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Strona główna › Nowe technologie

Ważny przełom w nanochirurgii i walce z
rakiem
Naukowcy z Politechniki Montrealskiej osiągnęli sukces w zmianie materiału genetycznego komórek
rakowych używając kompletnie nowej metody transfekcji. Ten ważny przełom w nanochirurgii
otwiera drzwi do nowych medycznych zastosowań m.in. leczenia raka.
W tej unikalnej metodzie, która została rozwinięta przez profesora Michela Meunier i jego grupę,
stosuje się laser femtosekundowy razem ze złotymi nanocząstkami. Osadzane na komórkach, ów
nanocząstki koncentrują energię lasera i umożliwiają wykonanie operacji w nanoskali

w ekstremalnie dokładny i nieinwazyjny sposób. Technika ta pozwala zmienić wyrażenie genów
w komórkach rakowych i może zostać użyta, aby spowolnić ich przemieszczanie się i zapobiec
tworzeniu się metastaz. Stanowi ona obiecującą alternatywę dla tradycyjnych metod transfekcji
komórek, takich jak lipofekcja. Eksperyment, przeprowadzony na komórkach czerniaka złośliwego
w laboratoriach w Montrealu, pokazał 70% skuteczności wnikania w komórki, jak również trzy razy
większą wydajność transfekcji niż zabieg lipofekcji. Ponadto - w odróżnieniu od tradycyjnego zabiegu,
który niszczy fizyczną całość komórek – nowa metoda zapewnia żywotność komórek z toksycznością
mniejszą niż 1%.
Wyniki badania zostały opublikowane w prestiżowym magazynie. Ten ważny naukowy przełom może
prowadzić do rozwoju obiecujących zastosowań, wliczając nowe terapeutyczne podejścia w onkologii,
neurologii i kardiologii. Grupa profesora Meuniera pracuje we współpracy z naukowcami
z Instytutem Medycyny w McGill University Health Centre.
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