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PPreambulreambul

NanobioteNanobiotehnologia hnologia 

►►Câmp nou de cercetrare, interfaCâmp nou de cercetrare, interfațța dintre stiina dintre stiințțele ele 
vieviețțiiii șșii nanotehnolognanotehnologieie, d, domeniu undeomeniu unde
dimensiunile cu care se lucrează sunt cuprinse dimensiunile cu care se lucrează sunt cuprinse 
îîntrentre:: 1 nm1 nm șșii 100 nm100 nm..

►►propunepropune exploexploatarea calităatarea calitățțiiii biomoleculebiomoleculelorlor șși a i a 
proceselorproceselor pe care le implicăpe care le implică pentrupentru dedezvoltareazvoltarea
unor materialeunor materiale sausau ddispozitive cu activitate ispozitive cu activitate 
certă certă îîn medicinăn medicină..



SSursaursa:: www.fda.govwww.fda.gov/consumer/ updates/nanotech072507.html/consumer/ updates/nanotech072507.html



MMedicamentele substanedicamentele substanțțe care, e care, îîn general n general 

determină modificări determină modificări favfavorabile orabile îîn organismn organism99

ddarar 99 pot de asemeneapot de asemenea fi nocivfi nocive e datoritădatorită::

►► efectefectelor nedoriteelor nedorite
►► rereziduurilorziduurilor
►► fenomenelor de fenomenelor de rerezistenzistențță ă 99..



MMaiai multmult de de 70%70% dindin bacteribacteriileile
carecare determinădetermină infecinfecțțiiii intraintra--
spitalicespitaliceșștiti suntsunt rerezzisistetentntee lala cel cel 
pupuțținin unun antibiotic:antibiotic:

DeDe exexeemplmpluu::

TulpinileTulpinile Staphylococcus Staphylococcus aureusaureus

MethicillinMethicillin--ReRezzististeentnte e (MRSA)(MRSA) !!

SursaSursa:: http://img.timeinc.net/time/daily/2007/0706/a_lantibiotics_0618.http://img.timeinc.net/time/daily/2007/0706/a_lantibiotics_0618.jpgjpg

TulpiniTulpini MethicillinMethicillin--RReezzististeentntee de de 
Staphylococcus Staphylococcus aureusaureus (MRSA) (MRSA) 
evidenevidențțiate priniate prin Scanning Electron Scanning Electron 
Micrograph (SEM) Micrograph (SEM) 



SuSursarsa:: http://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpghttp://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpg

Un mecanism interesant descoperit recent este: Un mecanism interesant descoperit recent este: 

PPlyly SSlyly mechanism:mechanism:



Organismele care pot genera Organismele care pot genera rerezistenzistențțăă,, posedă posedă 

„„forme de inteligenforme de inteligențțăă”” aașșa căa că nnoileoile ttipuriipuri dede

medicamentemedicamente trebuie să trebuie să ““identificeidentifice„„ acele căi  acele căi 

carecare le fac le fac șși mai i mai ””inteligenteinteligente„„!!



ÎÎn acest contextn acest context nanotehnolognanotehnologia terapeuticăia terapeutică
oferăoferă caracteristici specificecaracteristici specifice care pcare poott reducereduce
morbiditmorbiditateaatea șșii mortalitmortalitateaatea::

►► terapieterapie invazivă minimală invazivă minimală

►► funcfuncțții cu densitate ii cu densitate îînaltănaltă

►► concentraconcentrațțiiii îînn volumevolume foarte micifoarte mici



DDefiniefinițțiia dată de către a dată de către FDAFDA sistemului de eliberare al sistemului de eliberare al 
farmaconilorfarmaconilor esteeste: : 

““...u...un n produsprodus destinatdestinat diagnostdiagnostiiculuicului, , trattratamentuluiamentului, , 
prevepreveniriinirii, , sau diminuării uneisau diminuării unei boli sau a condiboli sau a condițțiilor ei iilor ei 
de aparide aparițțieie“9“9



Primele aPrimele aplicaplicațții aleii ale nanonanobiobiotehnolotehnologieigiei
Au dau posibilitatea Au dau posibilitatea reformulreformulării unor condiării unor condițționăriionări, , 
considerate (pâna atunci) a ficonsiderate (pâna atunci) a fi::

-- toxicitoxici antifungantifungici,ici,
-- agenagențți i anticanceranticancer etc.etc.
îînn formule formule ssigureigure șși mult mai eficientei mult mai eficiente..

NanoNano--formulărileformulările din prima din prima generagenerațțieie au au incluincluss::

•• nanoparticulele nanoparticulele albuminalbumin--bound bound 
•• chelachelațții (gadoliniu)ii (gadoliniu)
•• particparticulele oxidoulele oxido--feroaseferoase
•• nanoparticnanoparticulele (argint, aur)ulele (argint, aur)
•• restorativerestorativelele ((îîn stomatologien stomatologie) ) șșii
•• lipolipozomii zomii ((ca primi reprezentanca primi reprezentanțți ai celei de a doua generai ai celei de a doua generațțiiii))



Dintre numeroaseleDintre numeroasele studiistudii ””on the topicon the topic„„ fluidelefluidele
magneticmagneticee suntsunt considerconsiderate a fiate a fi printre printre primprimeleele
aplicaaplicațții verificate ale ii verificate ale nanonanoșștiintiințțelorelor..

UnUn bunbun exexeemplmplu a fostu a fost folosirea cufolosirea cu successucces al fluideloral fluidelor
magneticmagneticee îînn SSIDAIDA: : 

ȘȘi cercetările au demarat i cercetările au demarat ......



►► biobiodisponibilizarea disponibilizarea nesatisfnesatisfăcătoareăcătoare
►► efectul efectul limitlimitatat

►► cciitotoxicitotoxicitatea potentatea potențțialăială

►► tratamentele tratamentele llungiungi șșii frefrecvcvententee

LimitLimitărileările primelor sisteme primelor sisteme dde eliberare a medicamentelore eliberare a medicamentelor

►► NNanoanodispozitivele dispozitivele (sin. nanocarriers)(sin. nanocarriers) auau depădepășșit aceit acesstete limitlimităriări..



NNanoanodispozitiveledispozitivele suntsunt capabile săcapabile să::

►► maximizmaximizeze activitateaeze activitatea terapeuticterapeuticăă

►► minimizeminimizeze efecteleze efectele toxictoxicee ssecundareecundare

►► țținteascăintească celule specifice celule specifice șși nu i nu țțesuturileesuturile

►► permităpermită o mio mișșcare ucare ușșoară de oară de ssuprafauprafațțăă..



Numeroase gNumeroase gruprupăriări ffuncuncțționalionalee pot fi pot fi plaplasatesate pe nanope nano--

dispozitivedispozitive pentrupentru::

►► a a crecreșștte / e / decredecreșștte e solubilitsolubilitateaatea

►► penetrapenetrațțiia mai ua mai ușșoară aoară a membranelor membranelor celularcelularee

►► crecreșștteerearea imunoimuno--compatibilitcompatibilităățțiiii

►► favorizareafavorizarea asimilării asimilării celularecelulare

►► stabilirea cu certitudine a destinatiei finale a farmaconuluistabilirea cu certitudine a destinatiei finale a farmaconului



A doua gA doua generaenerațție de nanoie de nano--dispozitivedispozitive

a devenit multa devenit mult mmaiai sosoffisticatisticatăă ddatorită studiilor la nivelatorită studiilor la nivel
molecular molecular acest fapt permiacest fapt permițțândând nanonano--dispozitivelor sădispozitivelor să: : 

1.1. țținteascăintească, , 
2.2. identificeidentifice, , 
3.3. elibereze precis substanelibereze precis substanțța activăa activă, , 
4.4. monitormonitorizezeizeze eficacitatea eficacitatea terapeuticterapeuticăă îîn n timp timp real. real. 



MMecanismecanismele generale aleele generale ale pasapasajului sunt cele cunoscutejului sunt cele cunoscute dejadeja
de lade la căile de distribuirecăile de distribuire a medicamentelora medicamentelor

Sursa: http://www.pharmacology2000.com/General/Introduction/chan_trans1http://www.pharmacology2000.com/General/Introduction/chan_trans1.jpg.jpg



PriorităPrioritățțile medicinei secolului XXIile medicinei secolului XXI



UUmanmanăă

DiabetDiabet ��������
CancerCancer ��������

Atacul de cordAtacul de cord ��������

DisfuncDisfuncțția hia hormonalormonalăă ��������

Modularea Modularea SSNCNC ��������

Celulele Celulele Stem Stem ��������
SSupupresia imunăresia imună ��������

AlergAlergieie ��������

DDeficieeficiețțeele ochiuluile ochiului ��������
AngioplastAngioplastiaia ��������

Monitoring Monitoring ��������

VeterinaVeterinarără

►► Procesul iProcesul infectiosnfectios
►► Zoonozele Zoonozele 
►► DisfuncDisfuncțția hia hormonalormonalăă
►► DiabetDiabetulul lala câinecâine
►► CCeleluleleulele Stem Stem ((osos))
►► SSupresiupresia imunăa imună
►► MonitoringMonitoring

PPreocupreocupări esenări esențțiale iale îîn medicina de azin medicina de azi::



Ce sunt bCe sunt biomaterialiomaterialele?ele?



Numeroase Numeroase materialmateriale posedă abilităe posedă abilitățți i îînn eliberareaeliberarea
medicamentelormedicamentelor. . 

Primele substanPrimele substanțțe cunoscute au foste cunoscute au fost polpoliimermeriiii care care 
iniinițțialial aveau utilizăriaveau utilizări nonnon--biologicbiologice,e, dar au fostdar au fost selectselectate ate 
șși i îîn medicinăn medicină datorită unor proprietădatorită unor proprietățții dedezzirabirabiile, le, 

dede exexeemplmpluu::

TiTippul polimeruluiul polimerului Caracteristica principalăCaracteristica principală

-- PolPoliiuretanuretaniiii -- elasticitelasticitateate
-- PolPoliisiloxansiloxaniiii -- abilităabilitățți de izolarei de izolare

-- PolPoliimetmetiill--metacrmetacriilalațțiiii -- rezistenrezistențțăă șșii transparentransparențțăă

-- PolPoliivinviniill--alcoolalcooliiii -- hihidrodroffiliiliee șșii rezistenrezistențțăă
-- PolPoliietetiilenelenelele -- duritate si lipsa gonflăriiduritate si lipsa gonflării

-- PolPoliivinviniill--ppiirolidonerolidonelele -- suspesuspensiansia



Un material deUn material de susucccesces folositfolosit

ca material pentruca material pentru nanonano--

formulformulări trebuie să fieări trebuie să fie::

►► inertinert chimicchimic
►► liberliber dede impuritimpurităățți filtrabilei filtrabile
►► cu cu îîmbătranirembătranire minimminimăă
►► uușșor procesabilor procesabil
►► cucu structurstructură adecvatăă adecvată

PolPolii -- hhiidroxdroxii--etetiill--metacrmetacriilatlatulul
-- NN--vinviniill--ppiirolidonrolidonaa
-- metmetiill--metacrmetacriilatlatulul
-- vinviniill--alcoolalcoolulul
-- acidul acidul acracriililicc
-- acracriill--amidamidaa
-- etetiilenlen--coco--vinviniill--acetatacetatulul
-- etetiilengllengliicolcolulul
-- acidul acidul metacrmetacriiliclic
-- lactidelactideele ele (PLA)(PLA)
-- glgliicolidecolidelele (PGA)(PGA)
-- lactidlactid--coco--glgliicolidecolidelele
-- anhanhiidridedridelele
-- ortoesterortoesteriiii

Materiale acceptate Materiale acceptate îîn prezentn prezent::



Factorii care pot influenFactorii care pot influențța biodegradarea polimerilor pot fi:a biodegradarea polimerilor pot fi:

a.a. SpecificiSpecifici

b.b. TehnologiciTehnologici

c.c. MedicaliMedicali



Principalii Principalii factorfactorii specificispecifici cacarere afectafecteazăează
biodegradabiodegradarea polimerilor suntrea polimerilor sunt::

•• sstructurtructura chimicăa chimică,,
•• compocompozziițțiia a chchiimicmicăă,,
•• preprezzenențța grupărilor ionicea grupărilor ionice,,
•• prezenprezențțaa formaformațțiuniloriunilor ((sausau lanlanțțurilorurilor defectdefectee)),,
•• greutatea greutatea molecularmolecularăă sau sau distribudistribuțția greutăia greutățții moleculare,ii moleculare,
•• mormorffologologiaia ((amoramorfă fă // semi semi crcriistalinstalinăă, , microstructurmicrostructura etc.a etc.)),,
•• pprerezenzențța compua compușșilorilor cucu greutate greutate molecularmolecularăă micămică..



FactoriiFactorii
tehnologictehnologicii::

•• conditiconditiile de prelucrareile de prelucrare
•• procesele termiceprocesele termice
•• procesprocesele de sterilizareele de sterilizare
•• sstotocajcaj
•• formăformă



Factorii Factorii 
medicalimedicali

•• locullocul implantimplantăriiării
•• compcompuușșiiii absorbiabsorbițți i șși adsorbii adsorbițți i ((apăapă, lipid, lipidee, ion, ioni etc.i etc.)),,
•• factorfactori fizicoi fizico--chimicichimici ((schimb schimb ionionicic, , energie energie ionicionicăă, pH), pH)
•• factorfactori fizicii fizici ((schimbări de formă schimbări de formă șși mărimei mărime, , variavariațții ale ii ale 
coeficiencoeficiențților de difuziuneilor de difuziune,, stresstres mecanic etc.mecanic etc.)),,

•• hhiidroldrolizeleizele ((enzenziime vs. me vs. apăapă))..



ÎÎn n cazulcazul farmaconilor cunosc trei farmaconilor cunosc trei 

principii generaleprincipii generale de de eliberareeliberare::



1.1. Eliberarea medicamentelorEliberarea medicamentelor de de ttiip p 

MMatrixatrix DDrug rug DDeliveryelivery SSystemystem

•• unun popolilimermer șși oi o substansubstanțță ă activactivăă
amestecateamestecate îîntrunntrun sistemsistem omogenomogen, , 
denumitdenumit matrixmatrix,,

•• difudifuzziiuunneaea survinesurvine când farmaconulcând farmaconul trecetrece
dindin sistemul matrixsistemul matrix îînn mediulmediul externextern,,

•• rata eliberăriirata eliberării va va decredecreșștete pe măsură cepe măsură ce
farmaconulfarmaconul aare o distanre o distanțță tot mai mare de ă tot mai mare de 
parcursparcurs șși,i, îîn consecinn consecințțăă,, aare nevoie un re nevoie un 
timp mai lung de difuzare.timp mai lung de difuzare.

SSuurrsasa: : http://www.devicelink.com/mpb/archive/97/11/9711b34c.gifhttp://www.devicelink.com/mpb/archive/97/11/9711b34c.gif



2. 2. Eliberarea farmaconului din dispozitiveEliberarea farmaconului din dispozitive

tip tip rezervrezervoror::
(a)(a) sistemele tipsistemele tip implant implant sausau oraloralee

(b) s(b) siistemstemele transdermaleele transdermale

RataRata de eliberarede eliberare poatepoate rrămâneămâne destul dedestul de
constantconstantăă. . 

AcestAcest dispozitiv este undispozitiv este un rerezzervorervor cu o solucu o soluțțieie
diluantă a unui medicament soliddiluantă a unui medicament solid, , fie o fie o 
solusoluțțieie concentratconcentratăă a unui medicamenta unui medicament
inglobatinglobat îîntrntr--unun polpoliimermer tip tip matrix matrix îînconjuratnconjurat
dede unun film film sausau o o membranmembranăă de de tip tip ratratee --
controlling. controlling. 

SursaSursa: : http://www.devicelink.com/mpb/archive/97/11/9711b34c.gifhttp://www.devicelink.com/mpb/archive/97/11/9711b34c.gif



3. 3. MMicrochipicrochipuri polimericeuri polimerice de eliberare controlată a medicamentelorde eliberare controlată a medicamentelor



SurSursasa:: http://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpghttp://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpg

►► ÎÎn n medii apoasemedii apoase moleculemoleculelele formformeazăează oo

formaformațțiune sferică iune sferică compactă cucompactă cu: : 
-- grupărigrupări hhiidrodroffobobe spree spre interiorinterior șșii

-- grupărigrupări hhiidrodroffilicilicee sprespre exteriorexterior..
►► ÎÎn medii hidrofoben medii hidrofobe, , pozipozițționarea este inversăionarea este inversă

Conglomerate Conglomerate ssffericericee de moleculede molecule amamffiififiliclicee, , cu cu 

dimensiunidimensiuni dede la la 50 nm 50 nm lala 220 nm. 220 nm. 

ÎÎn general aceste micelen general aceste micele encapsulencapsulează farmaconii ează farmaconii 

liposolubili destinaliposolubili destinațți administrărilori administrărilor i.vi.v..

TTiippurileurile dede
nanonanodispozitivedispozitive

1. 1. Micelele

Micelele pol
poliimeric

mericee



SuntSunt vezicule vezicule ssffericerice inclusee incluse îîntrntr--unauna sau mai multe structuri sau mai multe structuri 

bilipidicebilipidice care delimiteazăcare delimitează uunn nucleu aposnucleu apos..

►► dispozitivedispozitive cu activitatecu activitate excelentexcelentăă îîn protecn protecțțiaia
medicamentelormedicamentelor encapsulatencapsulatee de fenomenele de de fenomenele de 

degradadegradare timpuriire timpurii

►► potpot imimbunătăbunătățți solubilitateai solubilitatea celcelularăulară având având 

multe aplicamulte aplicațții ii medicalmedicalee

SursaSursa:: http://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpghttp://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpg

2. 2. LipoLipozomiizomii



SurSursasa:: http://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpghttp://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpg



•• sunt cele mai funcsunt cele mai funcțționale dintre toateionale dintre toate nanonano--
dispozitiveledispozitivele datorită ramificadatorită ramificațțiilor. Ele pot iilor. Ele pot 
lega ulega ușșor or peste peste 100 100 grgrupăriupări terminaleterminale

•• dendrimerdendrimereleele șșii--au dovedit utilitatea au dovedit utilitatea îînn::

-- targetingtargeting,,
-- tterapiaerapia tumortumoralăală, , 
-- îînlăturareanlăturarea resistresisteennțței la medicamente.ei la medicamente.

Sunt Sunt polpoliimermeri foarte ramificai foarte ramificațți dei de 5 5 lala 20 nm20 nm cucu structurăstructură 33--D D care care 
îînconjură un nucleu centralnconjură un nucleu central.. Au mare flexibilitateAu mare flexibilitate oferind un mare oferind un mare 

potenpotențțial ca nanoial ca nano--dispozitivedispozitive..

3. 3. DendrimerDendrimereleele



Dendrimerele sunt o alternativă viabilă si verificata Dendrimerele sunt o alternativă viabilă si verificata îîn n 

terapia cterapia canceranceruluiului fiind obfiind obțținute rezultate inute rezultate 

îîncurajatoare ncurajatoare îîn testările pe culturi celulare n testările pe culturi celulare șși pe i pe 

modelele experimentale animale.modelele experimentale animale.



Cercetătorii au imaginatCercetătorii au imaginat dendrimerdendrimereleele îîn veritabile dispozitive n veritabile dispozitive 
antianti--cancer care pot cancer care pot îîndeplini ndeplini cincicinci funcfuncțții esenii esențțiale având iale având 
posibilitatea de aposibilitatea de a::

1.1. cupla la celulelecupla la celulele cancercanceroase,oase,

2.2. semnaliza prin fluorescensemnaliza prin fluorescențțăă localocațția mutaia mutațțiiloriilor geneticgenetice,e,

3.3. releva forma tumorilor la radierea cu razereleva forma tumorilor la radierea cu raze XX,,
4.4. transporta transporta șși elibera farmaconii,i elibera farmaconii,

5.5. semnaliza moartea celulelorsemnaliza moartea celulelor



CCâteva exempleâteva exemple

►► MMedicinedicină ă 

umanăumană



Cercetătorii UniversităCercetătorii Universitățții Santa ii Santa 
Barbara California Barbara California (UCSB)(UCSB) au demonstat  au demonstat 
faptul că  nanoparticulele pot fi faptul că  nanoparticulele pot fi ataatașșate ate 
celulelor rocelulelor roșșiiii

Aparent, aceste nanoparticule pot sta Aparent, aceste nanoparticule pot sta 
ataatașșate pe hematii pe toată perioada ate pe hematii pe toată perioada 
vieviețții acestora, ii acestora, (adi(adică că îîn jur den jur de 120 de 120 de 
zile) zile) șși astfel să favorizeze terapia i astfel să favorizeze terapia 
atacului de cord. atacului de cord. 

SSuurrsasa:: http://blogs.zdnet.com/emergingtech/?m=200706http://blogs.zdnet.com/emergingtech/?m=200706



AAvantajul principalvantajul principal::

NivelulNivelul medicamentuluimedicamentului ddin in sângesânge

SSursaursa:: http://www.devicelink.com/mpb/archive/97/11/9711b34b.jpghttp://www.devicelink.com/mpb/archive/97/11/9711b34b.jpg

a) a) Dozare clasicăDozare clasică

b) b) Dozare controlatăDozare controlată



Cercetătorii de la Cercetătorii de la Massachusetts Institute Massachusetts Institute 
of Technologyof Technology au identificat modalită au identificat modalitățți de i de 
eliberare a medicamentelor atunci când eliberare a medicamentelor atunci când 
aceasta nu este posibilă pe căile orală sau aceasta nu este posibilă pe căile orală sau 
injectabilă clasiceinjectabilă clasice..

FoFoto: to: R. Langer, MR. Langer, M..II..TT.., Cambridge (MA), Cambridge (MA)

ImagineaImaginea particparticulelorulelor folositefolosite
la transportulla transportul farmaconilor farmaconilor îîn n 
intimitatea pulmonuluiintimitatea pulmonului



Cercetătorii de laCercetătorii de la Burnham Institute for Burnham Institute for 
Medical Research Medical Research -- La Jolla, CA La Jolla, CA au fost au fost 
primii care au reuprimii care au reușșit săit să convertconverteascăească
celulele celulele stemstem îîn celulen celule nervnervoase oase șși să lei să le
implanteimplantezeze lala șșoareceoarece. . 

TransplanTransplantul tul șși ai acomodacomodarearea acestoracestor
celcelule aule a fost fost un imens succesun imens succes maimai ales ales 
că nu scă nu s--au au îîntâlnit neajunsurile asociatentâlnit neajunsurile asociate
transplanttransplantuluiului celcelularular, , ca de exemplu ca de exemplu 
proliferarea tumoralăproliferarea tumorală..

SSursaursa:: http://www.medgadget.com/archives/img/45345wer.jpghttp://www.medgadget.com/archives/img/45345wer.jpg



RetisertRetisert eesteste primul implant intravitreal aprobatprimul implant intravitreal aprobat de de 
către către FDAFDA pentrupentru trattrataamentmentulul uveitei nonuveitei non--infecinfecțțioase ioase 
croniccronicee posterioposterioare.are.

Acest dispozitiv elibereazăAcest dispozitiv eliberează fluocinolonfluocinolonăă iniinițțialial la o la o 
ratărată dede 00,,66 mcg./zimcg./zi îîn segmentuln segmentul posterior posterior al ochiuluial ochiului
rată care scade după o săptămână la rată care scade după o săptămână la 00,,33 -- 00,,44 mcg./zimcg./zi
pentru o perioadă de pentru o perioadă de 30 30 de luni.de luni.

SSursaursa:: http://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpghttp://s3.amazonaws.com/readers/healthmad/2007/07/22/43701_0.jpg



MedidurMedidur este un dispozitiveste un dispozitiv intravitreal intravitreal 
injectabinjectabiil nonl non--erodaberodabiil l cu rezultate certe cu rezultate certe îînn
trtratamentulatamentul edemuluiedemului diabetic macular diabetic macular 
((EEDM). DM). La fel caLa fel ca RetisertRetisert--ulul, , MedidurMedidur conconțțineine
fluocinolonfluocinolonăă. . 

EDMEDM este cea mai este cea mai îîntâlnităntâlnită complicacomplicațțieie aa
retinopatiei retinopatiei diabeticdiabetice e șși cauza cea mai i cauza cea mai 
frecventă a pierderiifrecventă a pierderii vvederii la om ederii la om șși animalei animale. . 

Deosebit deDeosebit de Retisert,Retisert, implantulimplantul MedidurMedidur esteeste
injectabinjectabiil, l, eliberând o cantitate eliberând o cantitate constantconstantăă de de 
corticosteroid corticosteroid îîn spatele ochiului pentru n spatele ochiului pentru 
perioade cuprinse perioade cuprinse îîntrentre 18 18 șșii 36 36 luni.luni.

SurSursasa:: www.healthwww.health--newsnews--blog.comblog.com..



Firma Firma DebiotechDebiotech din Lausanne, din Lausanne, ElveElvețția a ia a 

produproduss primaprima pompă depompă de insulininsulinăă,, oo

ppoommpă volumetrică de membranăpă volumetrică de membrană, , cu ocu o
ppereche deereche de valve, valve, integratintegratee îîntrntr--unun chip.chip.

SursaSursa:: http://www.medgadget.com/archives/img/524deb1.jpghttp://www.medgadget.com/archives/img/524deb1.jpg



Sistemul ADLibSistemul ADLib
Oferă o cale nouă de a produce anticorpi Oferă o cale nouă de a produce anticorpi îîmpotriva oricăror molecule mpotriva oricăror molecule 
biologice umane. Cu alte cuvinte ADLib system deschide calea biologice umane. Cu alte cuvinte ADLib system deschide calea 
aplicatiilor aplicatiilor îîn domeniul produselor de diagnostic n domeniul produselor de diagnostic îîn vederea n vederea 
tratamentelor personalizate. tratamentelor personalizate. 

SSursaursa::
www.rikenresearch.riken.jpwww.rikenresearch.riken.jpgg



Valera's HydronValera's Hydron este un implant rezervor este un implant rezervor 
subcutanat nonsubcutanat non--degradabil folosit pentru degradabil folosit pentru 
suprimarea pubertăsuprimarea pubertățții premature la fetiii premature la fetițțe.e.

Difuziunea medicamentelor se face prin  Difuziunea medicamentelor se face prin  
micropori pentru perioade de micropori pentru perioade de un an sau un an sau 
chiar mai multchiar mai mult

SSursaursa:: http://www.medgadget.com/archives/img/524deb1.jpghttp://www.medgadget.com/archives/img/524deb1.jpg
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►► exemple din medicina exemple din medicina veterinarveterinarăă



The Smart The Smart -- PillPill

esteeste un dispozitivun dispozitiv wirelesswireless care măsoară care măsoară: : 

-- temperaturtemperaturaa
-- parametrii sanguiniparametrii sanguini
-- pHpH--ulul tracttractului digestivului digestiv

SSursaursa:: http://media.knoxnews.com/kns/content/img/photos/2008/04/30/0501http://media.knoxnews.com/kns/content/img/photos/2008/04/30/050108smartpill3_t220.jpg08smartpill3_t220.jpg



Celulele Celulele 
OsteoblastOsteoblast--Like CellLike Cellss la la șșoareceoarece

SSursaursa:: www.eng.uwo.ca/researchwww.eng.uwo.ca/research



MMorantelorantel tartrate tartrate 
ccontiuousontiuous slow release deviceslow release devicess forfor

Paratect Paratect bolus bolus (Pfizer)(Pfizer) ParatectParatect flex flex (Pfizer)(Pfizer)

AlbendazoleAlbendazole
continuous slow releasecontinuous slow release devicedevice

Synanthic multidose bolus Synanthic multidose bolus (Pitman Moore)(Pitman Moore)
Proftril bolus Proftril bolus (Smith Kline)(Smith Kline)

OOxfendazolxfendazole e 
continuous slow release devicecontinuous slow release device



IvermectineIvermectine
slow release bolusslow release bolus

Ivomec SR Bolus Ivomec SR Bolus (Merial)(Merial)

FenbendazoleFenbendazole
slow release bolusslow release bolus

Panacur Bolus Panacur Bolus (Hoechst Roussel)(Hoechst Roussel)

AAltelte ddispozitiveispozitive::

-- Enzec Enzec andand AlzetAlzet-- OsmoticOsmotic--pump pump (MSD)(MSD)

-- Repidose Repidose (Autoworm)(Autoworm)

-- Intra Ruminal Pulse Release Electronic DevicIntra Ruminal Pulse Release Electronic Device e (I.R.P.R.E.D)(I.R.P.R.E.D)

-- Oxfendazole Pulsed ReleaseOxfendazole Pulsed Release Bolus)Bolus)(Pitman Moore)(Pitman Moore)



Difloxacin Difloxacin microcapsulemicrocapsule palatabilepalatabile

Dicural Dicural (Fort Dodge)(Fort Dodge)

EfaEfa--Caps chats et chiens Caps chats et chiens (Virbac)(Virbac)

Prid Prid (Sanofi)(Sanofi)



șșii99
viitorul,viitorul,

ne obligăne obligă,,
săsă99

vedem...vedem...
micmic99

foarte...foarte...

micmic99



DDeci: eci: 

nnanoanotehnologiatehnologia utilizeazăutilizează dispozitivedispozitive cu dimensiuni foarte cu dimensiuni foarte 
mici cuprinse mici cuprinse îîntre:ntre: 1,0 1,0 șșii 1,000 nm1,000 nm..

AAdicădică::

►► unun nanometnanometruru esteeste 1/80,0001/80,000 păr părțți din grosimea firului de pări din grosimea firului de păr

►► este lungimeaeste lungimea aa 1010 atomi deatomi de hhiidrogendrogen plaplasasațți i îîn linien linie

►► este mai pueste mai puțținin de o treimede o treime din din îînăltimea unei buclenăltimea unei bucle dede AADNDN



NNoul valoul val



CancerCancerulul aa fost cheia studiuluifost cheia studiului medicalmedical îînn nanotehnolognanotehnologieie

NanotuNanotubiibii potpot reforma diagnosticul, tratamentul reforma diagnosticul, tratamentul șși preveni prevențțiaia cancercanceruluiului

1. 1. NanotubNanotubii ii (Nanotubes)(Nanotubes)



Ele sunt extrem de subEle sunt extrem de subțțiri fiind deiri fiind de cincicinci oriori
mai micimai mici comparativ cu talia unui comparativ cu talia unui virus virus îînsănsă
de câteva ori maide câteva ori mai rezistent rezistent îîn comparan comparațție cu ie cu 
firul de paianjen!firul de paianjen!

Cercetătorii au creat nanofire cu armătură Cercetătorii au creat nanofire cu armătură 
carecare cupleazăcuplează la proteinelela proteinele cacarere indicindicăă
preprezenzențțaa cancercancerului de prostatăului de prostată cu mult cu mult 
îînaintea testelor clasice cunoscute.naintea testelor clasice cunoscute.

Alte aplicaAlte aplicațțiiii potentialpotentiale alee ale nanonanofirelorfirelor
include include de asemeneade asemenea depistarea precocedepistarea precoce a a 
proceselor proceselor malignmaligne ovariene e ovariene șși de sân.i de sân.

Sunt atât de mici Sunt atât de mici îîncât pot fincât pot fi implantimplantateate îîn n 
corp corp permanentpermanent unde se comportă ca unde se comportă ca ninișște te 
””detectivdetectivii”” carecare monitormonitorizează continuuizează continuu
nivelurile nivelurile molecularemoleculare..

NNananofirofir luminosluminos îîn juruln jurul unui unui 
fir de părfir de păr2. Nano2. Nanofirele firele (Nanowires)(Nanowires)



3. 3. NanostructurileNanostructurile((NanocantileverNanocantilever))

””SitaSita”” dindin spatelespatele nanostructurii enanostructurii esstete
susuprafaprafațța a ochiului unei muochiului unei mușștete

Nanostructurile suntNanostructurile sunt traversetraverse
ancorancorateate doardoar la un capătla un capăt, , carecare
functionfunctioneazăează caca sensenzzororii idealidealii
pentrupentru detectdetectareaarea presenpresențțeiei unor unor 
moleculemolecule extrem de miciextrem de mici îîn n 
fludele fludele biologicbiologicee



Sunt sfere de siliciu acoperite cu aur cărora li sSunt sfere de siliciu acoperite cu aur cărora li s--
au ataau atașșatat antianticorpicorpi pepe suprafasuprafațța lora lor oferinduoferindu--le le 
posibilitatea de aposibilitatea de a identificaidentifica uneleunele celceluulle, inclusiv e, inclusiv 
cele canceroasecele canceroase

NanosfereleNanosferele au fostau fost radiatradiate I.R., ceea ce a e I.R., ceea ce a 
determinatdeterminat suprasupraîîncălzirea particulelor de aurncălzirea particulelor de aur
ceea ce a determinatceea ce a determinat ddistrugerea totală a istrugerea totală a 
celulelorcelulelor tumortumoraallee făra ca celulele sănătoase să făra ca celulele sănătoase să 
fie afectate fie afectate îîn vren vre--un felun fel

NanoNanosferele pot fi de asemenea umplute cusferele pot fi de asemenea umplute cu
polpoliimermeri cu coni cu conțținut medicamentos inut medicamentos îîncălzirea lor ncălzirea lor 
determinânt eliberareadeterminânt eliberarea unor cantităunor cantitățți controlate i controlate 
farmaconi.farmaconi.

4. 4. Nanosferele Nanosferele ((NanoshellsNanoshells))



5. 5. NNanopartanoparticulele de auriculele de aur

Folosirea particulelor de aurFolosirea particulelor de aur a fost folosităa fost folosită
pentrupentru detecdetectaretare ADADN N șși cai ca protein markerprotein markerii
îîn procesul oncologicn procesul oncologic, , îîn cancerul de n cancerul de ssân ân 
șși cel dei cel de prostatprostatăă..

AcesteAceste nanoparticnanoparticuleule potpot ””vâvânnaa”” simultan simultan 
sutesute dede siturisituri cancercanceroase.oase.

TestTestărileările efectuate efectuate îînn cancer cancer auau rerelevatlevat
faptul căfaptul că nanoparticnanoparticulele de aurulele de aur suntsunt de de 
pestepeste unun million million de ori mai sensibile de ori mai sensibile îîn n 
comparacomparațțieie ccu mijloacele cu mijloacele convenonvențțiionale de onale de 
detecdetecțție.ie.



6. 6. Nanoporii Nanoporii ((NanoporesNanopores))

Prin trecerea secvenPrin trecerea secvențțelor Aelor ANDND prinprin nanopornanoporii,, ss--a a 
reureușșitit monitormonitorizarea cu precizie aizarea cu precizie a fiecăriifiecării "l"litereitere““, , șși i 
deci,deci, dedescifrarea informascifrarea informațțieiiei codcodateate, , incluinclusiv alesiv ale
mutamutațțiiloriilor asociateasociate cucu cancercancerulul

Prin utilizareaPrin utilizarea nanopornanoporilorilor lala susupprarafafațțaa uneiunei capsulcapsulee
farmaceutice care este doar un pic mai largăfarmaceutice care este doar un pic mai largă caca
structura molecularăstructura moleculară a medicamentuluia medicamentului ss--a realizata realizat
controlcontrolulul raterateii difudifuzziiuniiunii in in corp a medicamentului.corp a medicamentului.

Sunt tuburiSunt tuburi aattât de ât de îîngustenguste îîncât moleculele dencât moleculele de AADN DN 
potpot paspasaa prin eleprin ele câte câte o secveno secvențțăă odatăodată,, permipermițțând ând 
astfelastfel secvensecvențționarea cu precizie a ADNionarea cu precizie a ADN--uluiului



7. 7. FulereFulerenelenele

Această Această îînsunsușșireire esteeste importantimportantăă îîn n 
terapeutica terapeutica cancercancerului.ului.

DeDe exexeemplmpluu, , îînn eliberareaeliberarea particparticuulelelorlor cece
conconțțiinn atomatomi radioactivi i radioactivi șși unde fulerenele i unde fulerenele 
permitpermit completcompletaa eleliminare aiminare a radiaradiațțiiloriilor dindin
corp corp îîn cursuln cursul radioterapiei.radioterapiei.

Sunt particule Sunt particule crcriistalinestaline ale atomilor de ale atomilor de 
carbon a căror arhitecturăcarbon a căror arhitectură molecularmolecularăă
esteeste aranaranjatăjată iintrntr--oo structură foarte structură foarte 
asemănătoare mingii de fotbalasemănătoare mingii de fotbal..

andand finallyfinally99..
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Vă multumesc pentru atenVă multumesc pentru atențție!ie!


