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Se întrevede…lentila optică cu cristale lichide
C

ristalele lichide, acest material neobişnuit în acelaşi
timp lichid şi cristalin, vor putea corecta şi vederea!
Cercetătorii universităţilor din Leeds şi Manchester, care
lucrează la aceasta de cinci ani, au publicat recent primele lor rezultate. „Cristalele lichide sunt mici molecule în formă
de bastonaş ale căror proprietăţi optice
variază în funcţie de orientare”, explică
Devesh Mistry, care conduce cercetările.
„Aplicându-le un câmp electric, ele pot fi
reorientate, le poate fi schimbat indicele
de refracţie şi prin urmare puterea optică a
materialului…ceea ce echivalează cu a-ţi
potrivi ochelarii.”
Devesh Mistry a lucrat în colaborare cu
Eurolens Reasearch la University of Man-
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chester şi cu UltraVision CLPL, un producător specializat de
lentile de contact, condus de doi foşti absolvenţi ai University
of Leeds. Cercetarea se bazează pe studii anterioare realizate de aceiaşi colaboratori care au conceput un prototip de lentilă de contact cu
focalizare controlată electric folosind cristale lichide.
Împreună cu echipa lui, Devesh Mistry
a pus la punct o lentilă din cristale lichide
care, dacă este activată de o mică baterie, corectează presbitia. Ei dezvoltă, de
asemenea, un implant care s-ar putea activa de la mişcarea ochiului.
„Scopul nostru, în ce priveşte implantul,
este să evităm a recurge la o electronică
complexă”, precizează cercetătorul. (S.R.)
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Microscop portabil puternic,
pentru identificarea celulelor
canceroase în timpul operaţiei

Ioana OLTEANU

C

hirurgii angajaţi în eliminarea
unei tumori cerebrale maligne
nu vor să lase material canceros
în urmă. De asemenea, ei încearcă
să protejeze materia sănătoasă a
creierului și să reducă la minimum
prejudiciile neurologice.
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într-un mod nou de a oferi imagini de
înaltă calitate, la viteze mai mari decât
dispozitivele existente. Cercetătorii se
aşteaptă să înceapă testarea acestuia
ca un instrument de screening al cancerului, în situații clinice, anul viitor.
Din echipa de la UW, alături de profesorul Jonathan Liu, la alinierea microscopului portabil pentru detectarea cance-
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Odată ce medicii deschid craniul unui
pacient, nu este timp pentru a trimite
mostre de țesut la un laborator de patologie – caz în care acestea sunt, de obicei, congelate, feliate, colorate, montate
pe lamele și cercetate sub un microscop
voluminos – ca să se facă distincția definitivă între celulele canceroase şi cele
normale ale creierului.
Dar un microscop portabil, miniatural,
ca acela dezvoltat de inginerii mecanici
de la University of Washington (UW) ar
putea permite chirurgilor să „vadă” la
nivel celular, în sala de operație, și să
determine unde să oprească tăierea în
materia cerebrală.
Noua tehnologie, dezvoltată în colaborare cu Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Stanford University şi Barrow
Neurological Institute, este prezentată
într-o lucrare publicată în ianuarie
în revista Biomedical Optics Express.
„Chirurgii nu au o cale foarte bună de a
afla când trebuie să termine decuparea
unei tumori”, a declarat profesorul de
inginerie mecanică Jonathan Liu, de la
University of Washington, autorul coordonator al studiului. „Se folosesc de
simțul vederii lor, de cel tactil, de imagini
preoperatorii ale creierului pacientului
– și, adesea, sunt destul de subiectivi.
Posibilitatea de a mări câmpul de observaţie și a vedea la nivel celular în
timpul intervenției chirurgicale i-ar ajuta
cu adevărat să diferențieze cu acuratețe
între tumoră şi ţesuturile normale şi să
îmbunătăţească rezultatele pacientului”.
Microscopul portabil, aproximativ de
mărimea unui stilou, combină tehnologii

rului la pacienți, lucrează şi doctoranzii
în inginerie mecanică Ye Chen, Linpeng
„Peter” Wei, Chengbo Yin şi Dennis
Wise, de la University of Washington.
De exemplu, medicii stomatologi care
găsesc o leziune cu aspect suspect în
gura unui pacient, taie, de multe ori, o
probă și o trimit la un laborator spre a i se
face biopsie pentru cancerul oral. În cele
mai multe cazuri, rezultatul este: benign.
Acest proces supune pacienţii la
o procedură invazivă și suprasolicită
laboratoarele de patologie. Un microscop în miniatură, cu rezoluție suficient de mare pentru a detecta schimbările la nivel celular, ar putea fi utilizat în
clinici stomatologice sau dermatologice
pentru a evalua mai bine care leziuni
sau alunițe sunt normale și care dintre
ele trebuie să fie supuse la biopsie.
„Tehnologiile de microscopie dezvoltate în ultimele zeci de ani sunt costisitoare și încă destul de mari, aproximativ
de mărimea unui uscător de păr sau a
unui aparat dentar cu raze X”, a precizat
Milind Rajadhyaksha, membru al serviciului de dermatologie de la Memorial
Sloan Kettering Cancer Center din New
York. „Deci, există nevoia de a crea microscoape mult mai miniaturizate.”
Construirea unor microscoape de
mai mici dimensiuni presupune, de obicei, sacrificarea unui aspect al calității
imaginii sau al performanței, cum ar fi
rezoluția, câmpul de observaţie, profunzimea – spre deosebire de imagistica
de procesare rapidă.

(continuare în pagina 22 >>)
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O nouă tehnică îmbunătăţeşte
imaginile microscopiei digitale

Sorina RADU

C

ercetătorii de la California
NanoSystems Institute, UCLA,
au creat o nouă tehnică în măsură
să îmbunătățească imaginile microscopiei digitale.
Dezvoltarea este semnificativă,
deoarece imaginile digitale au condus
la multe progrese în microscopie, dar
imaginile microscopice digitale rezultate sunt, uneori, neclare, pixelate.
Noua tehnică se numește pixel de
super-rezoluţie prin scanarea lungimii
de undă. Se folosește un dispozitiv care captează o serie de imagini
digitale ale aceluiași specimen, fiecare imagine cu o lungime de undă a
luminii ușor diferită. Apoi, cercetătorii
aplică un algoritm nou conceput care
împarte pixelii din fiecare imagine
capturată într-un număr de pixeli mai
mici, rezultând o imagine digitală de
rezoluție mai înaltă a specimenului.
Echipa de cercetare a fost condusă
de profesorul de inginerie electrică şi
bioinginerie Aydogan Ozcan, de la UCLA,
Henry Samueli School of Engineering and
Applied Science. Studiul a apărut în revis-

ta Light: Science and Applications, publicaţie editată de Nature Publishing Group.
„Aceste rezultate ne permit să vedem și să inspectăm eșantioane mari,
cu detalii mai fine, la nivel submicronic”,
a subliniat Aydogan Ozcan. „Am aplicat
această metodă la microscoape convenționale pe bază de lentile, precum
și la sistemele noastre de microscopie
fără lentile, pe-un-cip, care creează
imagini microscopice folosind holograme, și am constatat că funcționează
în toate aceste platforme.”
Beneficiile noii metode sunt ample,
fiind semnificative mai ales în patologie,
unde imagistica microscopică rapidă
a unui număr mare de celule de ţesut
sau de sânge este esențială pentru
diagnosticarea unor boli precum cancerul cervical. Specimenele utilizate în
studiu au fost probe de sânge, folosite
pentru a detecta diverse boli, și teste
Papanicolau, care sunt folosite pentru
screeningul cancerului de col uterin.
Aydogan Ozcan a spus că scanarea lungimii de undă la super-rezoluție
funcționează atât pe eșantioane incolore cât şi pe eşantioane colorate. Întregul aparat încape pe un birou, astfel încât mărimea și confortul utilizării
acestuia ar putea fi de mare folos pentru medicii și cercetătorii care folosesc microscoape în medii cu resurse
limitate, cum ar fi clinicile din țările în
curs de dezvoltare.
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Pulpa melcului ar putea
susţine lupta împotriva HTA
oi am fost primii care am pus conversie a angiotensinei, ca atare,
în evidenţă, în <carnea> de ajută la reglarea presiunii arteriale.”
„N
melc, prezenţa unor peptide care
Există mai multe moduri de acţiune
permit prevenirea şi reducerea
HTA”, subliniază Pascal Drevet,
preşedintele societăţii HPE Ingredients – al cărei obiect de activitate
este dezvoltarea unor ingrediente
sănătoase de origine naturală.
„Aceste peptide inhibă enzima de

Editor

împotriva hipertensiunii, dar Agence
nationale de securite du medicament
(ANSM) recomandă, ca primă soluţie
terapeutică, utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie (IEC). Ceea ce oferă
peptidele extrase din carnea de melc.
„Cercetările noastre au relevat o reducere semnificativă a hipertensiunii
la şobolani. Sperăm, prin urmare, că
descoperirea noastră va putea întârzia momentul în care persoanele cu
o hipertensiune moderată vor fi nevoite să primească un tratament mai
puternic.” (I.O.)
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peliculă subțire, elastică, în măsură să curbeze undele luminoase, ar putea conduce într-o zi
la dispozitive mai precise de monitorizare, mai puțin costisitoare, pentru supravieţuitorii bolii canceroase.
Cercetătorii specializaţi în inginerie
chimică de la University of Michigan
care au dezvoltat pelicula spun că ea
ar putea ajuta pacienţii să-şi monitorizeze mai bine tratamentul, cu mai
puține întreruperi, în viața de zi cu zi.

tov crede că noua peliculă ar putea oferi
o modalitate simplă, mai puțin costisitoare, pentru a induce polarizare.
Procesul de detectare identifică biomarkerii – biți de proteine și fragmente
de ADN – care sunt prezenţi în sânge de
la primele etape ale cancerului recurent.
Procesul începe cu particule biologice
sintetice, create pentru a fi atractive pentru aceşti biomarkeri. Particulele sunt
mai întâi acoperite cu un strat reflectorizant care răspândeşte circular lumină
polarizată, apoi se adaugă la o probă
mică de sânge de la pacient. Particulele
reflectorizante se leagă de biomarkerii

în jos. Le-au aplicat apoi cinci straturi de
particule reflectorizante, nanoparticule
de aur – suficient pentru a induce reflectivitatea, dar nu suficient pentru a bloca
trecerea luminii. Ei au folosit straturi alternative de poliuretan translucid pentru
a lipi particulele de plastic.
„Am folosit nanoparticule de aur din
două motive”, a explicat masterandul
Yoonseob Kim, cercetător în cadrul
departamentului de inginerie chimică
și unul din autorii lucrării publicate. „În
primul rând, ele sunt foarte bune la polarizarea luminii vizibile cu care am lucrat în acest experiment. În plus, sunt

Pelicula oferă o cale mai simplă şi
cost-eficientă de a produce lumina polarizată circular, un ingredient esențial
într-un proces care ar putea oferi în
cele din urmă o avertizare timpurie a
reapariţiei cancerului. Pelicula este descrisă detaliat într-o lucrare publicată în
revista Nature Materials.
„O monitorizare mai frecventă ar putea permite medicilor să surprindă mai
devreme reapariţia cancerului, pentru
a monitoriza mai eficient efectul medicamentelor, precum și pentru a oferi
pacienților o stare de spirit mai bună.
Noua peliculă poate ajuta la obţinerea
acestui rezultat”, a declarat profesorul de
inginerie Nicholas Kotov, unul din autorii
lucrării.
Polarizarea circulară este similară cu
versiunea liniară care este comună unor
lucruri, cum ar fi ochelarii de soare polarizaţi. Dar, în loc de polarizare a luminii
într-o undă bidimensională, polarizarea
circulară se curbează într-o formă de
elice tridimensională care se poate învârti fie în direcția acelor de ceasornic fie
în direcţie contrară.
Polarizarea circulară este invizibilă
pentru ochiul liber și este rară în natură.
Aceasta o face utilă în procesul detectării cancerului care urmează să apară,
ea pare a fi în măsură să recunoască
semnele de boală în sânge. În prezent,
în faza de cercetare în laboratorul lui
Nicholas Kotov, procesul necesită aparate mari, costisitoare, pentru a genera
lumină polarizată circular. Nicholas Ko-

naturali, şi medicii pot vedea aceasta
când analizează proba la lumină polarizată circular.
Nicholas Kotov prevede că pelicula va
putea fi utilizată pentru obținerea unui
dispozitiv portabil, de dimensiunile unui
smartphone, care ar putea analiza rapid
probe de sânge folosind tehnica pusă la
punct de echipa lui. Dispozitivele pot fi
utilizate de medici, sau, posibil, chiar la
domiciliu, de pacient, pentru a monitoriza recurența cancerului la pacienții care
sunt în remisie.
„Această peliculă este revelatoare,
flexibilă și ușor de fabricat”, a subliniat
Nicholas Kotov. „Se creează numeroase
noi aplicații posibile pentru lumina polarizată circular, din care detectarea cancerului este doar una.”
Un alt avantaj important al peliculei
este elasticitatea acesteia. Pelicula se
întinde datorită unor cauze precise, oscilațiile instantanee în polarizarea luminii
care trece prin ea. Acest lucru poate
schimba intensitatea polarizării, poate să
modifice unghiul acesteia sau poate inversa direcția rotirii sale. Respectiva caracteristică ar putea permite medicilor să
schimbe proprietățile luminii, spre exemplu, concentrând un telescop, asupra
unei varietăţi mai mari de particule.
Pentru a obţine această peliculă, echipa de cercetare a început cu un dreptunghi de PDMS, plasticul flexibil folosit
pentru lentilele de contact moi. Cercetătorii au răsucit un capăt al plasticului
360 de grade și au fixat ambele capete

foarte bune la autoorganizare în lanțurile
în formă de S necesare pentru a induce
polarizare circulară.”
În cele din urmă, ele au detorsionat
plasticul. Mişcarea detorsiunii a cauzat
acoperirea nanoparticulelor în buclă,
formând lanțuri de particule în formă de
S care provoacă polarizarea circulară în
lumina care a trecut prin plastic. Plasticul
poate fi întins și eliberat de zeci de mii
de ori, modificând gradul de polarizare,
atunci când este întins și revine la normal, atunci când este eliberat din nou şi
din nou.
Nicholas Kotov prevede utilizarea
luminii polarizate circular pentru transmisia de date și chiar pentru construirea
unor dispozitive care pot încovoia lumina
în jurul obiectelor, făcându-le parțial invizibile. University of Michigan urmărește
protecția tehnologiei prin brevet.

Cristina SORESCU

O

ONCOLOGIE

Peliculă flexibilă pentru
detectoare de cancer compacte

(Sursa: University of Michigan)
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Lasere în loc de ac
bombardarea tum
Alina VÂLCEA

O

dată ce au fost produse laserele
– pentru prima dată în anii ’60
– cercetătorii au încercat să aplice
tehnologia laser de la sudura metalului până la intervenții chirurgicale,
tehnologiile laser avansând rapid în
ultimii 50 de ani.
Chirurgie, chimioterapie şi radioterapie, toate joacă un rol important în
tratamentul cancerului și, uneori, cele
mai bune succese provin din combinarea tuturor celor trei abordări.
Medicii aplică, de obicei, cea mai comună formă de radioterapie – cu raze X
– care pot penetra țesutul, ucigând celulele canceroase din tumorile profunde.
Din păcate, aceleași raze X pot deteriora şi ţesutul sănătos din jurul tumorii.
Motiv pentru care, în ultimii ani, a
ajuns în centrul atenţiei utilizarea de
fascicule de particule grele, precum
protonii sau ionii. Aceste particule pot
transfera cea mai mare parte a energiei
lor în interiorul tumorii, lăsând, în același
timp, țesutul sănătos nevătămat. Din
păcate, aceste particule provin de la acceleratoare de particule voluminoase,
care fac costul tratamentului prohibitiv
pentru mulți pacienți.
În laboratorul de cercetare Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR),
Germania, cercetătorii sunt preocupaţi
de înlocuirea acceleratoarelor de particule cu laseri de mare putere. Câmpurile electromagnetice ale laserului pot
accelera ionii într-un timp foarte scurt,
ceea ce reduce efectiv distanța necesară pentru accelerarea ionilor energiilor terapeutice de la câțiva metri la
câțiva micrometri.
Cercetător cu o bogată experiență
în studiul accelerației și fizicii laserilor,
Michael Bussmann, de la HZDR, își
propune drept ţintă înţelegerea şi controlul acestei noi metode de accelerare
a particulelor spre a o face disponibilă
pentru tratamentul pacientului oncologic. „Vin de la cercetarea accelerării
și fizicii laserilor și împreună cu echipa
mea am căutat un mod de utilizare optim al laserelor de mare putere, astfel
încât acestea să poată înlocui acceleratoarele pentru aplicații cum ar fi tratarea
tumorilor canceroase”, a specificat Michael Bussmann.
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„Pe de o parte, aceasta este fizică
fundamentală: pulsul laser scoate afară
toată materia găsită într-o țintă, de obicei, o folie de metal foarte subțire sau
o mică sferă, separând blocurile de
atomi încărcaţi negativ – electronii – de
nucleele atomice – încărcate pozitiv.
Această stare a materiei se numește
plasmă”, a explicat Michael Bussmann.
„Pe de altă parte, însă, are aplicații
reale. Simulările joacă un rol care este
unic, întrucât experimentele nu sunt
încă foarte reproductibile și nu putem
diagnostica cu adevărat ce se întâmplă
în câteva femtosecunde.”

rapidă decât este posibil pe procesoarele
CPU. „Noi nu mai gândim simulările în
termeni de CPU ore, ci mai degrabă în
cadre pe secundă”, a spus Bussmann,
descriind efectul pe care această viteză
l-a avut asupra echipei de cercetare.

Pentru a observa aceste interacțiuni
care au loc la scară atomică de multe
ori pe secundă, echipa lui Michael
Bussmann utilizează supercomputerul
Cray XK7 Titan situat la Oak Ridge
Leadership Computing Facility (OLCF), a
US Department of Energy (DOE) Office
of Science User Facility situat la DOE’s
Oak Ridge National Laboratory (ORNL).
Michael Bussmann a explicat că, fără
acces la resurse de procesare rapidă,
echipa sa nu ar fi capabilă să ruleze astfel de simulări complexe în mod eficient.
„Este nevoie să fie simulat un volum
imens de atomi într-o scară foarte lungă
de timp”, a precizat cercetătorul. „Singura modalitate de a face acest lucru este
prin procesare rapidă, deoarece volumul
mare de date necesită multă memorie
şi timpul îndelungat de scalare necesită
multă putere de calcul, aşa încât intră în
joc unitatea de procesare vizuală.”
Titan foloseşte procesoare tradiționale, împreună cu GPU de mare viteză,
sau unități de procesare grafică, pentru
a accelera simulările. Echipa lui Michael
Bussmann efectuează toate calculele pe
GPU Titan, la o rată de 10-100 de ori mai

rească un puls laser de la o țintă de
aproximativ aceeași mărime ca și a
laserului de focalizare: nu mai mult de
câţiva micrometri lungime. Apoi, cercetătorii suspendă o folie subţire de material; pe urmă, ei folosesc laserul pentru
a excita electronii legaţi de atomii săi și
conduc electronii departe de atomi. În
cele din urmă, separarea puternică a
electronilor încărcați negativ de atomii
încărcaţi acum pozitiv, sau ioni, creează
forţele care accelerează fasciculul de
ioni spre tumoră.
Până de curând, laserele care furnizau impulsuri cu suficientă putere
pentru a ajunge la energii ionice înalte
erau mari și costisitoare. Acum, noile
tehnologii, cum ar fi diodele laser eficiente energetic – care ar ajuta la
creşterea puterii laserului – au făcut ca
aceste sisteme să fie mult mai compacte. Mai mult decât atât, pe măsură
ce mai mult din energia electrică utilizată pentru a opera aceste lasere poate
fi convertită în putere de lumină laser,
cercetătorii pot obţine acum sute de
imagini cu laser pe minut. Acesta este
un câștig imens în comparație cu cele

De la particule
la pulsuri laser
Atunci când se utilizează lasere pentru a trata tumorile, cercetătorii trebuie
să lucreze în parametri extrem de mici.
De obicei, echipa trebuie să urmă-

câteva imagini pe zi, care puteau fi captate cu primele sisteme laser.
Cu acest câștig, cercetătorii pot produce fascicule de ioni accelerate cu
laser în ritmul necesar pentru tratarea
pacienţilor, reducând potențial timpul de
tratament la câteva minute, economisind
astfel costurile și făcând procedura mai
uşor de suportat de către pacienţi. Totuși, cercetătorii trebuie să efectueze
cercetări intense nu numai pentru a
crește energia ionilor spre a ajunge şi la
tumori situate în profunzimea ţesuturilor,
ci și spre a controla într-adevăr fasciculul
suficient de bine pentru a fi utilizat în

ri, care i-a permis să lucreze alături de
experții de la o prestigioasă instituție de
cercetare din Germania. Acest premiu
i-a oferit lui Heiko Burau şansa să lucreze cu grupul lui Michael Bussmann,
iar rezultatele au fost imediat vizibile:
în 6 săptămâni, studentul programator
a creat primul GPU al echipei, care a
accelerat simularea bidimensională.
Heiko Burau şi-a început lucrarea de
diplomă ca parte a echipei HZDR.
Reuşita inițială a lui Heiko Burau a
fost preluată de către o echipă tot mai
mare de tineri cercetători. Axel Huebl,
care a aderat la echipă la un an după

mod curent într-un tratament medical.
Din cauza cerințelor de putere, această
tehnologie este încă în fază incipientă și
poate necesita mai mulți ani înainte de a
putea fi utilizată în aplicații clinice.
Ionii sunt ideali pentru a ţinti ţesutul
canceros cu precizie. Spre deosebire de
razele X, ionii nu eliberează o cantitate
mare de energie în țesut înainte de a
se opri în final în interiorul tumorii. Acolo, ei eliberează o explozie bruscă de
energie, depunând doza letală de radiaţii direct în tumoră. Folosirea fasciculelor de ioni permite profesioniștilor
din domeniul medical să calculeze exact
unde trebuie să se oprească ionii; cu
scopul precis de a ucide numai celulele
tumorale şi de a proteja marea majoritate a celulelor sănătoase din apropiere.

Heiko Burau, a modificat codul pentru
a optimiza toate unitățile de procesare grafică Titan, acestea devenind
câștigătoare de timp prin programul
DOE Innovative and Novel Computational Impact on Theory and Experiment
(INCITE) – pentru cercetările sale de
doctorat despre radioterapia condusă
cu laser a cancerului. Echipa are în curs
de dezvoltare codul său, PIConGPU
(particule în celulă pe unitățile de procesare grafică) pe timp de 8 ani, cu studenţi care fac o mare parte din munca
de dezvoltare. Deși unii ar putea vedea
acest lucru ca un semn de lipsă de experiență, lui Michael Bussmann îi place
abordarea tinerei sale echipe pentru
rezolvarea problemelor.
„Grupul nostru are în componenţă
mulţi tineri; altfel nu am fi putut desfăşura această cercetare”, a spus Michael
Bussmann. „Unul dintre principalele
motive este că noi nu ne-am temut să
facem aceasta. Dacă eşti sigur că lucrurile se vor obține pe un drum mai
abrupt, poate un grup de veterani nu
s-ar angaja, noi am spus: <hai să încercăm>, și a funcţionat.”

Simulări de succes
ale studenților
În august 2008, echipa a primit un impuls neprevăzut, studentul programator
Heiko Burau. El a câștigat premiul „Jugend forscht” acordat tinerilor cercetăto-

Pentru activitatea sa legată de PIConGPU, echipa lui Michael Bussmann
a fost desemnată finalistă pentru 2013
Gordon Bell, unul dintre cele mai prestigioase premii în supercomputerizare.
În afară de dezvoltatorii studenți,
veteranii OLCF au ajutat, de asemenea, la
optimizarea PIConGPU pentru Titan. Scientific Data Group ORNLs, condus de Scott
Klasky, a ajutat echipa să îmbunătățească
drastic capacitatea sa de a scrie petabytes de date de la simulare și să-l mute
între Titan și alte resurse de calcul ORNL.
Pentru a aborda relaţia I/O, echipa a folosit un Sistem adaptabil I/O sau ADIOS,
dezvoltat de Stientific Data Group. ADIOS
a permis o îmbunătățire de zece ori a capacităților I/O ale echipei.
Expertul în vizualizare ORNL David
Pugmire colaborează, de asemenea, cu
echipa pentru a dezvolta o vizualizare
pe scară largă a datelor sale, care este
de mare ajutor. „Noi am făcut acest tip
de vizualizare pentru alte proiecte, este
un efort imens. Aceasta este o zonă în
care am obținut destul de mult ajutor
de la Oak Ridge şi am fost impresionaţi
cât de departe a mers acest ajutor”, a
subliniat Michael Bussmann.
Datorită diferitelor sale colaborări şi
unei activităţi asidui pe Titan, echipa
lui Michael Bussmann a fost capabilă
să obţină unele dintre cele mai realiste
simulări tridimensionale ale interacțiunilor laser de mare putere, cu ţinte aflate pe scara de focalizare cu laser. Cu
puterea de calcul disponibilă, echipa ar
putea folosi ţinte la densități apropiate de
cele pe care le-a utilizat în experimente.
Mai mult decât atât, echipa poate include efecte care se întâmplă pe scări
de timp mult mai lungi decât interacțiunea pulsului laserului în sine și care
influențează puternic rezultatul experimentelor. Unul dintre principalele progrese este crearea de plasmă cauzată de
energia laserului depus în țintă cu mult
înainte ca partea cea mai mare a pulsului
laser să lovească ținta. Această așa-numită
preplasmă poate fi mult mai mare decât ținta inițială, ceea ce înseamnă că echipa are
posibilitatea de a simula un volum mult mai
mare. Aceste efecte sunt prezente în experimente, precum și în simulări pe scară
largă, astfel încât echipa este în măsură să
ofere o comparație mult mai detali>>
ată între simulare și experiment.
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Carnea roşie –
Ana BARBU

D
...bombardarea
tumorilor cu
protoni
>>

Deși echipa a făcut progrese majore folosind Titan,
există încă mult loc pentru îmbunătățiri. Michael Bussmann a
remarcat faptul că, îmbunătățind
în continuare fizica la nivel atomic în simulările echipei sale, ar
contribui la îmbunătățirea acurateței. În mod ideal, echipa ar
putea folosi o bază de date care
să descrie fiecare atom cu configurațiile electronice respective.
Cercetătorii ar putea descrie
miliarde de interacțiuni la nivel
atomic, în astfel de scale de timp
mici, în timp ce baza de date atomice, este în prezent prea scumpă
computaţional. Summitul dedicat
următoarei generaţii de supercomputere OLCF, care s-a stabilit
să fie livrate în 2018, se va adresa unora dintre aceste probleme.
„Summit-ul ar putea fi un sistem
aproape ideal pentru această sarcină”, speră Michael Bussmann.
„Am putea să avem o pârghie de
putere a procesorului pentru a
merge prin baza de date rapid și să
aducem informațiile de care avem
nevoie pentru unități de procesare
vizuală folosind o interconectare
foarte rapidă.”
(Sursa: Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf)
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upă scandalurile vacii nebune şi
cărnii de cal descoperită în farfuriile cu preparate din carne de vită
consumate la restaurant, OMS declarând carnea roşie şi mezelurile ca
probabil cancerogene, întregul consum de carne este, de mai mulţi ani,
pus în discuţie.
O problemă complexă, care implică
obiceiuri alimentare moştenite de la
antecesori îndepărtaţi vânători, apoi,
crescători de animale, şi, totodată, problematicile actuale ale prezervării mediului şi bunăstării-sănătăţii animalului.
Chiar în situaţia în care consumul
de carne a scăzut deja substanţial în
Franţa – în special datorită crizei economice – o treime din francezi continuă
încă să mănânce mai mult decât cantitatea maximă recomandată de autorităţile sanitare (500 g pe săptămână).
Se pune problema: este nevoie, cu
adevărat, din punct de vedere nutriţional, să se continue consumul de carne
roşie?
„Dacă se lasă deoparte chestiunile de
cultură şi de gust, din punct de vedere
nutriţional, a suprima carnea roşie din
alimentaţie nu reprezintă o problemă”,
susţine Anthony Fardet, cercetător în
domeniul nutriţiei preventive la Institut
national de la recherche agronomique
(Clermont-Ferrand).
„Faptul că vegetarienii o duc bine şi
prezintă, în medie, o stare de sănătate
mai bună decât omnivorii, sugerează
acest lucru”, adaugă nutriţionistul lyonez
Ambroise Martin.
Potrivit OMS, denumirea de „carne
roşie” corespunde tuturor tipurilor de
carne provenită din muşchii unor mamifere precum vita, oaia, mielul, calul,
capra; dar şi porcul şi viţelul, uneori clasificaţi printre „cărnurile albe”.

Nutrimente esenţiale
Deja ingerată în mod regulat de antecesori timp de 1,5 milioane de ani, carnea roşie prezintă avantajul de a concentra mai multe nutrimente indispensabile
bunei funcţionări a organismului uman.
Astfel, în comparaţie cu carnea albă
(de pasăre), ea este mai bogată în fier
heminic, existent în hemoglobina sanguină, care dă culoarea roşie cărnii.
(Atomul de fier este integrat în numeroase proteine, deseori în sânul unei
structuri moleculare particulare numită
heme. Fierul este prezent în alimente de
origine animală care se localizează în

heme, constituent al hemoglobinei.)
Fierul este un mineral indispensabil
vieţii: 30% este stocat în ficat, splină,
măduva osoasă; 70% din fierul organismului este funcţional. Forma heminică,
asigurând o bună absorbţie – în jurul a
20% – se găseşte esenţialmente în alimente de origine animală.
„Acest tip de fier este mai bine absorbit de organismul uman decât fierul

nonheminic din vegetale: până la 25%,
comparativ cu cel mult 5%. Or, fierul
este crucial pentru mai multe procese
fiziologice vitale, precum producerea
sângelui sau reglarea creşterii celulelor”,
precizează Veronique Sante-Lhoutellier,
specialist în biochimia muşchilor la INRA
(Clermont-Ferrand).
Carnea roşie are, de asemenea, un
conţinut ridicat de proteine animale, mai
bogat în acizi aminaţi indispensbili (pentru a produce propriile proteine ale consumatorului, dar nu sintetizate de organismul său) decât proteinele vegetale.
Ea este bogată în vitamina B12, absentă la vegetale, esenţială în formarea globulelor roşii ale sângelui ca şi în
reînnoirea celulelor. De asemenea, şi în
zinc, un oligoelement crucial, în special
pentru formarea de anticorpi şi globule
roşii.
În sfârşit, ea furnizează anumiţi acizi
graşi esenţiali, necesari, de exemplu,
dezvoltării şi funcţionării creierului şi
retinei: omega-3, în special acizii eicosapentaenoic (EPA) şi decosahexaenoic
(DHA), care nu există în uleiurile vegetale.
Dar „pot fi regăsite toate aceste componente separat în alte alimente”, garantează Anthony Fardet. Astfel, vitamina
B12 în carnea albă, peşte, ouă, produse
lactate. „A mânca ouă şi produse lactate
poate fi suficient pentru a acoperi nevoia de vitamina B12 (2,4 micrograme/
zi)”, subliniază Joelle Leonil, specialist în
lapte şi ouă la INRA (Rennes).
Proteinele animale se găsesc şi în alte
produse animaliere. Şi ele pot fi găsite şi
în proteinele vegetale dacă se combină
bine leguminoasele şi cerealele (deoarece primei categorii îi lipseşte un acid

aminat esenţial: metionina, iar celei de a
doua un altul: lizina).
Este ceea ce au făcut intuitiv bucătăriile tradiţionale, care asociază fasolea
roşie cu porumbul în America Latină,
năutul cu grâul dur în Africa de Nord sau
orezul cu soia în Asia.
Cât despre acizii graşi omega3, ei se
găsesc în peştele gras (sardine, somon…),
care este bogat în aceşti constituenţi…

improvizată. Atunci, „a mânca puţin
trebuie să permită să fie atinse toate
nevoile nutriţionale; a nu mai consuma
carne roşie implică supravegherea alimentaţiei până când aceasta acoperă
bine diferitele nevoi ale organismului
consumatorului. Inclusiv dacă sunt înlocuite cu alte produse animaliere, cum
o fac vegetarienii.”
„Contrar regimului vegetarian care

tate în cazul deficienţei de proteine, sau
lipsa globulelor roşii din sânge dacă este
deficit de vitamina B12. Consecinţele
sunt mai grave în cazul copiilor, femeilor
gravide şi persoanelor în vârstă, care au
nevoie de aport mai important de proteine şi de vitamina B12 decât un adult
normal.
Astfel, în cazul unei femei însărcinate, o carenţă de vitamina B12 creşte

Sub control

păstrează în consum ouăle şi produsele
lactate, regimul vegetarian care suprimă
toate produsele animaliere prezintă riscul
unor carenţe foarte mari”, avertizează
nutriţionistul parizian Patrick Serog. În
special în ce priveşte vitamina B12, absentă la vegetale. Pentru a acoperi nevoile organismului, trebuie, în acest caz,
contat pe suplimente sintetice şi produse
îmbogăţite cu această vitamină. Şi „este
recomandată o supraveghere medicală”,
adaugă nutriţionistul. Acest regim nu
este recomandat copiilor, persoanelor în
vârstă şi femeilor însărcinate.
Orice carenţă poate avea consecinţe
grave: atrofierea muşchilor, mare fragili-

riscul de malformaţie neurologică la fetus.
Şi, pentru toţi cei care vor să continue
să consume carne, „o soluţie interesantă
este regimul <flexitarian> – intermediar
între regimul vegetarian şi cel omnivor –
în care nu se consumă carne roşie sau
mezeluri decât ocazional, de două-trei
ori pe săptămână”, notează Anthony
Fardet. „Un fel de întoarcere la timpurile în care carnea era pentru prânzul de
duminică.”

„Majoritatea francezilor pot merge
mai departe păstrându-şi obiceiurile
alimentare, fără a înregistra carenţe”,
afirmă Anthony Fardet. „Pentru că, în
medie, ei au o alimentaţie diversificată
şi bogată.”
Se tinde, spre exemplu, să se consume mai multe proteine decât este
recomandat: mai mult de 80 g/zi pentru o persoană de 80 kg, în loc de 66 g/
zi. Numai că, la cei a căror alimentaţie
este insuficient diversificată, oprirea
consumului de carne roşie nu trebuie

STIL DE VIAŢĂ

cancerogenă pentru om?

(Sursa: Institut national de
la recherche agronomique,
Clermont-Ferrand)

Eficacitatea eforturilor intense – explicată fiziologic

P

entru a câştiga în rezistenţă, programul cel mai eficace constă în
alergare sau pedalare foarte rapidă
timp de câteva zeci de secunde, recuperare de câteva minute, reluarea
operaţiei de câteva ori.
Echipa condusă de Nicolas
Place, de la Universite de Lausanne, a explicat recent originea
binefacerilor acestui antrenament
caracterizat prin „fracţionare şi intensitate înaltă”. După ce au supus persoane puţin antrenate la
6 reprize de sprint pe bicicletă cu
durata de 30 secunde, alternate
cu recuperări de 4 min, cercetătorii
au efectuat o biopsie a muşchilor
coapsei acestora.

Ei au constatat că stresul oxidativ
generat de acest tip de efort antrenează fragmentarea unei proteine, receptor de rianodină, care transportă
calciu. „În mod normal, acest canal nu
se deschide decât în timpul efortului,
eliberând calciu în celula musculară
şi permiţând contracţia acesteia. Ca
şi cum, 24 de ore după antrenament,
poarta ar rămâne întredeschisă, inducând o uşoară scurgere de calciu,
care favorizează sinteza noilor mitocondrii capabile să producă energie”,
explică Nicolas Place.
Muşchiul va suporta mai bine următorul efort prelungit! Ceea ce nu se
întâmplă în cazul administrării comprimatelor de antioxidanţi. (A.V)
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Celule pancreatice în
nou tratament

Ioana OLTEANU

L

a pacienții care suferă de diabet
zaharat de tip 1, sistemul imunitar atacă pancreasul, lăsând în cele
din urmă pacienții fără abilitatea
de a controla în mod natural nivelul zahărului din sânge. Acești pacienți trebuie să-şi monitorizeze cu
atenție nivelul zahărului din sânge,
măsurându-l de mai multe ori pe zi
și apoi injectându-şi insulină pentru
a menține nivelul sanguin al zahărului într-un interval sănătos. Cu toate
acestea, un control precis al nivelului sanguin al zahărului este dificil de
realizat, iar pacienţii se confruntă, ca
urmare, pe termen lung, cu o serie de
probleme medicale.
Mulţi cercetători cred că un tratament mai bun al diabetului ar consta
în înlocuirea celulelor insulelor pancreatice distruse ale pacienţilor cu celule
sănătoase, care ar putea prelua monitorizarea glicemiei și eliberarea de insulină. Această abordare a fost utilizată la sute de pacienţi, dar ea are un
dezavantaj major – sistemul imunitar al
pacienţilor atacă celulele transplantate,
motiv pentru care pacienții sunt nevoiţi
să ia medicamente imunosupresoare
pentru tot restul vieții lor.
Acum, cercetătorii de la MIT, Boston
Children’s Hospital și mai multe alte
instituții au avansat o nouă abordare,
oferind o modalitate de a-și îndeplini
promisiunea de transplant de celule insulare. Ei au conceput un material care
poate fi folosit pentru a încapsula celule
insulare umane înainte de a le transplanta. Testele pe şoareci au arătat că aceste
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celule umane încapsulate ar putea vindeca diabetul zaharat până în șase luni,
fără a provoca un răspuns imun.
Deși sunt necesare mai multe studii, această abordare „are potenţialul
de a oferi diabeticilor un nou pancreas,
care este protejat de atacul sistemului imunitar, ceea ce le-ar permite să-şi
controleze nivelul zahărului din sânge,
fără a lua medicamente. Acesta este
visul”, spune profesorul asociat Daniel
Anderson, din cadrul MIT’s Department
of Chemical Engineering, membru al
MIT’s Koch Institute for Integrative Cancer Research și al Institute for Medical
Engineering and Science (IMES) și cercetător în departamentul de anestezie al
Boston Children’s Hospital.
Daniel Anderson este autorul principal a două studii care descriu această
metodă, apărute în luna ianuarie în publicaţiile Nature Medicine și Nature Biotechnology. La studiu au mai contribuit
cercetători de la Harvard University,
University of Illinois din Chicago, Joslin
Diabetes Center şi de la University of
Massachusetts Medical School.

Încapsularea celulelor
Începând cu anii ’80, tratamentul standard pentru pacienţii cu diabet zaharat
au fost injecţiile cu insulină produsă de
bacterii modificate genetic. Dacă este
eficient, în schimb, acest tip de tratament necesită mare efort din partea pacientului și poate genera fluctuații mari
ale nivelului zahărului din sânge.
La îndemnul directorului Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) Ju-

lia Greenstein, Daniel Anderson, Robert
Langer, şi colegii lor au stabilit, în urmă
cu câțiva ani, un mod de a face transplant de celule insulare încapsulate – o
abordare terapeutică viabilă. Ei au început prin explorarea unor derivați chimici
ai alginatului, un material inițial izolat
din alge brune. Gelurile de alginat pot
fi utilizate pentru a îngloba celule fără
a le afecta și, de asemenea, pentru a
permite unor molecule, cum ar fi zahărul
și proteinele, să se deplaseze prin ele,
ceea ce face posibil ca interiorul celulelor să sesizeze şi să răspundă la semnalele biologice.
Dar cercetările anterioare au arătat
că, atunci când capsulele de alginat sunt
implantate la primate şi la om, în cele
din urmă, în jurul capsulelor se acumulează ţesut cicatricial, ceea ce face dispozitivele ineficiente. Echipa de la MIT
Children’s Hospital a decis să încerce să
modifice alginatul pentru a reduce probabilitatea ca el să provoace acest tip de
răspuns imun.
„Am decis să adoptăm o abordare ca
în cazul în care am arunca o plasă foarte
largă și am vedea ce se poate prinde”,
spune Arturo Vegas, care este acum
profesor la University of Boston. Arturo Vegas este primul autor al articolului
apărut în Nature Biotechnology şi primul
coautor al celui apărut în Nature Medicine. „Am obţinut toţi aceşti derivați de
alginat prin ataşarea a diferite molecule
mici pe lanțul de polimer, în speranța că
aceste molecule mici modificate ar da
cumva capacitatea de a preveni recunoașterea de către sistemul imunitar.”
După crearea unei biblioteci de
aproape 800 de derivați de alginat, cer-

cetătorii au efectuat mai multe runde de
teste la şoareci şi primate non-umane.
Cel mai bun dintre aceştia, cunoscut
sub numele de dioxid de triazol-tiomorfolină (TMTD), au decis să-l studieze în
continuare în teste pe şoareci cu diabet
zaharat. Au ales o tulpină de șoareci cu
un sistem imunitar puternic și au implantat celule insulare umane încapsulate în
TMTD într-o regiune a cavității abdominale cunoscută ca spațiu intraperitoneal.
Celulele pancreatice insulare utilizate în acest studiu au fost generate din
celule stem umane, folosind o tehnică
dezvoltată recent de profesorul Douglas
Melton, de la Harvard University, care
este unul din autorii articolului apărut în
Nature Medicine.
În urma implantării, celulele au început
imediat să producă insulină, ca răspuns
la nivelul crescut al zahărului din sânge
şi au fost capabile să păstreze zahărul
sanguin sub control pe durata studiului,
174 de zile.
„Aspectul cu adevărat interesant al
acestui studiu a fost demonstrarea, într-un șoarece imun competent, a faptului
că, atunci când sunt încapsulate, aceste
celule supravieţuiesc o lungă perioadă
de timp, de cel puțin șase luni”, a declarat
Omid Veiseh, cercetător postdoc la Koch
Institute și Boston Children’s Hospital,
coautor al articolului publicat în Nature
Medicine, şi unul din autorii articolului
apărut în Nature Biotechnology. „Celulele pot sesiza glucoza și secreta insulina în mod controlat, atenuând nevoia
şoarecilor pentru insulină injectată.”
Cercetătorii au obţinut capsule cu diametrul de 1,5 milimetri, realizate din cele
mai bune materiale create de ei, care ar
putea fi implantate în spațiul intraperitoneal al primatelor nonumane pentru
cel puțin șase luni, fără a dezvolta ţesut
cicatricial.
„Rezultatele combinate din cele două
articole sugerează că aceste capsule
au un potențial real de a proteja celulele transplantate la pacienţii umani”,
subliniază profesorul Robert Langer, de
la Koch Institute, coordonator de cercetare la Boston’s Childrens Hospital,
coautor al ambelor articole publicate.
„Suntem deosebit de încântați să vedem
că această cercetare a transplantului de
celule ajunge la repere importante.”
Profesorul asociat de inginerie biomedicală de la University of Florida,

Cherie Stabler, observă că „această
cercetare este impresionantă, deoarece
abordează toate aspectele problemei
livrării celulelor insulare, inclusiv găsirea unei surse de celule – prevenind
un răspuns imun – şi dezvoltarea unui
material adecvat livrării”.
„Este o problemă complexă, care
necesită o importantă implicare a unor
specialişti din diferite discipline pentru a
o aborda”, spune Cherie Stabler, care nu
a fost implicat in cercetare. „Acesta este
un prim pas de mare relevanţă clinică,
spre o terapie pe bază de celule pentru
diabetul de tip I.”

Independență de insulină
Cercetătorii plănuiesc acum să testeze în continuare noile lor materiale în
primate nonumane, cu scopul de a efectua în cele din urmă studii clinice la pacienți cu diabet zaharat. Dacă va avea
succes, această abordare ar putea oferi
controlul glicemiei pe termen lung pentru astfel de pacienţi. „Scopul nostru este
să continuăm a lucra din greu pentru a
traduce aceste rezultate promiţătoare
într-o terapie care poate ajuta oamenii”,
conchide Daniel Anderson.
„Independenţa de administrarea de
insulină este scopul”, subliniază Arturo
Vegas. „Ar fi o modalitate de a face din
asta o stare-a-artei, mai bine decât ar
putea-o face orice altă tehnologie. Celulele sunt capabile a detecta glucoza şi a
elibera insulină mult mai bine decât orice
piesă de tehnologie pe care am putut să
o dezvoltăm.”
Cercetătorii investighează, de asemenea, de ce noile lor materiale funcționează atât de bine. Ei au descoperit că
materialele cu cele mai bune performanțe au fost toate modificate cu mo-

DIABETOLOGIE

capsulate – potenţial
pentru diabet

lecule care conțin un grup triazol – un
inel care conține doi atomi de carbon
și trei atomi de azot. Ei suspectează că
această clasă de molecule poate interfera cu capacitatea sistemului imunitar
de a recunoaște material ca străin.
Lucrarea a fost susţinută, financiar,
în parte, de JDRF, Leona M. și Harry
Helmsley B. Charitable Trust, National
Institutes of Health şi Tayebati Family
Foundation.
Au mai fost autori ai lucrării cercetătorul postdoc Iosua Doloff (MIT), foștii
postdoc de la MIT Minglin Ma și Kaitlin
Bratlie; absolvenţii Hok Hei Tam și Andrew Bader; profesorul asociat de la
Washington University School of Medicine Jeffrey Millman; Mads Gürtler, absolvent de la Harvard University; Matt
Bochenek, absolvent de la University
of Illinois din Chicago; profesorul de
medicină Dale Greiner, de la University
of Massachusetts Medical School; profesorul asociat Jose Oberholzer, de la
University of Illinois din Chicago și profesorul de medicină Gordon Weir, de la
Joslin Diabetes Center.
(Sursa: University of
Massachusetts,
University of Illinois)
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Cercetătorii fac echipă cu
soluţii pentru leziunile de

Alina VÂLCEA

C

ercetătorul bioinginer Keith Markolf le prezintă deseori colegilor din toată lumea care vizitează
Laboratorul de biomecanică ortopedică de la Centrul de reabilitare al
University of Carolina, Los Angeles
(UCLA), robotul masiv portocaliu,
de 2 metri şi jumătate, care domină
laboratorul. Robotul industrial, preluat dintr-o instalație de asamblare
auto de la Detroit, a primit o a doua
viață ca explorator al modului de
funcţionare a genunchiului uman.
Robotul aplică neîncetat o forţă de
sute de kg unui specimen de genunchi
de cadavru având implantat un senzor
personalizat – proiectat să măsoare
forțele dintr-un ligament de genunchi –
o tehnică folosită nicăieri altundeva în
lume în afară de acest laborator. Asociind acest setup cu un program de calculator ce analizează fiecare mișcare,
Keith Markolf şi colaboratorii săi de la
UCLA’s David Geffen School of Medicine – bioinginerul Daniel Boguszewski
şi chirurgul ortoped David McAllister –
au proiectat o nouă lumină asupra modului în care funcționează genunchiul,
cum este accidentat și cum poate fi
reparat cel mai bine.
„Avem nevoie de un robot mare pentru a simula forțele mari”, a explicat
Keith Markolf.
Se estimează că genunchii umani
absorb de două-trei ori greutatea corpului unui individ, în timp ce merge pe
jos, și aproape de două ori, în timpul
activităților sportive intense. Aceasta înseamnă că o plimbare pe jos sau
urcatul scării pot pune până la 165 kg
pe genunchii unei persoane care are o
greutate de doar 55 kg. Adăugând vite-
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za și impactul în timpul practicării sportului, precum și multiplicările: genunchii
unui jucător de fotbal de 98 kg suportă
forțe care se apropie de 590 kg atunci
când aleargă cu viteză maximă.
Stând în picioare, aceste forțe care
apasă pe genunchi sunt susţinute de
patru benzi mici, dar puternice, de ţesut
– ligament – care ţin împreună oasele
mari superioare și inferioare ale picioarelor. Aceste ligamente îi permit individului să se ridice și să se deplaseze cu stabilitate și grație, în loc să trepideze, să
se strângă şi destindă asemeni marionetelor.
În ultimii ani, cercetătorii de la UCLA
şi-au concentrat o mare parte din activitate pe ligamentul anterior cruciat (ACL),
cel mai important și cel mai vulnerabil
dintre ligamentele genunchiului. Leziunile ACL – luxațiile și, mai grav, rupturile de ligament – totalizează aproximativ
200.000 în fiecare an în Statele Unite,
ceea ce înseamnă un număr exorbitant.
Cei mai mulţi dintre răniți sunt practicanţi de sport, de la tineri jucători de
fotbal la atleţi profesioniști. Femeile au
de 6 până la 12 ori mai multe şanse de
a-şi rupe ACL decât bărbaţii, din motive
care rămân un mister.
„ACL este un ligament foarte complex
din punct de vedere al geometriei sale”,
a spus Keith Markolf. „El are în structură benzi diferite, unele dintre benzi
comprimându-se în extensia completă
a genunchiului, altele comprimându-se
când genunchiul se flexează. În general,
ACL este extrem de important din punct
de vedere al stabilizării genunchiului.
Când ligamentul este rupt, genunchiul
se mişcă în moduri în care nu ar trebui
să se miște.”
Până de curând, majoritatea cercetărilor asupra leziunilor genunchiului

s-au bazat pe vizionarea filmelor
conţinând jocuri sportive, a declarat
Daniel Boguszewski, care a examinat
imaginile cadru cu cadru, înainte ca
echipa să includă în studiu robotul.
„Cercetătorul ar fi încercat să identifice modul în care a avut loc lezarea
genunchiului pe baza vizionării unui film
de la un meci de fotbal”, a spus el. „Dar
nu ar fi știut cu adevărat cum sau exact
când s-a rupt ligamentul. Tot ce putea
vedea era cum și când a reacționat
jucătorul.”
Cu sistemul lor de testare robotizată,
cercetătorii de la UCLA sunt capabili să
simuleze scenarii de vătămări potențiale
și să măsoare în mod direct în ACL
forțele care pot duce la ruperea ligamentelor. O problemă frecventă este
schimbarea direcției în timpul alergării:
când fotbalistul sau atletul care aleargă
pe teren înfige piciorul în pământ pentru
a schimba direcția, genunchiul se poate
da peste cap, în timp ce partea de sus a
piciorului se mişcă într-o direcţie, partea
de jos a piciorului se mişcă în altă direcţie. Genunchii suferă, de asemenea,
în cazul răsucirilor şi săriturilor jucătorilor de baschet și aterizărilor dure pe
care le fac gimnastele când fac coborâri
de mare viteză de la bară.
David McAllister, ca medic principal
la UCLA Sports Medicine Center, este
primul care intervine la leziunile suferite
de oricare din cei peste 700 de studenţi
sportivi de la UCLA. El a tratat zeci de
persoane scoase din joc cu entorse şi
rupturi ACL. Leziuni ca acestea ar putea încheia cariera de sportiv, dar progresele în reconstrucția chirurgicală și
reabilitare schimbă această situaţie. În
fiecare an, McAllister efectuează sute
de operaţii chirurgicale de reconstrucție
a genunchiului – în care o secțiune de

tendon e atașată la rotulă sau o porțiune
a tendonului cvadricipital este aplicată
pe femur pentru a construi un ligament
de înlocuire – la sportivi și nonsportivi
deopotrivă.
Dar reconstrucția nu este întotdeauna
o soluție permanentă. Uneori ligamentului cedează pur și simplu atunci când
sportivii se întorc la activitățile sportive de mare intensitate. Și chiar atunci
când intervenția chirurgicală reușește,
reconstrucția ACL poate fi însoțită în viitor de osteoartrită şi deteriorarea cartilajului. Un obiectiv important al studiilor
biomecanice efectuate în laboratorul
UCLA este dezvoltarea unor strategii de
tratament care să stabilizeze mai bine
genunchiul pentru a preveni degenerarea
lui în continuare în anii următori.
Utilizând sistemul lor de testare ro-

U

botizată, David McAllister şi colaboratorii săi au stabilit în mod științific care
abordare de reconstrucție folosită de
chirurgii din întreaga lume lucrează de
fapt și care nu.
„Cu câțiva ani în urmă, a fost propusă
o nouă tehnică chirurgicală folosind
grefa de fascicule duble de ACL ca fiind
potenţial mai bună decât ceea ce
făceau în acel moment chirurgii pentru
restaurarea funcţionării genunchiului”, a
amintit David McAllister. „Am testat-o și
am constatat că nu este o soluţie mai
bună și, de fapt, are unele dezavantaje
distincte. Acum, această tehnică a
căzut în dizgrație în America de Nord.”
Studiile efectuate în laboratorul UCLA
furnizează, de asemenea, perspective
importante privind mecanismele care
conduc la leziuni, precum și cel mai

ORTOPEDIE

un robot, în căutarea unor
bilitante ale genunchiului

bun mod de a reabilita genunchiul după
operaţia de reconstrucție a ACL. „Ceea
ce am învăţat are relevanță clinică”, a
subliniat David McAllister. „Putem să
utilizăm metoda imediat cu pacienţii –
cu încrederea că aceasta va funcționa.”
(Sursa: University of
California, Los Angeles)

Rezistenţa osului depinde de sensul fibrelor sale

nul din elementele constitutive ale osului este colagenul. Organizat în fibre, el joacă un rol în rezistenţa
scheletului la şocuri şi la îmbătrânire. Dar de ce anumite oase rezistă mai bine decât altele?
Cercetătorii de la Paul Scherrer Institute, Suisse, şi-au
propus să clarifice problema cartografiind orientarea şi soliditatea fibrelor acestui colagen. Au dezvoltat, mai întâi, o
tehnică pentru a observa integralitatea acestor fibre într-un
eşantion de os intact. O sarcină de complexitate neobişnuită, care a necesitat mii de măsurători.
Ei au supus un fragment de vertebră la raze X şi le-au
analizat deviaţiile – care depind de structura internă a osului – la ieşire. Dar, pentru a obţine o imagine 3D, au trebuit
să studieze obiectul în şase poziţii diferite, pe 40 de feţe
spaţiate şi 6710 puncte separate de 25 microni! În final, au
dezvoltat un algoritm pentru a analiza acest munte de date.
„Am corelat poziţia, alinierea sau dezordinea fibrelor

cu rezistenţa osoasă, pentru a înţelege mai bine această
legătură şi a studia impactul său asupra persoanelor în vârstă
sau suferind de maladii degenerative ale osului. Aceasta va
permite dezvoltarea unor noi biomateriale”, a conchis Manuel Guizar-Sicairos, care a condus cercetările. (I.O.)
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COMPOZITE AUTOADAPTIVE

Nou material pentru
ingineria tisulară
Alina VÂLCEA

M

aterialul numit SAC (self-assembly compozite) dezvoltat la Rice
University constă dintr-o matrice
solidă formată din bile lipicioase
de cauciuc la scară micronică. Cercetătorii au obţinut SAC prin amestecarea a doi polimeri și un solvent
care se evaporă atunci când este
încălzit, lăsând o masă poroasă de
sfere gelatinoase. După cracare, matricea îşi revine repede, iar și iar. Și,
după comprimare, revine la forma sa
inițială, ca un burete.
Cercetarea s-a desfăşurat în laboratoarele de ştiinţa materialelor din cadrul
Rice University. Pulickel Ajayan și Jun
Lou au condus studiul, care apare în
revista American Chemical Society ACS
Applied Materials and Interfaces. Ei au
sugerat că SAC poate fi un material biocompatibil util pentru ingineria tisulară
sau o componentă structurală tolerantă
la defecte.
Alte materiale cu „autorefacere” încapsulează lichid în coji solide din care
conţinutul se scurge, atunci când sunt
sparte. „Acestea sunt foarte bune, dar
am vrut să introducem o flexibilitate mai
mare”, a declarat cercetătorul post-doc
Pei Dong, care a condus studiul împreună cu masterandul Alin Cristian Chipara. „Ne-am dorit un material biomimetic
care s-ar putea schimba el însuşi, or, prin
structura sa internă, s-ar putea adapta la
stimularea externă, și am crezut că introducerea unor constituente mai lichide ar
fi o modalitate. Dar am dorit ca lichidul să
fie stabil în loc să curgă peste tot.”
În SAC, sfere mici de fluorură de poliviniliden (PVDF) încapsulează o mare
parte din lichid. Întreaga suprafaţă este
acoperită de polidimetilsiloxan vâscos
(PDMS). „Sferele sunt extrem de rezistente”, a spus Jun Lou, „ca nişte cochilii subțiri care se deformează ușor.
Conținutul lor lichid sporeşte vîscoelas-
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ticitatea, o măsură a capacității lor de a
absorbi stresul și de a reveni la starea lor
inițială, în timp ce acoperirile păstrează
sferele împreună. Sferele au, de asemenea, libertatea de a aluneca una pe
lângă cealaltă când sunt comprimate,
dar rămân atașate.
„Proba nu lasă impresia că ar conține
vreun lichid”, a mai spus Jun Lou. „Materialul e foarte diferit de gel. Este mai
mult ca un cub de zahăr pe care îl poţi
comprima destul de mult. Cel mai frumos este faptul că îşi revine.”
În viziunea lui Pulickel Ajayan, ceea ce
face SAC este simplu, iar procesul poate
fi reglat – puţin mai mult lichid sau puţin
mai mult solid – pentru a regla comportamentul mecanic al produsului.
„Gelurile au mult lichid încapsulat în
solid, dar ele sunt mai mult spre foarte
moi”, spune el. „Ne-am dorit ceva care
să fie robust şi din punct de vedere mecanic. Ceea ce am obţinut în final este,
probabil, un gel extrem în care faza lichidă este de numai 50 la sută sau pe
aproape.”

Componentele polimerilor sunt iniţial
sub formă de pulbere și lichid vâscos, a
precizat Pei Dong. Prin adăugarea unui
solvent, la încălzire controlată, PDMS
se stabilizează în microsfere solide care
asigură structura internă reconfigurabilă.
În teste, cercetătorii de la Rice University au găsit o creştere maximă de 683
la sută în modulul de conservare a materialului – un parametru cu dimensiune
independentă utilizat pentru a caracteriza un comportament de autorigidizare.
Acesta este mult mai mare decât cel raportat pentru compozite solide și decât
al altor materiale, au spus ei.
Pei Dong a adăugat că dimensiunile
eșantioanelor de material sunt limitate
doar de recipientul în care acestea
sunt făcute. „Acum, le facem într-un
pahar de 150 mililitri, dar recipientul
poate fi extins. Avem un design pentru
aceasta.”
Coautori ai studiului sunt cercetătorii postdoc. Bo Li, Yingchao Yang, Hua
Guo, Liehui Ge și Liang Hong; masterandul Sidong Lei; studenții Bilan Yang
și Qizhong Wang; absolventul Phillip
Loya; profesorul de știința materialelor,
nanoinginerie și chimie Emilie Ringe;
profesorii de ştiinţa materialelor şi inginerie Robert Vajtai și Ming Tang; profesorul de fizică şi geologie Mircea
Chipara, de la University of Texas-Pan
American, cercetătorii postdoc Gustavo
Brunetto, Leonardo Machado și profesorul Douglas Galvão, de la State University of Campinas, Brazilia.
Pulickel Ajayan este şef al Department
of Materials Science and NanoEngineering de la Rice University, M. Benjamin și Mary Greenwood Anderson, profesor de inginerie şi profesor de chimie.
Jun Lou este profesor de știința materialelor, de nanoinginerie și de chimie şi
asociat al Department of Materials Science and NanoEngineering.
(Sursa: Rice University)
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GENETICĂ

CRISPR-Cas9 permite m
sul acestui sistem. Cum nu importă care
genă, fiecare secvenţă CRISPR – care
conţine, deci, ADN viral – este transcrisă
în mici molecule intermediare ARN.

Omul va putea
„edita” natura

Ioana OLTEANU

A

nimal, vegetal, uman… Cercetătorii şi-au imaginat că toate
ramurile viului pot fi fasonate printr-un singur instrument genetic; apoi
şi-au imaginat că acest instrument
acţionează asupra patrimoniului
unui singur individ sau, de ce nu, a
descendenţei sale. Rapid. Uşor. Pentru a nu fi scump.
Apărut în laborator în 2012, acest
mic instrument molecular este deja pe
punctul de a crea istorie. Numele său:
CRISPR-Cas9. Denumirea include numele unei proteine mari (Cas9) şi un acronim (Clustered Regulary Interspaced
Short Palindromic Repeats) pentru
„scurte secvenţe palindromice repetate,
grupate şi spaţiate regulat”.
În trei ani, CRISPR-Cas9 şi-a câştigat
faima de „revoluţie”, inclusiv în reviste
ştiinţifice prestigioase.

Editare genetică?
În fapt, nu trece mai mult de o zi fără ca
un articol al unui cercetător să deschidă
o nouă aplicaţie în domenii din cele mai
diverse: medicină, agronomie, industrie
şi altele. Căci CRISPR-Cas9 avansează
repede, foarte repede. În aşa măsură
încât, faţă de succesele sale, geneticienii
înşişi sunt luaţi de vârtej în faţa posibilităţilor care li se oferă. Vârtejul riscă să
antreneze aproape pe fiecare individ…
Despre ce anume este vorba exact?
De un instrument asemenea unui soft
de tratare a textului permiţând editarea
oricărui text graţie unor taste magice (ctrl
F, ctrl X, ctrl V).
Este exact ceea ce permite CRISPRCas9 să se facă, dar transpus la genetică: el editează textul care, pentru
fiecare fiinţă vie, conţine manualul de
instrucţiuni aflat la originea construcţiei
sale, „cartea de istorie” în care figurează
multiple sărituri ale evoluţiei sale, astfel
încât „fişa medicală” prezice ce maladii
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ar putea să-l ameninţe sau să-i decimeze specia. Se înţelege: acest text
este ADN. Pentru specia umană, el
echivalează cu 3 miliarde de litere. Până
în prezent, pentru a lucra pe acest text
lipsea pârghia instrumentului. Până la
apariţia CRISPR-Cas9.
„Lumea întreagă a sărit pe el!” explică
Emmanuelle Charpentier, de la MaxPlanck Institut, specialista franceză în
microbiologie a cărei primă publicaţie
asupra subiectului, în iunie 2012, este
la originea acestui entuziasm planetar.
„Este un mijloc prin care cercetătorii pot
insera sau suprima vârfurile ADN cu o
precizie incredibilă, ceea ce le permite să
realizeze lucruri până acum imposibile”,
explică, la rândul său, cu prilejul unei
conferinţe, biochimista americană Jennifer Doudna, codescoperitoare cu microbioloaga franceză a CRISPR-Cas9.
„Toţi cei care vroiau să realizeze editarea localizată l-au încercat”, detaliază
Anthony Perry (University of Bath, UK),
care l-a experimentat pe un embrion de
şoarece. „S-a văzut repede că merge pretutindeni: la bacterii, la plante, la levuri, la
mamifere şi… acum, la om. Este o tehnologie incredibil de flexibilă şi adaptabilă.”
Cine şi-ar fi putut imagina aceasta în
1987? În acea epocă, cercetătorii japonezi remarcau, fără să înţeleagă la ce
serveşte, că genomul a numeroase bacterii poartă scurte secvenţe de ADN identice şi repetate. Acestea sunt CRISPR,
descoperite şi…uitate douăzeci de ani…
Până când cercetătorii dintr-o întreprindere agroalimentară daneză, încercând să amelioreze fermenţii lactici, au
înţeles că este vorba de un sistem de
apărare a bacteriilor contra virusurilor.
Aceste mici secvenţe de ADN repetate
corespund în fapt unor eşantioane ale
genomului virusului care a atacat bacteria în trecut. Ansamblul constituie un fel
de arhivare a profilului genetic al foştilor
atacatori ai acesteia.
A trebuit să vină anul 2012, pentru
ca Emmanuelle Charpentier şi Jennifer
Doudna să înţeleagă „rotiţele” şi intere-

Dar mai înainte de a fi traduşi în proteine, aceşti ARN sunt eliberaţi în bacterie şi devin sentinele: fiecare ARN
„patrulează” formând un „atelaj” cu o
moleculă mare, Cas-9, care este un fel
de „foarfece” al ADN. Cei doi sunt redutabili: din momentul în care un virus
pătrunde în bacterie, Cas-9 se fixează
pe ADN-ul ei, îl parcurge şi, dacă profilul
său corespunde celui al ARN santinelă,
atunci Cas-9 se opreşte, îl decupează,
semnând moartea inamicului.
Cele două cercetătoare au avut revelaţia că instrumentul CRISPR-Cas-9
poate fi deturnat de la funcţiunea lui şi
modelat după dorinţă. În laborator este
posibil să fie create atelaje din abundenţă, asociind proteina mare Cas-9 cu
ARN la alegere: prealabil reperat, acesta
ar putea servi de vârf de căutare trimiţând
foarfecele Cas-9 acolo unde se doreşte.
În practică, odată injectate într-o
celulă, Cas-9 şi ghidul său se fixează pe
ADN-ul local şi îl parcurge rapid. Puţin
în maniera funcţiei „căutare” a tratamentului textului, care ţinteşte fiecare linie.
Odată ce ARN a găsit secvenţa care îi
corespunde, Cas-9 intră în scenă pentru
a tăia ADN-ul celulei.
Această tăietură este, pentru maşinăria sa internă, semnalul necesar pentru lansarea reparaţiilor: fie repară breşa
aşezând textul cum poate, ceea ce întrerupe funcţia genei şi o neutralizează;
fie copiază acolo un nou text furnizat de
cercetător, corijând o eroare sau atribuindu-i o nouă funcţie.
Odată cu această descoperire, totul
devine posibil: crearea de specii care să
reziste la schimbări climatice; împiedicarea unei insecte să transmită o mala-

die…Şi cum aceasta funcţionează la
toate speciile vii, instrumentul nu are alte
limite decât imaginaţia umană!
În prezent, cele mai promiţătoare
descoperiri vor continua această revoluţie…Dar, în acelaşi timp, iată deschisă
calea ucenicilor vrăjitori. Cu CRISPRCas-9, puterea omului asupra viului este
fără măsură comună, pentru tot ce poate
fi mai bine, ca şi pentru tot ce poate fi
mai rău. Devenind editor al naturii, fiinţa
umană are acum mijloacele care-i permit
a se socoti Dumnezeu…
Mai ales că simplitatea construcţiei
acestui nou venit în genetică este unul din
atuurile sale majore: pentru un laborator,
a concepe şi fabrica propriul CRISPRCas-9 este o problemă de câteva zile
şi câteva zeci de dolari! În timp ce instrumentele disponibile până în prezent
(Zinc finger nuclease – ZFN – şi Transcription activator-like effector nuclease
– TALEN) necesitau zeci de mii de dolari
şi luni sau chiar ani pentru a fi preparate.
În mod legitim, această abundenţă începe să facă loc îngrijorărilor: biochimista Jennifer Doudna – descoperind, anul
trecut, lucrările unui student care utiliza
un virus pentru a injecta CRISPR-Cas-9
unui şoarece spre a-i dezvolta un cancer uman – crede că este momentul să
se reflecteze asupra a ceea ce este pe
punctul de a se petrece…

du-şi îngrijorarea profesională care a
determinat lansarea laboratoarelor universitare într-o veritabilă cursă pentru
ameliorarea CRISPR-Cas-9. De aceeaşi
preocupare este animată şi Jennifer
Doudna, angajată ea însăşi în efortul
de a înţelege mai bine funcţionarea lui
CRISPR-Cas-9. Ea a descris de curând
mai multe versiuni provenite din diferite
bacterii. În acelaşi timp, alte echipe
cercetează deja succesorul acestuia şi
anunţă descoperirea unor noi foarfeci şi
mai uşor de utilizat decât Cas-9…
„De doi ani şi jumătate există un nou
jucător în sector”, accentuează Anthony
Perry. „El este incredibil de promiţător şi
ar fi de neconceput să se interzică a-l
studia, a respinge această promisiune.”

Se pun probleme
de etică

A optimiza genele,
pentru a dopa indivizii

Este, întotdeauna, ţintirea precisă a
unei zone a ADN-ului perfectă pe cât
s-au aşteptat cercetătorii? Integrează întotdeauna corecţiile dorite? Sunt posibile
daune colaterale? Geneticienii trebuie să
fie vigilenţi, întrucât cea mai mică eroare
poate antrena cancere sau dezactiva
gene importante. Motiv pentru care nu
aderă, încă, la idee toţi cercetătorii.
„Provocarea este de a arăta că beneficiile depăşesc riscurile”, atrage atenţia
profesorul de genetică George Church,
de la Harvard Medical School, exprimân-

A nu te mulţumi cu marea loterie genetică – ea dotează pe fiecare cu un
patrimoniu unic, moştenit de la părinţii
săi şi de la antecesori. Cine nu a visat
să poată într-o zi să-şi „amestece cărţile
genetice”, pentru a deveni mai frumos,
mai inteligent, a rămâne tânăr timp mai
îndelungat… O luptă de ameliorare
milenară şi profund umană. Până acum,
ameliorarea fiecăruia se făcea prin efort
venind din exterior, prin chirurgie sau diverse tablete oferind punctual doparea
memoriei sau anduranţă.

Editarea genomului
unui adult
S-ar putea face modificări de fond?
Adaptând definitiv bazele genetice şi
integrându-le în anumite organe… Este
perspectiva pe care o deschide CRISPRCas-9: de a putea retuşa paragrafele care
determină capacităţile fizice şi intelectuale în sânul textului genetic prezent

GENETICĂ

odificarea oricărei gene

în fiecare din celulele individului.
„Fiecare individ posedă gene funcţionale, dar fără a fi în versiunea cea mai
performantă”, sublinia recent geneticianul George Church. O constatare
care deschide perspective de optimizare
enorme. Editarea genomului unui adult
ar fi atunci un simplu apel la tehnicile
puse la punct pentru terapia genică, implicând virusuri modificate şi „transportatori” microscopici capabili să livreze gena
care interesează în populaţii de celule,
Cas-9 fiind responsabil de integrare.
George Church conduce mai multe
echipe de cercetare care studiază patrimoniul genetic al supercentenarilor, pentru a descoperi secretele unei tinereţi
care durează. El evocă în mod regulat
o listă de zece versiuni rare ale genelor
cu efecte pozitive. Cinci din acestea
cresc rezistenţa la boli cardiovasculare
(PCSK9), la cancere (GHR ş.a.), la formele de diabet (SLC30A8, IFH1), la
Alzheimer (APP) sau la virusuri (CCR5,
FUT2 ş.a.)… A îngriji este bine, dar cine
nu şi-ar dori să beneficieze din oficiu de
protecţie contra flagelurilor?
Posibilităţile de corectare şi facilitatea
utilizării CRISPR-Cas-9 se pot referi şi
la alte tipuri de gene, precum ABCC11,
care reglează mirosul corporal, SCN9A,
care reduce sensibilitatea la durere,
LRP5, care conferă o osatură mai densă,
MSTN, o musculatură mai robustă; IGF1
şi MGF, care codează hormonii implicaţi
în dezvoltarea musculară, EPO, care
favorizează producţia de globule roşii
sanguine. Toate sunt deja studiate pentru raţiuni medicale, dar utilizarea lor ar
putea depăşi lejer acest cadru…
Deci toţi vor fi frumoşi, tineri şi inteligenţi? Numeroşi specialişti amintesc
că, dacă CRISPR-Cas-9 se revelă ca
un bisturiu fără pereche, lucrurile nu
sunt aşa de simple. Cu excepţia câtorva gene foarte studiate în cadrul maladiilor ereditare, astăzi, este aproape
imposibil a ralia în mod clar o >>
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CRISPR-Cas9 permite
modificarea oricărei gene
genetice, pentru care au fost puse la
punct primele terapii genice. Mutarea
celulelor intestinale ale pacienţilor afectaţi de mucoviscidoză şi primul studiu
privind CRISPR-Cas-9 contra amaurozei congenitale Leber (sau neuropatia optică ereditară care antrenează în
câţiva ani orbirea) este prevăzut pentru
2017. Începutul unei lungi serii…

>>

genă la o trăsătură caracteristică:
cunoaşterea enormului volum de
interacţiuni genetice este încă aproape
de debut. Astfel, chiar efectele genelor
legate de dezvoltarea musculară rămân
în bună măsură neexplicate. Spre exemplu, vitele la care IGF1 a fost ameliorată:
animalele au dezvoltat iniţial o musculatură hipertrofiată, care a degenerat, apoi,
fără explicaţie…
Înainte de a se aventura să crească
IQ-ul uman sau talia, chiar dacă ar şti
să o facă din punct de vedere tehnic,
geneticienii trebuie să-şi aducă aminte
că trebuie să ştie perfect „ce” să facă şi
„unde”, cu ce consecinţe şi ce garanţii…
pentru ca „mai binele” să nu devină
„inamicul binelui”!

A îngriji toate maladiile
Maladii genetice, cancere, sida… În
mai puţin de doi ani, CRISPR-Cas-9 a
convins zeci de laboratoare că el va aduce
un avantaj decisiv contra acestor flageluri. Cu acest instrument revoluţionar,
medicii speră să reuşească, în sfârşit,
să realizeze o „chirurgie reparatorie” a
ADN-ului.
A îngriji corectând genele? Ideea nu
este nouă – este conceptul fondator al
terapiei genice –, dar punerea în operă
rămâne problematică. Aproape 2000 de
studii clinice sunt în curs în lume, arătând
că această medicină genetică ar putea
nu numai să trateze maladiile genetice,
ci şi maladii în care implicarea genelor
pare mai puţin evidentă: cancere, tulburări cardiovasculare sau neurologice,
maladii autoimune sau infecţioase.

O polivalenţă fascinantă
Numeroase domenii ale medicinei
se deschid CRISPR-Cas-9. Istoria multiplicării posibilităţilor marchează reducerea drastică a timpului şi a costurilor.
Yuet Wai Kan, de la University of Ca-
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lifornia, urmăreşte, astfel, să dezvolte
rezistenţa la SIDA a limfocitelor T, actori
închişi în sistemul imunitar uman. În cazul unei infecţii, virusul care pătrunde
se fixează pe proteina CCR5, ruinând
apărarea imunitară a organismului.
Dar, descoperirea unor indivizi la care
proteina CCR5 era mutată, capabili să
reziste la SIDA, a făcut să se nască
speranţa de a îngriji recreând la bolnavi
aceeaşi „anomalie”.
Pentru a atinge această ţintă, echipa
americană a conturat deja un protocol.
Prima etapă constă în prelevarea de
celule de la pacient, pentru a le transforma în celule şuşă. Cea de a doua
etapă este inedită: se mimează în interior mutaţia naturală protectoare şi ele
sunt retransformate în celule sanguine
rezistente la virus. Yuet Wai Kan a reuşit
aceasta graţie CRISPR-Cas-9.
Următoarea etapă? A obţine şi reinjecta unui pacient propriile celule şuşă
rescrise, pentru ca el să genereze propriile limfocite T rezistente… Virusul HIV,
incapabil să pătrundă în celulele care îi
serveau înainte de bază, va fi acum blocat.
Şi pentru a „curăţa” celulele care au
fost infectate, alte echipe încearcă să
utilizeze CRISPR-Cas-9 spre a hărţui şi
distruge ADN-ul virusului până în celulele T.
Aceste piste fascinante nu sunt singurele! Lupta contra cancerului este alta.
Micul instrument genetic permite modificarea PD-1 o altă proteină de la suprafaţa limfocitelor T, pentru a le determina
să atace celulele tumorale. Sau transformarea animalelor pentru a dezvolta
cancere similare cu acelea umane, permiţând studierea şi testarea mai rapidă a
tratamentelor.
Inclusiv bacteriile cele mai periculoase
ar putea „da înapoi” în faţa polivalenţei
CRISPR-Cas-9: mai multe echipe cercetează, de exemplu, cum s-ar restabili
în forţă sensibilitatea unor asemenea
bacterii la antibiotice sau cum să atace
direct ADN-ul lor.
În final, sunt, fireşte, ţintite maladiile

A eradica speciile
dăunătoare
Geneticienii au abordat şi pista debarasării, printr-o simplă modificare
genetică, de speciile invazive, insecte
care fac ravagii, paraziţi…Tehnica genei
„drive”, adaptate la sistemul CRISPRCas-9, permite, în sfârşit să fie propagată o nouă genă într-o populaţie
naturală, „chiar când gena este
<apăsătoare> pentru această populaţie”, observă Austin Burt, de la Imperial College, Londra.
„Broasca râioasă, care este un
inamic teribil în Australia, ar putea fi
o ţintă”, propune Owain Edwards, de
la Australian Research Council. Kevin
Esvelt, de la Harvard University, are
în vedere „eradicarea parazitului responsabil de bilharzioză, maladia tropicală cu cel mai mare potenţial letal,
după paludism”.
Ce gene ucigaşe sunt utilizate? Fie
gene mutate, care diminuează viabilitatea speciei – spre exemplu, la broasca râioasă, capacitatea de a produce
o toxină care o apără de prădători;
fie o genă care distruge spermatozoizii conţinând cromozomi „femelă”,
provocând naşterea exclusivă de indivizi „masculi”, propune Austin Burt. Chiar
cu riscul de a elimina specia, acolo unde
nu se poate altfel. O altă soluţie ar putea
fi să determini genetic specia dăunătoare
să fie sensibilă la un produs care nu ar fi
răspândit decât acolo unde se doreşte
debarasarea de respectiva specie.
Nu trebuie uitat, însă, nici un moment, de prudenţă: pentru că a devenit
incredibil de facilă orice manipulare a
viului, odată cu utilizarea CRISPRCas-9, se pune problema inclusiv a
unui cadru legal pentru a asigura nepericulozitatea modificărilor induse
viului, inclusiv a modificărilor liniei
umane.
(Sursa: Harvard Medical
School, Max-Planck Institut)

ORTOPEDIE

O orteză robotică ajută oamenii cu
distrofie musculară Duchenne

Cristina SORESCU

C

ercetătorii de la University of
Twente’s Research Centre MIRA,
împreună cu Vanderbilt University
Medical Center, Delft University of
Technology și Radboud University
Nijmegen, au dezvoltat A-Gear: un
braţ robotic care poate sprijini activitățile de zi cu zi ale persoanelor
care suferă de distrofie musculară
Duchenne. Ei au trecut recent la finisarea primului prototip al dispozitivului de sprijin discret, conectat
la corp, care poate fi purtat pe sub
haine şi care poate suporta funcționarea independentă a brațului în timpul activităților zilnice importante.

jin nu compensează în întregime pierderea funcției și pot duce la stigmatizare.
În ultimii patru ani, cercetătorii au lucrat
la două suporturi de braț: un suport pasiv
de braț – controlat de către utilizator, fără
motoare – și un suport activ de braț – alimentat de motoare, care sunt controlate
de către utilizator. Suportul activ de braț
este controlat de semnale electrice (EMG)
musculare sau de rezistența musculară
minimă a brațului, ceea ce face ca mișcarea să fie cât mai intuitivă și naturală.

Distrofia musculară
Duchenne
Distrofia musculară Duchenne apare la aproximativ 1 din 5000 de băieți
născuți vii. Mușchii pacienților cu distrofie
musculară Duchenne se atrofiază pe
parcursul vieții lor. Ca rezultat, băieții cu
Duchenne îşi pierd progresiv abilitatea
de a-şi folosi braţele, până când, în cele
din urmă, ei nu mai sunt în măsură să
le folosească deloc. Medicamentele
pot încetini progresul bolii și pot crește
speranța de viață a băieților suferinzi
de distrofia musculară Duchenne, ceea
ce înseamnă că păstrarea funcționalității braţelor devine și mai importantă.

Sprijin activ și pasiv
Există câteva dispozitive de sprijin
care pot recăpăta funcția musculară la
nivelul braţelor, dar dispozitivele de spri-

În scopul evaluării designului ortezei, cercetătorii au comparat funcționalitatea brațului unor băieți cu distrofie
musculară Duchenne, cu şi fără suport
A-Gear. „Pe parcursul cercetării, o serie de participanți, care nu puteau să-şi
mişte independent brațele de trei până
la cinci ani, au fost capabili să finalizeze
testele prevăzute în sarcinile studiului.
Libertatea de mișcare și funcționalitatea
brațului au crescut atunci când subiecţii
erau echipaţi cu prototipul. În plus,
mișcările necesită mai puțină energie”,
adaugă cercetătorul Joan Lobo-Prat, de
la MIRA Research Centre for Biomedical
Technology and Technical Medicine.

Dezvoltarea bolii
Cercetătorii nu au urmărit numai o

soluție tehnică, ei au obținut şi o perspectivă mai largă asupra dezvoltării
funcției brațului la băieţii şi bărbaţii cu
distrofie musculară Duchenne, prin
Duchenne Dynamic Arm Study (DDAS).
Prin măsurarea funcției brațului unor
pacienţi de vârste diferite, ei au fost în
măsură să obțină o impresie corectă
asupra modului în care se schimbă
funcția brațului pe parcursul bolii și, în
consecință, asupra modului cum să
adapteze în timp dispozitivul care asigură sprijinul brațului.
Deși rezultatele proiectului A-Gear au
oferit perspective noi în apariţia unor
dispozitive de sprijin, cum ar fi acestea,
mai este încă mult de lucru în diverse
domenii. În momentul de față, a început
să se desfăşoare o revizuire a activităţii
cercetătorilor, menită să descopere care
ar trebui să fie următorii pași pentru a
transforma prototipul într-un produs care
să poată fi utilizat în mod eficient.

Organizare
Proiectul A-Gear este o inițiativă a
Stichting Flextension (Fundația Flextension), care a fost lansată de către
Duchenne Parent Project. Flextension
a luat avânt în 2007, ca urmare a întrebărilor lansate de comunitatea pacienţilor suferinzi de distrofie Duchenne
despre ceea ce ar putea face ingineria și
tehnologia pentru a îmbunătăți calitatea
vieții băieților afectaţi de Duchenne.
Obiectivul Flextension este dezvoltarea
unor noi dispozitive de sprijin care să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor
cu distrofie musculară.
(Sursa: University of Twente’s
Research Centre MIRA)
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Implant cerebral
monitorizarea pres

Cristina SORESCU

O

nouă clasă de senzori electronici
mici, subțiri pot monitoriza temperatura și presiunea în interiorul craniului – parametri de sănătate cruciali
în urma unei leziuni cerebrale sau
chirurgicale – atunci când nu mai sunt
necesari, aceştia se topesc, eliminând
nevoia de intervenţii chirurgicale suplimentare pentru a elimina elementele de
monitorizare și a reduce riscul de infecție și hemoragie.
Senzori similari pot fi adaptaţi pentru
monitorizarea postoperatorie în alte sisteme ale corpului, precum spun cercetătorii. Echipa condusă de profesorul de
ştiinţa şi ingineria materialelor John A.
Rogers, de la University of Illinois, Urbana-Champaign, și de profesorul de
neurochirurgie Wilson Ray, de la Washington University School of Medicine,
St Louis, şi-a publicat recent rezultatele
studiului în revista Nature.
„Aceasta este o nouă clasă de implanturi electronice biomedicale”, a specificat
John Rogers, care conduce laboratorul
de cercetare a materialelor de la University of Illinois. „Aceste tipuri de sisteme
au potențial într-o serie de practici
clinice, în cazul cărora dispozitivele tera-

peutice sau de monitorizare sunt implantate sau ingerate, îndeplinesc o funcție
sofisticată, iar apoi se resorb inofensiv în
organism după ce funcția lor nu mai este
necesară.”
După o leziune cerebrală traumatică sau
o intervenție chirurgicală pe creier, este esențial să se monitorizeze pacientul pentru
a observa umflarea și presiunea asupra
creierului. „Tehnologia actuală de monitorizare este voluminoasă și invazivă”, precizează John Rogers, „iar firele restrâng
mişcările libere ale pacientului și împiedică
terapia fizică pentru recuperarea acestuia.
Deoarece firele, cablate în cap, necesită acces continuu, astfel de implanturi prezintă
inclusiv riscul de reacții alergice, infecție
și hemoragie, și chiar ar putea exacerba
inflamaţia pe care sunt menite să o monitorizeze.”
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în mod natural biodegradabili – configuraţi pentru a funcționa în mod normal
timp de câteva săptămâni, după care
se dizolvă departe de locul implantului,
complet și inofensiv, în fluidele organismului propriu al pacientului.
Grupul condus de John Rogers a
făcut echipă cu specialiştii în ştiinţa şi
ingineria materialelor de la University
of Illinois, conduşi de profesorul Paul
V. Braun, pentru a face platformele de
siliciu sensibile la nivelurile de presiune
relevante clinic în fluidul intracranian
din jurul creierului. Ei au adăugat, de
asemenea, un mic senzor de temperatură și l-au conectat la un transmițător
wireless aproximativ de mărimea unui
timbru poștal, implantat sub piele, dar pe
partea de sus a craniului.
Grupul de la University of Illinois a lucrat cu experţi clinici în leziuni traumatice
cerebrale, de la Washington University,
pentru a implanta senzorii la șobolani şi
a-i testa pentru performanță și biocompatibilitate. Ei au descoperit că citirile
nivelurilor de temperatură şi presiune
obţinute de la senzorii dizolvabili se potrivesc ca precizie cu acelea obţinute
cu dispozitivele convenționale de monitorizare.
„Strategia finală este de a avea un
dispozitiv care să poată fi plasat în

creier – sau în alte organe din corp
– care, fiind implantat în întregime,
strâns legat de organul care trebuie
să fie monitorizat, să poată transmite
semnale wireless, pentru a furniza informații cu privire la starea de sănătate
a acelui organ, permiţând medicilor să
intervină în cazul în care este necesar
pentru a preveni probleme mai mari”,
a explicat neurochirurgul Rory Murphy,
de la Washington University, coautor
al lucrării publicate. „După perioada
critică în care trebuie să fie monitorizat organul, dispozitivul se va dizolva la distanţă de locul implantului și va
dispărea.”
Cercetătorii îşi îndreaptă atenţia spre
studiile umane pentru această tehnologie, precum și spre extinderea funcționalității ei în alte aplicații biomedicale.

NEUROLOGIE

dizolvabil, pentru
iunii intracraniene

„Am stabilit o serie de variante de dispozitive, materiale și capabilități de măsurare pentru detectarea și în alte contexte clinice”, a precizat John Rogers.
„În viitorul apropiat, credem că va fi
posibil să fie încorporate funcții terapeutice, cum ar fi stimularea electrică sau
livrarea de medicamente, în aceleași
sisteme, păstrând, în același timp, caracterul bioresorbabil esențial.”
National Institutes of Health, Defense
Advanced Research Project Agency
și Howard Hughes Medical Institute au
susținut financiar această cercetare.
John Rogers și Paul Braun sunt afiliaţi
la Beckman Institute for Avanced Science and Technology de la University of
Illinois.
(Sursa: University of Illinois)

ABONAȚI-VĂ LA REVISTA

Veți putea afla, cu siguranță, răspuns la întrebările dvs. și nu veți pierde nici o informație solicitată!
Decupati talonul din revistă.
Plata abonamentului se face în contul firmei MED.CO SRL deschis la Banca Transilvania,
completați-l și expediați-l împreună sucursala Chibrit RO29BTRL0480 1202 G339 0801 sau prin pandat poștal în același cont.
Taloanele care nu vor fi însoțite de dovada plății NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE.
cu dovada achitării contravalorii
abonamentului, pe adresa societății:

Str. Rucăr nr. 32,
sector 1, București

TOATE CHELTUIELILE DE EXPEDIȚIE
VOR FI SUPORTATE DE CATRE

Februarie 2016

21

ACCENT

Microscop portabil puternic, pentru identificarea
celulelor canceroase în timpul operaţiei

(continuare din pagina 3 >>)
„Considerăm că acest dispozitiv, unul dintre cele mai bune
existente vreodată – în comparație cu dispozitivele comerciale și dispozitivele de cercetare anterioare existente – contracarează toate aceste neajunsuri”, a opinat Jonathan Liu.
Microscopul miniatural utilizează o abordare inovatoare,
numită „microscopie confocală dual-axis”, pentru a ilumina
și a vedea mai clar prin țesutul opac. Se pot înregistra detalii până la jumătate de milimetru sub suprafața țesutului, de
unde provin unele tipuri de celule canceroase.
Cercetătorii au obţinut, de exemplu, imagini ale vaselor
sanguine fluorescente într-o ureche de șoarece, la diferite
adâncimi, variind de la 0,075 până la 0,125 mm adâncime.
„Încercarea de a vedea dincolo de suprafaţa ţesutului este
ca şi încercarea cuiva de a conduce printr-o ceață deasă cu
farurile puternice – când nu se poate vedea mult în față”, a
explicat Jonathan Liu. „Dar există trucuri pentru a vedea mai
adânc în ceață, ca o lumină de ceață care luminează dintr-un
unghi diferit și reduce strălucirea.”
Noul microscop foloseşte, de asemenea, o tehnică numită
scanare liniară pentru a accelera procesul de colectare a
imaginii. Acesta utilizează oglinzi micro-electro-mecanice –
cunoscute sub numele de MEMS – pentru a direcționa un

P

(Sursa: University of Washington)

Scarlatina revine…mai rezistentă

rovocată de anumite tulpini
ale Streptococcus pyogenes,
scarlatina părea să fie o maladie
aparţinând trecutului. Până la noile
epidemii care au survenit în China,
Hong-Kong (100.000 cazuri în 20112012), în Marea Britanie (15.000 cazuri în 2013).
Potrivit opiniei profesorului Mark
Walker, directorul Australian Infectious Diseases Research Center, de la
University of Queensland (Australia),
această recrudescenţă s-ar datora
transferului între o tulpină a streptococului şi o alta (M1T1), foarte comună,
al cărei material genetic favorizează
în acelaşi timp dezvoltarea scarlatinei
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fascicul optic, care scanează ţesutul, linie cu linie, și
construiește rapid o imagine.
Viteza obţinerii imaginii este deosebit de importantă pentru un dispozitiv portabil – ea trebuie să
contracareze bruiajul datorat mișcării celui care îl
mânuieşte. În cazul în care rata de formare a imaginii
este prea lentă, imaginile vor fi neclare.
În articolul publicat, cercetătorii demonstrează că
microscopul miniatural are suficientă rezoluție pentru a
vizualiza detalii subcelulare. Imagini ale unor țesuturi de
șoarece sunt comparabile cu acelea obţinute printr-un
proces cu durata de mai multe zile, desfăşurat într-un
un laborator de patologie clinică – standardul de aur
pentru identificarea celulelor canceroase în țesuturi.
Cercetătorii speră ca, după testarea performanțelor microscopului ca instrument de screening al cancerul, acesta
să poată fi introdus în intervențiile chirurgicale sau în alte proceduri clinice în următorii 2 până la 4 ani.
„Pentru o intervenție chirurgicală de extirpare a unei tumori pe
creier, există adesea celule lăsate în urmă, care sunt invizibile
pentru neurochirurgul operator. Noul dispozitiv va fi într-adevăr
primul care îi va permite să identifice aceste celule în timpul
operației și să determine exact cât de mult poate reduce acest
reziduu”, a explicat profesorul de neurochirurgie Nader Sanai,
de la Barrow Neurological Institute din Phoenix, colaborator la
proiect. „Această identificare nu este posibil să se facă astăzi.”
Studiul a fost finanţat de National Institutes of Health, prin
National Institute of Dental and Craniofacial Research şi National Cancer Institute.
Alţi coautori ai studiului au fost doctoranzii în inginerie mecanică Chengbo Yin, Ye Chen, Linpeng „Peter" Wei, Steven
Leigh şi Michael Rosenberg, de la University of Washington; cercetătorii postdoctorali Adam K. Glaser și Prasanth
Pillai; Sanjeewa Abeytunge, Gary Peterson și Christopher
Glazowski, de la Memorial Sloan Kettering Cancer Center; şi
cercetătorul Michael Mandella de la Stanford University.
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şi rezistenţa ei la macrolide – antibioticele utilizate curent.
Antibiotice bacteriostatice (produse
de diferite tulpini de streptomices),
lactone naturale cu structură macrociclică (un inel mare constând din 14
– 20 atomi), macrolidele au un spectru
larg acţionând împotriva mai multor
bacterii gram pozitive.
Dar actuala versiune a maladiei o
situează printre primele 10 dintre cele
mai infecţioase boli la nivel mondial!
Echipa profesorului Mark Walker
studiază mecanismul prin care grupul
A al streptococului cauzează boala
infecţioasă invazivă, în căutarea unui
posibil vaccin. (A.V.)

