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Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i 
mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na 

komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych.



I. synteza mikrorozmiarowych materiałów –tzw. 
mikrorobotów, które będą kontrolowane (translokowane, 
aktywowane i używane jako czujniki) wiązką laserową. 

Narzędzia te pozwolą za pomocą światła generować ciepło, 
mierzyć temperaturę oraz kwasowość, a także a śledzić proces 
programowanej śmierci komórki „in vitro”. 

II. opracowanie szczypiec optycznych, które pozwolą 
wybiórczo chwytać mikrorozmiarowe obiekty, w tym komórki, 
wielokomórkowe sferoidy lub mikroroboty. 

Unikalna konstrukcja tego przyrządu umożliwi indukcję 
optycznego grzania oraz zdalny i bezdotykowy odczyt 
temperatury oraz pH. 

III. badanie w czasie rzeczywistym wpływu 
zlokalizowanej stymulacji cieplnej na komórki 
prawidłowe oraz patologiczne  w układach pojedyncza 
komórka oraz wielokomórkowa hodowla sferoidów. 
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Wykorzystanie innowacyjnej terapii 
fotodynamicznej z użyciem pochodnych 
glukozy w leczeniu nowotworów litych, 

hematologicznych oraz chorób 
autoimmunologicznych

Dr n. med. Marta Woźniak, mgr Sebastian Makuch



Cele projektu:

I. Opracowanie innowacyjnych koniugatów glukozy o pożądanych właściwościach
chemicznych i biologicznych- innowacja na poziomie metod syntezy i struktury
związku; rozwiązania przewidziane w części chemicznej projektu nie zostały
dotąd zastosowane w żadnym ośrodku naukowym.

II. Weryfikacja hipotezy, iż koniugacja fotouczulaczy, chemioterapeutyków lub
związków naturalnych z glukozą pozwoli na wywołanie silnego i wysoce
selektywnego działania przeciwnowotworowego.

III. W oparciu o wyniki badań biologicznych (w tym molekularnych) ocena
skuteczności koniugatów oraz opracowanie założeń innowacyjnej terapii
bazującej na pochodnych glukozy i ich celowanej podaży z wykorzystaniem
reakcji fotochemicznej.
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Badania in vitro i in vivo 

- Wizualizacja związków fotouczulających oraz 
znakowanych barwnikiem fluorescencyjnym

- Oszacowanie aktywności przeciwnowotworowej i 
przeciwzapalnej

- Ocena działania przeciw przerzutowego
- Ocena angiogenezy nowotworowej

- Ekspresja białek i genów w tkance nowotworowej 
i modelach chorób autoimmunologicznych



Schemat doświadczeń
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Analiza skuteczności immunoterapii glejaka z
wykorzystaniem limfocytów T gamma-delta



Zadania Zakładu Patomorfologii jako partnera projektu:

 Histopatologiczna analiza poziomu infiltracji i dystrybucji komórek układu 
immunologicznego (neutrofile, makrofagi, subpopulacje limfocytów T z naciskiem na 
Tγδ), białek ligandów aktywacji NKG2D aktywujących limfocyty Tγδ w materiale z 
guzów mózgu pacjentów oraz po ich podaniu do mysiego humanizowanego modelu 
NSG-SGM3.
 Analiza poziomu mikrounaczynienia z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej dla 

wybranych markerów komórek śródbłonków naczyniowych oraz komórek 
perywaskularnych w materiale pacjentów oraz eksperymentalnym.
 Profilowanie molekularne sygnatury guzów pacjentów oraz myszy doświadczalnych:
- wykorzystanie techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)
- analizy ekspresji genów z wykorzystaniem technik sekwencjonowania (NGS) 
- analizy ekspresji białek z wykorzystaniem technik proteomicznych



NOWE METODY MODYFIKACJI TERAPII 
FOTODYNAMICZNEJ z MIEJSCOWYM 

ZASTOSOWANIEM KWASU 
AMINOLEWULINOWEGO w LECZENIU 

WYBRANYCH SCHORZEŃ 
DERMATOLOGICZNYCH

dr hab. n med. Beata Joanna Osiecka
Pracownia Terapii Fotodynamicznej

Katedra Patomorfologii



CELE  NAUKOWE REALIZOWANE W RAMACH 
BADAŃ ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE PRZEZ 

WYKAZANIE
Połączenie ALA PDT z miejscowym immunomodulatorem -
imikwimodem, zwiększa skuteczność  antynowotworową terapii, 
w leczeniu nawrotowego raka podstawnokomórkowego (BCC) skóry

Zastosowanie ALA PDT jest skuteczne w leczeniu i zapobieganiu
uporczywym  nawrotom infekcji wirusem  opryszczki zwykłej (HSV)

Zastosowanie zielonego światła w  ALA PDT w leczeniu objawowym 
świądu , w liszaju twardzinowym sromu (LS) , jest skuteczne i bardzo  
dobrze tolerowane - bez wywoływania bólu podczas naświetlania  

Zastosowanie zielonego światła w ALA PDT - w leczeniu ognisk 
rogowacenia słonecznego (AK) na głowie - jest tako samo 
skuteczne jak ALA PDT z użyciem światła czerwonego, a jednocześnie 
lepiej  tolerowane - bez wywoływania dyskomfortu bólowego
podczas naświetlania



WNIOSKI
 Przedstawione  prace dokumentują potencjał  ALA PDT, wykraczający 

poza schematyczne postrzeganie jej  głównie jako terapii  
przeciwnowotworowej.

 PDT jest metodą  unikatową , wykazującą skuteczność również na 
obszarze schorzeń nienowotworowych ,  w tym o charakterze 
zapalnym i przeciwwirusowym

 Wykazanie  przydatności terapii fotodynamicznej jako metody 
nieinwazyjnej, skutecznej i bezpiecznej tam, gdzie stosowane w 
lecznictwie dermatologicznym  metody  standardowe  zawodzą,  lub 
są mało skuteczne  

 Wprowadzenie  innowacyjnych  rozwiązań w sferze dotyczącej 
metodyki PDT - parametrów światła, cyklów naświetlań, zamiany 
światła czerwonego  na zielone - znacząco wpływa na poprawę 
akceptacji metody przez pacjentów.

 Novum o fundamentalnym znaczeniu jest zaprezentowanie skutecznej 
terapii fotodynamicznej bez bólu, który stanowi główny objaw uboczny 
i największe ograniczenie PDT.
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