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La llum és a la base de moltes tecnologies

actuals, com les plaques solars per produir

energia neta, les fibres òptiques per

transportar informació d’una banda a l’altra del

planeta, o els làsers, que tenen aplicacions

variades, des de la indústria fins al camp de la

salut.

Objectes petits amb grans

objectius
Quan combinem les nanopartícules

amb la llum, podem crear eines per

combatre el càncer, una de les

principals causes de mort als països

desenvolupats.

Llum i matèria, 
aplicacions biomèdiques
contra el càncer

La llum, una eina útil i versàtil
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Nanomedicina

La mida importa

La tecnologia actual ens permet crear i manipular objectes a l’escala dels nanòmetres

(aproximadament una mil·lèsima part del diàmetre del teu cabell). Grups de recerca d’arreu del

món estudien la manera de fer servir la nanotecnologia per millorar la salut de les persones.

Research Group Plamon Nano-Optics



Llum i nanotecnologia contra el càncer

L’or és un material molt interessant per la

nanomedicina:

• Biocompatible: no té efectes nocius per als

teixits.

• Ressonàncies plasmòniques: absorbeix

molt eficientment algunes longituds d’ona

(colors) de la llum.

Fototeràpia plasmònica

Estudiem com és possible combatre el càncer il·luminant nanopartícules

d’or amb un làser.

Hem de tractar la superfície de les

nanopartícules amb un recobriment especial

perquè s'enganxin només a les cèl·lules

canceroses.

Model in vivo Administració de nanopartícules

Orthoxenograft®

Teràpia fototèrmica

Llum làser

Resultats

Reducció del 

creixement del 

tumor

Utilitzem ratolins com a models in vivo del 

tipus de càncer que volem tractar.

Injectem les nanopartícules d’or a la sang 

del ratolí: gràcies al recobriment, les 

nanopartícules es concentren 

preferentment on és el tumor.

Il·luminem el tumor amb llum làser: les 

nanopartícules s’escalfen molt 

eficientment. La pujada de 

temperatura indueix la mort de les 

cèl·lules canceroses.



Canviant la dosis de 
nanopartícules i la 
intensitat del tractament 
podem adaptar la 
teràpia per a cada tumor 
en particular

Teràpia fototèrmica de càncer

Les propietats de la llum aplicades a la nanotecnologia ens permeten desenvolupar una teràpia

de càncer amb característiques molt interessants:

Llum i matèria a la nanoescala

2016 - 2019

La teràpia té efecte 
només on s’aplica el 
làser

Localitzada

La temperatura puja 
només a la zona on hi 
ha les nanopartícules 
(és a dir, al tumor), 
evitant efectes negatius 
per les cèl·lules sanes

Controlada

Gràcies al seu 
recobriment específic, 
les nanopartícules es 
concentren només a les 
cèl·lules canceroses

Específica Adaptable

L’equip del grup de Nano-òptica Plasmònica de

l’ICFO estudia què passa quan fem interactuar

llum i nanopartícules per respondre a preguntes

científiques fonamentals i per desenvolupar

noves sorprenents aplicacions, especialment al

camp de la nanomedicina.

Exemples d’altres línies de recerca del grup

de Nano-òptica Plasmònica de l’ICFO: lab-

on-a-chip per detectar molècules en poques

gotes de sang (a dalt); pinces òptiques per

atrapar nano-partícules (esquerra) per

desenvolupar sensors ultrasensibles i

entendre millor els límits de la física quàntica.
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