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4 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE şi RARE,
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Rezumatul proiectului
Scopul proiectului este de a translata de la început o terapie tumorală vibrațională pentru pacienții cu glioblastoma implicând particule spintronice și un vibrator magnetic cu costuri reduse. Pornind de la datele existente pentru implementarea unui program translațional riguros dar și asocierea
unor lideri la nivel European în domeniu, se va realiza un consorțiu sinergic capabil să rezolve în paralel
și într-un mod predictibil toate testele preclinice, de fabricație, regulile și normele etice prestabilite și
obligatorii pentru a realiza translația terapiei propuse.
Impactul terapeutic al particulelor vibraționale a fost demonstrat in vitro de membrii consorțiului
și mai recent au fost realizate primele teste in vivo. Obiectivul actual este de a iniția o abordare translaționala completă, capabilă să fie aplicată la pacienții cu glioblastoma.
Aceasta este de asemenea o oportunitate de a avansa o metodologie translațională nouă, încercand să întărească inovația mai rapidă și sigură la baza nanotehnologiilor. Abordările nano-toxicologice,
integrarea modelelelor animale relevante și a preocupărilor sociale în ceea ce privește utilizarea cercetărilor pe animale mari dar și proiectarea încercărilor de demonstrare a noului concept cognitiv sunt
câteva din paradigmele inovative ce vor fi abordate în proiect.

ETAPA 1/2017 STABILIREA METODOLOGIILOR DE CARACTERIZARE CHIMICO-STRUCTURALĂ A NANOPARTICULELOR FUNCȚIONALIZATE
Perioada: 01.05.2017 - 20.12.2017
Activitatea 1.1 Caracterizarea UV-VIS, FT-IR, SEM și analiză termică complexă a nanoparticulelor funcționalizate (P4-IMNR)
Activitatea 1.2 Caracterizarea dispersabilitatii nanoparticulelor functionalizate (P4-IMNR)
Obiectivul Etapei I a constat în stabilirea metodologiilor de caracterizare chimico-structurală a
nanoparticulelor funcționalizate.
În această etapă au fost sintetizate prin metoda hidrotermală la presiuni înalte nanoparticule pe
bază de oxizi de fier. Nanoparticulele astfel obținute, precum și probele transmise de partenerul P2CEA/INAC au fost caracterizate din punct de vedere chimico-structural prin următoarele metode: analiză
chimică cantitativă, difracție de raze X (DRX), spectrofotometrie UV-VIS, spectroscopie FT-IR, microscopie optică (MO), microscopie electronică de baleiaj (SEM) cuplată cu analiză semicantitativă prin metoda
EDS, analiză termică complexă prin calorimetrie diferențială de baleiaj (DSC) și distribuția dimensiunilor
medii de particule prin metoda DLS.
Nanoparticulele pe bază de oxizi de fier au fost sintetizate la temperaturi de 100-200°C și presiuni de lucru între 20-1000 atm. S-a constatat că presiunea de sinteză influențează tipul fazei cristaline de
oxid de fier.
Coroborarea rezultatelor obținute la analiză chimică, DRX, UV-VIS, FT-IR, MO, SEM-EDS și DSC a
condus la elaborarea unei metodologii de caracterizare chimico-structurală a nanoparticulelor pe bază
de oxizi de fier. Din punct de vedere al dispersabilității, s-a pus la punct o metodă de caracterizare a
dimensiunilor medii de particule într-o suspensie stabilă de oxid de fier aflat într-un mediu de dispersie
netoxic.

