
 
Propuneri pentru continuarea proiectului: 

  
In vederea definitivării produsului este necesară 

virucid și bactericid în condiții reale de spital
face cu două amestecuri:  

Varianta 1 – amestec NPs
 Varianta 2 – amestec Nanoplates Ag, conc. 0,0

De asemenea, diseminarea rezultatelor este în curs de desfă
pentru finalizarea acestei activități.
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World Health Organization, Mar. 2020, www.who.int/dg/speeches/detail/who
sopening-remarks-at-the-media-briefing
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Compounds, the Workhorse Disinfectants, Effective against Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus-2?. ACS Infect. Dis.
4. WHO Transmission of SARS
2020. World Health Organization, July. 2020, 
transmission-of-virus-causing-covid
July, 2020). 
5. WHO Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID
2020. World Health Organization, May 2020, 
disinfection-of-environmental-surfaces
6. Qianyu L., Jason Y. C. L., et. al. (April 2020) Sanitizing agents for virus inactivation and 
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Figura 37. Echipament de dispersie in utilizare (prototip)

Propuneri pentru continuarea proiectului:  

In vederea definitivării produsului este necesară finalizarea activităților de
și bactericid în condiții reale de spital și în condiții murdare. Testarea în condi

NPsAg, conc. 0,025 mg/mL + DDMNBr conc. 1%
Nanoplates Ag, conc. 0,0010 mg/mL + DDMNBr conc. 1%

diseminarea rezultatelor este în curs de desfășurare, timpul fiind insuficient 
ți. 
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