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Scala nanometrica 

Nanoparticulele sau nanomaterialele 
reprezinta “substanțe chimice sau materiale 

cu diametrul cuprins între 1-100 nm“ 
(ECHA, European Chemical Agency) 



1-100nm >100nm 

https://www.researchgate.net/publication/258559756 

Standardele ISO/TS 27687 [2007] si ISO/TS 80004-1 [2008]  

• au stabilit termenii si definitiile referitoare la nanoparticule si nanotehnologii 
• au pus bazele evaluarii expunerii ocupationale la nanoparticule 
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Aplicabilitatea 

nanotehnologiei 

Progresele realizate 
în nanotehnologie 

au permis utilizarea 
la scară industrială 
a nanoparticulelor, 

iar numărul de 
lucrători potențial 

expuși la 
nanoparticule a 

crescut 



“Nanoprodusele pot fi deja găsite în principiu în aproape fiecare parte a unei case sau construcţii obişnuite.” 
… se mentioneaza intr-un raport realizat la comanda Federaţiei Europeane a Lucrătorilor din Construcţii şi Prelucrarea 

Lemnului (EFBWW ) şi a Federaţiei Europeane a Industriei Construcţiilor (FIEC) în cadrul Dialogului Social European 

Titlu: Nanotehnologia în industria europeană a construcţiilor – Stadiul actual al tehnologiei 2009 
Autori: F.A. van Broekhuizen şi J.C. van Broekhuizen 
Grup de coordonare: R. Gehring (EFBWW), D. Campogrande (FIEC), J. Gascon (FCC, Spania), U. Spannow (3F, Danemarca), J. Waage (FNV Bouw, Olanda) 

Vopseluri de pereţi 
foto

antibacteriene şi cu 
auto curăţare



EXPUNEREA OCUPATIONALA LA NANOPARTICULE 

De exemplu: Vopsele foto-catalitice, 

antibacteriene cu auto-curăţare 
 

• Polimeri de fluorură de carbon => 
sticla rezistenta la apă şi la ulei.  

• TiO2 => absoarbe UV, este foto-
catalitic  

• ZnO => are proprietăţi foto-active 
similare cu cele ale TiO2  

• SiO2 amorf, Al2O3 => izolaţii 
rezistente la zgârieturi  

• Ag => izolaţii bactericide  



Proprietățile fizico-chimice ale 
nanoparticulelor  
 afectează activitatea sistemului 

imunitar,  
 inițiază răspunsul inflamator, 
 generează stress oxidativ sau  
 pot forma complexe cu 

componentele celulare ceea ce 
explică efectele citotoxice, de 

modificare a creșterii celulare și de 

deteriorare a ADN-ului.  

NPs and size (nm) Result 

Aluminum oxide  

(8-12) 

Cell viability ↓ Mitochondrial function ↓, Oxidative 
stress ↑, Alter proteins expression of the blood-brain 

barrier 

Aluminum oxide  

(30-40, 50, 160)  

Cell viability ↓, Dose-dependent genotoxicity, DNA 

damage 

Copper oxide (50) 
Cell viability ↓, LDH ↑,  
Lipid peroxidation ↑,  

Multi- walled carbon nano tubes - MWCNTs 

(20) 

Cell viability ↓, Induction of fibrosis in asthma animal 
model, Induction of inflammatory cytokines 

Single walled carbon nano tubes - SWCNT 

(800) 
Cell death, Induction of ROS, inflammatory cytokines 

Single walled carbon nano tubes - SWCNTs 

(10-30) 
LDH ↑, AST ↑, ALT ↑ 

Silica (43) ROS ↑, Mitochondrial damage, Oxidative stress ↑ 

Silver (20-40, 30-50, 15-100) 
Cell viability ↓, LDH ↑, ROS ↑,  
Induction of apoptosis and inflammation 

Zinc oxide (50-70) 
Oxidative stress↑, Cell viability↓,  
Inflammatory biomarkers 

Zinc oxide (307-419) DNA damage, Cell viability ↓ 
Zinc oxide (30-70) Cell viability ↓, DNA damage, ROS, Apoptosis 
Iron oxide (13.8, 20, 30 100-150) Cell viability ↓ 

Titanium oxide (<100) 

Oxidative stress ↑, 
Induction of lung inflammation, cardiac edema, 

systemic inflammation, induction of apoptosis in 

macrophage cells 

Sengul, A.B., Asmatulu, E. Toxicity of metal 
and metal oxide nanoparticles (2020). 

Mohd S et al. Nanomaterial Induced Immune 
Responses and Cytotoxicity. (2015).  



Nanoparticulele pătrund în 
organism pe cale respiratorie, 
digestivă, cutanată, apoi sunt 

preluate de torentul circulator ceea 
ce permite identificarea acestora în 

circulația lucrătorilor expuși 

Mohd S et al. Nanomaterial Induced Immune Responses and Cytotoxicity. (2015).  



Environmental Chemistry Letters (2020) 18:1659–1683

Parkinson’s and Alzheimer’s. 

to Crohn’s disease and colon cancer. 

Caile de 
patrundere a 

nanoparticulelor 
in organism, 

 organe afectate și 
boli asociate din 

studii 
epidemiologice, in 

vivo și in vitro 
 
 



 In domeniul 1-100 nm se pot obține structuri ale căror proprietăți diferă faţă de cele ale 

materialelor la scala macroscopica.  

 

 Modul de obținere al noilor materiale implică multe necunoscute   

  în ceea ce privește  sănătatea și securitatea lucrătorilor,  

   nanoparticulele (NP) fiind mai nocive,  

         mai toxice decât  

          compusii de origine  

BIOMONITORIZAREA  
pentru aprecierea expunerii și efectelor nanoparticulelor asupra organismului  

este un INSTRUMENT  
de evaluare a expunerii,  

de control a protecției lucrătorilor 



Biomarkerii sunt indicatori biologici care  

 pot evidentia aparitia unui efect biologic,  

 existenta anumit context responsabil de deteriorarea sănătății  
 sau chiar aparitia bolii ca urmare a expunerii la noxe (nanoparticule). 



 Expunerea la o substanță poate fi definită ca fiind cantitatea de particule din substanța dată care 
poate fi inhalata/ingerata/absorbita prin piele și astfel incat să ajungă la un organ sau țesut (de ex. 
aparat respirator) 

 Aceasta cantitate depinde de condițiile de expunere (durata, frecvența, fluxul de aer etc.), respirația 
(inhalare, depunere etc.) și caracteristicile aerosolului (granulometrie, concentrație etc.). 



 În funcție de semnificația lor toxicologică, biomarkerii au fost clasificați în trei categorii principale: 
biomarkeri de expunere, biomarkeri de efect și biomarkeri de susceptibilitate. 
 

 Un biomarker de expunere a fost definit ca „o substanță exogenă sau metabolitul acesteia sau 
produsul unei interacțiuni între un agent xenobiotic și o moleculă țintă sau o moleculă care este 
măsurată într-un compartiment din cadrul unui organism”.  

NRC, “National Research Council, Biological markers in environmental health research, ”Environmental Health Perspective, vol. 74, pp. 3–9, 1987. 



 Investigațiile de laborator specifice (de exemplu indicatori biochimici, enzimatici, 
imunologici sau citologici) cuantifică expunerea internă și au ca scop detectarea și 
precizarea concentrației toxicului sau a unui metabolit al acestuia în mediile biologice 

 Investigațiile de laborator nespecifice (de exemplu VSH) relevă răspunsul 
organismului sub influenţa noxei.  

 



Biomarker de efect biologic : 
orice alterare biochimică, fiziologică sau de altă natură măsurabilă în cadrul unui organism  

care, în funcție de mărime, poate fi recunoscuta 
ca o deteriorare potențială/ definitivă a stării de sănătate sau  

boala ca atare”  
 

Biomarkerii de efect biologic 
identificați  deriva din  
• stresul oxidativ local și sistemic,  
• inflamația sistemică / la nivelul  

organelor țintă 



Biomarkerii de efect biologic pot fi folosiți în programele de supraveghere a sănătății care 
vizează diagnosticul precoce al bolilor asociate/datorate expunerii, dar aplicarea monitorizării 
efectelor este cel mai adesea folosită pentru a evalua dacă o expunere bine caracterizată este 
asociată cu o schimbare a distribuției indicatorilor biochimici sau funcționali relevanți care 
indică schimbările precoce din organele/ țesuturile țintă sau critice. 

Cuantificarea inflamației pulmonare s-a bazat pe 

- tehnici invazive => lavaj bronho-alveolar, dar si 

măsurarea biomarkerilor inflamatori in sânge și 
urină  deși, aceștia reflectă cu predilecție răspunsul 
inflamator sistemic și nu pe cel pulmonar. 

- metode semi-invazive=> analiza sputei 

-metode neinvazive =>  analiza condensatului din 

aerul expirat  



Biomarkerii de susceptibilitate includ  
 condițiile înnăscute (de exemplu, polimorfisme genetice ale fenotipurilor relevante din punct de 

vedere toxicologic ale enzimelor care metabolizează  medicamentele, cât și ale enzimelor de reparare a 
ADN-ului),  

 condițiile dobândite care contribuie la distingerea grupurilor cu risc la aceleași niveluri de expunere 
(ar trebui priviți ca și factori care modifică efectul NP asupra organismului și nu ca factori de risc). 

Tomasetti et al. (2010) 



Biomarkeri de expunere •Particule și / sau elemente expuse în condensatul din aerul expirat (estimarea „dozei depuse”) 
•Analiza elementelor în lichide biologice  
•Modificarea proteinei („corona”) 

Biomarkeri de efect biologic / 

efect precoce 

•Produse de peroxidare a lipidelor în condensatul din aerul expirat sau sânge (malondialdehida (MDA), 

substanțe reactive cu acidul tiobarbituric (TBARS), dienele conjugate, LTB4, prostaglandina F2 alfa) 

• Produse de excizie a ADN [8-hidroxi-2' -deoxiguanozina (8-OHdG), 8-Oxoguanina, 8-hidroxiguanozina 

(8-OHG)] 

• NO-FeNO și produs de stres nitrosativ (3-nitrotirozină) 
• Compuși carbonilici (4-HNE, 4-HHE) în EBC 

• Pneumoproteine serice (CC16) 

• Activare / agregare plachetară și modificări protrombotice 

• Proteine cu fază acută: hsCRP, amiloidul seric A (SAA), Haptoglobină, Hemopexin 

• IL-6 și sTNF-RII 

• Factorii de coagulare (fibrinogen, inhibitor de plasminogen activator-1 [PAI-1]) 

• Molecule de adeziune vasculară (VCAM-1) și moleculă de adeziune intercelulară (ICAM-1) 

Biomarkerii care reflectă 
modificări ale structurii / 
funcției celulare 

Markeri fibrogeni (glicoproteină KL-6; MMP-1, MMP-7, MMP-9) 

• Osteopontin (dezvoltare precoce a mezoteliomului) 

• Micronucleu 

• Ruperea catenelor ADN (test Comet - FPG-ENDO III) 

• Markeri epigenetici: ADN (hipo) metilare; MicroRNA (miRNAs) 

• Micro- și nanovescicule extracelulare, exosomi (caracterizarea EMV-urilor) 

EXEMPLE: 



EXEMPLE DE BIOMARKERI: 



Biomarkeri de 
effect biologic 

Biomarkeri de 
expunere interna 

Biomarkeri de 
effect biologic 

EXEMPLE DE BIOMARKERI: 

ENM=engineered nanoparticles 

EBC=exhaled breath condensate 







(Schulte PA et al, 2019)  



Metodele utilizate in mod obisnuit 

 pentru scala micrometrica  

nu pot fi folosite  

în cazul expunerii la nanoparticule  

datorita proprietatilor acestor materiale 
(dimensiuni mici si suprafata mare) 

 

 In prezent, nu există un consens 

 asupra unor metode optime 

 de  evaluare și caracterizare 

 a expunerii la nanoparticule 

METODE  

DE EVALUARE  

A  

EXPUNERII 

EXTERNE  

LA 

NANOPARTICULE  
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Caracterizarea fizico-chimică a nanomaterialelor legate de evaluarea expunerii 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019

• Nanoparticulele proprietati specifice  

  suprafața mare raportat la  dimensiunile lor    
   alte metode de evaluare a expunerii: 

• suprafața aerosolilor 

• densitatea  

• geometria particulelor 

 

• Organizația Internațională de Standardizare (ISO)  

    parametri fizico-chimici în evaluarea  

• toxicității nanomaterialelor (ISO / TR 13014),  

• expunerii la locul de muncă (ISO / TR 13329) 
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• ISO  ghiduri generale 

      privind evaluarea expunerii la nanoparticule  

 ISO / TR 12885 (ISO, 2008) și  
 ISO / TS 12901-1 (ISO, 2012) 

 ISO / TS 12901-2 (ISO, 2014) 

 riscurile asociate expunerilor profesionale 

             la nanoparticule/agregatele/aglomeratele 

  funcție de pericol și riscul potențial pentru sănătate 

pentru situațiile în care  

 toxicitatea și estimările cantitative ale expunerii 

 sunt limitate sau lipsesc  

Standarde relevante pentru evaluarea expunerii la nanoparticule 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019
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Rodríguez-Ibarra și colab (2020)  

In prezent sunt peste 20 de entități din Europa, America, și Asia implicate în stabilirea limitelor de 
expunere ocupațională la nanoparticule care  

 furnizează ghiduri sau protocoale 
 British Standards Institution (BSI)  “Guide to assessing airborne exposure in 

occupational settings relevant to nanomaterials” (BSI PD 6699-3) 
 Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)  

• 2017 - “Strategies, techniques and sampling protocols for determining the concentrations of 
                   manufactured nanomaterials in air at the workplace”  
• 2016 -“Grouping and readacross for the hazard assessment of manufactured nanomaterials” 
• 2015 - “Harmonized tiered approach to measure and assess the potential exposure to airborne 

  emissions of engineered nano-objects and their agglomerates and aggregates at  
  workplaces”  

• 2010 - “Compilation and comparison of guidelines related to exposure to nanomaterials in  
  laboratories”, 

• 2009 -  “Identification, compilation and analysis of guidance information for exposure   
  measurement and exposure mitigation: manufactured nanomaterials” 

• 2009 - “Emission assessment for identification of sources and release of airborne manufactured 
  nanomaterials in the workplace: compilation of existing guidance”  

 

Standarde relevante pentru evaluarea expunerii la nanoparticule 



Rodríguez-Ibarra și colab (2020)  

In prezent sunt peste 20 de entități din Europa, America, și Asia implicate în stabilirea limitelor 
de expunere ocupațională la nanoparticule care  

 ofera recomandări  
 Internațional Organization for Standardization, ISO 

• ISO/TR 12885 (2008) and ISO/TS 12901-1 (2012), ISO/TS 12901-2 (2014) 
 Europe’s Centre of Excellence în Nanotechnology Safety – SAFENANO 
 Safe Work Australia 

 stabilesc norme guvernamentale de reglementare 
 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

Standarde relevante pentru evaluarea expunerii la nanoparticule 

Diferențele generate de  
 modalitățile de prelevare a nanoparticulelor,  
 tehnicile de caracterizare,  
 limite de expunere  

  nu au permis o abordare unitară  
  a criteriilor de evaluare a expunerii la nanoparticule. 

https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/nanopartikel-am-arbeitsplatz/beurteilung-von-schutzmassnahmen/index-2.jsp 



Instrumente pentru evaluarea expunerii 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 

ISO T (2007) 27628. 

Zhao P., Zhang Y. (2019) The Overview of Methods of Nanoparticle Exposure Assessment. In: Zhang Q. (eds) 
Nanotoxicity. Methods in Molecular Biology, vol 1894. Humana Press, New York, NY 
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Instrumente pentru evaluarea expunerii 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019 

Microbalanța oscilantă cu element 
conic masoara automat concentrația de 
masă de aerosol în timp real.  
- interval de detecție de la μg /m3 la 

g/m3.  

- TEOM este utilizat în principal în 

monitorizarea calității aerului de 

mediu (detectie rapidă a PM10, 

PM2.5 și PM1.0) 

- Are greutate și volum mare si este 

dificil de folosit  pentru prelevare 

individuală. 

Tapered element oscillating microbalance (TEOM)  
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Instrumente pentru evaluarea expunerii 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019
measurement principle does not respond to other particle characteristics such as 
optical properties, composition, or size distribution 

!! Nanoparticule:  concentrația de masă a particulelor inhalabile cu dimensiunea mai mică de 4 μm.  
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Instrumente pentru evaluarea expunerii 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019

Impactor în cascadă de joasă presiune (LPCI) 

Nano-moudi 122R 

- format din 13 plăci de impact care colectează particule în funcție de dimensiunea lor: de la 10 nm la 10 micrometri 

- ulterior particulele de depozit sunt cântărite, evaluate prin microscopia electronică și analiza elementară 
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Instrumente pentru evaluarea expunerii 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019

impactor în cascadă  

Nano-moudi 122R 

Impactorul electric de joasă presiune 
(ELPI)  
•  dispozitiv de impact in cascadă 

îmbunătățit 
• masoara dimensiunea particulelor, 

realizeaza distributia dimensinii 
particulelor si concentratia lor in 
timp real 

• masoara concentrația de masă și 
suprafata a particulelor 
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Instrumente pentru evaluarea expunerii 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019

Contoare de particule 

Contoare de particule 

• Contor optic (OPC)  
 - concentrația numărului de particule >100 nm 

 
• contorul in condensare (CPC)  

 cel mai folosit contor  
NP între 10 nm și 10 μm.  
NP, ca nuclei de condensare, coagulează materia 

organică în vaporii organici saturați (cum ar fi 
alcoolul izopropilic),  

  
ceea ce ar duce la o creștere a volumului de particule 
  
pot fi detectate cu laser CPC 

NANO 5403 | Laftech 

OPC= DustTrak II Aerosol Monitor 8530 - 
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Instrumente pentru evaluarea expunerii 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019

Detector de mărime a particulelor  

Grimm Aerosol SmPS+C instrument, Series 5.400 

Scanner de particule mobile (SMPS) 
- detector de mărime a particulelor utilizat frecvent,  
- compus dintr-un analizor de mobilitate diferențială (DMA) și un contor de 

particule de condensare (CPC).  
- Particulele intră și sunt încărcate prin efect corona, iar sub influența unui 

câmp electric, particulele sunt clasificate în funcție de dimensiunea lor.  

poate detecta distribuția mărimii particulelor în 
intervalul 2,5 -1 μm pe 64 canale 

Distribuția mărimii 
particulelor se calculează prin 
măsurarea numărului de 

specific de mărime a 
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Detector de mărime a particulelor  

Scanerul de particule cu mobilitate rapidă 
(FMPS) model 3091 produs de către 
compania TSI, este capabil să detecteze 
rapid distribuția mărimii particulelor și 
concentrația numărului  
. 

TSI 3091 Fast Mobility Particle Sizer Spectrometer 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://www.kenelec.com.au/products/tsi-3091-fast-mobility-particle-sizer-spectrometer/


Strategii  de masurare a nanomaterialelor 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019

Folosesc tehnologii de 
monitorizare și tehnici de 
măsurare cu eficiență  și 
costuri .  
1.Colectarea informațiilor 

 identificarea sursei de 
emisii de nanoparticule 

 colectarea informațiilor 
din procesul de producție 
referitoare la  

 fluxul tehnologic,  

 materia 
primă/intermediară 
și  

 sarcinile îndeplinite 
de fiecare lucrător;  
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1.Colectarea informațiilor 

 sunt consultate fișele cu 
caracteristicile fizice și 
chimice ale particulelor 
(dimensiune, morfologie, 
solubilitate și suprafață 
activă);  

 investigarea suprafetelelor 
de lucru 

 frecvența și durata folosirii 
echipamentelor de 
producție 

 evaluarea sistemelor de 
ventilație generală sau 
locală (identificarea 
scaparilor de nanoparticule). 
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2. Monitorizarea concentrației de fond 

a nanoparticulelor din atmosfera din 

afara/interiorul atelierului 

  trebuie măsurata la începutul/in 

timpul/la sfarsitul programului de 

lucru 

 în mediul din jurul locului unde au 

loc procesele de 

fabricare/manipulare a 

nanoparticulelor 

 operatii conexe ce cresc 

concentratia de nanoparticule in 

mediu: 

 utilizarea pompelor de vid,  

 operațiuni ce implică 
arderea gazelor sau 

  producerea de căldură  
         (sudare, lipire) 
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2. Evaluare inițială: in functie de procesul de producție 
 
 

 Identifica sursele potențiale de emisie prin sondaj în zona stației 
de lucru și mediul său apropiat și mai îndepărtat (atât 
în interiorul cât și în afara clădirii). 

 Verifica durata și frecvența fiecărei operații și tipul de 
echipament utilizat în procesele de producție și depozitare a 

nanomaterialelor. 
 Determina prezența / absența ventilației locale /generale si 

verifica posibile defecțiuni (inclusiv viteza curentilor de 
aer/pierderi pe conducte) pentru a evalua fluxul general de aer 

și, în special, orice curenti de aer care ajung din camerele vecine 
sau în afara clădirii, astfel încât să se selecteze punctele de 
măsurare adecvate. . 

 Identifica starea echipamentelor /instalațiilor de protecție. 

 aduce informatii privind numarul particulelor folosind instrumente simple, portabile: un counter 
optic și unul prin condensare care funcționează în paralel 
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2. Evaluare inițială: in functie de procesul de producție 

 Dacă se observă o creștere semnificativă a concentrației medii în raport cu 
fundalul (mai mare de 10%), eșantioanele sunt prelevate la o stație fixă (eventual 
probe personale) cu dispozitive pentru măsurarea fracției alveolare în același 
timp, pentru analiză gravimetrică , identificarea și caracterizarea prin microscop 
electronic.  

 Dacă sunt necesare informații de granulometrie mai detaliate, pot fi folosiți 
impactori în cascadă. 

 Utilizarea unor tehnici relativ simple înseamnă că această primă etapă ar putea fi, 
dacă este necesar, condusă de persoane care nu sunt specialiști în măsurarea 
aerosolilor, dar care au lucrat cu echipamente de prelevare de aerosoli în 
contextul măsurărilor convenționale de expunere la praf. 
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3. Evaluare principală: in functie de rezultatele evaluarii inițiale se elaboreaza  
 o prima catagrafie a locurilor de munca  
 cu detalierea expunerii la nanoparticule  
  si caracterizarea acestora pentru a obține date despre o gamă de parametri 

• diametrul prin diferite tehnici,  
• granulometrie în timp real (nmmicrometri) 
• număr, concentrații de masă și suprafață,  
• colectarea și analiza individuala a particulelor  

 microscopia electronică prin transmisie (TEM) 
 spectroscopie dispersivă cu raze X (EDS)  
 (mărime, morfologie, suprafața și compoziția elementală)  
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ICOH, Cancun, Mexico, March 20th 2012, Workplace exposure to nanomaterials, Olivier Witschger 

Laboratoire de Métrologie des Aérosols Département Métrologie des PolluantsCentre de Lorraine, Vandoeuvre-les-Nancy, France  
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4. Locul de eșantionare:  

 in zonele  

 cu concentrație ridicată și  

 expunerea îndelungată a 

lucrătorilor.  

 în zona respirabila: un semicerc cu 

raza de 30 cm in jurul fetei  

 monitoare portabile → lucrătorii cu 

cea mai mare expunere.  
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4. Perioada de masurare:  
 funcție de 

caracteristicile 
procesului de lucru 

emisii 
continui:  8 
ore într-o zi 
lucrătoare 

emisii 
intermitente: 
15 min 
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5. Înregistrarea masuratorilor efectuate tin cont de 
 alte emisii de interferență  
 date din calibrare,  
 condițiile meteorologice (în special temperatura, umiditatea și viteza vântului),  
 data și ora la care a fost efectuata masurarea,  
 site-urile de eșantionare,  
 personalul ce a efectuat masuratorile  
  
catagrafierea locului de muncă  
  
punctele unde vor fi monitorizate  
caracteristicile expunerii ocupaționale la nanoparticule  
  
concentrația în masă/ număr,  
distribuția mărimii și analiză compoziției particulelor  
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5. Înregistrarea masuratorilor efectuate – validarea rezultatelor 
 Pentru a suplini lipsa standardelor de calibrare  
 pentru majoritatea echipamentelor de măsurare a nanoparticulelor,  
  metodele recomandate pentru controlul calității sunt:  
 

 utilizarea unui analizator de particule calibrat din fabrică pentru referință; 
  se verifică toate monitoarele de particule înainte de fiecare utilizare;  
 se calibrează fluxul pompei de prelevare înainte și după fiecare eșantionare.  

 

 Toate eșantioanele prelevate vor fi trimise la un laborator acreditat pentru analiză. 
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CONCLUZII 
 

Până în prezent  
NU EXISTĂ REGLEMENTĂRI UNITARE 

 ale proceselor de eșantionare și analiză  
ceea ce explică  

DIFERENȚELE ÎNTRE LIMITELE DIFERITE DE EXPUNERE 
recomandate de organizațiile internaționale, regionale sau naționale 

implicate în menținerea unui  
mediu de lucru sigur și sănătos.  



• Actual se pot identifica sursele de emisie și poate fi apreciată calitativ expunerea pe 

baza concentrației de fond de particule în mediu de lucru.  

• Institutul Național pentru Securitatea și Sănătatea în Muncă (NIOSH) a publicat 

standarde de eșantionare și limitele de expunere pe baza concentrației de masă 

doar pentru pentru nanotuburi de carbon, nanofibre de carbon și particule dioxid de titan 

(TiO2) 

• Schulte și colab. (2018) au revizuit acesta abordare calitativă a categoriilor generale de 

riscuri asociate expunerii la nanomateriale bazată în principal pe extrapolarea 

evaluărilor cantitative de risc existente pentru dioxid de titan, nanotuburi și nanofibre 

de carbon, nanoparticule de argint și nanocristale de celuloză 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22, 2019

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8916-4_22


CONCLUZII 
 

În viitor, utilizarea combinată a eșantionatoarelor fixe si personale  
va determina realizarea unor baze de date reprezentative care să permită 

alcătuirea unor protocoale ușor de utilizat in evaluarea expunerii 

Monitoare 
personale  

Monitoare 
staționare  

măsurarea 
concentrației de NP 

rezultate  rezultate  

 expunerea personala 
a lucrătorilor 

estimări  estimări  
 



CONCLUZII 

Datele publicate au initiat schimbări  
in procesul tehnologic, in masurile de protecție generală  

și introducerea echipamentului suplimentar de protecție personală 
 la locul de muncă  

cu expunere la nanoparticule. 



CONCLUZII 
• În scop preventiv, biomarkerii prezentati anterior 
 nu trebuie luați în considerare că teste de diagnostic,  
  ci ca indicatori care reflectă modificări precoce  
   anterioare deteriorării structurale sau funcționale progresive  
          la nivel molecular, celular și țesut,  
     adică schimbări care pot duce la  
        efecte adverse 
     dar complet reversibile la încetarea expunerii.  
 
• Un biomarker ar trebui să furnizeze informații relevante referitoare la riscurile 

pentru sănătate, informații ce pot fi utilizate în studiile analitice și 
epidemiologice. 



Mulțumesc 
pentru atenție ! 
 
Intrebari? 


