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Wszędobylskie nanocząstki
- Nanocząstki z zamkniętymi w ich wnętrzu lekami oraz genami dają potencjalną szansę na
ukierunkowane, bezpośrednie dostarczenie substancji leczniczej do chorych tkanek, między innymi
poprzez komórki nabłonkowe przykryte stosunkowo szczelną, ochronną warstwą śluzu. Warstwa ta śluz - stanowi wąskie gardło wielu farmakoterapii - mówi prof. Justin Hanes z Johns Hopkins
University (USA).

Dotąd naukowcy uważali, że ze względu na strukturę śluzu, tylko cząstki o wielkości poniżej 200
nanometrów (nanometr to miliardowa część metra) mogą swobodnie przenikać przez ochronną,
śluzową warstwę. Badania przeprowadzone przez zespół naukowców amerykańskich z Johns Hopkins
University oraz Johns Hopkins University School of Medicine, którego prace koordynowane były
przez prof. J. Hanesa, wykazały, że polimerowe nanocząstki o zmodyfikowanej glikolem
polietylenowym (PEG) powierzchni mogą równie swobodnie, a nawet lepiej niż mniejsze, nie
modyfikowane drobiny, przenikać przez warstwę śluzu.
Naukowcy porównywali szybkość rozprzestrzeniania się polimerowych nanocząstek o różnej średnicy
(100, 200, 500 nm) oraz różnej budowie powierzchni zewnętrznej (modyfikowane i niemodyfikowane
glikolem polietylenowym) w wodzie oraz ludzkim śluzie.
Okazało się, iż zmodyfikowane nanocząstki o średnicy 200 oraz 500 nanometrów (idealnie nadające
się do transportowania leków) tylko około sześciokrotnie wolniej rozprzestrzeniały się w zawiesinie
śluzu niż w czystej wodzie. Drobiny o podobnej wielkości, lecz pozbawione cienkiej powierzchniowej
warstwy utworzonej z glikolu polietylenowego, w tych samych warunkach rozprzestrzeniały się
czterdzieści tysięcy razy wolniej!
Co ciekawe, mniejsze modyfikowane PEG nanocząstki o średnicy 100 nm, które powinny szybciej
przenikać przez struktury śluzu, były kilkadziesiąt razy wolniejsze od dwukrotnie większych,
utworzonych z tego samego materiału nanocząstek.
"Wyniki naszych badań wskazują, pomimo utrwalonych wcześniej opinii, że stosunkowo duże
nanocząstki, o ile są odpowiednio przygotowane, mogą z łatwością penetrować tkanki, przenikając
przez ochronne warstwy śluzu, dzięki czemu można je wykorzystać jako nowoczesne
nanotransportery leków" - konkluduje profesor Justin Hanes z Johns Hopkins University.
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,
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Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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