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STADIUL CUNOAŞTERII
Nanotehnologia este ştiinţa care studiază obţinerea, caracteristicile şi aplicaţiile materialelor
proiectate la dimensiuni nano. Nanoparticulele sunt particule cu cel puţin o dimensiune mai mică decât
un micron, care sunt amorfe sau cristaline şi cu suprafeţe ce pot avea rol de transportor pentru picături
de lichide sau gaze (1).
Câteva aplicaţii ale nanoparticulelor în domeniul biomedical sunt: eliberarea substanţelor
medicamentoase şi a genelor, detecţia proteinelor şi a agenţilor patogeni, cercetarea structurii ADNului, markeri biologici fluorescenți, separarea şi purificarea celulelor şi a biomoleculelor, studii
fagocinetice, distrugerea cu ajutorul căldurii a tumorilor (hipertermia) (2).
Nanoparticulele de magnetită sunt considerate ca fiind cele mai studiate nanobiomateriale
datorită metodelor variate de sinteză cu obţinerea nanoparticulelor cu diametre între 2 - 50 nm, a
proprietăţilor magnetice specifice, a toxicităţii reduse asupra organismului uman demonstrată prin
numeroase studii in vitro şi in vivo (3). Nanoparticulele magnetice cu diametre între 50 - 100 nm nu pot
străbate peretele vascular şi sunt metabolizate la nivel hepatic de către celulele Kupffer, iar cele cu
diametre de peste 200 nm sunt reţinute de capilarele splenice (4). Datorită proprietăţilor
superparamagnetice, nanoparticulele de ferită cu diametre în jurul dimensiunii de 50 nm sunt cele mai
studiate (5).
Un design corespunzător al nanoparticulei şi proprietăţile unice ale nanosistemelor pot conduce
la utilizarea ca mijloc teranostic, îmbinând cele două direcţii de aplicabilitate ale acestora, atât în
terapeutică cât şi în diagnostic (6).
Odată cu dezvoltarea industriei farmaceutice orientată spre formularea de noi sisteme de
eliberare controlată a moleculelor, a crescut potenţialul utilizării membranei corioalantoidiene
(chorioallantoic membrane, CAM) în studierea acestora, rezultând în literatura de specialitate aşanumitele metode CAM sau modele in vivo CAM (7). Se folosesc embrionii de pui şi pentru evaluarea
activităţii, toxicităţii, farmacocineticii, biodistribuţiei şi nu în ultimul rând a biocompatibilităţii unor
substanţe medicamentoase şi conform United States Food and Drug Administration unele ţin loc de
studii preclinice.
Numeroase cercetări amintesc diferitele aplicaţii ale modelului CAM în studierea ingineriei
tisulare (8), a biomaterialor şi implanturilor (9), în vindecarea plăgilor (10), în angiogeneză şi
antiangiogeneză (11), în invazia celulară tumorală şi metastazare (12), cancer intestinal (13), gliom
(14), cancer de prostată (15), leucemie (16), osteosarcom (17), cancer ovarian (18).
Vasele sanguine se formează prin două mecanisme (19):
• Vasculogeneza – reprezintă procesul de formare directă a vaselor sanguine, ca urmare a
diferenţierii in situ a precursorilor celulari ai angioblaştilor;
• Angiogeneza – reprezintă procesul de formare a vaselor noi din vase preexistente, capilare şi
venule postcapilare.
Membrana corioalantoidiană se foloseşte şi pentru studierea macromoleculelor cu efect
angiogenic şi anti-angiogenic asupra celulelor tumorale (20). La 72 - 96 ore de la stimularea
angiogenică se observă creşterea densităţii vasculare cu dispunere radială în jurul implantului tumoral,
iar în urma stimulării cu un component anti-angiogenic se observă scăderea densităţii vasculare sau
chiar dispariţia vascularizaţiei.

CONTRIBUȚII PERSONALE
Capitolul IV. Sinteza şi caracterizarea nanoparticulelor magnetice cu înveliş polar de
acid salicilic
Procesul de sinteză al nanoparticulelor de Fe3O4/acid salicilic s-a realizat prin parcurgerea
următoarelor etape, astfel (21):
1. prepararea soluţiei 1: 10 g KOH, acid salicilic 0,5 g şi 250 mL de apă ultrapură;
2. prepararea soluţiei 2: 2 g FeCl3, 1,25 g FeSO4 şi 250 mL de apă ultrapură.
3. după obţinerea celor două soluţii, soluţia 2 a fost adăugată încet peste soluţia 1 şi amestecul
0
obţinut a fost lăsat timp de 30 de minute la temperatura de 50 C.
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4. apoi amestecul a fost supus separării magnetice prin utilizarea unui magnet puternic de NdFeB,
Q-51-51-25-N, 38–40 Moe;
5. spălare repetată cu apă ultrapură urmată de separare magnetică;
6. agitare timp de 10 minute în mediu de KOH 30 % (etapa de ionizare);
7. spălare repetată cu apă ultrapură cu separare magnetică;
8. dispersare rapidă în apă ultrapură sub acţiunea câmpului magnetic;
9. filtrare printr-o sită de politetrafluoroetilen cu diametrul de 22 µm.
În paralel au fost sintetizate nanoparticule de Fe3O4, care au fost obţinute în acelaşi mod, însă
fără adăugarea acidului salicilic în soluţia 1. Procedeul de sinteză s-a finalizat cu o etapă de uscare a
0
nanoparticulelor obţinute la o temperatură de 120 C, pentru 12 ore.
Analiza probei prin XRD s-a realizat cu ajutorul unui spectrometru Rigaku Ultima IV, cu
0
0
0
geometrie Bragg–Brentano, cu unghiuri cuprinse în domeniul 10 –100 , cu pasul setat la 2s şi 0,05 ,
având sursă CuKα. În urma analizei comparative a difractogramelor de raze X ale nanoparticulelor de
oxid de fier au fost evidenţiate picurile caracteristice magnetitei.
-1
În spectrele FT-IR se observă o bandă de absorbţie caracteristică magnetitei la 550 cm şi
benzi de absorbţie specifice nanoparticulelor cu înveliş de acid salicilic la: 1557, 1411, 1329, 1026 cm
1
(bandă specifică salicilatului). Există o bandă de absorbţie caracteristică prezenţei grupării
-1
-1
carboxilice la 1,657 cm pe spectrul acidului salicilic, la 1,617 cm pe spectrul salicilatului de fier (III) şi
-1
la 1,557 cm pe spectrul corespunzător nanoparticulei de oxid de fier cu înveliş de acid salicilic.
Pentru analiza TEM a fost utilizat un microscop de transmisie electronică de înaltă rezoluţie
Tecnai TM G2 F30 S-TWIN (FEI Company, Hillsboro, OR, USA). Modul de operare al microscopului
este setat la 300 kV cu rezoluţia punctului de 2 Å, iar rezoluţia liniei de 1 Å. Analiza probelor arată că
în urma sintezei au fost obţinute nanoparticule de Fe3O4/acid salicilic cu diametrul mediu de 60 nm, cu
forma sferică şi dispersate.
Distribuţia mărimii particulelor şi determinarea valorii potenţialului Zeta au fost realizate prin
metoda Dynamic Light Scattering (DLS), cu ajutorul unui aparat Brookhaven 90 PLUS. Rezultatele
obţinute indică o distribuţie omogenă a mărimii particulelor pentru fiecare lot studiat, iar pentru loturile
cu dimensiunea nanoparticulelor sub 210 nm, potenţialul Zeta determinat are valoarea de peste 40
mV, fapt care susţine stabilitatea îndelungată în apă a acestor dispersii de nanoparticule de Fe3O4 cu
înveliş de acid salicilic.

Capitolul V. Modele de studiu pentru investigarea proprietăţilor biologice ale
nanoparticulelor de Fe3O4/acid salicilic
În studierea mecanismelor de producere şi tratare a cancerului, unul dintre cele mai utilizate
modele de studiu in vivo este modelul murin. Acest model prezintă următoarele caracteristici şi
avantaje: dimensiuni reduse, asemănarea cu oamenii, datorită genomului ordonat similar (22),
testarea facilă a noilor substanţe medicamentoase, implantarea cu uşurinţă a grefelor tumorale şi
dezvoltarea rapidă a tumorilor, costuri relativ scăzute, etc.
În ultimii ani, cercetările din domeniul medical au fost orientate şi pe utilizarea membranei
corioalantoidiane ca model de studiu in vivo, îndeosebi pentru studierea diferitelor mecanisme
implicate în tumorigeneză. Caracteristicile acestui model permit descrierea atât a micromediului
tumoral, a interacţiilor dintre celulele tumorale şi ţesuturile stromale, cât şi a etapelor diseminării
diferitelor tipuri de celule tumorale: gliom, carcinom colorectal, fibrosarcom, etc (23). Aceste
argumente au stat la baza alegerii membranei corioalantoidiene ca unul dintre modelele de studiu in
vivo a compatibilităţii şi acţiunii dispersiei de nanoparticule de oxid de fier cu înveliş de acid salicilic.
Implantarea xenogrefelor tumorale de melanom malign murin
Când embrionii de pui au atins vârsta de 8 zile, au deja formată membrana corioalantoidiană ale
cărei vase sunt în perioada de angiogeneză prin intususcepție, perioadă care permite vascularizarea
rapidă a tumorilor implantate pe suprafaţa membranei.
Pentru implantarea xenogrefelor tumorale, ouăle sunt scoase din incubator și sunt așezate pe
un suport termoizolant (polistiren). După îndepărtarea benzii autoadezive de la nivelul ferestrei s-a
examinat viabilitatea embrionului de pui și stadiul de dezvoltare al membranei corioalantoidiene, cu
ajutorul unui stereomicroscop Zeiss cu iluminare laterală.
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Dacă membrana corioalantoidiană nu a fost suficient de dezvoltată sau se observă anomalii în
evoluția embrionului, oul respectiv a fost îndepărtat din experiment. Dacă membrana corioalantoidiană
a fost normal dezvoltată, pe suprafața acesteia s-a inoculat în condiții sterile, cu ajutorul unui ac de
seringă, o cantitate mică de 0,1 mL țesut tumoral aspirat de la nivelul melanoamelor dezvoltate la
nivelul modelelor murine.
După realizarea inoculării cu țesut tumoral, ouăle au fost reintroduse în incubator și urmărite
zilnic cu ajutorul stereomicroscopului până în ziua a 16-a de dezvoltare, când toate xenogrefele
tumorale au fost recoltate împreună cu membrana corioalantoidiană înconjurătoare și fixate în soluție
neutră de formol 10% pentru prelucrările histologice ulterioare.
Determinarea biodisponibilităţii nanoparticulelor de oxid de fier cu înveliş de acid salicilic
Determinarea timpului de circulație a dispersiei apoase de nanoparticulele feromagnetice cu
înveliş de acid salicilic la nivelul circulației membranei corioalantoidiene a embrionului de pui este o
etapă esențială pentru definirea biodisponibilităţii nanoparticulelor. Cunoașterea timpilor de circulație
este necesară pentru schițarea oricărui experiment in vivo, care necesită utilizarea acestor
nanoparticule. Pentru efectuarea acestui experiment s-au utilizat trei loturi de embrioni de pui aflați în
ziua a 12-a de dezvoltare, când vasele membranei corioalantoidiene sunt foarte bine dezvoltate și
permit efectuarea manevrei de injectare intravenoasă în condiții optime.
Din analiza datelor obţinute, se pot nota următoarele observaţii referitoare la timpul de circulaţie
al nanoparticulelor feromagnetice cu înveliş de acid salicilic în sistemul vascular al embrionului de pui:
1. pentru doze injectate de MNP, mai mici de 0,1 mL, există o tendinţă de scădere bruscă a
cantităţii de nanoparticule circulante; imaginile achiziţionate după expunerea timp de 5 minute la
acțiunea câmpului magnetic static şi la 90 minute de la injectare nu mai pun în evidenţă agregate de
nanoparticule feromagnetice cu înveliș de acid salicilic acumulate pe peretele intern al arteriolei;
2. pentru doze injectate de nanoparticule feromagnetice cu înveliș de acid salicilic mai mari de 0,1
mL, există o tendinţă de scădere bruscă a cantităţii de nanoparticule circulante în primele 120 minute,
până la atingerea unei concentraţii de nanoparticule circulante, care se modifică apoi foarte puţin, pe
perioade lungi de timp (peste 15 ore).
Studiul biocompatibilității dispersiei de nanoparticule de Fe3O4/acid salicilic
Determinarea biocompatibilității dispersiei de nanoparticule feromagnetice cu înveliş de acid
salicilic s-a efectuat in vivo pe modelul membranei corioalantoidiene, prin studierea efectului acesteia
asupra dezvoltării normale a embrionului. În acest studiu s-au utilizat 3 loturi de câte 5 embrioni de pui
cu vârsta de 11 zile, din care un lot a fost martor.
Un număr de 5 embrioni (lot I) au fost injectați cu o singură doză de 0,2 mL de dispersie de
nanoparticule feromagnetice cu înveliş de acid salicilic, iar ceilalți 5 embrioni (lot II) cu două doze
consecutive, la interval de 24 ore. După injectare, toate ouăle au fost reintroduse la incubator și
examinate zilnic cu ajutorul unui stereomicroscop prevăzut cu o cameră DCM 510, până la momentul
eclozării. Toţi embrionii cărora li s-a administrat intravenos dispersie de nanoparticule au supravieţuit,
s-au dezvoltat normal şi au eclozat la termen, fără a prezenta macroscopic, anomalii de dezvoltare,
până la vârsta de patru luni.
Studiul in vivo al comportamentului intravascular al dispersiei de nanoparticule feromagnetice
pe modelul membranei corioalantoidiene
Pentru acest experiment s-a folosit un lot de 15 embrioni de pui cu vârsta de 11 zile. La 10
embrioni de pui s-au injectat câte 0,2 mL de soluție apoasă de nanoparticule feromagnetice cu înveliș
de acid salicilic cu o concentrație de 0,19%. Un număr de 5 embrioni au fost folosiți ca lot martor.
După injectare, pe membranele corioalantoidiene ale tuturor embrionilor (injectați sau neinjectați
cu soluție de nanoparticule), s-a aplicat un magnet NdFeB cu puterea de 0,18T pentru o perioadă de
30 minute, iar apoi embrionii au fost reintroduși în incubator. După 7 zile de la injectare, un număr de 5
embrioni au fost sacrificaţi şi fixați în soluție neutră de formol 4%, după care membranele
corioalantoidiene au fost recoltate pentru prelucrarea prin metode histologice standard. La nivelul
arteriolelor și venulelor membranelor corioalantoidiene ale embrionilor injectați cu soluție de
nanoparticule se observă acumularea de agregate de nanoparticule feromagnetice în zona de aplicare
a câmpului magnetic static.

5

Acumularea intravasculară a nanoparticulelor feromagnetice sub acțiunea unui câmp magnetic static de 0,18T aplicat
timp de 30 minute

Acumularea agregatelor de nanoparticule are loc doar la nivelul vaselor care vin în contact
direct cu magnetul, vasele circulației viteline aflate în profunzime faţă de membrana corioalantoidiană
nefiind blocate de acumulări de nanoparticule, la nivelul acestora câmpul magnetic fiind incapabil de a
bloca agregatele de nanoparticule, care sunt îndepărtate rapid de fluxul sanguin. Aceste observații
arată potențialul acestei dispersii de nanoparticule pentru blocarea strictă a vaselor într-o anumită
zonă de interes, prin adaptarea intensității câmpului magnetic la volumul vaselor și la condițiile
hemodinamice locale.
Lipsa blocării vaselor din vecinătatea zonei de acțiune a magnetului arată că agregatele
scăpate de sub acțiunea câmpului magnetic sunt dispersate rapid și nu blochează capilarele din aval,
fiind o dovadă a potențialului emboligen scăzut al acestei dispersii.
Urmărirea în timp (la 24 de ore și 48 de ore), cu ajutorul stereomicroscopului a zonelor la care
s-a practicat blocajul vascular prin aglomerarea nanoparticulelor în câmp magnetic, a evidențiat
persistența efectului de nanoblocaj vascular doar la nivelul arteriorelor precapilare și al capilarelor care
iau naștere din acestea.
Pe toate secțiunile histologice studiate nu s-au observat depozite de nanoparticule localizate
intra- sau extravascular în afara zonelor expuse acțiunii câmpului magnetic static, fapt care confirmă
încă odată potențialul slab emboligen al agregatelor de nanoparticule mobilizate de la nivelul vaselor
blocate.

Capitolul VI. Studiul direcționării magnetice a nanoparticulelor de oxid de fier
cu înveliş de acid salicilic în vasele tumorale
Testarea acţiunii dispersiei de nanoparticule asupra celulelor tumorale GB3B
Pentru studiul comportamentului dispersiei de nanoparticule feromagnetice cu înveliş de acid
salicilic la nivelul vaselor tumorale, s-a utilizat un lot de 10 embrioni de pui în vârstă de 6 zile. Pe
membranele corioalantoidiene ale acestora s-au implantat câte 2 - 3 picături din mediul de cultură
5
standard (MEM) conţinând 10 celule de glioblastom (GB3B) pe picătură. După implantare, embrionii
au fost incubați până în ziua a 11-a de dezvoltare, perioadă în care xenogrefele s-au dezvoltat. Şapte
dintre embrioni au fost injectați intravenos cu câte o doză de 0,2 mL de dispersie de nanoparticule
feromagnetice cu înveliş de acid salicilic cu concentrația de 0,19%.
După injectarea dispersiei de nanoparticule s-a aplicat pe suprafața xenogrefei tumorale un
magnet NdFeB de 0,18T timp de 15 minute. În continuare ouăle au fost reintroduse în incubator până
în ziua a 16-a, când xenogrefele tumorale au fost recoltate împreună cu membrana corioalantoidiană
înconjurătoare și fixate în formol neutru 4% timp de 24 ore.
La 120 de ore de la implantarea celulelor tumorale de glioblastom GB3B, apar multiple tumorete
pe suprafața membranei corioalantoidiene, care stimulează angiogeneza la nivelul vaselor
membranare, tradusă prin apariția de numeroase vase cu dispoziție caracteristică de ”spițe de roată”
în jurul lor
Se observă o tendință a celulelor tumorale de a migra de-a lungul vaselor din jurul xenogrefei,
cu îngroșarea membrane corioalantoidiene, care începe să devină opacă la examinarea mezoscopică.
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După injectarea intravenoasă a dispersiei de nanoparticule feromagnetice cu înveliş de acid salicilic și
aplicarea magnetului pe xenogrefa tumorală timp de 15 minute, se poate observa blocarea parțială a
vaselor membranei corioalantoidiene din jurul xenogrefei tumorale prin acumularea de nanoparticule
feromagnetice.
În cazul embrionilor injectaţi intravenos cu soluție de nanoparticule feromagnetice, tumoretele
nu se mai dezvoltă, dar continuă să exercite un efect angiogenic asupra vaselor membranei
corioalantoidiene din vecinătate. Analiza macroscopică a membranei corioalantoidiane din jurul
tumoretei blocate arată că aceasta nu este îngroşată, este transparentă și prin examinarea
stereomicroscopică se observă vase bine evidențiate.
La cei 3 embrioni din lotul martor, care nu au fost injectaţi intravenos cu soluția de
nanoparticule, se observă că tumoretele continuă să crească și să se unească pentru a forma o zonă
de tip cerebriform pe suprafața membranei corioalantoidiene. La aceştia, membrana corioalantoidiană
din zona xenogrefei tumorale este îngroșată, opacă, iar vasele greu de vizualizat cu ajutorul
stereomicroscopului.

Aspectul stereomicroscopic al xenogrefelor de glioblastom implantate pe membrana corioalantoidiană a embrionului de
pui. C) aplicarea magnetului pe zona tumorală după injectarea intravenoasă a soluției de nanoparticule feromagnetice; D)
blocajul vaselor peritumorale sub acțiunea câmpului magnetic; E) aspectul tumoretei la 168 de ore de la injectare; F) aspectul
xenogrefei tumorale la lotul martor, neinjectat cu dispersie de nanoparticule

Aceste rezultate au pus în evidență o blocare a dezvoltării xenogrefei tumorale și a tendinței de
metastazare perivasculară a acesteia, la lotul injectat cu nanoparticule cu înveliş de acid salicilic.
În urma acestui experiment este greu de afirmat dacă efectul de blocare al dezvoltării
xenogrefei tumorale se datorează acțiunii directe a nanoparticulelor sau efectului de reducere a
fluxului sanguin la nivelul xenogrefei prin nanoblocajul în câmp magnetic al vaselor membrane
corioalantoidiene din vecinătate, răspunzătoare de susținerea viabilității xenogrefei.

Capitolul VII. Studiul in vivo al acţiunii nanoparticulelor asupra melanomului
malign murin
Pentru acest studiu s-a recurs la modelul murin al melanomului malign. S-a ales melanomul
malign știut fiind faptul că acest tip de tumoră este foarte agresivă, iar celulele de melanom malign
prezintă fenomenul de angiotropism. Acest fenomen a fost studiat pentru prima dată și a fost descris
la nivel de mecanism, pe xenogrefe de melanom uman implantate pe membrana corioalantoidiană a
embrionului de pui și constă în proprietatea unor celule tumorale de a metastaza la distanță
deplasându-se prin peretele vaselor de sânge (24).
Realizarea acestui studiu a parcurs mai multe etape :
1. realizarea modelului murin al melanomului murin;
2. testarea proprietății metastazante a celulelor tumorale de melanom murin pe modelul
membranei corioalantoidiene;
3. tratarea melanoamelor murine dezvoltate cu nanoparticule feromagnetice cu înveliș de acid
salicilic administrate pe cale orală.
Pentru realizarea modelului murin al melanomului malign, au fost inoculaţi șoareci rasa
C57BL/6 cu celule tumorale de tip B16F1 (potenţial metastazant redus), suspendate în ser fiziologic
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sau celule tumorale B16F10 (potenţial metastazant crescut). Pentru experiment s-au utilizat câte două
femele C57BL/6 pentru fiecare linie celulară, cărora li s-au injectat subcutanat 250000 celule/mL ser
fiziologic. După 14 zile de la momentul implantării s-a observat apariția unor tumorete vizibile
macroscopic, la nivelul locului de injectare subcutanată a suspensiei de celule tumorale. Această
tumoretă începe să se dezvolte rapid și atinge dimensiuni de circa 10 mm diametru după 21 zile de la
inoculare.

Aspectul zonei de implantare (săgeata neagră) cu celule tumorale din linia B16F10 (250000 celule/doză) la 21 zile de la
implantare

Realizarea modelului experimental al melanomului malign pe suprafața membranei
corioalantoidiene a embrionului de pui cu vârsta de 8 zile, a presupus recoltarea prin puncţie
aspirativă fină a țesutului tumoral de la nivelul tumorilor primare induse prin injectarea subcutanată a
celulelor B16F1 şi B6F10 la șoareci şi inocularea la nivelul membranei (25).
Pentru realizarea transplantului de xenogrefă tumorală murină pe membrana corioalantoidiană
au fost parcurse următoarele etape:
1. Recoltarea ţesutului tumoral;
2. Transplantarea xenogrefei tumorale pe membrana corioalantoidiană.
Analiza zilnică a membranelor corioalantoidiene a evidențiat două tipuri distincte de evoluție a
țesutului tumoral de melanom malign murin B16F10 dezvoltat pe suprafața acestora. Se poate
observa o dezvoltare locală redusă a xenogrefei tumorale B16F10, lipsa angiogenezei la nivelul
vaselor membranei corioalantoidiene din jurul xenogrefei și tendința de migrare precoce a celulelor
tumorale ale xenogrefei pe suprafața membranei corioalantoidiene.
În experimentul în care s-au folosit celulele tumorale B16F1, cu potențial metastazant scăzut, sa observat o stimulare a angiogenezei în vasele membranei corioalantoidiene din jurul xenogrefei
tumorale (aspect de ”spiță de roată” în dispunerea vaselor membranei corioalantoidiene), cu o
creștere în volum a tumorii, vizibilă după 3 zile de la implantare. Concluzia acestui experiment este că
xenogrefa de melanom murin dezvoltată pe membrana corioalantoidiană a embrionului de pui
păstrează caracteristicile histologice și potențialul metastazant al tumorii murine primare.
Prin urmare, acest model poate fi folosit cu succes pentru verificarea caracterului metastazant
al tumorii primare de melanom malign. Această verificare este necesară pentru a confirma caracterul
metastazant al tumorilor dezvoltate la nivelul șoarecilor, care au fost tratați zilnic cu dispersie de
nanoparticule de oxid de fier cu înveliş de acid salicilic.
Testarea acțiunii nanoparticulelor de Fe3O4/acid salicilic asupra celulelor tumorale
Pentru investigarea potenţialului efect asupra celulelor tumorale de tip B16F1, respectiv de tip
B16F10, al nanoparticulelor de oxid de fier cu înveliş de acid salicilic, am utilizat şoareci rasa
C57BL/6, femele, cu vârsta de 6 luni, cu greutate corporală de 23 – 29 g.
În studiul efectuat au fost incluse 13 animale, care au fost divizate în două loturi: lotul I: 8
şoareci, cărora li s-au implantat celule tumorale de tip B16F10 (din care doi au fost martori), lotul II: 5
şoareci cărora li s-au implantat celule tumorale de tip B16F1 (un animal martor). Animalelor din
ambele loturi li s-au injectat subcutanat, 0,5 mL suspensie tumorală (250000 celule/mL) în coapsa
stânga spate. Toate animalele incluse în experiment au fost hrănite corespunzător și crescute în
0
condiții optime de temperatură (22 C) și umiditate (46%). Timp de două săptămâni după inocularea
suspensiei tumorale, toate animalele au fost monitorizate macroscopic pentru observarea evoluţiei
tumorilor şi s-a constatat un singur deces la animalele din lotul B16F1, la 24 de ore de la injectare,
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probabil produs de formarea unui embol tumoral. Din ziua a 14-a de la inoculare, toate animalele
incluse în studiu (mai puţin animalele din loturile martor), au fost aşezate în cuşti separate şi li s-a
administrat buvabil dispersie de MNP (0,19% cu diametrul mediu de 60 nm), în apa de băut. Doza
administrată/animal a fost de 0,5 mL dispersie la 4,5 mL apă de băut/24 de ore (26).
Studiul nostru a confirmat validitatea utilizării acestei combinări de modele de studiu a
melanomului malign și pentru testarea potențialului efect al dispersiei apoase de nanoparticule. Prin
utilizarea modelului membranei corioalantoidiene a embrionului de pui ca model pre-screening se va
reduce substanţial numărul de animale utilizate în astfel de studii, ceea ce furnizează o modalitate de
lucru mult mai favorabilă atât din punct de vedere etic cât şi economic.
Rezultatele experimentale, efectuate pe șoareci cu xenogrefe tumorale de tip B16F1/B16F10,
înregistrate în urma finalizării studiului care a urmărit evaluarea acțiunii dispersiei de nanoparticule
prin administrarea buvabilă a acestora, au fost:
- dezvoltarea tumorilor la locul de implantare la 90% din animalele luate în studiu;
- creşterea duratei de viaţă doar în cazul animalelor care au primit zilnic disperise de nanoparticule
în apa de băut (0,5 mL:4,5 mL)
- reducerea apariţiei numărului de metastaze, similar cu evoluţia xenogrefelor tumorale implantate
pe CAM şi tratate iv cu MNP

CONCLUZII
1. În urma folosirii metodei Massart modificată s-au sintetizat nanoparticule de oxid de fier cu înveliş
de acid salicilic, a căror structură a fost confirmată prin metode specifice: microscopie TEM,
spectrometrie FT-IR, DLS, XRD, gravimetrie.
2. Nanoparticulele de Fe3O4/acid salicilic sintetizate şi testate în studiile ulterioare au avut diametrul
mediu de 60,3 nm şi un potenţial Zeta de 67 mV, caracteristici care le conferă o stabilitate crescută
a dispersiei apoase.
3. Testarea in vivo a dispersiei de nanoparticule feromagnetice cu înveliș de acid salicilc, realizată pe
vasele membranei corioalantoidiene a embrionului de pui, a demonstrat biocompatibilitatea
crescută în urma administrării intravenoase. Rata de supravieţuire a embrionilor luaţi în studiu a
fost de peste 80%, aceștia prezentând evoluţie și dezvoltare în parametrii normali.
4. În funcție de doza de MNP administrată s-a observat existenţa unei capacități de reținere rapidă a
nanoparticulelor la nivelul structurilor embrionului, iar pentru dozele care depășesc capacitatea de
reținere rapidă a nanoparticulelor, se poate evidenția o persistență de lungă durată (peste 12 ore)
în circulația sistemică.
5. Din punct de vedere al comportamentului intravascular, dispersia de MNP a dovedit un risc de
embolizare scăzut, în urma administrării enterale şi parenterale.
6. Posibilitatea direcționării și acumulării nanoparticulelor în vasele tumorale cu ajutorul câmpului
magnetic static, sugerează posibilitatea utilizării în domeniul biomedical al nanoparticulelor
feromagnetice cu înveliş de acid salicilic, prin posibilitatea controlului magnetic al blocării fluxului
sanguin din zona de interes (vase tumorale).
7. Studiul in vitro realizat pe linii celulare de glioblastom şi fibroblaşti umani, evidenţiază faptul că, în
urma tratării celulelor cu concentraţii mici de MNP, pentru o perioadă de 24, 48 şi 72 de ore, nu s-a
înregistrat efect citotoxic.
8. Rezultatele obţinute în urma testării in vivo a acţiunii dispersiei de MNP administrată intravenos
asupra xenogrelor tumorale de glioblastom şi de cancer mamar implantate pe CAM, au pus în
evidență o blocare a dezvoltării xenogrefelor tumorale și a tendinței de metastazare perivasculară a
acesteia. În urma acestui experiment este greu de afirmat dacă efectul de blocare al dezvoltării
xenogrefei tumorale se datorează acțiunii directe a nanoparticulelor sau efectului de reducere a
fluxului sanguin la nivelul xenogrefei, prin nanoblocajul în câmp magnetic al vaselor membranei
corioalantoidiene din vecinătate, răspunzătoare de susținerea viabilității xenogrefei.
9. Testarea acţiunii dispersiei de nanoparticule administrată buvabil, la şoareci rasa C57BL/6 cu
xenogrefe tumorale de tip B16F10 şi B16F1, a evidenţiat faptul că animalele tratate au avut o
durată de viaţă mai mare decât animale aparţinând loturilor martor; de asemenea, la animalele
tratate a fost observată o frecvenţă scăzută a dezvoltării metastazelor, comparativ cu animalele
martor.
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