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El futur de la medicina personalitzada
La nanomedicina busca empaquetar fàrmacs dins de vehicles de mida
nanoscòpica: les nanopartícules.
Les nanopartícules són més petites que les cèl·lules i per això es
necessiten microscopis molt potents per poder estudiar-les.

El cos d’aquestes nanopartícules pot estar format de diferents elements com lípids o polímers.
La nanomedicina interacciona amb el cos de
manera diferent als fàrmacs tradicionals:
 Podem fer medicina personalitzada, sense
efectes secundaris.
 Podem controlar quan i com arriben a la zona
on han d’actuar i alliberar el fàrmac.

Estructura d’una nanopartícula, formada amb un cos
de lípids, polímers, etc. que recobreix el principi actiu

Escales dels microscopis i de les nanopartícules
Amb el microscopi de superresolució podem veure
partícules de mida nanoscòpica, fins a 20 nm de
diàmetre.
Gràcies a aquesta tècnica poden analitzar la forma
de les nanopartícules així com la interacció
d’aquestes amb el cos humà i amb les cèl·lules.
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Dissenyant la nanomedicina
Tipus de nanopartícules i fàrmacs afins
Nanopartícules orgàniques
Les nanopartícules orgàniques tenen el cos format de materials basats
en el carboni i són fàcilment degradables dins del cos. Poden contenir
diferents fàrmacs afins dins.
Només una selecció de fàrmacs o molècules poden ser encapsulades dins
les nanopartícules.
Diferents nanopartícules
polimèriques

Les nanopartícules hidrofòbiques es poden carregar amb medicaments
hidrofòbics, mentre que les nanopartícules hidròfiles no poden crear un
sistema estable amb aquests medicaments.
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Nanopartícules inorgàniques
Les nanopartícules inorgàniques tenen
el cos dur format per materials no
degradables com l’or o la plata i no
poden contenir medicaments, ja que no
disposen d'espai.

MEDICAMENTS

Nanopartícula d’or

Funcionalització de nanopartícules
Les nanopartícules poden ser modificades per fora perquè siguin més eficients
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El viatge d’una nanopartícula pel cos
1 Vies d’administració
2 Autopista per arribar
al lloc d’acció

 Cal funcionalitzar la
nanopartícula perquè no
sigui atacada pel
sistema immune com un
element estrany

Depenent de la mida de la
nanopartícula, l’estabilitat i el
lloc on ha d’actuar, pot ser:
- Oral
- Inhalat
- Intravenós
- Transdermal
La naturalesa de la
nanopartícula determinarà
com es comportarà dins del
cos i quin és el millor mètode
d’administració

 La mida, forma, càrrega
i composició de la
nanopartícula
determinaran a quins
òrgans s’acumularà

3 Arribar al lloc on
la nanopartícula ha
d’actuar
 En alguns casos, les
nanopartícules s’acumulen
al lloc de la lesió
passivament
 Podem afegir proteïnes a la
superfície perquè vagin
directament al lloc on han
d’actuar
 Si volem que arribin al
cervell, hem de tenir en
compte que la barrera
hematoencefàlica és molt
restrictiva
 Si la nanopartícula és molt
petita pot ser eliminada per
l’orina abans d’actuar

4 Eliminació de la
nanopartícula
 Es poden degradar al cap
d’un temps d’estar a l’interior
del cos
 Les nanopartícules més
petites es poden eliminar a
través dels ronyons i l’orina
 Poden ser fagocitades per
macròfags i degradades a les
cèl·lules Kupffer al fetge

