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Dreaming of a Nano-Christmas: några exempel på 
konsumentprodukter som innehåller nanomaterial

“From Hummers to Golf Clubs 
and Cosmetics, Three or Four 

New Consumer Products 
Containing Nanotechnology 

Hit The Market Every Week”

www.azonano.com
www.nanotechproject.org

Su Z,  et al. New insight into the soot nanoparticles in a candle 
flame. Chem Commun (Camb). 2011 Apr 28;47(16):4700-4702.

Nanopartiklar i vår vardag: stearinljus

“When we light a candle on a dinner table, 
over 1.5 million nanodiamond particles
form in the flame per second”
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[Fadeel et al., J Intern Med. 2010 Jan;267(1):2-8] 

Nanomedicin: nya nanomaterial som
läkemedelsbärare och kontrastmedel
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Fullerener kan orsaka oxidativ stress i hjärnan hos
fiskar: risk för skadliga miljöeffekter av nanomaterial

[Environ. Health Perspect. 2004;112:1058-62]

Pathogenic fibre paradigm: är kolnanorör lika 
farliga som asbestfibrer? kan de orsaka cancer?

[Donaldson et al. Part Fibre Toxicol. 2010 Mar 22;7:5]

Poland et al., Nat. Nanotech., 2008;3(7):423-8.

(‘asbestos-like pathogenicity of CNTs in mice’) 



5

Shi et al. Nat Nanotech. 2011 Sep 18 [Epub ahead of print]

Flerväggiga kolnanorör tränger in i cellen med 
spetsen före: experiment och datorsimuleringar

Biologisk, myeloperoxidas-beroende nedbrytning av 
kolnanorör in vitro och i aktiverade humana neutrofiler
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[Kagan et al., Nat. Nanotech. 2010 May;5(5):354-9]
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Kolnanorör som genomgått biologisk nedbrytning
orsakar ingen inflammation i luftvägarna hos möss

SWCNT (40 µg/animal) hMPO/H2O2-degraded SWCNT

[Kagan et al., Nat. Nanotech. 2010 May;5(5):354-9]

Nanomaterial i livsmedel och livsmedelsförpackningar

 Guidance on the risk 

assessment of the application 

of nanoscience and 

nanotechnologies in the food 

and feed chain; EFSA (2011)

 Det är viktigt att ta hänsyn till 

den faktiska exponeringen: 

sker transport av nanomaterial 

från förpackningen till maten, 

och upptag i 

magtarmkanalen?
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 Card et al. (2011) har 

analyserat 30 olika 

publikationer om nanomaterial 

som kan förekomma i livsmedel

 Man fann 21 in vivo studier med 

ffa mus eller råtta som 

modellsystem och 9 in vitro 

(cellkultur) studier; 6 av dessa 

in vivo studier bedömdes som 

pålitliga

Nanomaterial i livsmedel: hur pålitliga är de 
toxikologiska studierna (in vitro och in vivo)?

[från: Card et al., Crit Rev Toxicol. 2011]

Kolnanorör innehåller mer än bara kolnanorör: noggrann 
karakterisering behövs för korrekt tolkning av resultaten

[Donaldson et al., Toxicol. Sci. 2006; 92:5-22]
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Nanomaterial och biologiska barriärer: sker
upptag av nanopartiklar i magtarmkanalen?

 Schleh et al. (Nanotoxicology, 2011) 

har påvisat upptag av nanopartiklar av 

guld i magtarmkanalen och spridning 

av partiklarna till andra organ (hos 

råtta)

 Nanopartiklar orsakar oxidativ stress 

och celldöd (apoptos) hos 

tarmepitelceller (Caco-2) in vitro 

(Thubagere & Reinhard, ACS-NANO 

2010)

 Magtarmkanalen är också ett 

immunologiskt organ: de Peyerska 

plaquen är ansamlingar av 

immunceller i tarmväggen i 

tunntarmen; dessa cellhärdar täcks 

av ett specialiserat epitelcellslager av 

M celler

 M celler tar upp mikroorganismer 

och partiklar och transporterar 

dessa till T celler och dendritiska 

celler

Nanomaterial och magtarmkanalen: upptag av
nanopartiklar i Peyerska plaque (via M celler)?

[Awaad et al., Nanomedicine 2011 Sep 1. Epub ahead of print]
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Nanotoxikologisk forskning nödvändig för den 
fortsatta utvecklingen av den nya nanotekniken

 Nanoteknikens utbredning sker 
mycket snabbt – en industriell 
revolution – och den nya tekniken 
erbjuder lösningar på många olika 
problem

 Oavsiktlig eller avsiktlig exponering 
för nanopartiklar kan leda till 
skadliga effekter på människors 
hälsa och miljön – mer forskning 
behövs

[Feliu & Fadeel, Nanoscale 2010 Dec;2(12):2514-20] 

NANOMMUNE: EU-US consortium focusing on hazardous
effects of engineered nanomaterials on the immune system

www.nanommune.eu


