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Rezumat
Lucrarea oferă informații despre proprietățile, domeniile de aplicare și riscurile legate 
de utilizarea nanoparticulelor oxizilor metalici. În dependență de metale, dimensiune, 
formă, organizare  proprietățile nanoparticulelor se modifică. Aceste proprietăți determină 
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importanța de a evidenția efectul nanoparticulelor  în vederea dezvoltării tehnologiilor cu 
diverse scopuri. O categorie importantă de nanoparticule metalice, printre care se numără 
Fe3O4, ZnO, Ag,  oferă posibilități atractive în biomedicină, cercetare, bionanotehnologie, 
industrie, farmaceutică. Una din problemele principale de utilizare a nanoparticulelor 
constă în evaluarea și evitarea riscurilor asupra mediului înconjurător și sănătății omului. 
Pentru moment, nanotehnologiile se află sub monitorizarea legislației curente, cum este 
regulamentul Comunității Europene referitor la substanțele chimice și folosirea lor în 
condiții de securitate. 
Cuvinte cheie: nanotehnologii, nanoparticule metalice, microorganisme, 
nanotoxicologie.
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Introducere
În prezent nanotehnologiile se dezvoltă cu pași rapizi în diverse ramuri ale 

activității umane, oferind posibilitați noi de utilizare a nanoparticulelor datorită 
proprietăților fizico-chimice, optoelectronice și biologice, care pot fi manipulate și 
modificate pentru a obține rezultatele necesare [42]. Un interes deosebit este orientat 
spre utilizarea nanoparticulelor metalice care pot fi aplicate cu succes în diverse  
domenii [4, 8, 12, 35, 41].

Însă există o serie de riscuri asociate atât producerii, cât şi utilizării nanoparticulelor 
asupra mediului şi sănătăţii oamenilor în egală măsură. Conform studiilor recente 
s-a demonstrat că nanoparticulele din cauza dimensiunilor mai mici decât cele ale 
celulelor şi organitelor celulare, sunt foarte mobile, atât în corpul uman, cât şi în 
mediul înconjurător, fiind capabile să penetreze structuri biologice, perturbând 
funcţionarea normală a acestora [5]. Organizaţiile mondiale şi europene iau măsuri 
pentru a oferi reglementări de evaluare a riscurilor nanomaterialelor şi produselor  
„nano” corespunzătoare.

Riscurile legate de utilizarea nanoparticulelor pot fi evitate prin testarea 
modificărilor proprietăţilor morfologice, gradului de inhibare a creşterii şi dezvoltării 
populaţiei celulare, de modificare a activităţii biochimice, asupra organismelor vii 
și componentelor celulare. Ca model de studiu în biotehnologia microbiană pot fi 
utilizate levurile, algele și alte microorganisme. Pentru testele funcţionale a măsurii de 
inhibare sau stimulare a unui compus, care se observă prin efectul maxim 50% (curba 
doză/răspuns), se propune utilizarea termenilor concentraţie eficientă (EC50%) sau 
concentraţie a inhibării (IC50%) de către compus [31]. Aceste teste oferă posibilitatea 
de a efectua un studiu al efectelor nanoparticulelor asupra organismului.

Cele expuse mai sus determină oportunitatea studierii caracteristicilor, proprietăților 
și efectelor nanoparticulelor menite să elucideze gradul de influență asupra organismelor 
vii, cunoștințe ce pot promova idei de valorificare eficientă a acestora.

Aspecte generale privind nanoparticulele și domeniile de aplicare. 
Nanoparticulele reprezintă o clasă de materiale ultrafine cu dimensini situate în 

diapazonul de 1-100 nm [22]. Dimensiunile nanoparticulelor prezintă un factor decisiv 
în definirea proprietăţilor fizico-chimice unice. Este bine stabilit faptul că activitatea 
biologică a nanoparticulelor depinde de proprietățile lor fizico-chimice. Prin urmare, 
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o determinare precisă a dimensiunii nanoparticulelor este o condiție prealabilă pentru 
controlul proprietăților biologice. 

Un factor indispensabil în cazul în care se solicită funcții specifice este clasificarea 
nanoparticulelor. Cercetările orientate în acest domeniu clasifică nanoparticulele 
în trei categorii de dimensiuni: dimensiuni (3D) din care fac parte dendrimerii, 
punctele cuantice, fullerenele, în două dimensiuni (2D) nanotuburile de carbon 
sau chiar într-o dimensiune (1D) care servesc ca materie primă pentru sinteza  
nanoparticulelor complexe [33].

Caracteristicile nanoparticulelor inclusiv mărimea, forma, proprietățile fizice și 
chimice, pot fi adaptate în timpul procesului de fabricare și sinteză. Datorită acestor 
proprietăți, diversității chimice și structurale, nanoparticulele oferă oportunități  
noi de utilizare [42]. 

Un interes crescut pentru domeniul cercetărilor este utilizarea nanoparticulelor 
metalice în diverse domenii precum biomedicină, alimentație, industria, farmaceutică, 
microbiologie. În continuare vor fi evidenţiate câteva aplicaţii ale nanoparticulelor 
metalice care au fost raportate în literatura de specialitate.

Aplicații biomedicale. Publicațiile ce descriu utilizarea nanoparticulelor în 
biomedicină se întâlnesc într-un număr mare. Datorită proprietăților multifuncționale 
nanoparticulele pot fi aplicate cu succes în diagnostic, terapia medicamentoasă în 
calitate de biosenzori nanoelectronici și în nanotehnologia moleculară [8, 38].

Nanoparticule metalice pot fi utilizate pentru imobilizarea biomoleculelor, terapia 
cancerului (hipertermia), transportul medicamentelor, analiza ADN-ului, în calitate 
de agenţi antibacterieni, biosensori, agenţi de contrast în imagistică prin rezonanţa 
magnetică [4, 15, 18].

Pentru utilizare nanoparticulele necesită să dispună de anumite particularități 
cum ar fi compoziția chimică, dimensiunea, uniformitatea granulometrică, structura, 
proprietățile magnetice, aria suprafeței, proprietăți de adsorbție, biocompatibilitate, 
duritate, flexibilitate, solubilitate și toxicitate scăzută. Numeroase proprietăți  oferă 
posibilități atractive a nanoparticulelor pentru aplicații în domeniul biomedical datorită 
dimensiunilor mici comparabile cu cele ale unui virus (20-500 nm),  proteine (5-50 nm) 
sau  gene (2 nm lățime și 10-100 nm lungime ) [13].

Cu toate acestea însă s-a dovedit că există unele probleme de oxidare și agregare 
care limitează aplicabilitatea nanoparticulelor. Pentru a depăși aceste limitări sunt 
necesare soluții care ar facilita mai mult interacțiunea de cuplare cu moleculele care 
intră în contact. În prezent pentru soluționarea acestei probleme sunt utilizate proteinele 
[18] și polizaharidele [34].

Aplicații în alimentație.Un alt sector important în care nanoparticulele se aplică cu 
succes îl reprezintă industria alimentară. Nanomaterialele au capacitatea de a îmbunătăți 
calitatea produselor alimentare, de a crește termenul de valabilitate fiind eficiente în 
conservarea alimentelor, unele nanoparticule posedă activitate antimicrobiană, sunt 
efective ca material de ambalare [6, 30]. Grație utilizării nanoparticulelor, au fost 
îmbunătățite proprietățile organoleptice a mai multor alimente cum ar fi dulciurile, 
în special bomboanele, gumele de mestecat, uleiurile, aromatizatorii [39]. Implicarea 
nanomaterialelor în industria și tehnologia alimentară poate satisface cererea populației 
în alimente cu calități superioare. Interes deosebit prezintă   utilizarea nanoparticulelor 
Fe3O4, TiO2, Ag datorită biocompatibilității, preparării simple și stabilității [35, 41].
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Aplicații industriale. Nanoparticulele metalice prezintă interes și la scară 
industrială, un domeniu foarte actual care necesită noi surse accesibile, ieftine și cu 
efect. Conform datelor din literatura de specialitate nanoparticulele Fe3O4 pot fi utilizate 
ca catalizator de tip Feton pentru degradarea poluanților organici [32,33]. Datorită 
proprietăților feromagnetice și antiferomagnetice nanoparticulele oxidului de fier pot 
fi utilizate în dispozitivele de înregistrare, îmbunătățind capacitatea și calitatea de 
înregistrare a dispozitivelor [19, 42]. Nanoparticulele oxidului de fier prezintă interes 
și pentru aplicații tehnice industriale ca senzori de gaze, vopsele conductoare, baterii 
reîncărcabile, obţinerea stirenului, sinteza Fischer-Tropsh a hidrocarburilor, oxidarea 
alcoolilor şi producerea la scară largă a butadienei [12].

Aplicații în biotehnologie. Un sector cu potențial înalt de întrebuințare a 
nanoparticulelor metalice este biotehnologia microbiană. Nanoparticulele pot 
îmbunătăți și spori calitatea produselor bioactive sintetizate de microorganisme. 
Mărimea particulelor utilizate în domeniul biotehnologiei variază între 10 și 500 nm, 
rareori depășind 700 nm. Nanoionizarea acestor particule permite interacțiuni diferite 
cu biomoleculele pe suprafețele celulare și în interiorul celulelor [21].

Conform datelor din literatura de specialitate, nanoparticulele metalice pot exercita 
efecte stimulatorii, dar și inhibitorii asupra microrganismelor. Efectele  depind de 
concentrația, dimensiunea, compoziția chimică, tipul și forma nanoparticulelor. În 
lucrările mai multor autori sunt expuse rezultatele efectelor diferitor nanoparticule  
(Au, Ag, Ti, Si, Zn) asupra celulei microbiene din care concluzionam că influența 
depinde de compoziție și concentrație [3, 11, 29]. 

Riscuri legate de utilizarea nanomaterialelor
Generalizând informațiile acumulate putem afirma că nanotehnologiile se dezvoltă 

cu pași rapizi fiind incluse într-o serie largă de procese și produse industriale, medicale, 
alimentare, biotehnologice [7]. Caracteristicile fizico-chimice care dau nanoparticulelor 
proprietăți unice sunt responsabile pentru efectele pozitive cât și negative asupra 
ecosistemului. Un model reușit pentru testarea nanotoxicologică a nanoparticulelor este 
analiza absorbției și distribuției intracelulare [9, 10]. Studiile efectuate de Nel și coautorii 
[24] au permis de a elucida mecanismele de influență toxicologică a nanoparticulelor 
asupra organismelor biologice care pot  fi fizice, chimice și biologice.

Mecanismele fizice de acțiune toxicologică depind de dimensiunile particulelor și 
proprietățile suprafeței, care conduc la perturbarea activității membranei [23], agregarea 
proteinelor [6], plierea proteinelor [16] modificarea proceselor de transport [26].

Mecanismele chimice nanotoxicologice se caracterizează prin producția de oxigen 
reactiv [25] care se manifestă prin dizolvarea și eliberarea ionilor toxici [40], perturbarea 
activității de transport a membranei celulare electron/ion [2, 27], deteriorarea oxidativă 
[20], distrugerea proteinelor, peroxidarea lipidelor [17, 37]. Producția oxigenului 
reactiv fiind principala cauză care poate provoca multiple leziuni  și iniția apoptoza 
celulară [14].

Mecanismele chimice și fizice de acțiune nanotoxicologică asupra celulelor inițiază 
mecanismul biologic care se manifestă prin răspuns celular de perturbare a fagocitozei, 
în care celula nu reușește să absoarbă particule datorită formei sau dimensiunilor  
[1, 28]. Se cunoaște că unele componente intracelulare sunt mai sensibile și mai 
vulnerabile la acțiunea nanoparticulelor [36].
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Gradul de pericol al nanoparticulelor poate fi evaluat utilizând microorganismele 
ca obiecte de studiu. Datorită dimensiunilor reduse, microorganismele au o suprafață 
mare de contact cu mediul, viteza sporită de creștere și reproducere care permite 
de a urmări într-un timp scurt influența unor substanțe pe mai multe generații.  
Aceste particularități oferă posibilitatea de a analiza efectul factorilor de studiu 
asupra proprietăților  morfologice, fiziologice și genetice, etc., ceea ce va contribui la 
dezvoltarea nanotehnologiilor.

Concluzii
Rezultatele experimentale obținute confirmă că nanoparticulele în baza metalelor 

oferă opotunități noi de utilizare în biomedicină, farmaceutică, alimentație, 
biotehnologie. Pentru a nu ne confrunta ulterior cu efecte negative asupra sănătății și 
mediului înconjurător, sunt necesare studii detaliate privind influența nanoparticulelor 
asupra proceselor biochimice de sinteză intracelulară și extracelulară, modificărilor 
proprietăților fiziologie și morfologice a celulelor, rezultate care vor conduce la o 
înțelegere mai bună a influenței și efectului nanoparticulelor.
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