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o maladie nosocomială?
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Chirurgia deschide o nouă pistă… contra diabetului

Î

n caz de obezitate severă, chirurgii
propun uneori, ca ultimă soluţie,
reducerea volumului stomacului
pacienţilor. Or, această chirurgie
bariatrică face să regreseze şi
diabetul, chiar înainte ca pacientul
să înceapă a pierde în greutate!
Un efect benefic datorat, potrivit
unei echipe franceze, faptului că metabolismul intestinului este profund
modificat de chirurgie. Operaţia constând în reducerea mărimii stomacului
acţionează asupra absorbţiei zahărului.
Astfel, „cu un by-pass gastric – partea
de sus a stomacului este legată direct
la intestin – partea cea mai mare a
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stomacului este îndepărtată din circuitul
alimentelor”, explică Maude Le Gall,
cercetătoare în cadrul Institut national
de la sante et de la recherche medicale (Inserm), care a observat efectul
cu ajutorul chirurgilor de la Hopital
Bichat-Claude-Bernard (Paris).
„Toate celulele peretelui intestinal
proliferează atunci consumând zahăr,
ceea ce limitează absorbţia acestuia
în sânge. În cazul unei gastrectomii <în
manşon>, caz în care stomacul este
conservat, dar redus considerabil, numai celulele enteroendocrine se multiplică. Ele sunt cele care produc GLP1,
un semnal care provoacă în pancreas

o creştere a producţiei de insulină”,
explică cercetătoarea.
Aceste două mecanisme, care reduc
diabetul, deschid piste de tratament: să
se acţioneze pentru a induce aceste
schimbări metabolice fără a recurge la
operaţie. (C.S.)
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Polarizarea utilizată pentru
identificarea agenţilor patogeni
şi a compuşilor clinic relevanţi
Ioana OLTEANU

C

ercetătorii conduşi de Raffaele
Mezzenga, de la Eidgenössische
Technische
Hochschule
Zürich
(ETH), au dezvoltat o nouă metodă
de diagnostic. Ea se bazează pe birefringență, capacitatea substanțelor
de a schimba polarizarea luminii.
Cu această metodă, medicii din întreaga lume pot cu ușurință, rapid și sigur
detecta malaria, Ebola sau HIV, pentru a
numi doar câteva.
Nimic nu ar putea fi mai simplu: o
picătură de sânge este aplicată pe o
substanță specială de transport; după o
așteptare de câteva minute, diapozitivul
este plasat pe un dispozitiv care emite
lumină polarizată datorită unui filtru de
polarizare ieftin. Acesta este acoperit cu
un capac care conține al doilea filtru de
polarizare, care blochează lumina pentru
toate materialele cu excepția structurii
cristaline sau a materialelor cu proprietăți
direcționale.
Dacă lumina este vizibilă prin filtrul de
polarizare-în-cruce, se obţine un diagnostic pozitiv. Prin aceasta este posibil
imediat screening-ul „da sau nu”. De
asemenea, este posibil să se măsoare
intensitatea luminii și, astfel, cantitatea
de patogen, prin intermediul unui contor
de lumină simplu conectat la un smartphone și controlat printr-o aplicație.
Ceea ce părea aproape science-fiction a
devenit acum realitate.
Grupul de cercetare condus de prof.
Raffaele Mezzenga, de la Laboratory
of Food and Soft Materials, a publicat
recent o lucrare științifică prin care introduce un nou test rapid, capabil să detecteze nu numai paraziţii malariei, ci şi
virusuri, precum HIV sau Ebola, diverse
bacterii sau biomarkeri, precum glucoza
sau colesterolul.
„Metodele de detectare nu sunt doar
extrem de rapide; ele sunt, de aseme-

nea, considerabil mai puțin costisitoare în
comparație cu alte metode de detectare.
Dispozitivul de polarizare costă doar 20
CHF”, subliniază Jijo Vallooran, primul
autor al lucrării, publicate recent în revista Advanced Functional Materials.

Este exploatată
birefringența
Deși conceptul din spatele acestei noi
tehnologii este foarte general și pare atât
de ușor să funcționeze, baza științifică pe
care se întemeiază invenția cercetătorilor de la ETH este extrem de complexă.
Cercetătorii folosesc fenomenul de birefringență a luminii polarizate de lipide
pe baza cristalelor lichide liotropice, care
constau din structuri auto-asamblate de
molecule de grăsime în apă.
Grupul prof. Raffaele Mezzenga a mai
lucrat cu aceste cristale lichide și le exploatează şi pentru alte aplicații, precum
livrarea medicamentelor și cristalizarea
proteinelor. Cristalele lichide liotropice se
organizează în rețele speciale cu simetrie unică – ceea ce înseamnă că motivul
de bază se repetă periodic.
În cazul cristalelor lichide cu faze cubice, canalele sunt realizate din membrane
lipidice bistratificate în apă și au un diametru de câţiva nanometri, astfel încât
doar câteva molecule libere de apă sunt
disponibile în cristalul lichid, întrucât majoritatea sunt legate la pereţii canalului.
Aceste cristale lichide cu faze cubice sunt
izotropice, altfel spus, nu au proprietăți
birefringente, ceea ce înseamnă că,
dacă un diapozitiv cu un strat de cristal
lichid liotropic este plasat sub o sursă de
lumină, care permite luminii polarizate
să treacă, el apare negru atunci când e
observat printr-un alt polarizor înclinat la
90°.

(continuare în pagina 22 >>)
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Balonul gastric „Elipse” a primit
aprobarea de lansare pe piaţă în
Uniunea Europeană
Sorina RADU

A

llurion Technologies a anunţat
recent că balonul său gastric
„Elipse” a primit de la CE aprobarea de vânzare a produsului în
Uniunea Europeană. Aceasta este
prima aprobare de reglementare a
companiei. Elipse va fi iniţial disponibil în anumite centre de conducere a pierderii în greutate din
Franța, Italia și Regatul Unit.

stomac timp de patru luni, după care
se golește automat și este eliminat în
mod natural.
Compania Allurion a studiat balonul
gastric Elipse la persoanele cu un indice de masă corporală (IMC) între
27 şi 40, pentru a evalua siguranţa şi
efectele sale asupra greutății corporale, parametrilor metabolici şi a calităţii
vieţii participanţilor la studiu. Rezultate
intermediare, obţinute în cadrul unui
studiu clinic care a cuprins un grup de
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Dr. Shantanu Gaur, co-fondator şi
director ştiinţific al companiei Allurion,
a precizat că „excesul de greutate
are adesea un impact profund asupra
sănătății și a calității vieții, inclusiv a
muncii, relațiilor și autopercepției persoanei.” Cu toate acestea, din cele
aproape 2 miliarde adulţi supraponderali şi obezi din întreaga lume, mai
puţin de unu la sută au îmbrățișat
opţiuni chirurgicale și endoscopice
disponibile în prezent. Shantanu
Gaur a continuat: „terapiile pierderii în
greutate, care necesită intervenţie
chirurgicală, endoscopie sau anestezie, sunt adesea prea invazive şi pot
fi prea scumpe pentru pacienţi care
altfel ar putea beneficia foarte mult
prin aplicarea lor.”
„Balonul gastric care nu necesită intervenţie chirurgicală, pus la punct de
noi, oferă o alternativă simplă, sigură
și eficientă”, a subliniat dr. Samuel
Levy, co-fondator și președinte al
companiei Allurion. „Elipse este un
nou mod de a ajuta persoanele supraponderale şi obeze să ia măsuri în
favoarea sănătăţii lor.” Elipse este un
produs pilot al Allurion și este primul
balon gastric, din lume, care nu
necesită intervenţie chirurgicală.
Dispozitivul este realizat dintr-o
peliculă subțire de polimer flexibil și
este livrat într-o capsulă de înghițit,
eliminând necesitatea de chirurgie,
endoscopie sau anestezie. Rămâne în
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34 de persoane, au fost prezentate recent la ObesityWeek, conferinţa anuală
a American Society for Metabolic and
Bariatric Surgery şi a Obesity Society.
Descoperirile au inclus o pierdere
medie de greutate de 10 kilograme,
în perioada de tratament de patru
luni, participanţii pierzând 37 la sută din
excesul de greutate şi opt centimetri
din circumferinţa taliei. Ei au constatat,
de asemenea, îmbunătăţiri ale valorii
trigliceridelor,
hemoglobinei A1C
(HbA1c) și ale tuturor aspectelor de
calitate a vieții. Toate baloanele au fost
excretate în condiții de siguranță și în
mod natural.

Despre Elipse
Elipse este un balon gastric conceput pentru a fi plasat în interiorul
stomacului fără intervenţii chirurgicale, endoscopie sau anestezie.
Acesta va fi oferit de către medici în
conexiune cu un program de dietă şi
exerciţii fizice supravegheat medical.
Dispozitivul este înghițit într-o capsulă
și umplut cu lichid printr-un cateter de
livrare subțire, care este apoi detașat.
Elipse rămâne în stomac timp de patru
luni, după care se deschide balonul,
permițându-i se să golească și să se
elimine în mod natural din organism.
(Sursa: Allurion Technologies)
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„Nanoexterminatori” din metal
lichid ţintesc celulele canceroase
Alina VÂLCEA

C

ercetătorii de la North Carolina
State University (NCSU) şi University of North Carolina, Chapel
Hill (UNC-CH), au dezvoltat o nouă
tehnică de livrare a medicamentelor
care utilizează un metal lichid biodegradabil pentru a ţinti celulele canceroase.
Metoda de livrare cu ajutorul metalului
lichid promite să stimuleze efectul medicamentelor împotriva cancerului. Până
în prezent, tehnica a fost testată numai
pe model animal.
„Progresul în acest caz constă în faptul
că am pus la punct o tehnică de livrare
care poate spori eficiența medicamentelor livrate, îi poate ajuta pe medici să localizeze tumorile, <nanoexterminatorii>
pot fi produşi în număr mare și par a fi în
întregime biodegradabili şi cu toxicitate
foarte scăzută”, spune Zhen Gu, profesor în cadrul programului comun de
inginerie biomedicală de la CNSU şi
UNC-CH şi autor corespondent al
unei lucrări publicate în jurnalul Nature
Communications cu privire la această
cercetare. „Încă un avantaj al tehnicii
noastre este că acești transportatori de
medicamente din metal lichid sunt foarte
ușor de a produs.”
Pentru a crea nanoexterminatorii, cercetătorii pun metalul lichid în masă (aliaj
de galiu-indiu) într-o soluție care conține
două tipuri de molecule numite liganzi
polimerici. Soluția este apoi bombardată
cu ultrasunete, care forțează metalul
lichid să izbucnească în picături nanometrice având aproximativ 100 nanometri în diametru.
Liganzii din soluție se atașează la suprafața nanopicăturilor, deoarece acestea se
rup din aliajul de metal lichid. Între timp, pe
suprafaţa nanopicăturilor se formează „o
pojghiță” oxidată. Pelicula oxidată, împreună cu liganzii, previn retopirea nanopicăturilor şi reataşarea la metalul lichid.

Este apoi introdusă în soluție doxorubicina (Dox) – medicamentul anticancer.
Unul dintre liganzii de pe nanopicătură
absoarbe Dox și îl reţine. Aceste
nanopicături încărcate cu medicament
pot fi apoi separate din soluție și introduse în fluxul sanguin.
Al doilea tip de ligand de pe nanopicături
urmărește eficient celulele canceroase,
provocând receptorii de pe suprafața
acestora să primească nanopicăturile.
Celula canceroasă absoarbe apoi
nanopicăturile. Odată ce ele sunt absorbite, nivelul ridicat al acidității din interiorul
celulelor canceroase dizolvă pelicula
oxidată a nanopicăturilor. Aceasta eliberează liganzii, care urmează să elibereze Dox în interiorul celulei.
„Fără peliculă oxidată și liganzi,
nanopicăturile ar fuziona, formând picături mai mari de metal lichid”, observă
prof. dr. Michael Dickey, din cadrul departamentului inginerie chimică şi biomoleculară de la NCSU, şi coautor al
lucrării publicate. „Aceste picături mai
mari sunt destul de ușor de detectat folosind tehnici de diagnostic şi, potenţial,
i-ar putea ajuta pe medici să localizeze
tumorile.”
Între timp, metalul lichid continuă să
reacționeze cu mediul acid din celulele
canceroase și se dizolvă, eliberând ionii
de galiu. Interesant, acești ioni de galiu
îmbunătățesc performanțele medicamentelor anticancer – inclusiv eficacitatea lor împotriva liniilor celulare rezistente la medicamente. În plus, acest
proces degradează treptat metalul, minimizând toxicitatea lui pe termen lung.
„Pe baza testelor in vitro, considerăm
că metalul lichid se degradează complet
în câteva zile într-o formă pe care organismul o poate absorbi cu succes sau
filtra, fără efecte toxice notabile”, spune
doctorandul Yue Lu, din laboratorul lui
Zhen Gu.
Cercetătorii au testat tehnica metalului lichid, într-un model de șoarece, și
au constatat că acesta este semnificativ

mai eficace decât Dox singur la inhibarea
creșterii tumorilor de cancer ovarian.
Fapt important, cercetătorii au urmărit
şoarecii timp de 90 de zile și nu au observat semne de toxicitate legate de
metalul lichid. „Acesta a fost un studiu
pentru dovada conceptului, dar foarte
încurajator”, apreciază Zhen Gu.
„Ca exterminator fictiv, acest transportator este transformabil: a distrus materialul la grămadă, condensat în interiorul
celulelor canceroase, şi, potenţial, l-a
degradat și eliminat. Nutrim speranța de
a face teste suplimentare într-un studiu
mai amplu pe animale pentru a ajunge
mai aproape de potențiale studii clinice.”
Lucrarea „Transformable lichid-metal
nanomedicine” este publicată la începutul lunii decembrie în periodicul Nature
Communications.
Coautori au fost Quanyin Hu, Dennis
Pacardo, Chao Wang, Wujin Sun și
Frances Ligler, din programul comun
de inginerie biomedicală al celor două
universităţi, precum şi Michael Dickey şi
Yiliang Lin, din departamentul de inginerie
chimică şi biomoleculară al NCSU.
Suportul financiar al cercetării a fost
asigurat de NC TraCS, NIH’s Clinical
and Translational Science Awards, de la
UNC-CH, prin grantul 1UL1TR001111,
şi National Science Foundation, prin
grantul CMMI-0954321.
(Sursa: North Carolina State
University, University of
North Carolina, Chapel Hill)
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Electronice flexibile pentru plasturi

Ana BARBU

I

nginerii de la MIT au conceput
Band-Aid, un pansament de viitor:
un material lipicios, elastic, asemenea gelului, care poate incorpora
senzori de temperatură, LED-uri şi
alte electronice, precum și rezervoare și canale mici de livrare a
medicamentelor.

„Pansamentul inteligent” eliberează
medicamentul ca răspuns la schimbările de temperatură ale pielii și poate
fi proiectat pentru a se lumina dacă, să
zicem, nivelul medicamentului scade.
Când pansamentul se aplică pe o suprafață extrem de flexibilă, cum ar fi
cotul sau genunchiul, acesta se întinde
odată cu corpul, păstrând electronicele
încorporate funcționale și intacte.
Cheia pentru design-ul plasturelui
este o matrice de hidrogel proiectată
de Xuanhe Zhao, profesor asociat în
cadrul departamentului de inginerie
mecanică de la MIT. Hidrogelul, pe care
Zhao l-a descris detaliat la începutul
lunii trecute, este un material cauciucat,
compus în cea mai mare parte din apă,
conceput pentru a se lega puternic la
suprafețe, precum cele de aur, titan, aluminiu, siliciu, sticlă şi ceramică. Într-un articol publicat recent în revista
Advanced Materials, echipa a raportat
includerea în hidrogel a unor electronice diverse, precum fire conductoare,
cipuri semiconductoare, LED-uri și senzori de temperatură.
Xuanhe Zhao spune că electronicele
acoperite cu hidrogel pot fi utilizate nu
numai pe suprafața pielii, ci şi în interiorul corpului, de exemplu, implantate,
precum senzori de glucoză biocompatibili, sau sonde neuronale moi, conforme.
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„Electronicele sunt de obicei tari şi
uscate, dar corpul uman este moale și
umed. Aceste două sisteme au proprietăţi drastic diferite”, subliniază Xuanhe
Zhao. „Dacă dorim să punem electronice
în contact strâns cu corpul uman pentru
aplicații, cum ar fi monitorizarea îngrijirii sănătăţii şi a livrării medicamentelor,
este foarte de dorit să se proiecteze dispozitive electronice moi şi elastice, pen-

neporoase. În noul studiu, cercetătorii au
aplicat tehnicile lor de a demonstra mai
multe utilizări pentru hidrogel, inclusiv
încapsularea unei sârme de titan, pentru a forma un conductor transparent,
extensibil.
În experimente, ei au întins sârma
încapsulată de mai multe ori și au constatat că s-a menținut constantă conductivitatea electrică. Xuanhe Zhao a

tru a se potrivi mediului din corpul uman.
Aceasta este motivația opţiunii pentru
electronicele extensibile din hidrogel.”
Co-autori ai articolului semnat de profesorul Zhao sunt masteranzii Shaoting
Lin, Hyunwoo Yuk, German Alberto
Parada, postdoc Teng Zhang, Hyunwoo Koo, de la Samsung Display, și
Cunjiang Yu, de la University of Houston.

creat, de asemenea, o matrice de LEDuri integrate într-o foaie de hidrogel.
Când a fost atașată la diferite regiuni
ale corpului, matricea a continuat să lucreze, chiar și atunci când se întindea
peste zone extrem de deformabile, precum genunchiul și cotul.

O legătură puternică și
elastică
Hidrogelurile sintetice tipice sunt
fragile, puţin elastice, și aderă slab la alte
suprafețe. „În etapa actuală, sunt adesea
folosite ca biomateriale degradabile”,
precizează Xuanhe Zhao. „Dacă dorim
să facem un dispozitiv electronic din
hidrogeluri, trebuie să ne gândim la stabilitatea pe termen lung a hidrogelurilor
și a interfețelor.”
Pentru a răspunde acestor provocări,
echipa sa a pus la punct o strategie
de design pentru hidrogeluri robuste,
amestecând apa cu o cantitate mică de
biopolimeri selectaţi pentru a crea materiale moi, elastice, cu o rigiditate de
10 până la 100 kilopascali – corespunzătoare gamei de țesuturi moi umane.
Cercetătorii au găsit o metodă de a lega
puternic hidrogelul de diverse suprafețe

O matrice versatilă
În cele din urmă, grupul a încorporat diverse componente electronice într-o foaie de hidrogel, pentru a crea un
„pansament inteligent”, care cuprinde
senzori de temperatură distanțaţi regulat și rezervoare mici de medicamente.
Cercetătorii au creat căi pentru ca
medicamentele să curgă prin hidrogel, fie prin inserarea unor tuburi cu un
anumit model, fie prin forarea unor mici
canale prin matrice. Au aplicat pansamentul peste diferite regiuni ale corpului
și au constatat că, inclusiv atunci când era
foarte întins, pansamentul a continuat
să monitorizeze temperatura pielii și să
elibereze medicamentele în funcție de
citirile senzorilor.
În opinia lui Hyunwoo Yuk, o aplicaţie
imediată a tehnologiei poate fi un tratament extensibil pentru arsuri sau alte
lezări ale pielii. „Este o matrice foarte versatilă”, subliniază cercetătorul.

INFO

inteligenţi
„Noua tehnologie beneficiază de o capacitate unică: atunci când un senzor
<simte> ceva diferit, cum ar fi o creștere
anormală a temperaturii, dispozitivul
poate elibera medicamentele <la cerere> la acea locație specifică și selectează
un anumit medicament de la unul dintre rezervoare, care poate difuza în
matricea de hidrogel pentru eliberare
susținută de-a lungul timpului.”
Pătrunzând mai adânc, Xuanhe
Zhao prevede că hidrogelul proiectat
de echipă va fi un vehicul ideal, biocompatibil, pentru livrarea electronică
a medicamentelor în interiorul corpului. El explorează în prezent potențialul
hidrogel ca un purtător pentru senzori
de glucoză, precum și pentru sonde
neuronale.
Senzorii de glucoză convenționali,
când se implantează în organism, declanşează, de obicei, un răspuns al
sistemului imunitar faţă de un corp
străin, care acoperă senzorii cu fibre
dense, situaţie care necesită de multe
ori ca senzorii să fie înlocuiţi.

În timp, au fost utilizate diferite hidrogeluri pentru a acoperi senzorii de
glucoză și a preveni o astfel de reacție;
hidrogelurile sunt fragile și se pot
desprinde cu ușurință la mișcare. Xuanhe
Zhao spune că sistemul hidrogel-senzor
pe care grupul său îl are în curs de dezvoltare ar putea fi robust și eficient pentru perioade lungi. Un caz similar ar putea fi utilizarea pentru sonde neuronale.
„Creierul este ca un castron de jeleu”,
glumeşte cercetătorul.
„În prezent, cercetătorii încearcă
diferite materiale moi pentru a obţine
biocompatibilitatea pe termen lung a
dispozitivelor neuronale. Împreună cu
colaboratorii, ne propunem să folosim
hidrogelul robust ca un material ideal
pentru dispozitive neuronale, deoarece
hidrogelul poate fi proiectat pentru a
avea proprietăți mecanice și fiziologice
similare cu creierul.”
Această cercetare a fost finanţată, în
parte, de Office of Naval Research, MIT
Institute for Soldier Nanotechnologies și
National Science Foundation.
(Sursa: University of Montreal
Hospital Research Centre)

Procedura de control al
calităţii măsurătorilor
de tensiune arterială
Mihai CHEŢAN

Î

n studiul „Quality Control and
Validation of Oscillometric Blood
Pressure Measurements Taken
During and Epidemiological investigation”, pentru procedura de control al calității măsurătorilor de tensiune arterială s-a creat un protocol
special ce a fost aprobat de Ethical
Committee of the Chinese Ministry
of Science and Technology.
În cazul investigaţiei epidemiologice
s-au folosit pentru măsurători, simultan,
două tipuri de tensiometre – un sfigmomanometru cu mercur, model Yutu
Brand, și un aparat automat oscilometric,
model Omron HBP-1300 – având ca
accesorii manşete standard pentru circumferințe ale brațului între 22-32 cm
și manșete mari pentru circumferințe
ale brațului cuprinse între 32-42 cm.
Protocolul prevede 3 măsurători
consecutive la un interval de 30 sec.,
făcute pe brațul drept sprijinit, cu
manșeta așezată în dreptul inimii,
pacientul aflat în poziția șezând și
păstrând 5 min. de repaus înaintea
începerii determinărilor.
Cele două aparate au fost conectate la aceeași manșetă prin intermediul unui dispozitiv Y, astfel încât cele
două măsurători să fie făcute simultan,

prin cele două metode. Stetoscopul
a fost plasat la marginea exterioară
a manșetei, aflată în dreptul inimii, și
așezat pe artera brahială, aflată în interiorul fosei cubitale.
Măsurătorile au fost efectuate de
către doi observatori antrenați, fară
a putea observa rezultatele obținute
unul față de celălalt.
Primul zgomot Korotkoff s-a folosit
pentru determinarea presiunii sistolice, iar faza a V-a Korotkoff (absența
sunetelor), pentru determinarea valorii
diastolice, au fost criteriile folosite pentru
determinarea tensiunii arteriale cu
metoda auscultatorie. Măsurătorile
s-au repetat în cazul în care existau
diferențe >4mm Hg pentru determinări
cu sfigmomanometrul și >10mm Hg
pentru determinări cu dispozitivul
oscilometric.
Toată această operațiune a fost
urmărită de un supraveghetor responsabil cu respectarea exactității procedurii.
Ca urmare a acestui studiu, aparatul
Omron HPB-1300 a fost validat pentru
măsurarea TA, atât din perspectiva
acurateții cât și a preciziei.
Studiul a condus la un model de calibrare ce permite verificarea aparatelor
care folosesc metoda oscilometrică în
raport cu „standardul de aur”.
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Implanturi osoase infuzate cu antibiotice,
pentru chirurgia craniofacială
Sorina RADU

C

ercetătorii de la Rice University
dezvoltă implanturi temporare
pentru reconstrucție facială, care
încorporează un mod unic de a livra
antibiotice cu eliberare prelungită
pentru a îndepărta infecţia în timp ce
pacientul se vindecă.
Laboratorul bioinginerului Antonios
Mikos, de la Rice University, dezvoltă
materiale pentru a ajuta la repararea
leziunilor craniofaciale grave rezultate
din traumatisme sau defecte patologice, cum ar fi îndepărtarea unei tumori.
Materialele plastice specializate realizate în laborator sunt concepute pentru a
menține deschis un buzunar pentru osul
nou, în timp ce deasupra țesuturile moi se
vindecă. Ulterior, implantul este eliminat
chirurgical pentru a face loc pentru
reconstrucția osului.
Cel mai recent progres îl reprezintă
implanturile umplute cu polimetilmetacrilat poros (PMMA), un gel care solubilizează în conținutul său antibiotice,
protejând țesutul înconjurător de infecție timp de câteva săptămâni.
Proiectul este detaliat într-un articol
apărut recent în jurnalul Biomaterials
Science, al Royal Society of Chemistry.

„Infecţia este o problemă importantă
care trebuie luată în considerare cu dispozitive medicale, deoarece bacteriile
pot împiedica organismul să fie capabil a se vindeca”, a subliniat Antonios
Mikos. „Dacă infecţia devine prea
severă, ea poate provoca chiar moartea
țesuturilor.”
Cercetătorii conduşi de absolventa
Paschalia (Lina) Mountziaris, de la Rice
University, au constatat că infecțiile din
mediul extern și de la structurile vecine,
cum ar fi pasajele nazale, sinusurile
și gura, pot ataca ţesutul vulnerabil.
Mai multe studii au indicat că infecţiile
rănilor faciale de la leziuni provocate
de gloanțe sunt comune, fiind adesea
predispuse la infecții cauzate de specii
multirezistente de bacterii care invadează leziunea între momentul rănirii
şi tratament.
Soluția laboratorului lui Antonios
Mikos este de a umple porii, la punctul
de îngrijire, cu un termogel care infuzează distanțierul ca un lichid care
se transformă apoi într-un gel când
este expus la căldura corpului. Termogelul se compune dintr-o combinație a
doi polimeri, cu auto-asamblare, care
este, de asemenea în curs de investigare pentru eliberarea controlată a me-

dicamentelor chimioterapice. „Blocurile
de copolimeri sunt concepute pentru a
profita de punctele forte ale polimerilor
individuali”, a specificat Antonios Mikos.
„Cel pe care l-am folosit pentru studiul
nostru a fost conceput pentru a fi în măsură să ia apă şi să devină gel la temperatura corpului, degradându-se încet
pe parcursul implantării.”
Implanturi poroase au fost testate la
om, dar PMMA cu termogel nu. În experimentele ei, echipa laboratorului Rice a
infuzat gel cu colistin, un antibiotic de
ultimă instanță, cu efecte secundare
puternice. Potrivit lui Antonios Mikos,
combinația de PMMA și copolimeri a
permis un control strict al lansării fără
a întrerupe activitatea antibacteriană.
În testare, implanturile au lansat inițial o
explozie de antibiotic prin difuzie. De-a
lungul timpului, degradarea copolimerului va continua să elibereze cantități mai
mici de medicament până la 28 de zile.
Antonios Mikos a precizat că termogelul poate fi personalizat în momentul
implantării cu antibiotice adecvate, care
afectează, de asemenea, rata și durata
de eliberare a medicamentului, înainte
de perfuzie în distanţierul prefabricat.
(Sursa: Ohio State University)

Interogarea optică a ţesutului, pentru ablaţie cardiacă
Ana BARBU

L

uxCath LLC, o companie lider
de tehnologie medicală care are
în curs de dezvoltare un procedeu
de vizualizare şi interogare optică a
ţesutului pentru ablaţie cardiacă, a
anunţat recent că tehnologia companiei a fost folosită pentru prima
dată în procedurile pentru tratarea
pacienţilor cu aritmie, cu rezultate
extrem de promiţătoare.
Procedurile de ablaţie au fost efectuate la unsprezece pacienţi cu aritmie,
inclusiv pacienţi cu fibrilaţie atrială, la
Homolka Hospital, din Praga, condus
de dr. med. Vivek Reddy, electrofizio-
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log, directorul serviciilor de aritmie de
la Mount Sinai Hospital, şi Mount Sinai
Health Sistem, şi de dr. med. Petr Neuzil,
directorul departamentului de cardiologie, de la Homolka Hospital.
Tehnologia pe bază de cateter pusă

la punct la LuxCath poate evalua ţesutul afectat, vizualiza leziunile şi
detecta fisurile din ţesut în timp real.
Tehnologia are aplicaţii comerciale în
toate procedurile de ablaţie efectuate
în aritmie şi este optimizată pentru
tratamentul fibrilaţiei atriale (AF). AF
este cea mai frecventă aritmie cardiacă
în Statele Unite, afectând mai mult de
2 milioane de persoane şi este estimat
că afectează aproximativ 1 din fiecare
150 de persoane. AF a fost implicată
ca o cauză semnificativă de accidente
vasculare cerebrale, evenimente tromboembolice şi insuficienţă cardiacă,
costând sistemul de sănătate al
>>
SUA miliarde de dolari anual.

INFO

Procedura minim invazivă utilizată pentru a restabili ritmul cardiac la
un nivel normal, cunoscută sub numele
de ablaţie cu ajutorul cateterului (CA),
este folosită de obicei pentru a trata pacienţii cu aritmie. Rezultatele tratamentului s-ar putea îmbunătăţi prin identificarea
leziunii în timp real, cu un instrument de
vizualizare directă oferit de sistemul LuxCath.
Tehnologia LuxCath de interogare optică a ţesutului a fost utilizată la
unsprezece pacienţi care suferă de aritmii, cum ar fi tahicardia nodală atrială
(AVNRT) şi fibrilaţia atrială.

>>

Efectul „halatului alb” în
hipertensiunea arterială
psih. Cătălina SANDU

C
Cazurile au demonstrat utilitatea interogării optice a ţesutului în timpul
ablaţiei pentru a evalua în mod fiabil
contactul cu ţesutul, precum şi pentru a
monitoriza formarea leziunii. Tehnologia
optică LuxCath poate fi încorporată în catetere standard de ablaţie la costuri foarte
mici, cu randamente excelente, şi reprezintă o schimbare: medicii primesc feedback în timpul unei proceduri de ablaţie.
În prezent, nici o altă tehnologie încorporată într-un cateter de ablaţie nu oferă
date sau informaţii cu privire la ţesutul de
sub suprafaţa inimii care este ablat, în
timp real. Tehnologia LuxCath „vede” sub
suprafaţa inimii în ţesut şi oferă informaţii
care nu sunt disponibile în prezent.

Scopul acestui sistem este de a oferi o
imagine mai bună a contactului ţesutului
şi de a evalua formarea leziunii în timpul
ablaţiei, pentru a reduce durata procedurii, timpul fluoroscopiei, recurenţa aritmiei
şi costurile.
„Într-o mare varietate de setări, am fost
capabili să evaluăm şi să monitorizăm leziunile ablaţiei aşa cum au fost create.
Nu au existat complicaţii”, a subliniat dr.
med. Vivek Reddy.

e este hipertensiunea de „halat
alb”? Hipertensiunea de „halat
alb” este cunoscută şi ca „sindromul de halat alb” şi se referă la înregistrarea unei valori crescute a
tensiunii arteriale atunci când măsurarea se realizează într-un spaţiu
sanitar de către personal medical
(medici şi/sau asistente).
În această situaţie, anxietatea, disconfortul şi starea de agitaţie generate
de vizita în cabinetul medicului creează
un context stresant pentru pacient,
care se reflectă asupra presiunii arteriale.
Presiunea (tensiunea arterială) este
uşor influenţabilă de factorii de mediu,
de activităţile şi contextele în care suntem implicaţi pe parcursul zilei.

Efectul „halatului alb”
Anxietatea produsă de mersul la
medic, caracteristică multor persoane
care neglijează controalele pe termen
lung, are, pe lângă efectele psihologice
care sunt vizibile în timp, şi efecte
imediate cum este „hipertensiunea de
halat alb”.
Procedura de măsurare a tensiunii
arteriale de către un cadru medical
are acest efect – creşterea presiunii
sângelui şi rezultarea unei valori simţitor mai ridicate decât cea reală.

În medie, tensiunea măsurată
într-un mediu medical este cu 10
mmHg mai mare sistolic şi cu 5 mmHg
diastolic.
Aceste fluctuaţii diferă de la o persoană la alta, în funcţie de starea şi
atitudinea pe care o are faţă de măsurarea tensiunii.
Nu orice fluctuaţie a tensiunii arteriale măsurate de către personal medical poate fi încadrată ca hipertensiune
de halat alb.
Putem vorbi despre „hipertensiunea
de halat alb” doar dacă valorile sunt
peste 140/90 mmHg, atunci când măsurarea se realizează într-un cadru
medical.
Dacă valorile tensiunii sunt crescute
în absenţa factorilor de risc cunoscuţi
(fumat, obezitate, sedentarism, consum excesiv de sare, alimentaţie
deficitară, alcoolism, vârstă înaintată,
dacă pacientul observă că diferenţa
de valori apare numai atunci când
merge la medic sau dacă resimte
efectiv teamă în cabinetul medical
este foarte important să comunice
asta specialistului.
Medicul specialist poate interveni în
această situaţie şi, pentru a observa
dacă valorile pacientului sunt crescute
numai la venirea în cabinet, poate şi
este indicat să recomande pacientului
să-şi monitorizeze tensiunea arterială
acasă cu un aparat medical de specialitate, respectiv un tensiometru de
braţ sau de încheietură automat.

(Sursa: LuxCath LLC)
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Sistem de fototerapie împotriva cancerului
Ana BARBU

C

ercetătorii de la Oregon State
University (OSU) au anunţat în
luna noiembrie un progres important
în domeniul imagisticii oncologice
și fototerapiei, folosind un sistem
bazat pe un singur agent, care poate
schimba, în final, eficacitatea chirurgiei şi a tratamentului cancerului în
întreaga lume.

Cea mai nouă abordare dezvoltată
la OSU folosește un singur compus
chimic, naftalocianina de siliciu, care
are atât valoare diagnostică, precum și
terapeutică. Ea face celulele canceroase
strălucitoare atunci când sunt expuse
la lumină apropiată de infraroşu, astfel
chirurgul poate identifica tumora canceroasă și o poate extirpa mai eficient.
În același timp, acest compus creează
căldură și formule reactive de oxigen
prin eventualele celule canceroase
rămase, ucigându-le.
În testele realizate pe animale de
laborator, tumorile au fost eradicate
complet, fără efecte secundare, și nu au
mai reapărut. Constatările cercetătorilor
au fost prezentate la reuniunea anuală a
American Assocition of Pharmaceutical
Scientists, din Orlando, Florida, şi au
fost, de asemenea, publicate recent
în Chemistry of Materials, o revistă a
American Chemical Society.
Când va fi perfecționat, cercetătorii
cred că domeniul în evoluţie al fototerapiei
poate deveni un mod nou și promițător
alăturat celor trei moduri principale în
care cancerul este tratat astăzi: chirurgie,
radioterapie și/sau chimioterapie. Fototerapia are potenţialul de a face unele
din aceste abordări mai eficiente decât
sunt deja. Deoarece este o formă diferită
de terapie, ea poate avea o valoare deosebită în cancere care au dezvoltat rezistenţă la medicamente chimioterapice sau
prezintă alte probleme care nu pot fi gestionate cu terapiile existente.
„Am dezvoltat acum o formulă îmbunătăţită, care este biodegradabilă,
simplă, robustă și reproductibilă”, a
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subliniat dr.med. Olena Taratula, cercetător la Oregon State University/Oregon
Health and Science University College
of Pharmacy şi autor principal al studiului
publicat. „Acest sistem, care poate face
să strălucească celulele canceroase,
dă chirurgului încă o pereche de ochi”,
a mai spus ea. „Și compusul cu care lucrăm acum este ieftin și promite să fie
eficient la uciderea eventualelor celule
canceroase care rămân.”

tatele”, a declarat dr. med. Oleh Taratula,
cercetător în cadrul Oregon State
University/Oregon Health & Science
University College of Pharmacy, care
a prezentat acest progres la American
Association of Pharmaceutical Scientists. „Este mic, non-toxic şi extrem de
eficient.”
Cercetarea a continuat cu Colegiul
OSU de Medicină Veterinară, unde tratamentul va fi folosit o perioadă pe câini

Cercetarea de până acum a studiat
tipuri de cancer ovarian la animalele de
laborator, dar, potrivit cercetătorilor, conceptual, tratamentul poate fi util şi pentru
alte tumori solide. Nu au existat efecte
secundare evidente la animalele testate.
Sistemul care ajută la livrarea naftalocianinei de siliciu către celulele canceroase este o alternativă la un sistem
de livrare bazat pe dendrimer, raportat la
începutul acestui an, şi foloseşte copolimerul numit PEG-PCL, ca operator de
transport biodegradabil.
Transportatorul determină naftalocianina să se acumuleze selectiv în celulele canceroase și să ajungă la un nivel
maxim în ele după aproximativ o zi, moment în care se poate face intervenție
chirurgicală și tratament fototerapic.
Compușii sunt apoi natural și complet
eliminaţi din organism.
„Sistemul, bazat pe un singur agent,
este simplu și foarte bun la ţintirea doar a
tumorilor canceroase, el ar putea să îmbunătățească în mod semnificativ rezul-

cu tumori canceroase efective, înainte
de a trece eventual la studii clinice la om.
„Strategia noastră oferă cancerului o
imagistică bazată pe un singur agent –
nanoplatforma teranostică multifuncţională, care integrează imagistica şi terapia – şi tratarea ulterioară cu fototerapeutică de mare potențial pentru traducere clinică”, au scris cercetătorii în
concluziile lor.
La cercetare au colaborat dr. med. Oleh
Taratula și Adam Alani, autorii corespondenţi de la OSU College of Pharmacy, precum şi medicul oncolog veterinar
Shay Bracha și medicul veterinar Milan
Milovancev, de la OSU College of Veterinary Medicine.
Lucrarea a fost susţinută financiar de
OSU College of Pharmacy, OSU Venture Development Fund, OSU General
Research Fund şi Medical Research
Foundation of the Oregon Health and
Science University.
(Sursa: Oregon State University)

Sorina RADU

C

ercetătorii de la University of
Glasgow au descoperit o modalitate de a realiza minivideocamere
încapsulate mai eficiente pentru detectarea cancerului de gât și intestin.
În ultimii ani, sistemele de detectare
suficient de mici pentru ca pacienţii să
le poată înghiți s-au dovedit a fi o alternativă clinic valoroasă la multe metode
imagistice invazive, precum endoscoapele. Până în prezent, sistemele cunoscute adesea sub numele de video-pilule s-au bazat pe iluminarea intestinelor
pacienților prin utilizarea unei mici surse
de lumină, care limita orizontul clinicienilor, permiţându-le concluzii bazate
numai pe ceea ce pot vedea în spectrul
luminii vizibile.
În lucrarea „capsulă fluorescentă fără
fir pentru endoscopie folosind detectarea
bazată pe un singur foton”, publicată, la
jumătatea lunii decembrie, în revista Scientific Reports, cercetătorii de la University of Glasgow School of Engineering
descriu modul în care au folosit, pentru
prima dată, lumina fluorescentă pentru a
extinde capacitățile de diagnosticare ale
video-pilulei.

Tehnologiile fluorescente de imagistică din trecut au fost scumpe, voluminoase și consumatoare de putere substanţială, limitând aplicarea tehnicii la
laboratoarele şi camerele de examinare
din spital.
Folosind o tehnică avansată de imagistică, bazată pe un semiconductor cu
un singur pixel, cercetătorii au reuşit să
creeze, pentru prima dată, imagistica
flurorescentă sub forma unei mici pilule.
Proiectul a fost condus de profesorul
de inginerie electronică şi nanoscalară
David Cumming, de la University of
Glasgow.
Cercetătorul asociat, dr. Mohammed
Al-Rawhani, a subliniat: „Sistemul pe
care l-am dezvoltat este suficient de
mic și de eficient pentru a investiga
imagistic întregul tract gastrointestinal în timp de 14 ore. Am confirmat în
laborator capacitatea sistemului de a
crea <fantome fluorescente> – amestecuri de flavine și hemoglobine care imită
îndeaproape modul în care cancerele
sunt afectate de fluorescență în anumite
părți ale corpului, precum intestinele și
esofagul. Sistemul poate fi de asemenea util pentru a folosi anticorpii la

etichetarea cancerului în corpul uman,
creând un nou mod de a detecta cancerul. Este o nouă tehnică valoroasă,
care i-ar putea ajuta pe clinicieni să
dea mai puţine diagnostice fals-pozitive și fals-negative în cancer, ceea ce
ar putea conduce la un tratament mai
eficient în viitor.”
Profesorul David Cumming, de la
catedra de sisteme electronice a University of Glasgow, a declarat, referindu-se
la aceasta: „Am jucat un rol important
în dezvoltarea tehnologiei din spatele
sistemelor de video-pilulă, o dezvoltare
nouă și captivantă, care oferă o nouă
resursă valoroasă pentru imagistica
gastrointestinală. Există încă o cale de
a merge înainte spre a va fi gata pentru
producția comercială și utilizare clinică,
dar suntem în discuţii precoce cu
industria pentru a aduce produsul pe
piață. Suntem, de asemenea, interesaţi
în extinderea capacităților de imagistică
a sistemelor de video-pilulă la noi domenii, cum ar fi ultrasunetele, în viitorul
apropiat.”

IMAGISTICĂ GASTROINTESTINALĂ

O nouă video-pilulă pentru
detectarea cancerului intestinal

(University of Glasgow
School of Engineering)

O micro-algă permite…ţintirea mai bună a tumorilor

S

tudii recente promit să îndeplinească o cerinţă majoră a cercetătorilor şi a pacienţilor bolnavi de
cancer: introducerea chimioterapiei
în cazul cancerului de sân direct
în tumoră fără a afecta ţesuturile
sănătoase.
Este posibil graţie unor micro-alge!
Printre cei încredinţaţi de aceasta:
Florence Sylvestre, director de cercetare la Institut de recherche pour le
developpement (IRD), Cavaler al Ordinului naţional de merit.
Inspirându-se din nanotehnologii,

cercetătorii au avut ideea de a utiliza
exoscheletul de siliciu al diatomeelor,
ca transportator al terapiei. Structura
alveolară a diatomeei este îmbibată cu
molecule anticanceroase.
Pentru a obţine aceasta, ei au
modificat mai întâi genomul microalgei, astfel încât ea să exprime la suprafaţă o „etichetă” proteică. Apoi, au
fixat pe această proteină un anticorp
caracteristic tumorii.
În final, au îmbibat micro-cavităţile
de siliciu cu molecule anticanceroase.
Testată la şoareci, această asam-

blare şi-a livrat încărcătura împotriva
tumorilor, evitând organele şi făcând
să regreseze cancerul, fără efecte secundare. (S.R)
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Implanturi biolo

Ioana OLTEANU

C

ronologie: 1973 – prima bacterie
modificată genetic; 2006 – un
implant bacterian se revelă eficace
in vivo pentru detectarea cancerului; 2010 – un implant celular previne guta la şoareci; 2015 – peste
cincizeci de articole ştiinţifice sunt
consacrate acestui subiect.
Cei mai îndrăzneţi cercetători îşi imaginează că ar putea fi implantate în
corpul uman celule şi gene modificate
pentru a detecta şi îngriji automat toate
tipurile de maladii…
A detecta, a diagnostica, a prescrie,
a îngriji. Toate aceste etape necesare
tratamentului unei maladii ar putea fi traversate instantaneu, fără intervenţia medicului, a farmacistului, chiar a pacientului însuşi, prin microscopice „maşini
biologice”.
Este ceea ce promit din ce în ce mai
mulţi cercetători şi bioingineri care, în
ultimii zece ani, au realizat fapta remarcabilă de a transforma celule şi bacterii
în veritabili roboţi autonomi specializaţi
în intervenţii de urgenţă. Capabili, odată
implantaţi în corp, să detecteze infime
dereglări fiziologice şi să reacţioneze
producând imediat tratamente adaptate.
La originea acestei incredibile promisiuni: biologia sintetică.
Un circuit genetic este sintetizat în aşa
fel încât să detecteze semnale biologice
de alertă (celule canceroase, microbi
patogeni…) şi să producă molecule terapeutice. El este apoi integrat în genomul
celulelor umane sau al bacteriilor.
Acest „implant” biologic este plasat
sub pielea pacientului, sau în intestinele lui, sau în plămânii lui…El poate
să rămână mai multe luni în corp, neactivându-se decât în caz de anomalie
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fiziologică, astfel încât să prevină sau să
trateze diverse maladii.
O inginerie a viului total decomplexată, care recurge la manipulări genetice
extreme, pentru a dezvolta noi funcţii
biologice utile cercetării, industriei sau
medicinei. „Extrăgând secvenţe de ADN
din genomul diferitelor specii, se poate
construi un circuit genetic capabil să
efectueze operaţiuni complexe inedite”,
explică cercetătorul Tom Ran, din
Laboratorul de ordinatoare moleculare al
Weizmann Institute of Science, din Rehovot (Israel).
În cazul de faţă, a detecta efectele
unei maladii şi a le combate. „Se produce ceea ce evoluţia nu a avut timp
să ne ofere”, rezumă profesorul de
biotehnologie Martin Fussenegger, de la
Eidgenossische Technische Hochschule
Zurich (ETHZ).

A preveni şi a învinge
Sunt deja zece ani de când au început
studiile privind aceste „maşini biologice”.
Primele au fost elaborate pornind de
la bacterii, al căror genom, foarte mic,
este uşor de manipulat. Cercetătorii
au transformat unele dintre acestea în
veritabili agenţi ai luptei contra cancerului sau infecţiilor. De exemplu, dotându-le
cu captatoare moleculare care le permit
să recunoască celulele canceroase sau
microbii patogeni, şi minuscule unităţi
de producţie de molecule toxice activate
doar în contact cu „inamicul”.

Un implant celular –
îngrijeşte guta
Echipa condusă de Martin Fusseneg-

ger a dotat o celulă umană cu capacitatea
de a degrada acidul uric (deşeu al metabolismului uman eliminat prin rinichi)
dacă acesta este în exces în sânge –
atunci, el este responsabil de diverse
tulburări, precum guta şi calculii renali.
În genomul ei, cercetătorii au implantat
în special o secvenţă de ADN provenind
de la bacteria Deinococcus radiodurans
şi o alta de la ciuperca Aspergillus flavus. Cea dintâi reacţionează la prezenţa
acidului uric activând-o pe cea de a
doua, care produce atunci o enzimă
capabilă să degradeze acidul uric. O
microcapsulă conţinând două milioane
de astfel de celule a fost injectată în
cavitatea abdominală a şoarecelui care
prezenta un exces de acid uric. Ca rezultat, la şoarecii cuprinşi în experiment,
nivelul sanguin şi cel urinar al acidului
uric au revenit la normal pe parcursul
perioadei de teste.
Potrivit cercetătorilor, bacteriile ar
putea fi inoculate temporar, în diverse
puncte ale corpului, pentru a trata infecţii sau cancere deja instalate, dar şi
implantate de manieră durabilă unor pacienţi sănătoşi, pentru a preveni aceste
maladii. Pentru aceasta, este suficient
să fie selecţionate bacterii rezidente în
mod natural în corpul uman (în tubul digestiv, aparatul respirator, pe piele…)
Şi specialiştii întrevăd, deja, şi alte
aplicaţii, precum tratamentul bolilor cronice, metabolice sau inflamatorii, precum
„mucoviscidoza, graţie bacteriilor trăind
în plămâni”, propune Luis Angel Fernandez (National Center for Biotechnology,
Madrid), autor a 59 de lucrări publicate
privind diverse aspecte ale modificării şi
utilizării bacteriilor ca agenţi terapeutici.
Profesoara de biologie a sistemelor
Pamela Silver (Harvard Medical School,
Wyss Institute for Biologicaly Inspired

Engineering), preocupată de interfaţa între sisteme şi biologia sintetică, se imaginează având puterea de a „utiliza bacteriile prezente pe piele pentru a ajuta la
cicatrizare, în caz de leziune”.
De câţiva ani, a doua generaţie de
maşini biologice iese la iveală, pornind,
de această dată, de la celule umane.
Având un avantaj important în raport cu
bacteriile: celulele umane pot să producă o diversitate mai mare de molecule
adaptate corpului uman.
Nimeni nu are în vedere să adauge direct multiple secvenţe de ADN străin în
celulele unui pacient – ar fi prea riscant
şi prea complex. Cercetătorii preferă să
modifice in vitro celule umane, provenind sau nu de la pacient, şi să le implanteze apoi sub piele, de o manieră
reversibilă, înconjurate de o membrană
(pentru a evita respingerea de către
sistemul imunitar).
Echipa lui Martin Fussenegger a
demonstrat în mai multe reprize, în studii pe rozătoare, eficacitatea acestei
tehnologii, în special pentru a preveni
crizele de gută, dar şi pentru a trata diabetul sau obezitatea.

Un implant bacterian –
contra infecţiilor
Bacteria Lactococcus lactis a fost
modificată de cercetători de la University
of Minnesota pentru a ataca patogeni înrudiţi, în special rezistenţi la antibiotice,
aşa numiţii enterococi. Pentru aceasta, ea a fost dotată cu secvenţe ADN
codând pentru bacteriocine (echivalen-

M

tul antibioticelor) produse de anumite
bacterii pentru a-şi elimina concurenţii.
Implantând o altă secvenţă ADN, cercetătorii au obţinut ca aceste bacteriocine
să nu fie produse decât în prezenţa unui
feromon secretat de enterococi.
In vitro, Lactococcus lactis, astfel modificate, au inhibat foarte puternic proliferarea enterococilor: numărul a fost divizat prin 10 000! L. lactis fiind în mod
natural prezentă în intestinul uman,
cercetătorii au în vedere utilizarea ei, in
vivo, în prevenirea infecţiilor, care survin
în general în primul rând în acest organ.

Eficacitate timp de mai
multe luni
Avantajele implanturilor inteligente,
fie celulare fie bacteriene, sunt considerabile. „Acestea permit un câştig de
timp, apropiind diagnosticul de terapie
şi ajustarea acesteia din urmă la nevoile
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corpului”, explică Martin Fussenegger.
Îndeosebi, „pacientul nu ar avea grija
tratamentului său: ar fi suficient să-i fie
schimbat implantul celular la fiecare trei
sau patru luni, pentru a evita ca ţesutul
fibros să se formeze împrejur şi să împiedice funcţionarea lui.
A inocula bacterii unui pacient (prin ingestia unei gelule capabile să-şi menţină
prezenţa în intestine, de exemplu) ar trebui să fie suficient pentru a coloniza microbiotul său (populaţia de microbi) „timp
de săptămâni sau luni”, estimează Luis
Fernandez.
În sfârşit, această metodă terapeutică
permite producerea de biomedicamente
(molecule foarte eficace, extrase direct
din mediul viu) fără inconvenientele
obişnuite, cum ar fi necesitatea de a le
injecta (căci ficatul le degradează când
sunt ingerate) şi fără costuri de producţie
foarte ridicate „întrucât trebuie să le purifici şi să le conservi într-un mediu >>
steril”, explică acelaşi cercetător.

Maladia oaselor de sticlă…tratabilă în uter?

ai cunoscută sub numele de maladie a oaselor
de sticlă, osteogeneza imperfectă se întâlneşte
în cazul unei naşteri la 10 000 – 20 000 şi se caracterizează printr-o sinteză deficitară a colagenului, care
fragilizează oasele.
În prezent nu există nici un tratament curativ al acestei
afecţiuni. Dar cercetări recente promit să ofere o şansă celor afectaţi de invalidanta maladie. Este vorba de studiul desfăşurat de Cecilia Gotherstrom, de la Karolinska Institutet.
Cercetătoarea a lansat primul studiu clinic bazat pe celule
stem mezenchimatoase (deja parţial diversificate), capabile să
se transforme în ţesut osos şi, în special, să producă colagen.
„Extrase din ficat şi cultivate în laborator, ele vor fi injectate în uter, în circulaţia sanguină a 15 primitori, între a 20-a
şi a 34-a săptămână de sarcină”, explică Cecilia Gotherstrom. Injectarea de celule stem mezenchimatoase înainte
de naştere ar putea preveni maladia.

Dacă injectarea de celule stem a fost deja testată pe 6
mici pacienţi, cercetătoarea speră să poată proba superioritatea injecţiei înainte de naştere. Primele rezultate sunt
aşteptate de acum în cinci ani. (I.O.)

Ianuarie 2016

13

MEDICINA VIITORULUI

Implanturi biologice autonome

În ce priveşte aplicaţiile potenţiale, ele par să nu aibă ca limită
decât imaginaţia cercetătorilor. Căci
ADN-ul cu cele patru baze (în comparaţie cu alternativa 1 / 0 informatică)
permite programarea unui număr incalculabil de funcţiuni. Printre aspiraţiile
cercetătorilor: să pună la punct implanturi reglate cu ritmurile veghe/somn, graţie
unei secvenţe de ADN care reglează în
manieră ciclică expresia genelor: evitarea supradozajelor, cu ajutorul unei
secvenţe capabile să numere de câte ori
o genă a fost activată; sau să transforme
roboţii medicali în adevăraţi specialişti,
integrând diferite semnale fiziologice
pentru a stabili diagnosticul.
Implanturile ar putea fi activate sau inactivate în diferite moduri.
Astfel, anumite secvenţe ale ADN
reacţionează la variaţiile de temperatură, ceea ce îl îndeamnă pe profesorul
de bioinginerie James Collins, de la MIT
(Cambridge, SUA) să-şi imagineze că
se pot „pune la punct celule care detectează debutul febrei şi produc molecule
capabile să o oprească”.

>>

Un implant celular –
contra obezităţii
Cercetătorii de la Eidgenossische
Technische Hochschule, Zurich, au
manipulat o celulă umană astfel încât
să regleze apetitul. În acest scop, i-au
modificat genomul pentru ca prezenţa
lipidelor să activeze o genă codând
pentru un hormon care „taie” foamea.
Această genă este inhibată de o moleculă bacteriană, numită TtgR, care a fuzionat cu un receptor de acizi graşi astfel
încât să nu-şi mai poată asigura rolul inhibitor în prezenţa lipidelor.
Ca urmare, cu cât sângele conţine mai
mulţi acizi graşi, cu atât este secretat mai
mult hormon „taie” foamea – şi, invers,
implantate sub pielea şoarecilor obezi,
aceste celule i-au făcut să piardă din
greutate şi au diminuat semnificativ nivelul sanguin al acizilor graşi. Această ac-
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ţiune poate fi temporar inhibată de simpla aplicare pe piele, la nivelul implantului, a unei molecule de origine vegetală
(care activează molecula TtgR). Utilă în
timpul sărbătorilor…
Martin Fussenegger a demonstrat recent, pe şoareci, că este posibilă activarea unei gene, prezentă în implanturile
subcutanate, pur şi simplu aplicând o
cremă cu parabeni (conservatori chimici)
care trece prin piele. „Este fascinant să
vezi toate sistemele de reglare care se
pot construi pornind de la segmente ale
viului!” se entuziasmează cercetătorul.
De-altfel, împreună cu echipa sa, el
a făcut, încă în 2014, o demonstraţie
de mare efect, apelând la mai multe
tehnologii conectate. Mai întâi, au aplicat captatoare pe craniul unor cobai
umani, transmiţând electroencefalograma acestora unui computer. Acesta
din urmă, când repera tipuri particulare
de activitate cerebrală (concentrare,
meditaţie…), activa la distanţă un LED
microscopic implantat sub pielea unui
şoarece. Care, graţie proteinelor reactive la lumină, antrena producţia unei
gene într-un implant celular vecin.

Un implant bacterian –
capabil să trateze şi să
prevină cancerul
Bacteria Escherichia coli a suportat
mai multe reprogramări spre a fi dotată
cu capacitatea de a infecta preferenţial
celulele canceroase. Cercetătorii californieni au echipat-o cu o genă extrasă
de la bacteria Yersinia pseudotuberculosis, permiţând invazia a numeroase
celule umane, şi au transferat, în amonte
de această genă, un segment de ADN
limitând activitatea ei la mediile sărace
în oxigen (o caracteristică a cancerului).
Testată in vitro, bacteria a infectat eficace celulele de cancer al ficatului, de
col uterin şi de os. Această bacterie ar
putea, deci, să servească tratamentului
a numeroase cancere, evitând afectarea celulelor sănătoase, şi ar preveni
cancerele de colon şi de rect, pentru că
E. coli poate coloniza durabil intestinul:
ea ar putea, deci, elimina toate primele
celule canceroase.

Un implant celular –
dedicat diabetului
O celulă embrionară a fost capabilă,
după câteva inserţii genetice operate
de Martin Fussenegger, de la Eidgenos-

sische Technische Hochschule Zurich
(ETHZ), să producă insulină ca reacţie
la o ridicată aciditate sanguină. Un nivel
scăzut al pH-ului sanguin este un marker
al unei glicemii ridicate, pe care insulina
o face să scadă. Implantate sub pielea
şoarecilor diabetici, milioane de asemenea celule au putut să regleze nivelul
glucozei sanguine, în absenţa oricărui
alt tratament. Această tehnologie i-ar
putea elibera pe diabetici de înţepăturile
cotidiene în deget pentru a-şi testa glicemia şi de injecţiile cu insulină pentru a o
face să scadă până la nivel normal.

Către un control al viului
Potenţialul este, deci, enorm. Dar care
sunt riscurile? Aceste organisme modificate genetic nu ar putea transmite genele
lor altor bacterii sau celule? Sau bacteriile să scape în mediul înconjurător?
Pentru celulele implantate în capsule
care le separă de mediul exterior, riscurile
de „evadare” sunt slabe, apreciază cercetătorii. În schimb, pentru bacterii care
evoluează liber în corpul uman, ei au reflectat la mai multe sisteme de securitate.
„Ele pot fi programate astfel încât să
fie dependente, pentru a supravieţui,
de anumite vitamine prezente în intestinele noastre, dar nu şi în mediul înconjurător”, propune Luis Fernandez. „Şi,
pentru a evita transmiterea genelor, pot
fi adăugate, alături de genele terapeutice, secvenţe de ADN care sunt transferate într-o altă şuşă bacteriană, dacă
se revelă toxice.”
În sfârşit, pentru bacterii, ca şi pentru
celule, mecanismele de suicid celular
pot fi totdeauna activate prin semnale
exterioare (chimice, luminoase…)
Securitatea acestor microroboţi se
impune în orice caz în măsura în care
biologia sintetică avansează către obiectivul ei final: controlul absolut al viului.
Astfel, calea prefigurată de Luis Fernandez este: „a goli în întregime bacteriile
de genomul lor natural şi a-l sintetiza
noi înşine, bază după bază, permiţând
a se păstra doar genele indispensabile,
şi, deci, a avea un control mai important
asupra comportamentului lor”. O speranţă care a devenit posibilă odată cu
prima realizare ab initio, a unui microrobot dintr-un genom bacterian.
Provocările sunt considerabile şi vor
trebui aşteptaţi probabil încă mulţi ani
pentru ca microroboţii să fie implantaţi
curent în corpul uman pentru a-i proteja
sănătatea.
(Sursa: University of Michigan)
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Detectarea artritei cu lumină

Cristina SORESCU

I

nflamația articulațiilor (artrita) este
o problemă comună în practica
medicală şi poate fi provocată de
o varietate de cauze. Multe tipuri
de tulburări inflamatorii care afectează articulațiile aparțin grupului
diverselor boli reumatice. Cele mai
frecvente sunt artrita reumatoidă şi
osteoartrita care afectează în mod
frecvent articulațiile mâinilor. .

Aceste boli comune sunt de natură
cronică și nu pot fi vindecate încă. Cu
toate acestea, un diagnostic precoce
și, astfel, un tratament medical precoce
îmbunătăţesc foarte mult rezultatul pe
termen lung.
Datorită acestui motiv, experții antrenaţi în proiectul IACOBUS, condus
de Fraunhofer Institute for Biomedical
Engineering IBMT şi finanțat de CE, au
în curs de dezvoltare un scanner pentru
deget care va permite, în viitor, diagnosticarea într-un stadiu foarte timpuriu a artritei mâinilor. Echipa a prezentat un prototip al noii tehnologii la târgul MEDICA
din Düsseldorf, între 16 – 19 noiembrie.

Articulaţiile umane sunt
incredibil de high-tech
Straturile de cartilaj neted facilitează
mișcarea rapidă a oaselor, fără frecare
și căptuşeala interioară a capsulei articulare, așa-numita membrană sinovială,
închide articulația într-o carcasă care
produce în mod constant propriul lubrifiant.
Pentru persoanele care suferă de
artrită cronică, acest proces este grav
perturbat de o inflamație a membranei
sinoviale – care este cea mai severă și
distructivă în caz de artrită reumatoidă.
Cu timpul, inflamarea sinovialei duce la
deteriorarea cartilajului și chiar a oaselor
articulaţiilor, cauzând astfel dureri severe și rigidizarea articulațiilor.
Artrita cronică, precum artrita reumatoidă, nu are încă nici un leac, dar,
atunci când este descoperită într-un
stadiu precoce, poate fi ţinută sub control folosind cu succes medicamente
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specifice. Depistarea precoce a artritei
necesită, însă, tehnici imagistice adecvate. Imagistica convențională cu raze X
va detecta doar caracteristicile tipice ale
artritei într-o fază destul de avansată.
În comparaţie cu ea, utilizarea tehnicii
Doppler cu ultrasunete va detecta mult
mai probabil artrita într-un stadiu anterior de vizualizare a schimbărilor intervenite în fluxul de sânge local.
Creșterea fluxului sanguin la nivelul
membranei sinoviale inflamate și în-

Fraunhofer IBMT.
Scanerul funcționează utilizând o
tehnică imagistică optoacustică, în care
degetele sunt supuse unor extrem de
scurte impulsuri de lumină laser de lungime de undă variabilă. Când ţesutul
absoarbe aceste scurte impulsuri de lumină se produce o încălzire minimă, care
la rândul ei determină extinderea uşoară
a ţesutului. Această expansiune determină apoi ușoare impulsuri de presiune
pe care scanerul le înregistrează, folo-

groșate este un semn tipic al condiției,
cauzată nu numai prin lărgirea vaselor
de sânge existente, ci și prin formarea
de noi vase de sânge ca urmare a procesului inflamator. Cu toate acestea, în
etapa formării vaselor de sânge foarte
mici de la început bolii, cu un flux sanguin corespunzător scăzut, detectarea
prin ecografie Doppler într-un stadiu incipient rămâne o provocare.
Imagistica prin rezonanţă magnetică
(IRM) poate detecta modificări artritice
la cartilagii şi oase mai devreme decât
razele X, dar este cu mult mai scumpă
decât metoda bazată pe raze X și decât
ecografia Doppler bazată pe ultrasunete.

sind un traductor acustic, în același
mod în care o fac procedurile de imagistică bazată pe ultrasunete. După
modelul în care pulsează presiunea,
dispozitivul poate indica exact unde se
formează inflamaţia.
Pentru a rafina diagnosticul, procedura optoacustică este amplificată prin
utilizarea unui sistem de imagistică hiperspectral. Această metodă se bazează
pe scanarea degetului, cu o lumină albă
puternică, astfel încât lumina de anumite lungimi de undă este absorbită de
ţesutul inflamat. Analizând lungimile de
undă ale luminii care nu este absorbită
de țesut, cercetătorii pot determina
dacă ţesutul este sau nu este afectat.
Având în vedere că ambele aceste
proceduri produc în principal imagini
ale ţesuturilor moi – vaselor de sânge,
în special – sistemul oferă totodată imagini cu ultrasunete, care sunt, de asemenea, create folosind traductorul acustic
al scanerului.
„Ca întotdeauna, imaginile produse
de ultrasunete descriu ţesuturile moi,
cum ar fi mușchii, tendoanele și capsulele articulare, precum și suprafața
oaselor, ceea ce înseamnă că scanerul
nostru oferă medicilor o imagine familiară cu care să lucreze”, spune Marc
Fournelle.
Imaginea cu ultrasunete este apoi
combinată cu datele obţinute prin imagistica hiperspectrală și procedura
optoacustică, permiţând medicilor să
identifice în mod clar orice locuri ale inflamaţiei din ţesutul investigat.

Scanerul caută locurile
inflamate ale articulaţiilor
Pentru a îmbunătăți detectarea precoce a diferitelor tipuri de artrită, un consorțiu european format din mai multe instituții de cercetare și companii, conduse
de Fraunhofer Institute for Biomedical
Engineering IBMT, Saarland, Germania,
dezvoltă în prezent o tehnică alternativă
de diagnostic combinând tehnologia cu
ultrasunete cu metode de detectare noi.
Mai exact, aceasta implică utilizarea unui scanner de deget 3-D, care
caută în articulaţii locurile inflamației,
precum și alte modificări patologice.
„Unul dintre avantajele acestei metode
este acela că ne permite să detectăm
condiţia în timp ce este încă în fază
incipientă, deoarece multe forme de
artrită afectează în primul rând degetele”, spune dr. Marc Fournelle, manager al proiectului IACOBUS, de la

(Sursa: Fraunhofer
Institute for Biomedical
Engineering IBMT)

Cristina SORESCU
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ezvoltarea unui dispozitiv microfluidic reutilizabil pentru sortarea și manipularea celulelor și a altor
obiecte la scară micro/nanometrică
va face diagnosticul biomedical al
bolilor mai ieftin și mai convenabil
în regiunile în care unitățile medicale
sunt rare sau costul echipamentului
tradiţional este prohibitiv.
Cercetătorii de la Pennsylvania State
University au depus recent un brevet
pentru a dezvolta un astfel de dispozitiv.
Bazat pe vibrații acustice slabe, aparatul,
numit pensetă acustică, este opera profesorului de ştiinţa ingineriei şi mecanică
Tony Huang, de la Pennsylvania State
University, şi a studenţilor săi. Un articol
despre cercetarea lor este anunţat pe
coperta numărului curent al revistei Labon-a-chip.
„Credem ca pensetele noastre acustice au un potențial imens, în special
în diagnosticare, cu unele aplicații şi în
terapie”, consideră Tony Huang. „Dispozitivul nostru actual funcționează bine,
dar, pentru a fi utilizat în diagnosticare,
întreg aparatul ar trebui să fie eliminat

după o singură utilizare. Am găsit acum
o modalitate de a separa partea de fluid
a dispozitivului de cea care e mult mai
scumpă: substratul piezoelectric producător de ultrasunete. Astfel a devenit
posibilă penseta acustică de unică folosință.” Tony Huang apreciază că porțiunea de plastic de unică folosință a dispozitivului poate fi fabricată pentru mai
puțin de 25 de cenţi per unitate.
Chiar și cu adaos de electronice
pentru diagnostic, care ar putea fi ușor
adăugate pe dispozitiv, el prevede un
cost de fabricație de câțiva dolari pentru
sistemul permanent complet, care ar putea fi apoi reutilizat, prin simpla înlocuire
a canalelor microfluidice din plastic.
„Vrem să impulsionăm trecerea lui
spre un produs comercial, altfel spus
ceva care poate ajuta oamenii şi de care
beneficiază societatea”, subliniază Tony
Huang. În dispozitivul anterior, canalul
microfluidic a fost permanent legat la
substrat şi ultrasunetul ar fi radiat direct
în lichid. În noul dispozitiv, intervine un
strat, dar forța ultrasunetelor este suficient de puternică pentru a manipula
celulele și a le modela.”
Această structurare a celulelor este de-

Sorina RADU

C

ercetătorii de la Columbia Engineering au alimentat, pentru
prima dată, maşini moleculare ale
sistemelor vii de la puterea unui
circuit integrat de adenozin trifosfat
(ATP), moneda energiei vieții.

Ei au realizat aceasta prin integrarea
unui semiconductor complementar
metal-oxid (CMOS) circuit integrat cu o

membrană bistratificată lipidică şi artificială conținând pompe de ioni alimentate de ATP, care deschide calea creării
de noi sisteme în întregime artificiale
conținând atât componente biologice
cât și componente electronice pe corp
solid (solid-state).
Studiul, condus de Kenneth Shepard,
profesor de inginerie electrică şi de
inginerie biomedicală la Columbia Engineering, este publicat în luna decembrie în revista Natura Communications.
„Combinând un dispozitiv electronic
biologic cu CMOS, vom fi capabili să creăm noi sisteme imposibil de
obţinut cu o altă tehnologie”, observă
Kenneth Shepard. „Suntem încântaţi
de perspectiva de a extinde paleta de

(Sursa: Pennsylvania
State University)
dispozitive active care vor avea funcţii
noi, cum ar fi recoltarea de energie
de la ATP, așa cum s-a întâmplat aici,
sau recunoașterea moleculelor specifice, oferind cip-uri cu potenţial simţ al
gustului şi simţ al mirosului. A fost o
direcție nouă unică pentru noi și are
un mare potențial de a da sistemelor
solid-state noi capabilități cu componente biologice.”
Kenneth Shepard, al cărui laborator este lider în dezvoltarea producerii
sistemelor solid-state la interfață cu
sisteme biologice, constată că, în ciuda
succesului său copleșitor, electronicele
CMOS solid-state sunt incapabile de
replicarea anumitor funcții naturale ale
sistemele vii, cum ar fi simţul gustului și
al mirosului și utilizarea surselor
>>
de energie biochimice.
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Cip alimentat biologic

osebit de importantă în studierea comunicării celulă-cu-celulă în laboratoarele
de biologie sau pentru screening-ul
medicamentelor.
„Dorim să examinăm modul în care
celulele răspund la acţiunea medicamentelor. Cu ajutorul pensetei noastre
acustice, putem crea o cantitate mare
de celule unice și vedea modul în care
acestea răspund la medicamente. Vom
crea toate tipurile de ansambluri de celule și vom observa modul în care acestea
răspund la medicamente, ca şi cum ar
funcționa în interiorul corpului”, a subliniat doctorandul Feng Guo, autor al
lucrării „Reusable acoustic tweezers for
disposable devices.”
Față de utilizarea sa în diagnosticarea
unor boli precum HIV şi tuberculoza –
ambele boli endemice în regiunile cu
resurse sărace ale lumii –, dispozitivul
ar putea să-şi găsească utilizarea pe
scară largă în spitale, clinici, laboratoare
de biologie și la domiciliul pacientului,
datorită costurilor scăzute şi uşurinţei în
utilizare.

TEHNOLOGII MICROFLUIDICE

Un dispozitiv de diagnostic ieftin,
bazat pe pensete acustice
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Dispozitiv robotic pentru
cu deficienţe de vedere
Cristina SORESCU
n dispozitiv robotic pentru mână,
dezvoltat recent, va ajuta milioane de oameni orbi și cu deficiențe
de vedere să se deplaseze pe lângă
obstacole mobile, asigurând asistență capacităţii lor de a prelocaliza,
presimți și prinde diverse obiecte.

Initiative (NRI) de la National Institutes of
Health’s National Eye Institute.
„Sistemul miniaturizat va ameliora viața
oamenilor cu deficiențe de vedere, permițându-le să identifice și să mute diverse
obiecte, atât pentru scopuri legate de deplasarea personală cât şi pentru acţiuni şi
gesturi simple, precum folosirea mânerului unei uși sau luarea unui pahar”, a expli-

Tehnologia combină senzori vizuali,
tactili, de forță, de temperatură și auditivi,
și actuatori, pentru a ajuta purtătorul să
presimtă un obiect – adică amplasarea,
forma și mărimea lui – şi apoi să-l prindă.
„Senzorii vizuali, camere de foarte
înaltă rezoluție, notifică mai întâi purtătorul legat de locația și forma obiectului, și
senzorii de proximitate a atingerii se ac-

În cadrul unei colaborări între University of Nevada, Reno, şi University of Arkansas, Little Rock (UALR), cercetătorii
vor dezvolta noua tehnologie, cu funcții
co-robotice indisponibile în prezent, în
dispozitive de asistare pentru dispozitivul portabil robotizat. Echipa a primit
un grant de 820.000 $, pe o perioadă
de trei ani, acordat de National Robotics

cat profesorul Yantao Shen, conducătorul
grupului de cercetare antrenat în proiect,
de la University of Nevada, Reno’s College of Engineering. „Vom realiza o prehartă și vom construi un dispozitiv uşor
de montat care se atașează la mână, folosind locații cheie pentru camere și senzori mecanici și electrici. Va fi mai simplu
decât o mănușă, și mai puțin deranjant.”

tivează pe parcurs ce mâna se apropie
de obiect”, a spus Yantao Shen. „Senzorii
multipli și matricea actuatorilor de atingere ajută la descrierea dinamică a formei
obiectului atunci când mâna este aproape
de obiect, ceea ce permite persoanelor cu
vederea diminuată să aibă independenţă
mai mare şi abilitate de a se deplasa şi a
manipula obiecte în condiții de siguranță.”

U

Cip alimentat biologic
>>

Sistemele vii realizează această
funcționalitate cu propria lor versiune de electronice bazate pe membrane lipidice, canale ionice și pompe,
care acționează ca un fel de „tranzistor biologic.” Ele folosesc sarcina sub
formă de ioni pentru a transporta energie și informații – canalele ionice controlează fluxul de ioni prin membranele
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celulare.
Sisteme solid-state, cum ar fi cele
din computere și dispozitive de comunicare, utilizează electroni; semnalizarea electronică şi puterea acestora
sunt controlate de tranzistori cu efect
de câmp. În sistemele vii, energia este
stocată în potențiale membrane lipidice,
în acest caz, e creată prin acțiunea
pompelor ionice. ATP este utilizat pentru transportul energiei de unde este
generată acolo unde este consumată,
în celulă.
Pentru a construi un prototip al
sistemului lor hibrid, echipa lui Kenneth Shepard, condusă de doctorandul Jared Roseman, a integrat semiconductorul complementar metal-oxid
(CMOS) cu biocelula care recoltează
ATP. În prezența ATP, sistemul a pompat ioni prin membrană, producând un
potențial electric recoltat de circuitul
integrat (IC).
„Am realizat o versiune la macroscară a acestui sistem – la scara de
câţiva milimetri –, pentru a vedea dacă

acesta a lucrat”, notează Kenneth
Shepard. „Rezultatele noastre oferă o
perspectivă nouă într-un model de circuit generalizat, permițându-ne să stabilim condițiile pentru a maximiza eficiența exploatării energiei chimice, prin
acțiunea acestor pompe ionice. Vom
urmări în continuare modalitatea de a
scala sistemul la dimensiuni mai mici.”
În timp ce alte grupuri au recoltat
energie din sistemele vii, Kenneth
Shepard şi echipa sa au explorat cum
se face acest lucru la nivel molecular,
izolând doar funcția dorită și interfața
acesteia cu electronica. „Nu avem
nevoie de întreaga celulă”, explică
el. „Luăm doar componenta celulei
care face ceea ce dorim. Pentru acest
proiect, am izolat proteinele care ne-au
permis să extragem energie din ATP.”
Jared Roseman a adăugat: „Cu scalarea adecvată, această tehnologie ar
putea oferi o sursă de alimentare pentru sisteme implantate în medii bogate
în ATP, cum ar fi interiorul celulelor vii.”
(Sursa: Columbia School of
Engineering and Applied Science)

Yantao Shen și partenerul său de
cercetare Cang Ye, profesor în departamentul de inginerie de sistem al UALR,
conduc echipa de cercetători post-doctorali, masteranzi şi studenţi, care dezvoltă tehnologia, proiectează dispozitivul
și testează posibilitățile de utilizare. Profesorul Shen intenţionează să includă
proiectul în cursul de design pe care îl

și ușor de purtat, cu multe aplicații potențiale în explorarea spațiului, supraveghere militară, aplicarea legii și de căutare și salvare”, a precizat Yantao Shen.
Profesorul asociat Yantao Shen, beneficiar al National Science Foundation
CARIERA Award, este director al Lab
for Bioinstrumentation and Automation
în cadrul Department of Electrical and

Profesorul Shen a publicat peste 100
de lucrări de cercetare în aceste domenii. Cercetările sale au fost susținute de
agenții federale, precum National Science Foundation şi NASA.
„Acesta este un proiect major competitiv la nivel naţional, care va duce la
cercetarea de ultimă oră”, apreciază
decanul Colegiului de inginerie, Manos

predă, oferind studenților posibilitatea
de a-şi dezvolta propriile idei cu privire
la dispozitiv, și, probabil, să extindă tehnologia dincolo de intențiile sale inițiale.
„Dispozitivul nostru nu va veni doar
în ajutorul persoanelor cu deficiențe de
vedere, metodele și tehnologiile pe care
le dezvoltăm vor avea un mare potenţial
în dezvoltarea unor roboţi autonomi mici

Biomedical Engineering de la Universiy
of Nevada. El conduce sectorul de producție avansată de la University's Nevada Advanced Autonomous Systems
Innovation Center.
El desfăşoară activităţi de cercetare în
domeniul bioinstrumentaţie și automatizare, biomecatronică/robotică, senzori
și actuatori, și interfeţe tactile/haptice.

Maragakis. „Este un mare succes pentru
dr. Yantao Shen și o dovadă clară a
creșterii continue a sistemelor noastre de
inginerie biomedicală și a sistemelor autonome, care au devenit domenii majore
de interes pentru Colegiul de Inginerie.”
(University of Nevada, Reno,
University of Arkansas, Little Rock)

C

azurile de transmitere între pacienţi
sunt suspectate, sugerând că Alzheimer s-ar putea contracta în spital…
Iată ce va schimba cu siguranţă perspectiva asupra acestei maladii neurodegenerative care afectează în prezent
peste un milion de persoane în Franţa
şi ale cărei cauze precise, legate de
bătrâneţe şi de o predispoziţie genetică, rămân necunoscute.
Fără a mai pune în cauză şi metodele
de sterilizare şi de pregătire a anumitor
intervenţii medicale…
Chestiunea se pune îndeosebi după
ce un studiu realizat recent de neurologii de la University College London
a dat un semnal de alarmă: pentru prima dată indicii solide semnalează existenţa unei transmisii a maladiei între
persoane, traversând proceduri medicale foarte particulare.
Autopsiind persoane care au primit,
în trecut, hormoni de creştere umani,
John Collinge şi echipa sa au atacat

problema. Trebuie amintit că, începând
din anii ’60, aceşti hormoni, proveniţi
din creiere umane (din hipofiza unor
cadavre, contaminată de prion), erau
injectaţi sub pielea copiilor care prezentau grav retard de cunoaştere.
Acest tratament a fost, cu toate acestea, abandonat în 1985 în Regatul Unit,
apoi, în 1988, în Franţa, după ce s-a descoperit că ar putea transmite o maladie degenerativă fatală, supranumită
Creutzfeldt-Jakob.
Or, scrutând la microscop creierele
a 8 pacienţi decedaţi din cauza acestei
maladii, cercetătorii englezi au reperat,
la şase dintre ei, acumulări de proteine

betaamiloide, caracteristică a maladiei
Alzheimer. Problema este că aceşti pacienţi, cu vârste între 36 şi 51 de ani,
erau mult prea tineri pentru a fi atinşi de
demenţă senilă şi nici unul nu prezenta predispoziţie genetică pentru forma
precoce a maladiei. Altfel spus, ei nu ar
fi trebuit să fie afectaţi…
În schimb, toţi aceşti pacienţi au
primit hormoni de creştere contaminaţi
de maladia Creutzfeldt-Jakob. De unde
ideea unei origini „străine” a acestor
acumulări de proteine betaamilode. De
unde întrebarea: ar fi putut transmite
injecţiile cu hormoni deopotrivă o >>
altă maladie, precum Alzheimer?
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Alzheimer – o maladie nosocomială?

Alina VÂLCEA
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mână ajută persoanele
să recunoască obiecte
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Alzheimer – o mala
„Rezultatele echipei britanice
sugerează că această transmitere este posibilă la om”, recunoaşte
Kurt Giles, de la Institute for Neurodegenerative Diseases, University of
California. „Este un rezultat remarcabil!”

Mai mult, ipoteza unei maladii Alzheimer „transmisibile” a fost evocată în mai
multe studii care au arătat că o injectare directă de plăci amiloide în creierul
unei maimuţe sau al unui rozător permite maladiei să se răspândească în
neuronii acestora. Studiul britanic lasă

De altfel, cine zice prezenţa plăcilor betaamiloide în creier nu spune: obligatoriu,
simptome ale Alzheimer. „Cei opt pacienţi
din studiul britanic sunt morţi datorită maladiei Creutzfeld-Jakob; nu se ştie dacă simptomele de Alzheimer ar fi apărut dacă ar fi
trăit mai mult”, precizează Stephane Haik.

Proteine toxice

să se înţeleagă că, în cazul omului, proteinele betaamiloide ar putea trece prin
sânge pentru a urca până la creier…
Altfel spus, că tratamentul cu hormoni a
„forţat” lucrurile.
Stephane Haik conduce în prezent
cercetări similare în Franţa, pe un grup
de douăzeci de persoane care au primit
hormoni de creştere şi au decedat datorită maladiei Kreutzfeld-Jakob. „Procedurile de extragere a acestor hormoni
fiind diferite de la o ţară la alta, nu au fost
în mod obligatoriu selecţionate aceleaşi
şuşe de prioni sau aceleaşi proteine.
Trebuie, deci, multiplicate observaţiile”,
precizează cercetătorul.
Căci, până în prezent, epidemiologii nu
au observat „valuri” de transmisie a maladiei Alzheimer după injectările de hormoni. În 2013, mai ales, David Irwin, de
la University of Pennsylvania, a analizat
certificatele de deces a 6 000 de americani nedescoperind hormoni de creştere
umani. Fără a găsi cu acest prilej probe
pentru argumentarea numărului de morţi
legate de maladia Alzheimer. Dar aceasta nu se răsfrânge asupra persoanelor
care ar fi putut fi afectate de maladie
fără ca aceasta să le fi provocat decesul.
Problema epidemiologică rămâne, prin
urmare, deschisă.

De altfel, lipseşte, deocamdată, un
criteriu cheie al diagnosticului. Maladia
Alzheimer este în final caracterizată prin
două anomalii: acumularea de plăci amiloide, desigur, dar şi prezenţa proteinelor
tau înfăşurate. Or, în studiu, neuronii pacienţilor nu prezintă nici un semn de proteine tau anormale. Acestea ar fi sfârşit
prin a apărea? Nimeni nu ştie.
„Chiar dacă se impun rezerve, nu trebuie minimizat studiul britanic”, reechilibrează balanţa Ronald Melki, cercetător
în cadrul Institut des neurosciences,
Paris-Saclay.
În amalgamul căutărilor, John Collinge
afirmă, la un moment dat, că nu exclude
posibilitatea de contaminare pe alte căi,
spre exemplu, în cursul unei intervenţii
la dentist, pentru că „anumite tratamente,
precum devitalizarea, au un impact asupra
ţesutului nervos”. Sub presiunea mediatică, cercetătorul şi-a potenţat susţinerea:
„Datele noastre actuale nu permit cu certitudine afirmaţia că îngrijirile dentare antrenează un risc de a contracta Alzheimer.”

>>

Remarcabil… şi îngrijorător! Întrucât
această constatare aşează Alzheimer
alături de Creutzfeld-Jakob, cauzată de
redutabilul prion… Prionul este versiunea malefică a proteinei PrP, prezentă
în mod natural în membranele celulelor
şi care, pentru o raţiune încă necunoscută, adoptă uneori o formă anormală. Ea
începe, atunci, să se acumuleze şi să
distrugă neuroni…şi este transmisibilă,
în special prin inoculare accidentală sau
prin grefă de ţesut contaminat.
Menghina s-a strâns, după câţiva ani,
când cercetătorii au observat că maladiile
neurodegenerative, de la Alzheimer la
Parkinson, trecând prin scleroza laterală
amiotrofică sau coreea Huntington, par
să se confunde cu maladii prionice. În
primul rând, aceste patologii sunt datorate de asemenea acumulării de proteine rău pliate, toxice pentru neuroni.
Care sunt, precum prionul, capabile
să se disemineze în creier, forţându-şi
vecinele să se replieze alandala. „Se
vorbeşte de fenomenul de tip prion”, explică Stephane Haik, de la laboratorul
dedicat maladiilor prionice din cadrul Institut du cerveau et de la moelle epiniere,
(Paris).
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perspectiva studiilor de până acum? Este
posibil să se transmită agregatele de proteine amiloide în afara cazului particular
al hormonului de creştere…cum este cazul prionului, transmisibil printr-o simplă
transfuzie sau cu ocazia anumitor grefe
(în particular, de cornee şi dura-mater,
unul din învelişurile sistemului nervos)?

După scandalul hormonului contaminat şi al cazurilor de Creutzfeldt-Jakob,
toate spitalele moderne au pus la punct
proceduri mai puternice de dezinfectare
a instrumentelor chirurgicale reutilizabile, care permit eliminarea a priori a
prionului (precum utilizarea autoclavei,
sodei… ) Suficient pentru prion…dar

să cerceteze. „Studiile epidemiologice nu
arată creşterea cazurilor de Parkinson
care ar fi legate de injectarea de hormoni”,
precizează Stephan Haik. „Dar proteina
în cauză se poate propaga la celule
sănătoase în creierul bolnavilor. Este,
deci, o maladie pentru care argumentele
de transmitere <de tip prion> la om există.”

Trebuie acum identificate situaţiile cu
potenţial risc de contractare a maladiei
Alzheimer: de exemplu, un bisturiu insuficient sterilizat după o intervenţie pe
creier la un pacient cu Alzheimer, ar deveni un vector al maladiei?
„Rezultatele noastre vor trebui să
aştepte să fie verificat rapid dacă
diferitele moduri de transmitere a prionului, precum instrumentele chirurgicale, se pot aplica şi proteinelor
betaamiloide, precum şi altor maladii
neurodegenerative”, notează autorii.
Ştiut fiind că, dacă un gest medical
„infectează” pe cineva, maladia nu se
declanşează înainte de zece până la
treizeci de ani…
„Riscul teoretic nu este, deci, atât de
important pentru o persoană de peste 60
de ani spravieţuind unei intervenţii. Dar
lucrurile ar fi diferite în cazul unui pacient
mai tânăr sau chiar al unui copil.”
Dacă este urgent să se facă lumină
asupra căilor posibile de infectare este
„deoarece e foarte dificil să fie inactivaţi
prionii prezenţi pe instrumentele chirurgicale din oţel”, subliniază Kurt Giles. Prionul scapă procedeelor de dezinfecţie
clasice, în special ebuliţia sau utilizarea
formaldehidei, întrebuinţate pentru sterilizarea blocurilor operatorii.

pentru alte proteine? Nimeni nu o poate
asigura. Mai ales că un alt studiu recent,
condus de profesorul de neurologie
celulară Mathias Jucker, de la University
of Tubingen (Germania), sugerează că
agregatele de proteine betaamiloide ar
putea fi şi mai rezistente decât prionul!
Va trebui, totodată, „verificat dacă
transfuzia sau donarea de organe sunt
vectori pentru transmiterea Alzheimer
sau a altor maladii neurodegenerative”,
indică Ronald Melki. „Dacă astfel de
probe sunt aduse, ceea ce nu este cazul
în momentul acesta, va trebui să luăm
măsuri pentru a proteja populaţia şi să
determinăm doza infecţioasă.”

Cercetătorii în alertă

Dar maladia Parkinson?
În luna iunie, Ronald Melki arăta că
maladia Parkinson ar putea urma o cale
de contaminare comparabilă cu aceea
suspectată pentru Alzheimer. „Injectând
fibre de alfa-sinucleină (proteină implicată
în maladia Parkinson) în sângele unor
rozătoare, acestea se vor acumula în
creier. O transmisie sanguină este, deci,
posibilă”, indică cercetătorul. Rezultatele,
experimentale, corespund întotdeauna
unei contaminări „forţate”, dar el continuă

NEUROLOGIE

die nosocomială?

Sintetizând observaţiile de până acum,
dacă există cazuri de Alzheimer legate
de o infectare „nosocomială”, ele sunt
marginale, „nuclee” în masa pacienţilor
la care maladia survine în mod natural
când aceştia îmbătrânesc.
Ceea ce nu împiedică studiul britanic
să aprindă o lumină roşie de avertizare
şi să pună cercetătorii în alertă. „Chiar
dacă nu există încă o probă definitivă de
transmitere între oameni a maladiei Alzheimer”, sunt de acord Ronald Melki şi
Stephane Haik.
Finalmente, ceea ce pare clar: „Se ştie
încă puţin despre toate aceste proteine
anormale” reia Stephane Haik. „De exemplu, nu s-a înţeles întotdeauna care ar
fi structura versiunii aberant repliate a
proteinei prion. Ea este foarte agregată
şi, când se încearcă a o izola, se denaturează.”
Orice ar fi, însă, pentru a evita ca istoria să se repete, principiul precauţiei
trebuie aplicat fără întârziere în spitale,
avertizează cercetătorii.
(Sursa: University College
London, Institut du cerveau
et de la moelle epiniere)
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ACCENT

Polarizarea utilizată pentru identificarea agenţilor
patogeni şi a compuşilor clinic relevanţi

(continuare din pagina 3 >>)
Pentru a realiza birefringență și a primi,
astfel, un semnal, cercetătorii au adăugat
cristalelor lichide anumite enzime, pentru
a obţine să se producă o reacţie chimică
în nanotuburi. Deoarece numai o cantitate mică de apă este disponibilă liber în
nanotuburi, produsele reacțiilor precipită
împreună formând cristale, care sunt ele
însele birefringente.

Reacțiile enzimatice
generează un semnal
O privire mai atentă la probă, printr-un
al doilea filtru de polarizare pus deasupra și perpendicular pe primul, prezintă
un model de lumină în cazurile în care
enzima a reacționat cu substanța testată. „Acest model de birefringență este
singurul semnal de care avem nevoie,
util pentru diagnosticare şi analiză”, subliniază Raffaele Mezzenga.
La începutul studiului lor, cercetătorii
au testat sistemul lor cu compuși chimici
care pot fi convertiţi enzimatic. Ei şi-au
rafinat apoi metoda și au adaptat-o pentru substanțe relevante medical, cum

ar fi glucoza şi colesterolul. În următorii
paşi, ei au lărgit sfera de testare pentru
a include bacterii și virusuri, începând cu
virusul HIV. În cele din urmă, Mezzenga,
Vallooran şi colegii lor au fost în măsură
să demonstreze că metoda lor ar putea fi
adaptată şi pentru a diagnostica malaria
cauzată de paraziţi Plasmodium.
Parazitul Plasmodium invadează
eritrocitele și digeră hemoglobina. Componenta hem, care este toxică pentru
paraziți, se cristalizează și, astfel, are
suprafețe inerent birefringente. Deci,
nu este necesar să-l marcheze cu anticorpi și nu este necesară nici o reacție
enzimatică”, explică Raffaele Mezzenga.
În mod normal, virusurile și bacteriile trebuie făcute vizibile și chimic active cu anticorpi specifici cuplaţi cu enzime înainte
de a putea fi detectate prin birefringență.

Flexibil, practic, ieftin
„Sistemul nostru de testare poate fi
extins la un număr mare de virusuri sau
bacterii diferite. Este total flexibil”, subliniază Jijo Vallooran.
Deoarece este atât de ușor de utilizat
și pentru că este necesar un singur set

anticorp-enzimă conjugate pentru a detecta virusuri, cercetătorii de la ETH cred
că sistemul poate fi folosit în special în
zonele în care aparatura de laborator
costisitoare este altfel inaccesibilă. „În
afară de un frigider pentru a stoca anticorpii și enzimele, utilizatorul are nevoie doar de o casetă pentru a detecta
lumina polarizată și substanța lipidică
transportatoare. Este un procedeu foarte ieftin”, spune Jijo Vallooran. „Agenți
patogeni precum HIV sau chiar Ebola
pot fi detectaţi foarte rapid şi rezultatul
precis este primit în mai puțin de o oră.
Tehnologia noastră este foarte potrivită
pentru utilizare în domeniu și depistarea
precoce a bolilor.”
Pentru cercetările sale privind această
tehnologie, Jijo Vallooran a primit din
partea ETH distincţia Pioneer Fellowship. De asemenea, echipa de cercetători a depus o cerere de brevet pentru
noua tehnologie.
„Vrem să producem ceva cu adevărat
folositor”, susţine Jijo Vallooran. „Potențialul acestei metode de detectare
este extrem de ridicat, în special atunci
când izbucnesc noi boli care se răspândesc rapid, cum ar fi malaria sau Ebola.
Dar sunt încă necesare mai multe fonduri pentru a aduce dezvoltarea pe piață
și cercetătorii ETH lucrează activ pentru
aceasta.”
(Sursa: Eidgenössische
Technische Hochschule
(ETH) Zürich)

Riscul de a naşte prematur se… citeşte în flora vaginală

P

este 100 000 miliarde de bacterii trăiesc în interiorul corpului
uman, pe piele, în gură, în intestine
şi, la femei, în vagin. Or, întrucât se
ştie că flora bacteriană a unei femei
însărcinate se schimbă, echipa condusă de David Relman, de la Stanford University, a arătat, pornind
de la un eşantion de 49 de paciente,
că există diferenţe importante între
flora bacteriană a femeilor care au
născut prematur şi a celor care au
dus sarcina până la termen.
Mai precis, primele prezentau o
abundenţă relativ slabă de Lactobacillus, şi, invers, un nivel important de
Gardnerella.
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Cercetătorii a conchis că măsurarea
populaţiilor acestor două tipuri de
bacterii ar putea ajuta la prevederea
naşterilor premature.
Neîndoielnic, în afara faptului că ei
consideră ca aceste rezultate să fie
confirmate prin studierea unor eşantioane mult mai numeroase de femei
însărcinate, cercetătorii mai atrag
atenţia că rezultatele lor nu explică
diferenţele de prevalenţă între ţări şi
populaţii (12,7% din sarcini în Statele
Unite şi până la 18% la afro-americane, faţă de 7,6% în Canada şi 5,8%
în Europa).
Ei specifică, totodată, că flora bacteriană reprezintă un risc suplimentar,

care se adaugă sarcinilor multiple, tabagismului şi obezităţii. (A.V.)

