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Innehåll
 Nanopartiklars speciella egenskaper
 Hur litet är nano egentligen?
 Exempel på olika medicinska användningsområden för nanopartiklar
 Nanotoxicitet?
 Hur kan nanopartiklar interagera med celler och vävnader i våra
kroppar?
 Effekter av gadoliniumoxidnanopartiklar på neutrofila granulocyter och
blodplättar.
 Polymera partiklar märker in tumörceller
 Styrkan med att kombinera biologi och fysik

Linköpings universitet

1

2018-10-30

Nanopartiklar
har spännande
egenskaper

Storleksberoende
Fluorescence

Ytförstoring!
4 cm

2 cm

2 cm

Ett exempel: yta till volym ration hos en
järnnanopartikel
3 nm partikel = 50 % av atomerna på ytan
10 nm partikel = 20 % på ytan
30 nm partikel = 5 % på ytan

Hur litet är nano?
Ett papper ~100 000 nm tjockt
Mänskligt hårstrå ~ 50 000 nm brett
DNA molekyl~ 2.5 nm i diameter
Guldatom ~ 0.3 nm
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Nanopartiklar för medicinska
användningsområden
Mycket forskningsintensivt område!
Många olika typer av nanopartiklar
utvecklas och karaktäriseras, t.ex:
Metalliska (i vissa fall magnetiska),
polymera, liposomer…..

Målstyrd
läkemedelsbehandling
(drug delivery)

Avbildning
(Imaging)

Ökade möjligheter att skräddarsy
partiklarnas uppbyggnad och
egenskaper ger nya
användningsområden

Läkemedelsutveckling

Ytmodifiering av
implantat
Biosensorser för
diagnos och övervakning

Nanopartiklar för målsökning?
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Nanopartiklar kan syntetiseras (och finns även
naturligt) i många olika former!
nanosphere, nanorod, nanobelt, nanowires, nanodisc, nanocube,
nanostar……
Flera av formerna liknar de vi kan finna i naturen, hos t.ex bakterier
och virus.

Nanopartiklar har möjligheter att interagera
med enskilda celler och dess beståndsdelar

cellmembran
10 nm
nanopartikel

10 nm
nanopartikel
4 nm protein

Cell
2 µm
receptorer
& proteiner

cytoskelett
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Biokompatibilitet
Biocompatibility:
"The ability of a material to perform
with an appropriate host response
in a specific application“

Nanopartiklar kan i många fall
ytbeklädas med molekyler som gör
dem mer biokompatibla
Dessa molekyler kan också fungera
som ”handtag” för fortsatt inbindning av
t.ex. en målsökande molekyl

Möjliga effekter av nanopartiklar på celler
och vävnad
 Inducerar inflammation
- Aktiverar celler och triggar igång produktion av reaktiva
syremetaboliter (ROS) - ökad oxidativ stress
- Påverkar fagocyters funktion- långdragen inflammation,
hämmad clearance
- Påverkar proteiner- förändrad funktion, denaturering
 Upptag i cellkärnan- DNA skador, mutagenes
 Påverkan på cellcykeln- hämmad tillväxt och celldöd
 Effekter på hjärt kärlsystemet- trombosbildning- hjärtinfarkt och
stroke
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Varför studera interaktioner mellan nanopartiklar
och blodceller?


Så snart en nanopartikel administreras in vivo kommer den i
kontakt med blodet och dess beståndsdelar



Flera av blodcellerna är mycket reaktiva, de aktiveras snabbt
och har en stor roll i den akuta inflammationen som kan triggas
av nanopartiklar.



Vanligt använda cellinjer (e.g. RAW264, HeLa, HepG2) saknar
ofta eller har förändrade funktioner jämfört med en “frisk” cell.
Neutrofila granulocyter
Monocyter/Makrofager
Blodplättar

Neutrofila granulocyter
En typ av vita blodkroppar
(PMNs; polymorphonuclear leukocytes)
10 µm i diameter, kortlivade, reaktiva
Fagocyterar främmande objekt och
producerar reaktiva syremetaboliter (ROS)
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Hur påverkar Gd2O3 nanopartiklar neutrofilers förmåga att
producera reaktiva syremetaboliter?

ROS
ROS

ROS = Reactive Oxygen Species

Total ROS produktion:

Gd2O3 nanopartiklar med
PEG verkar vara bra
kandidater för att användas
i kontakt med blodceller

* P ≤ 0.05, ns: non significant

Abrikossova N, et al. Nanotechnology. 2012 Jul 11;23(27):275101.
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Nanopartiklar med två funktioner i en!
Partiklar med hög relaxivitet som även är fluorescerande

Bright field

Fluorescence

-

[Gd] µM

320

32

6.4

control

T1 relaxation time
(msec)

390

1100

1800

1700

Hu Z-J, Ahrén M, Selegård L, Skoglund C, Söderlind F, Zhang X, Uvdal K. Highly WaterDispersible Surface-Modified Gd2O3 Nanoparticles for Potential Dual-Modal Bio-Imaging.
Chem. Eur. J. 2013; 19 (38): 12658

Cerium oxid NPs har antioxidativa effekter i ett
modellsystem med neutrofiler
Cerium oxid NPs med olika halter av gadolinium
DCFH-DA assay för att detektera ROS

PMA

CeOx + PMA

CeOx:Gd 46% + PMA

Control

CeOx:Gd 32% + PMA

Eriksson P., Tal A., Skallberg A., Brommesson C.,Hu Z., Boyd R.D., Olovsson W, Fairley,N.,
Abrikosov,A.A., Zhang Z., Uvdal K. Cerium oxide nanoparticles with antioxidant capabilities and
gadolinium integration for MRI contrast enhancement. In Press, Scientific Reports April 2018
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Styrkan med att
kombinera
biologi och
fysik!

Neutrofiler som binder till en yta
Energy-filtered PEEM & imaging x-ray
photoelectron spectroscopy (XPS)
(NanoESCA instrument) visar oss var olika
kemiska element finns i cellerna

Imaging XPS and photoemission electron microscopy; surface chemical mapping and
blood cell visualization. Andreas Skallberg, Caroline Brommesson, and Kajsa Uvdal. Biointerphases 12, 02C408
(2017); doi: 10.1116/1.4982644
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