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Cuvinte cheie: nanotuburi de carbon, farmacocinetica, biodistribuţie, 

toxicitate, imunotoxicitate, internalizare, stres oxidativ, fotoablaţie, 

adenocarcinom pancreatic.  

REZUMAT 

Abordarea tematicii de cercetare cu privire la modul de distribuţie, 

toxicitetea şi aplicaţiile nanotuburilor de carbon este justificată de noul context 

ştiinţific, în care implicarea nanomaterialelor în medicină promite mutaţii majore 

în aproape tot ceea ce înseamnă diagnostic, prevenţie şi terapie. Totodată aceste 

soluţii noi ce apar la probleme cu o rezolvare actuală parţială, cum ar fi oncologia cu 

multiplelel ei domenii, aduc şi riscurile unor efecte secundare necunoscute, efecte ce 

limitează la ora actuală în mare măsură generalizarea nanomaterialelor în aplicaţiile 

clinice. Aceste probleme, alături de contaminarea accidentală cu nanomaterialele 

aflate deja în numeroase produse de uz uman, motivează interesul general actual cu 

privire la modul în care aceste nanoparticule se comportă şi interacţionează cu 

sistemele vii, la modul în care organismele reacţionează la prezenţă acestor 

nanomateriale şi implicit abordarea acestei interacţiuni din perspectiva toxicologiei. 

      Scopul acestei teze este de a crea noi cunoştinţe legate de profilul 

biodistribuţiei şi toxicităţii nanotuburilor de carbon în vederea aplicaţiilor 

biomedicale al acestora, cu o referire specială la aplicarea acestor nanomateriale în 

terapia ţintită a cancerului. Cunoştinţele ce se urmăresc a fi obţinute vizează atât 

relaţia organismului pe ansamblu cu nanotuburile de carbon cât şi relaţia la nivel 

celular şi subcelular între nanotuburile de carbon şi sistemele vii. În ultima parte a 

lucrării cercetarea vizează aplicarea nanotuburilor de carbon în terapia 

carcinomului pancreatic uman utilizând nanofototermoliza selectivă mediată de 

nanotuburi de carbon cu perete multiplu, informaţiile generate de această lucrare 

îmbogǎţind astfel arealul de cunoaştere în domeniul nanomedicinei şi 

nanotoxicologiei, domenii cu numeroase necunoscute datorită noutăţii.  

 Originalitatea acestor studii poate fi relevată din mai multe perspective, pe 

deoparte abordarea extinsă a relaţiei cantitative existente între acumularea 
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nanotuburilor de carbon în diferite ţesuturi şi efectele pe care acestea le produc, iar pe 

de altă parte datorită abordării unice focusată pe relaţia dintre nanomaterial-celulă şi în 

anumite situatii nanomaterial-stres oxidativ-citotoxicitate.  

 Teza de faţă vine ca răspuns la următoarele probleme existente astăzi în 

nanomedicină: informaţii insuficiente legate de farmacocinetica şi toxicitatea 

nanotuburilor de carbon, vid informaţional puternic simţit cu precădere pentru tipurile 

de funcţionalizări abordate în de noi; lipsa unor mecanisme care să explice absorbţia 

peritoneală şi profilul toxic al nanotuburilor de carbon din perspectiva proprietăţilor 

intrinseci al acestora, mecanisme care odată identificate şi explicate ar servii ulterior 

la modularea biodistribuţiei şi toxicităţii acestor materiale; nu există studii asupra 

modului în care proprietăţile fototermice ale nanotuburilor de carbon pot fi utilizate în 

terapia carcinomului pancreatic uman, exploatând proprietăţile vasculare şi metabolice 

ale celulelor tumorale. 

 Astfel, prin cercetarea de faţă s-a reuşit extinderea sferei de cunoaştere cu date  

unice legate de acumularea nanotuburilor de carbon în structuri tisulare şi celulare 

necunoscute până acum, s-a reuşit lămurirea unor mecanisme puţin explicate legate de 

absorbţia şi vehicularea nanotuburilor de carbon în organism, iar în cele din urmă teza 

aduce explicaţii cu privire la substratul efectului toxic al acestor materiale din punct 

de vedere al alterăilor ultrastructurale celulare. Ȋn final, lucrarea aduce dovada unei 

potenţiale aplicări în terapia cercinomului pancreatic prin confirmarea unei acumulări 

selective şi al efecului  structural de nanofototermoliză mediate laser asupra ţesuturilor 

tumorale în cere aceste nanostructuri se acumulează. 

Structura lucrǎrii: 

Lucrarea intitulată „Biodistribuţia, toxicitatea şi aplicaţiile nanotuburilor de 

carbon în terapia cancerului” conţine 283 de pagini, fiind redactată în douăsprezece 

capitole, sistematizate în două părţi: 

Prima parte cuprinde 56 de pagini structurate în 5 capitole, reprezentând 20% 

din numărul de pagini a lucrării, sintetizând cadrul general actual al cunoaşterii legat 

de structura, farmacocinetica şi toxicitatea nanotuburilor de carbon. Totodată în 



Flaviu Tăbăran                                                                                                      Rezumat al tezei de doctorat  

 

 
5 

această parte am analizat principalele tehnici utilizabile în studiul nanotuburilor de 

carbon şi strategiile de utilizare a acestora în terapia cancerului. 

Partea a II-a a tezei (capitolele II,1., II.2., II.3., II.4., II.5. şi II.6.), extinsă pe 

227 de pagini, reprezintă 80 % din lucrare şi cuprinde cercetările personale realizate în 

perioada 2008 – 2012. Fiecare capitol al acestei părţi este structurat în subcapitole ce 

prezintă obiectivele capitolului, materialele şi metodele utilizate, rezultatele obţinute 

cu discuţii asupra relevanţei, interpretării şi al noutăţii acestora şi concluziile parţiale 

aduse în urma realizării studiului.  

Capitolul II.1., intitulat „Biodistribuţia nanotuburilor de carbon dispersate cu 

ADN după administrare intraperitoneală” aduce date noi legate de farmacocinetica 

comparată a diferitelor tipuri de nanotuburi de carbon funcţionalizate cu ADN 

monocatenar de somon administrate sistemic intraperitoneal, oferind o imagine de 

ansamblu asupra organelor ţintă ce concentrează aceste nanostructuri după 

administrarea intraperitoneală. Acest studiu reprezintă şi punctul de plecare al 

capitolelor ulterioare ale tezei ce vor investiga amănunţit aspecte importante observate 

aici. Capitolul oferă totodată şi probele biologice pentru o parte din studiile ulterioare 

de absorbţie, internalizare şi toxicitate a nanotuburilor de carbon. Studiul cuprinde 

şase loturi experimentale cărora le-a fost administrate intraperitoneal diferite forme de 

nanotuburi de carbon în doze crescânde, sacrificarea etapizată a animalelor urmărind 

farmacocinetica în dinamică a elementelor injectate pe durata  a 144 de ore. 

Scopul capitolului este reprezentat de evaluarea farmacocineticii a două tipuri 

de nanotuburi de carbon (SWCNT şi MWCNT) administrete sistemic intraperitoneal, 

investigând modul în care diferite caracteristici ale nanotuburilor cu perete unic sau 

multiplu (tip de nanotub, doza/concentraţie, diametru) pot influenţa farmacocinetica 

acestora, determinând în paralel ţesuturile de stocaj, timpul scurs până la acumulare în 

organe, modalităţile de filtrare şi eliminare din organism al nanotuburilor. Un alt 

obiectiv al studiului a fost analziza prin tehica microscopiei confocale cu baleiaj laser 

a suspensiei de CNT-ADN-Cy3 administrată.  

Principalele rezultate ale studiului sunt legate de identificarea unei absorbţii 

rapide pe cale limfatică a nanotuburilor după administraea intraperitoneală şi 
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distrubuţia rapidă prin circulaţia sanguină sistemică în majoritatea viscerelor toraco-

abdominale, în special în splină şi ficat. Însă cantităţile cele mai importanet de 

nanotuburi au fost identificate la nivelul petelor lăptoase peritoneale şi la nivelul 

limfonodurilor ce drenează spaţiul peritoneal, acestea reprezentând primele filtre ce 

stau între cavitatea peritoneală şi distribuţia sistemică prin fluxul sanguin.  

Concluzia finală a acestui studiu este faptul că nanotuburile de carbon 

indiferent de formă, odată administrate intraperitoneal se absorb pe cale limfatică şi se 

acumulează în cantităti maxime la nivelul ţesutului limfoid asociat cavităţii 

peritoneale. Principalele viscere ce acumulează nanotuburi de carbon sunt ficatul şi 

splina, iar eliminarea parţială a nanotuburilor de carbon se realizează pe cale renală. 

În capitolul II.2. intitulat „Analiza structurilor limfatice peritoneale cu rol în 

absorbţia nanotuburilor de carbon cu perete multiplu după administrare 

intraperitoneală” are ca punct de plecare concluziile capitolului pecedent, în acest 

capitol fiind relevate informaţii legate de traseele de absorbţie şi limfonodurile ce 

acumulează constant cantităţi importante de nanotuburi de carbon după administrare 

intraperitoneală. Aceste date sunt observate în paralel cu cercetarea principalelor 

modificări structurale şi imunohistochimice ce decurg din aceste acumulări tisulare ale 

nanotuburilor. 

Scopul acestui studiu a fost de a identifica limfonodurile de stocaj şi traseele de 

absorbţie a nanotuburilor de carbon din cavitatea peritoneală. Analiza morfologică şi 

imunohistochimică urmăreşte determinarea potenţialului şi al tipului de toxicitate pe 

care nanotuburile le produc consecutiv acumulării. Materialul biologic este reprezentat 

de limfonoduri şi marele epiplon provenite de la şobolanii lotului IV, prezenţa 

nanotuburilor de carbon în aceste ţesuturi fiind confirmate pron spectroscopia Raman, 

microscopia electronică  şi confocală cu baleiaj laser, iar efectele toxice au fost 

determinate histochimic şi immunohistochimic. 

Principalele rezultate ce se desprind din studiul de faţă sunt reprezentate de 

acumularea selectivă a nanotuburilor de carbon în ţesutul limfoid asociat cavităţii 

peritoneale, principalele limfonoduri identificate ca fiind sedii constante de acumulare 

a nanotuburilor de carbon analizate de noi sunt limfonodurile paratimice, mediastinale 
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posterioare, iliace şi renale şi mai puţin în cele ale cisternei Pecquet şi cel caudal. 

Rutele de drenaj limfatic sunt reprezentate de calea parasternală, calea 

retroperitoneală, iar acumularea la nivelul limfonodurilor madiastinale posterioare 

confirmǎ calea intercosto-paravertebrală. Principalele modificări structurale sunt 

reprezentate de histiocitoza sinusală la nivelul limfonodurilor, iar la nivelul petelor 

lăptoase de acumulări macrofagice şi fibroplazie incipientă, aceste schimbării fiind 

asociate cu o creştere a expresiei locale a IL6, iNOs şi apariţia miofibroblaştilor. 

Concluziile ce se desprind din acest studiu sunt centrate pe acumularea selectivă, 

constantă, a nanotuburilor de carbon în limfonodurile ce drenează cavitatea 

peritoneală şi în petele lăptoase peritoneale. Modificările suferite de ţesuturile de 

stocaj din sfera cavitaţii peritoneale fiind reprezentate de peritonită granulomatoasă, 

fibroplazie şi histiocitoză sinusală la nivelul limfonodurilor. 

În capitolul II.3., intitulat „Citologia ultrastructurală a petelor lăptoase 

(„milky spots”) după administrarea intraperitoneală a nanotuburilor de carbon cu 

perete multiplu” s-au urmărit celulele ce internalizează nanotuburile de carbon şi căile 

prin care această internalizare are loc la nivelul  celulelor petelor lăptoase peritoneale. 

Scopul acestei cercetări este de a determina celulele ce posedă capacitatea de 

internalizare a nanotuburilor de carbon cu perete multiplu la nivelul petelor lăptoase, 

principalele căi de realizare a acesteia, organitele celulare în care nanotuburile se 

localizează după internalizare şi modificările ultrastructurale pe care prezenţa 

nanotuburilor o poate iniţia la acest nivel. 

Materialele şi metodele utilizate au fost în mare descrise la capitolul II.1., 

particular în acest capitol fiind metoda de determinare a modului de internalizare a 

nanotuburilor de carbon prin microscopia electronică de transmisie. Materialul 

biologic este repezentat de marele epiplon provenit de la animalele lotului 

experimental IV. 

Rezultatele acestui studiu au fost axate în jurul tipurilor de celule ce 

internalizaează nanotuburile de carbon cu perete multiplu la nivelul petelor lăptoase 

peritoneale. Acestea  sunt reprezentate de macrofage, celulelor mezoteliale, neutrofile 

şi eozinofile, mecanismul principal de endocitoză fiind cel de 
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fagocitoză/macropinocitoză, transportul mediat de clatrine sau cel al internalizării 

pasive, chiar dacă prezente, fiind puţin importante. După internalizare nanotuburile au 

ca primcipală localizare endozomii, nucleul sau pot fi găsite libere în citosol. Din 

punct de vedere al alterărilor componentelor subcelulare, o observaţie frecventă este 

ruperea mambranei endozomale datorită interacţiunii dintre nanotuburi şi membrana 

lipidică a endozomilor. 

      Concluziile parţiale ale acestui studiu au fost legate de faptul că nanotuburile 

de carbon cu perete multiplu sunt internalizate preponderent de către celulele 

Sistemului Fagocitar Mononuclear priuntr-un mecanism de 

fagocitoză/macropinocitoză. 

Capitolul II.4., intitulat „Evaluarea stresului oxidativ şi al inflamaţiei în 

relaţie cu acumularea nanotuburilor de carbon cu perete multiplu la nivel hepatic 

după expunere intraperitoneală” a avut drept scop determina acumulării şi al 

efectelor pe care nanotuburile cu perete multiplu le au asupra ficatului prin 

determinarea sistemică şi hepatică a principalilor indicatori ai stresului oxidativ 

(proteinele carbonilate, glutationul redus şi malondialdehida) în paralel cu 

monitorizarea enzimelor de injurie hepatocitară (ALT, AST) şi examinarea 

histopatologică. Materialul biologic este repezentat de ficat şi ser provenite de la lotul 

experimental IV, principalele rezultate ale acestui studiu fiind leagate de faptul că 

nanotuburile de carbon cu perete multiplu se acumulează rapid la nivel hepatic, 

rămânând la aceeaşi valoare a concentraţiei iniţiale pe toată durata experimentului, 

acumularea hepatică fiind urmată de producerea stresului oxidativ care asemănător 

transaminazelor hepatice, chiar dacă are o creştere importantă după administrare, 

revine la normal spre sfârşitul experimentului. Modificările structurale hepatice 

asociate prezenţei nanotuburilor de carbon sunt de moarte indivduală a hepatocitelor 

(necroză/apoptoză) însă atât acest fenomen cât şi apariţia steatozei hepatice 

microveziculare au avut o intensitate redusă. 

Concluziile ce se desprind din acest studiu sunt reprezentate de acumularea 

rapidă şi remanenţa îndelungată a nanotuburilor de carbon cu perete multiplu la nivel 
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hepatic, acumlare urmată de apariţia stresului oxidativ, steatoză microveziculară şi 

moarte celulară individualuzată. 

Capitolul II.5. intitulat „Evaluarea citotoxicităţii splenice a nanotuburilor de 

carbon cu perete multiplu administrate intraperitoneal” are drept scop determinarea 

acumulării şi al efectelor structurale pe care nanotuburile de carbon cu perete multiplu 

le au asupra splinei consecutiv administrării intraperitoneale, în paralel fiind 

monitorizate activitatea apoptotică şi mitotică a celulelor splenice pentru a analiza 

fenomenele ce ar putea sta la baza modificărilor tisulare.  

Materiale şi metode:  

Materialul biologic este repezentat de splină provenită de la lotul experimental 

IV, o tehnică deosebită utilizată în acest capitol fiind cea de histometrie extinsă asupra 

tuturor componentelor funcţionale splenice. Principalele idei ce se desprind din acest 

studiu sunt că nanotuburile de carbon cu perete multiplu se acumulează progresiv la 

nivel splenic, în special la nivelul pulpei roşii, printr-o vehiculare sanguină şi directă 

transcapsulară, principala modificare histologică fiind de hiperplazia limfoidă, 

marcată în special de hiperplazia centrilor germinativi foliculari. În aceeaşi măsură se 

observă creşterea numărul de celule ce urmează apoptoza la nivel splenic, aspect însă 

acoperit de intensificarea paralelă a activităţii mitotice la nivelul pulpei albe. 

Concluziile acestui capitol sunt legate de faptul că nanotuburile de carbon sunt 

vehiculate la nivel splenic printr-un mecanism mixt, administrarea intraperitoneală a 

nanotuburilor de carbon producând modificări de hiperplazie foliculară. 

În capitolul XI, intitulat „Fototermoliza laser mediată de nanotuburile de 

carbon cu perete multiplu asupra adenocarcinomului pancreatic uman într-o 

abordare ex vivo” am avut drept scop testarea capacităţii naotuburilor de carbon cu 

perete multiplu funcţionalizate cu albumină serică umană de a fi preluate de către 

celulele carcinomului pancreatic uman şi ulterior de a exploata această internalizare în 

scopul nanofotoablaţiei termice folosind ca sursă de excitaţie radiaţia laser. Ca 

material biologic am utilizat şase formaţiuni tumorale obţinute la finalul protocolului 

de recoltare, conservare şi administrare a nanotuburilor realizat în cadrul Clinicii de 

chirurgie III a UMF Cluj-Napoca. Metodele utilizate pentru determinarea prezenţei 
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nanotuburilor de carbon şi al efectelor nanofototermolizei au fost cele clasice 

histopatologice şi de microscopie confocală de baleiaj laser. Principalele rezultate ale 

studiul nostru sunt demonstrarea capacităţii nanotuburilor de carbon cu perete 

multiplu funcţionalizate cu albumină umană de a fi preluate şi internalizate selectiv de 

către celulele tumorale ale adenocarcinomului ductal uman. O altă observaţie 

importantă a acestui capitol este capacitatea ridicată a nanotuburilor utilizate de noi de 

a transforma radiaţia laser în radiaţie termică cu efect pronunţat  de distrucţie tisulară 

masivă consecutiv hipertermiei. 

În capitolul final, capitolul XII, „Concluzii generale ale cercetării” s-au 

relevat principalele concluzii relevate în urma evaluǎrii rezultatelor obţinute. Cele cu 

interes ştiinţific ridicat sunt urmǎtoarele: 

 Dupǎ administrarea intraperitonelǎ nanotuburile de carbon se absorb rapid, 

urmând în primul rând calea limfaticǎ diafragmaticǎ şi submezotelialǎ, 

principalele viscere în care se acumulează fiind reprezentate de ficat şi splină, 

şi într-o măsură mai mică de pulmon şi rinichi. 

 Nanotuburile de carbon se acumuleazǎ în cantitǎţi maxime la nivelul 

structurilor limfoide asociate cavitaţii peritoneale, la nivelul cărora se produc 

modificări structurale reprezentate de histiocitoza sinusală şi peritonită 

granulomatoasă cu fibroplazie la nivelul petelor lăptoase, aceste schimbării 

fiind asociate cu o creştere a expresiei locale a IL6, iNOs şi apariţia 

miofibroblaştilor.  

 Principalele tipuri celulare ce internalizaează nanotuburile de carbon cu perete 

multiplu la nivelul petelor lăptoase peritoneale sunt reprezentate de celulele 

Sistemului Fagocitar Mononuclear (SFM), implicarea celulelor mezoteliale, a 

neutrofilelor, eozinofilelor şi mastocitelor chiar dacă prezentă, având o 

importanţa mult mai redusă, mecanismul principal de internalizare a 

nanotuburilor cu perete multiplu funcţionalizate cu ADN în macrofagele 

epiplonului este cel de fagocitoză/macropinocitoză, transportul mediat de 

clatrine sau cel al internalizării pasive sunt mecanisme secundare de 

internalizare.  
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 Nanotuburile au ca primcipală localizare endozomii, localizarea intranucleară 

şi liberă în citoplasmă sunt observate rar, ultrastructural consecutiv 

internalizǎrii observându-se frecvent alterarea mambranei endozomale.  

 Nanotuburile de carbon cu perete multiplu se acumulează rapid la nivel 

hepatic după administrarea peritoneală, producând stres oxidativ sistemic şi 

hepatic marcat de creşterea MDA , GSH şi PC, stres oxidativ care asemănător 

transaminazelor hepatice are o evoluţie tranzitorie, cu revenire la nivele 

normale la 144 de ore de la administrarea nanotuburilor; aceste modificări 

biochimice sunt corelate din punct de vedere morfologic cu moartea 

indivduală a hepatocitelor (necroză/apoptoză), însă atât acest fenomen cât şi 

apariţia steatozei hepatice microveziculare au o intensitate redusă.  

 La nivel splenic nanotuburile de carbon cu perete multiplu se acumulează 

progresiv cu un vârf de concentraţie la 48 de ore după administrare, 

modificările histologice produse la nivel splenic consecutiv administrǎrii ss-

ADN-MWCNT fiind de hiperplazia limfoidă, marcată în special de 

hiperplazia centrilor germinativi foliculari.  

  Celulele tumorale ale adenocarcinomului ductal uman internalizează 

nanotuburilor de carbon cu perete multiplu funcţionalizate cu albumină 

umană, principalele modificări la nivel structural produse asupra 

adenocarcinomului pancreatic cosecutiv fototermolizei sunt distrucţia tisulară 

masivă consecutiv hipertermiei. 


