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Komórki rozpoznają 'wielkość' nanocząstek
Naukowcy z University of Toronto, których prace koordynował prof. Warren C. W. Chan,
przeprowadzili badania, które miały na celu określenie sposobu interakcji nanocząstek metali (złota
i srebra) z komórkami, gdzie czynnikiem zmiennym była wielkość zastosowanych w analizach
nanocząstek, czyli drobinek o wielkości miliardowych części metra.

Przebadano nanocząstki o średnicy od 2 do 100 nanometrów, do powierzchni których w pierwszym
etapie dołączono związek chemiczny Herceptin (stosowany jako lekarstwo w terapii
antynowotworowej), który wiąże się z licznymi receptorami ErbB2 na powierzchni komórki rakowej.
Istnieje zależność liniowa pomiędzy średnicą nanocząstek, a jej powierzchnią i ilością cząsteczek
Herceptinu, jaki może zostać związany z powierzchnią drobinek złota lub srebra - im większa
nanocząstka, tym większa powierzchnia, do której może przyłączyć się inny związek chemiczny.
Tak przygotowane nanocząstki o różnej wielkości utrzymywano w kontakcie z komórkami ludzkiego
nowotworu piersi (SK-BR-3) w temperaturze 4 oraz 37 stopni Celsjusza. Podczas hodowli
w obniżonej temperaturze, naukowcy zaobserwowali minimalne wnikanie nanocząstek do wnętrza
komórek, za co odpowiedzialne były procesy biologiczne niezwiązane z receptorami znajdującymi się
na powierzchni błony komórkowej.
Inaczej, gdy hodowla prowadzona była w temperaturze optymalnej do funkcjonowania komórek (37
stopni Celsjusza) - teraz ilość nanocząstek wnikających do wnętrza komórki jest bardzo duża, za co
z całą pewnością odpowiedzialna była reakcja receptorów komórkowych z Herceptinem związanym
z drobinkami złota lub srebra.
Podczas analiz okazało się, iż w zależności od wielkości nanocząstek (i co za tym idzie ilości
cząsteczek Herceptinu na ich powierzchni) zmienia się liczba wnikających drobinek do środka
komórki oraz zmniejsza się liczba receptorów ErbB2 na zewnętrznej błonie komórkowej komórek
nowotworowych. Fakt, ten związany jest z łączeniem się receptorów z nanocząstkami złota poprzez
Herceptin, a następnie "wessanie" takiego kompleksu do wnętrza komórki rakowej.
Ilość dostępnych receptorów ErbB2 po hodowli komórek nowotworowych z nanocząstkami
o średnicy 40-50 nanometrów zmniejsza się o 40 procent, co nie było obserwowane w przypadku
drobinek o większej, jak i mniejszej średnicy.
Taka zmiana struktury komórki powoduje zmianę jej sposobu funkcjonowania i uruchomienie
szlaków metabolicznych, które w konsekwencji prowadzą do śmierci komórki.
Według naukowców, dokonane okrycie wskazuje jednoznacznie, że układy zawierające nanocząstki
nie tylko pasywnie wpływają na funkcjonowanie żywej komórki (poprzez obecność samych
nanocząstek w jej wnętrzu), ale również mogą aktywnie modyfikować metabolizm komórkowy, co
w przyszłości może znaleźć zastosowania w nowoczesnych metodach terapeutycznych.
PAP / Onet.pl
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.
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Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.
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Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.
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EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.
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Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.
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"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.
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Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.
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W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
Informacje dnia: W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19 Europejski Zielony Ład może zwiększyć emisję CO2 w innych państwach EMA
opublikowała uzupełniony raport o szczepionce firmy Moderna Nie ma górnej granicy ćwiczeń
"Czeski szczep" koronawirusa jest dość popularny W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Kolejna jednodawkowa szczepionka przeciwko COVID-19 Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach EMA opublikowała uzupełniony raport o szczepionce firmy Moderna
Nie ma górnej granicy ćwiczeń "Czeski szczep" koronawirusa jest dość popularny W Polsce wzrost
obszarów zurbanizowanych Kolejna jednodawkowa szczepionka przeciwko COVID-19 Europejski
Zielony Ład może zwiększyć emisję CO2 w innych państwach EMA opublikowała uzupełniony raport
o szczepionce firmy Moderna Nie ma górnej granicy ćwiczeń "Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny

Partnerzy

