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Aktuelle områder for VKM
– høringsinnspill fra VKM til den åpne høringen om nanomaterialer, risiko og 

regulering den 22. november 2007.

• matemballasje (for eksempel forbedret emballasje med spesielle 
fysiske egenskaper som skal øke holdbarheten på ulike 
næringsmidler/måling av hvor fersk en vare er – intelligent 
emballasje).  

• functional foods (for eksempel nanokapsler som sørger for effektivt 
opptak av næringsstoffer i mat, ”nano-ceuticals”). 

• påvirke smak og tekstur (for eksempel smørepålegg og iskrem 
tilsatt nanomaterialer for å forbedre teksturen og redusere 
fettinnholdet).

• plantevernmidler (for eksempel nanokapsler som sørger for et mer 
effektivt opptak av et plantevernmiddel i planten) 

• dyrehelse (for eksempel vaksiner inkorporert i nanopartikler for å
oppnå en mer effektiv absorpsjon og frigjøring av dose)

• kosmetiske produkter (for eksempel solkremer som inneholder 
nanopartikler) 



De 10 mest vanlige produktene basert på

nanoteknologi i USA 2005

◊ iPod Nano

◊ Helseolje med nanoinnkapslede vitaminer

◊ Sjokokoladetyggegummi

◊ Hudlotion

◊ Baseballbat

◊ Overflatebehandlede jakker 

◊ Antilukt-sokker

◊ Rengjøringsfri maling 

◊ Selvrensende glass 

(ifølge det amerikanske magasinet Forbes)



Nanomaterialer

• Naturlig forekommende strukturer 
(molekyler, miceller, krystaller)

• Produserte nanomaterialer (omfatter alle 
typer materialer som med hensikt er 
produsert i nanostørrelse)



Produserte nanomaterialer

• Nanopartikler

– To eller tre dimensjoner er på nanoskalaen (≤ 100 nm) –

• To dimensjoner ≤ 100 nm: Nanotråder, Nanorør

• Tre dimensjoner ≤ 100 nm: Egentlige nanopartikler

• Belegg og filmer (tykkelse ≤ 100 nm) 

– En dimensjon er på nanoskalaen

• Indre strukturer, eks. porer (≤ 100 nm)

– En dimensjon er på nanoskalaen



Produserte nanopartikler

Yang H, Liu C, Yang D, Zhang H, Xi Z . J. Appl. Toxicol. 2008

Elektronmikroskopiske bilder av produserte 
nanopartikler (A) Carbon black; (B) 
Karbonnanorør (CNT); (C) SiO2 og (D) 
ZnO.



Produserte nanopartikler

Fullerener (”Buckyballs”)
kan fungere som kapsler

Kvanteprikker i forskjellige 
størrelser avgir forskjellige 
farger når de belyses med 
UV-stråler. 

Nanotråder er lange, smale krystaller. 
Nanorør er hule nanotråder, der 
karbonnanorør er mest kjent. Kan være 
en- eller flerveggede.

Dendrimer er komplekse 
organiske molekyler med 
regelmessig struktur. Kan 
ha både vannavvisende og 
vanntiltrekkende seksjoner

Nanokapsler kan dannes av 
lipider eller andre organiske 
molekyler som peptider 



Toxic Potential of Materials at the Nanolevel, 
Andre Nel, et al., Science 311, 622 (2006). 

� Sammensetningen av 

materialet årsak til 

reaktivitet (f.eks. 

elektronstruktur)

Mulige mekanismer
� Bidrag fra overflate-

komponenter og ytre 

faktorer (f.eks. 

aktivering ved med 

UV-lys).

� Reaktive komponenter 

bundet til overflaten 

(f.eks. metaller)

� Overflate- ”coatings”

(aktive eller passive) 

og varierende 

løselighet i ulik 

matrix



(Nanowerk, http://www.nanowerk.com/)

Eksempler på nåværende og fremtidig bruk 
av nanoteknologi/nanopartikler



Nanoteknologi og mat - hovedkategorier

• Ingrediensene i mat bearbeides til å danne nanostrukturer

• Produserte nanopartikler eller innkapslede nanopartikler blir satt til mat:
– tilsetningsstoffer som påvirker smak, lukt og farge
– beskyttende komponenter 
– berikningsprodukter

• Nanoteknologi og nanomaterialer blir brukt til å forbedre og utvide 
funksjonen til matemballasje
– ”aktive” materialer - påvirker maten (f.eks.antibakteriell effekt av Ag, økt 

holdbarhet ved at oksygen fjernes) 
– ”intelligente” materialer - måler eller overvåker maten (f.eks. ved 

fluoriserende nanopartikler som reagerer på kjemikalier eller patogener)

• Sensorer basert på nanoteknologi til bruk i overvåking av mat ved lagring og 
transport

• Annen indirekte bruk som for eksempel utvikling av landbrukskjemikalier, 
pesticider og veterinærmedisin

EFSA, Draft Opinion of the Scientific Committee on the Risks Arising
from Nanoscience and Nanotechnologies on Food and Feed Safety, 
høringsutkast oktober 2008.
Chaudry et al., 2008, Application and implication of nanotechnologies
for the food sector. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo
Risk Assess. 2008 Mar;25(3):241-58. Review.



Opptak, distribusjon og utskillelse av 
nanopartikler

Environ Health Perspect. 2005 July; 113(7): 823–839. 



Twenty-Eight-Day Oral Toxicity, Genotoxicity, and Gender-Related Tissue
Distribution of Silver Nanoparticles in Sprague-Dawley Rats 

TABLE 5 Tissue content of silver 

 Silver (mg/g wet weight) 

Sex Testes Kidneys Liver Brain Lungs Stomach Blood 

 

 

Control 

M 0.1 ± 0.1 0.02 ± 0.01 0.02 ± 0.0 0.03 ± 0.0 0.04 ± 0.0 0.2 ± 0.1 0.01 ± 0.01 

F  0.02 ± 0.00 0.01 ± 0.0 0.02 ± 0.0 0.02 ± 0.0 0.2 ± 0.1 0.00 ± 0.00 

Low 

M 1.2 ± 0.4* 1.3 ± 0.6* 0.5 ± 0.3 0.3 ± 0.0** 0.2 ± 0.1 10.7 ± 8.8 0.18 ± 0.0** 

F  2.8 ± 0.9** 0.5 ± 0.3 0.2 ± 0.1** 0.1 ± 0.0* 6.9 ± 3.6 0.16 ± 0.0** 

Middle 

M 3.6 ± 0.6** 6.0 ± 2.4* 8.7 ± 3.7* 0.8 ± 0.1** 4.3 ± 0.9** 56 ± 25* 0.43 ± 0.1** 

F  16.8 ± 2.8** 9.6 ± 3.6* 0.6 ± 0.1** 6.1 ± 2.5* 37 ± 19 0.44 ± 0.1** 

High 

M 7.4 ± 1.7** 24 ± 11* 71 ± 56 2.0 ± 0.3** 17 ± 4* 228 ± 79* 0.80 ± 0.2** 

F  69 ± 22** 65 ± 32* 1.8 ± 0.3** 27 ± 8** 176 ± 44** 0.70 ± 0.3** 

 

Doser:
Lav: 30 mg/kg/dag
Middels: 100 mg/kg/dag
Høy 300 mg/kg/dag

Partikkelstørrelse:
52.7-70.9 nm (gj.sn. 60 nm) 

*Significant difference vs. control, p<.05;
**significant difference vs. control, p<.01.

Inhalation Toxicology, Volume 20,
Issue 6 April 2008 , pages 575 - 583



Viktige fysiske og kjemiske egenskaper 
ved nanopartikler

• Liten størrelse

• Stor overflate i forhold til volum

• Fysiske og kjemiske overflateegenskaper

• Form

• Løselighet

• Grad av hydrofobe/hydrofile egenskaper 

• Aggregering

• Antall

Flere av disse egenskaper varierer i forhold til hvordan miljøet rundt er!



Betydning av størrelse

400.0001.2*101810

40.0001.2*1015100

40001.2*10121000

Totalt overflateareal (cm2/g)Antall partikler/gPartikkel diameter (nm)

Nanomaterialer, risiko og regulering, 
Teknologirådet, Rapport 2008



Betydning av form

Partikler med fiber form 
ansees for mer skadelige 
enn partikler med f.eks. rund 
form

I forurensningssammenheng 
defineres partikler som fibre 
når forholdet lengde/diameter 
≥ 3

Asbest (x 4000)

Karbon nanorør (x 6000)

lengde

diameter

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



Carbon nanotubes introduced into
the abdominal cavity of mice show asbestos-like pathogenicity in a pilot study.

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

Granulomas



Antatt mekanisme

Partikler fjernes av makrofager, 
ingen betennelsesreaksjon etter 
24 timer eller 7 dager

Partikler fjernes ikke - ufullstendig 
(”frustrert”) fagocytose. Akutt (24 t) og 
kronisk (7 dager) betennelsesreaksjon

Lange asbestfibre Lange nanorørOppkveilete 
nanorør

Korte asbestfibre

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



Mål for eksponering?

Environ Health Perspect. 2005 July; 113(7): 823–839. 



Status på bruk av nanoteknologi

Mat
– Foreløpig markedsføres ikke mat som er produsert med 

nanoteknologi eller som inneholder produserte nanopartikler i 
EU-området (informasjon fra industrien *)

– Det er ingen tilsvarende oversikt over markedsføring og 
omsetning utenfor EU-området og på Internett

– Det er ikke sannsynlig at forbrukere eller dyr innen EU-området 
eksponeres for betydelige mengder produserte nanomaterialer
gjennom mat

– Det finnes ingen validerte metoder for å karakterisere, registrere 
eller analysere produsert nanomateriale i mat eller i ulike 
biologiske matrix

*EFSA, Draft Opinion of the Scientific Committee on the Risks Arising
from Nanoscience and Nanotechnologies on Food and Feed Safety, 
høringsutkast oktober 2008.
*2nd Annual Nanotechnology "Safety for Success" Dialogue Workshop, 
Brussels, Thursday, 2 & Friday, 3 October 2008



Matemballasje
– Risiko i forbindelse med nanomaterialer i matkontaktmaterialer 

ansees å være lav 

– Bruk av nanomaterialer i matkontaktmaterialer er mindre enn 
antatt

– Utvikling av forbedringer og nye funksjoner i matemballasje har 
teknisk sett vært vanskeligere enn antatt

– Eksisterende mat-simulanter er uegnet til å beregne migrasjon 
av nanomaterialer

– Eksponering for nanomaterialer fra matkontaktmaterialer er 
neglisjerbar

Status på bruk av nanoteknologi

ILSI Europe ”4th International Symposium on Food Packaging”, 
Praha, 19.-21. november 2008



Status på bruk av nanoteknologi

Kosmetikk
– Det er ukjent i hvilken utstrekning nanopartikler brukes i 

kosmetikk som er på markedet i dag, men mange produkter 
hevder å inneholde nanomaterialer

– Enkelte partikler, også i nanostørrelse, har vært brukt lenge (f. 
eks. TiO2 og ZnO i solkrem)

– Tidligere risikovurderinger er ikke gjort med spesiell vekt på
egenskaper til partikler i nanoområdet (SCCNFP 2003 og 
2000)

– Revurdering av TiO2 og ZnO er anbefalt, og det påpekes 
spesielt behov for å se på opptak av nanopartikler via sensibel 
og skadet hud (SCCP 2007)



Status på bruk av nanoteknologi

Landbruk
– Rester av nanomaterialer i landbrukskjemikalier eller 

veterinærprodukter er ikke sannsynlig

– Pesticider, gjødselprodukter eller veterinærmedisin i form av 
nanopartikler er ikke kommersielt tilgjengelig i EU

– Det er foreløpig ingen studier tilgjengelig der det er undersøkt om 
nanomateriale i fôr kan overføres til mat og medføre human 
eksponering



• Det er stor mangel på kunnskap  om nanomaterialers fysiske og 
kjemiske egenskaper og hvordan de ulike variantene kan endre 
karakter etter opptak (løse seg opp, aggregere og lignende)

• Det er foreløpig ikke etablert validerte metoder for å analysere 
innhold av nanomateriale i ulike matrix

• Spesielle egenskaper ved partikler i nanoområdet (liten 
størrelse/stor overflate, reaktivitet og mulighet for å bevege seg 
rundt i kroppen) påvirker sannsynligvis risiko

• Det er uklart hvilket eller hvilke mål for eksponering som er fornuftig 
å bruke

• Det er stor mangel på dose-respons studier

Oppsummering



Risikovurdering

• Hovedoppfatningen foreløpig er at eksisterende metodikk for 
risikovurdering kan anvendes, men at vurderingene må gjøres sak 
for sak

• EFSA er i gang med utarbeidelse av guideline for vurdering av 
aktive og intelligente materialer og produkter i kontakt med mat

• EFSA har fått til behandling sin første søknad om godkjenning av 
spesifikk nanopartikkel til bruk i matemballasje



Hva med merking?

”The Nanohazard Symbol Competition”



Functional food
Schematic views of nanoparticulate delivery systems: (A) microemulsion (micelle), (B) 

liposome, (C) nanoemulsion, and (D) biopolymeric nanoparticle (with shell core structure)

Nanotechnology i n N u t r a c e u t i c a l s a n d F u 

n c t i o n a l F o o d s, 03.06 • www.ift.org

The Problem: Fortification of low fat dairy products with Vitamin D is nearly

impossible because it is not soluble in water.

The Solution: NutraLease Ltd. has formulated a Fortifying Nano-Vehicle

(FNV) that contains vitamin D and enables its fortification into any reduced fat 

dairy products. Consuming these fortified products ensures absorbing a known

fraction of the Adequate Intake of vitamin D. 

http://www.nutralease.com/products.asp

Vitamin D

A



Functional food

Aquanova® Novasol®
• Company: Aquanova® GmbH

• The product micelle is stable with respect to pH and temperature and has a diameter of
approximately 30 nm. Here, where microemulsions and liposomes prove to be problematical and 
unsuitable, the product micelle represents the optimum solution in the fields of foodstuffs
(functional food), cosmetics, pharmaceuticals and biotechnology (nutritional solutions for 
cell and bacterial cultures). The 100% watersoluble micelle can be integrated directly and 
independently of recipe characteristics into final products in the quoted fields.

http://www.nanotechproject.org/inventories/

Canola Active Oil
• Company: Shemen Industries

• “This technology is called NSSL (Nano-sized self assembled structured
liquids), which is a development of minute compressed micelles, 
which are called nanodrops. - - - - - - - - - - . The minute micelles
carry the phytosterols to the large micelles that the body produces
from the bile acid, where they compete with cholesterol for entry
into the micelle.  - - - - - - - - -.



Matemballasje

• FresherLonger™ Plastic Storage Bags
• Company: Sharper Image®

• What They Say
• “Re-sealable zip-top food storage bags are

infused silver nano-particles to reduce the
growth of bacteria, mold and fungus.”

• “The perfect complement to FresherLonger™
containers, our new FresherLonger™ plastic
storage bags are infused with silver nanoparticles
to help keep food from spoiling so fast by 
retarding the growth of bacteria, mold and 
fungus.”

• “FresherLonger bags are transparent with the
signature gold tint of silver nanoparticles.”

http://www.nanotechproject.org/inventories/consum
er/browse/products/5259/



Matemballasje

Silver Nano Baby Milk Bottle

• Company: Baby Dream® Co., Ltd.

• What They Say

• “Through silver nano poly system 99.9% of germs are
prevented and it maintains anti-bacteria, deodorizing function
as well as freshness.”

http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/sear
ch/?keywords=silver&company=0&country_origin=0&categ
ories=0&subcategories=0&created=&modified=&search=1



Kosmetikk
Diorskin Forever - Extreme Wear Flawless Makeup FPS 25
Company: Dior®

What They Say
“Inspired by nano-technologies, Diorskin Forever takes smoothing, comfort and 

wear to the extreme for stay-true beauty, even in the most unfriendly 
environments. A Dior innovation, its unique formula includes: -Nano-
Stretch Networks, an invisible, micro-airy nano-network for a perfect 
complexion; -Hydra-Gel System, a new-generation moisturization regulator 
for optimal comfort, hour after hour.”

What Others Say
“Extreme wear for extreme beauty. This luxurious foundation stays flawlessly 

smooth and looks naturally perfect in any environment. With two unique 
innovations: an exclusive nano-stretch network inspired by nano-
textile technology to insure makeup will fit like a second skin and a unique 
hydra-gel moisture-stabilizing system, Dior takes smoothing, wear, and 
comfort to the ultimate extreme of beauty. Non-transfer and waterproof.”



Kosmetikk



Medisin

Hormone therapy
• Estrasorb™
• Novavax, Inc. (USA)
• Topical lotion that contains estrogen “approved for the treatment of moderate to severe vasomotor symptoms (hot 

flashes) associated with menopause.”
• “Product utilizes Novavax’s patented and proprietary micellar nanoparticle drug-delivery platform. This 

technology involves the application of a cosmetic like, moisturizing emulsion to deliver a therapeutic dose of 17β
estradiol into the bloodstream when applied to the skin.”

• Approved by the FDA in October 2003 

Cancer
• Doxil®
• ALZA Corporation (USA)
• Anti-cancer drug for the treatment of refractory ovarian cancer and AIDS-related Kaposi’s sarcoma”
• “First marketed product to incorporate STEALTH® technology”
• “STEALTH® technology is composed of lipid nanoparticles that incorporate a polyethylene glycol (PEG) 

coating. This coating helps evade the potential impact of the immune system and enables STEALTH® technology
to provide the precise delivery of drugs to disease-specific areas of the body.”

• Approved by the FDA in February 2005 

http://www.nanotechproject.org/inventories/medicine/apps/


