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Zelulen mikrokapsulazioa
Zelulen mikrokapsulazioak, denbora-epe luzeetan, produktu terapeutikoen askatze kontrolaturako estrategia
farmazeutikoa adierazten du. Linea zelularren aukeraketa zuzenak eta immobilizazio-sistemen garapen
teknologiko bikainak teknologia hau patologia kroniko askoren tratamendu izatea ahalbidetzen du, esate
baterako, Alzheimerrarena edo Parkinsonarena, gaixotasun kardiobaskularrena, anemiarena edo
minbiziarena, besteak beste.
Lan honetan, sistema zelularren funtzionamendu zuzenari eta biobateragarritasunaren hobekuntzari
dagozkion teknologietan dauden zenbait mugarriri ekin zaie. Ostalariaren erantzun immunologikoa txikitzea
ahalbidetuko du eta, horrela, etorkizuneko aplikazio klinikoa erraztuko du.
Zelula mikrokapsulatuen epe luzerako zaintza
Zelula mikrokapsulatuak izozteko protokoloa garatu da, biltegiratzeko eta zaintzarako baldintza egokiak
diseinatzeko, inter-laborategi ikerketarako material-truke bikaina ahalbidetuko dutenak.
Xenotransplanteen funtzionaltasunaren handitzea
Azterketa hauetatik eratorritako emaitzak garrantzitsuak dira, izan ere, ostalariaren beraren erantzun
immunologikoak eragindako inplantearen errefusa modu eraginkorrean prebenitu daiteke, immunoezabatze
iragankorra eginda, Tacrolimus erabilita, tratamendu kronikoa mantentzeko beharrik gabe.
Ostalariaren errefus immunologikoa saihesteko sistema konbinatuak
Immunoezabatze sistemikoak eragindako bigarren mailako ondorioak saihesteko, substantzia terapeutikoen
askatzeko sistema konbinatu bat diseinatu da, kapsulatutako zelulen eta dexametasonaz (glukokortikoide
anti-inflamatorio eta immunoezabatzailea) kargatutako poli-laktiko-coglikolikozko mikropartikula
biodegradagarrien (PLGA) koadministrazioan oinarrituta. Garatutako sistemak inplantatutako zelulen
bideragarritasuna eta funtzionaltasuna handitzea dakar. Doktore-tesi honetatik eratorritako emaitzek,
nazioarteko inpkatu-indize altuko zientzia-aldizkarietan, sei artikuluren argitaratzea ekarri dute, terapia
zelularraren eremuan aukera berriak sortu dira eta zelulen mikrokapsulazioa etorkizun handiko alternatiba
terapeutiko bihurtu da, gaur egun tratamendu eraginkorrik ez duten gaixotasun kronikoetarako.

