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Biopsja optyczna do oceny guzów

Wyniki biopsji potwierdzające
obecność komórek nowotworowych
w obszarze marginesu chirurgicznego
wskazują na prawdopodobieństwo
dalszego występowania komórek
nowotworowych w organizmie.
W ramach finansowanego ze środków
UE projektu IMAGINE opracowano
unikalną technologię „biopsji
optycznej” tkanek umożliwiającą ocenę
marginesu chirurgicznego guzów.

Stwierdzenie obecności tkanek nowotworowych w obszarze marginesu chirurgicznego oznacza
zwiększone ryzyko progresji i zmniejszenie stopnia przeżywalności bez nawrotów choroby. Jednak
uzyskanie marginesów wolnych od zmian nowotworowych może być bardzo trudne podczas operacji.
Wczesna identyfikacja i odpowiednia interwencja chirurgiczna to kluczowe środki stosowane w celu
zmniejszenia wskaźników śmiertelności związanej z rakiem oraz kosztów ponoszonych przez
społeczeństwo. Brak możliwości wizualizacji nacieków nowotworowych w obszarach marginesów
stanowi poważne wyzwanie w wielu dziedzinach onkologii. Obecnie granice bada się w wyciętym
guzie. Pierwszy etap jest wykonywany podczas operacji, a drugi po zabiegu. Takie podejście jest
pracochłonne i wiąże się z ryzykiem pozostawienia tkanki nowotworowej in situ lub nawet
rozprzestrzenienia się choroby.
Radykalna, nowa technologia obrazowania w chirurgii onkologicznej
Zespół projektu IMAGINE (Widefield Raman imaging probe for intraoperative margin assessment of
cancers) opracował technologię platformową, którą można wykorzystać do śródoperacyjnej oceny
marginesu zmian nowotworowych. „Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy pierwszy prototyp
szerokopolowego aparatu ramanowskiego, za pomocą którego możemy obrazować fantomy
(konstrukty tkankowe naśladujące właściwości optyczne tkanek) oraz ludzkie komórki i tkanki”,
podsumowuje stypendysta programu Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) i kierownik zespołu
badawczego, dr Mads Bergholt.
Spektroskopia ramanowska jest unikalną bezznacznikową techniką optyczną, opartą na
nieelastycznym rozpraszaniu światła, która umożliwia „optyczną biopsję” tkanki na poziomie
molekularnym. Ten nowy rodzaj obrazowania może zwiększyć selektywność i precyzję identyfikacji
komórek nowotworowych. „Mogłoby to potencjalnie poprawić rezultaty leczenia chirurgicznego,
a także zmniejszyć wydatki na opiekę zdrowotną i obciążenie na poziomie pacjenta”, wyjaśnia
dr Bergholt.
Rozpowszechnianie informacji na temat właściwości optycznych tkanek
Goszczona przez zespół prof. Molly Stevens na uczelni Imperial College London (ICL) wielonarodowa
i wielokulturowa grupa specjalistów w różnych dziedzinach była świadkiem udanej analizy komórek
i tkanek nowotworowych pobranych od świń i myszy. „Program stypendialny (MSCA) przyczynił się
bezpośrednio do powstania konkretnych rezultatów w postaci prezentacji konferencyjnych

i publikacji w takich czasopismach, jak: Nature Communications, Science Advances, ACS Central
Science oraz Nature Partner Journals Regenerative Medicine”, cytuje dr Bergholt.
„Kończymy także publikację dotyczącą moich badań nad właściwościami optycznymi tkanek
i modelowaniem transportu fotonów w tkankach metodą Monte Carlo”, kontynuuje. W oparciu
o wyniki uzyskane od zespołu dr Stevens Bergholt przeprowadził kilka seminariów na różnych
uczelniach, w tym na uniwersytetach University of Southern Denmark, Sheffield University i King's
College London. „Dodatkowo zaprezentowałem swoje badania na największej konferencji
biofotonicznej (SPIE Photonic West 2017), która przyciągnęła ponad 10 000 naukowców”,
podsumowuje dr Bergholt.
Pokonane wyzwania i zrealizowane cele
Do ukończenia wstępnego projektu optycznego prototypu aparatu ramanowskiego konieczna była
optymalizacja. Zespół projektu IMAGINE zapewnił kliniczną żywotność poprzez zastosowanie
nowego podejścia optycznego do obrazowania, które zapewnia bardziej wydajne laserowe
oświetlenie tkanki.
Program MSCA poczynił znaczne postępy, ponieważ projekt platformy do obrazowania
ramanowskiego zyskał nowy wgląd w propagację fotonów w fantomach tkankowych, naśladujących
właściwości optyczne tkanek i komórek nowotworowych. Program stypendialny utorował drogę do
dalszej eksploracji metod opartych na spektroskopii ramanowskiej w wykrywaniu i diagnozowaniu
nowotworów.
Spektroskopia ramanowska stanowi nowe podejście biomolekularne do badania nowotworów in vivo.
Podsumowując przyszły wpływ badań prowadzonych w ramach projektu IMAGINE, dr Bergholt
stwierdza: „naszym ostatecznym celem jest przełożenie tej technologii na rozwiązanie do stosowania
przy łóżku pacjenta”.
Stypendium King’s Prize
„Jestem stypendystą programu King’s Prize na uniwersytecie King’s College London od lipca 2018 r.
Podczas współpracy z zespołem prof. Stevens zdobyłem bezcenne umiejętności w zakresie
budowania konstruktów tkanek oraz zyskałem specjalistyczną wiedzę na temat badań biologicznych
od kolegów biologów”, komentuje dr Bergholt, wspominając czas prowadzenia badań. Oprócz
niekwestionowanego sukcesu projektu IMAGINE, program stypendialny MSCA umożliwił
dr. Bergholtowi szkolenie doktorantów. Ten zestaw umiejętności będzie bardzo użyteczny, gdy
opracuje on swój własny niezależny program badawczy.
Źródło: www.cordis.europa.eu
http://laboratoria.net/aktualnosci/28664.html
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Świąteczne zakupy ze sztuczną inteligencją
Sztuczna inteligencja, która śledzi zachowanie internautów i przewiduje trendy świąteczne, może
być pomocna w wyborze prezentów.
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Fińskie owoce leśne naturalną bronią na
superbakterie
Maliny moroszki czy jeżyny arktyczne to skarby fińskiej przyrody, które skutecznie radzą sobie m. in.
z zakażeniami.
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Przez sztuczne oświetlenie starsze osoby nie
mogą spać
W rejonach cechujących się dużym natężeniem sztucznego światła seniorzy zażywają więcej leków
nasennych.
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Tereny zielone w miejscu zamieszkania
zmniejsza ryzyko choroby serca
Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie terenów zielonych, mają niższe ryzyko choroby serca i udaru
mózgu.
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Dziś rząd zajmie się ustawą o powołaniu
Agencji Badań Medycznych
W porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów znalazł się przygotowany przez
Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy.
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Co drugi Polak ma zbyt wysoki poziom
cholesterolu
Prawie 19 mln Polaków, czyli co drugi rodak ma podwyższony poziom cholesterolu, a leczy się
jedynie 7-8 mln osób.

07-12-2018

Mamy 30 lat na zatrzymanie ocieplenia
Powinniśmy zredukować emisję dwutlenku a w ciągu najbliższych 15 lat obniżyć ją o połowę - w
przeciwnym wypadku grozi nam wyginięcie - p.owiedział PAP fizyk atmosfery prof....
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Czułe termometry usmażą raka?
Aby zabić komórkę nowotworową ciepłem, potrzebne są wyjątkowo czułe maleńkie grzałki, a
zarazem nanotermometry.
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