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Dispozitiv
Dispozitiv
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de
monitorizare
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a
semnelor vitale,
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de dimensiunea
de
dimensiunea
unui timbru poştal

YOUR MED.CO NEWSLETTER
Ultrasunete optimizate şi
colonoscopie mai blândă
Multe exemple de progrese în diagnostic
şi terapeutice au fost discutate şi prezentate în acest an, la MEDICA 2012, la care
au participat 4.000 de expozanţi, şi care este
cel mai mare târg medical din lume însoţit de
congres. Diagnosticarea imagistică îmbunătăţită, datorată tehnologiei de „fuziune a
imaginilor“, şi noi tehnici endoscopice pentru diagnosticarea cancerului intestinal sunt,
practic, „la modă“ în prezent.
Fuziunea imaginilor, de exemplu, înseamnă o expunere redusă la radiaţii pentru pacienţi şi elimină nevoia de agent de contrast,
care este toxic pentru rinichi. Purtătorii de
cost şi clinicile, pe de altă parte, pot econo-

misi bani, deoarece numărul
de scanări CT sau RMN poate
fi redus.
Principiul de bază al fuziunii de imagini pe bază de
ultrasunete constă în faptul
Mai multe informaţii: » » » www.medco.ro
că datele informatice sau datele de tomografie cu rezonanţă
magnetică sunt „încorporate“ într-o imagine
Astfel de sisteme de fuziune de imagini
cu ultrasunete. Ceea ce face ca orientarea au fost oferite, de exemplu, de către expozanspaţială, dificilă în cazul ecografiei conven- ţii la MEDICA 2012, cum ar fi GE, care
ţionale, să fie mai uşoară pentru examina- este deja pe piaţă, din 2008, cu aparatul cu
tor. În plus, sunt mai uşor de comparat rezul- ultrasunete „LOGIQ E9 - 2008“, Siemens
tatele mai multor ecografii – un câştig semni- („Acuson S3000“) şi, de asemenea, Toshiba
ficativ pentru diagnosticare.
(„Aplio 500 - Smart Fusion“).
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cardiace cu dispozitive
electronice elastice
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Ana BARBU
ercetătorii de la „McCormick
School of Engineering“ fac
parte dintr-o echipă care a folosit electronice elastice pentru a
crea un cateter medical multiplu,
care poate atât monitoriza funcții
cardiace, cât și efectua corecții asupra ţesutului cardiac în timpul intervenţiei chirurgicale.
Aparatul marchează aplicarea,
pentru prima dată, a unor electronice elastice la procesul de ablaţie
chirurgicală cardiacă – o posibilă

C

tuată fie prin intervenţii chirurgicale
pe cord deschis, fie prin introducerea unei serii de catetere lungi,
flexibile, printr-o venă în zona inghinală a pacientului și până în inima lui.
În prezent, această metodă a
cateterului necesită utilizarea a trei
dispozitive diferite, care sunt inserate în inimă în succesiune: unul
care să mapeze semnalele inimii
şi să detecteze zona cu probleme;
al doilea, pentru a controla poziţiile

piatră de hotar către intervenţii chirurgicale simple pentru aritmii cardiace şi alte condiţii.
Anterior aplicării, cercetătorii au
demonstrat conceptul de electronice elastice pentru chirurgie cardiacă, dar cu această cercetare
au îmbunătățit funcţionalitatea design-ului până la punctul în care
aparatul ar putea fi utilizat în teste
pe animale.
O lucrare care descrie cercetarea („Electronic Sensor and Actuator Webs for Large-Area Complex
Geometry Cardiac Mapping and
Therapy“) a fost publicată, la 12
noiembrie, în revista „Proceedings“
a „National Academy of Sciences“.
Ablaţia cardiacă este o tehnică
chirurgicală care corectează iregularităţi de ritm cardiac, prin distrugerea ţesutului cardiac specific
care declanşeaza bătăi de inimă
neregulate.
Procedura este, de obicei, efec-

actuatorilor terapeutici și contactul
lor cu epicardul; și al treilea, pentru
a arde țesutul şi a îndepărta cauza
iregularităţilor de ritm cardiac.
„Cateterul nostru înlocuieşte
toate cele trei dispozitive anterior
necesare pentru terapia de ablaţie
cardiacă, ceea ce face intervenţia
mai rapidă, mai simplă, şi cu un risc
mai mic de complicaţii“, a declarat
Huang Yonggang, profesor de inginerie civilă şi a mediului și de
inginerie mecanică de la Universitatea „McCormick“.
Centrală la acest design este o
porțiune de cateter imprimată cu un
strat subțire de electronice elastice.
Exteriorul cateterului protejează electronicele în timpul deplasării
prin vasele de sânge; o dată în interiorul inimii, cateterul este umflat
ca un balon, expunând electronicele
la o suprafață mai mare în interiorul inimii.
(Continuare în pag. 22)
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GE Healthcare revoluţionează
experienţa de scanare MR,
cu Silent Scan

Cristina SORESCU

G

E Healthcare“ a introdus, recent, „Silent Scan“, – o tehnologie revoluționară, concepută
pentru a aborda unul dintre cele mai importante impedimente faţă de confortul
pacientului: zgomotele excesive generate în timpul unei scanări MR.
Scanerele convenționale MR pot
genera zgomot în exces de 110 dBA (decibeli), niveluri aproximativ echivalente
cu concertele rock, și necesită protecție
auditivă.
„Silent Scan“, tehnologia exclusivă
a GE, este proiectată pentru a reduce
zgomotul scanerului MR la nivelurile de
sunet apropiate de ambiant (de fond) și,
astfel, poate îmbunătăți experiența unui
examen MR suportat de pacient.
„«Silent Scan» este un progres
imens pentru industria MR și pentru
pacienții din întreaga lume“, apreciază
Richard Hausmann, preşedinte şi CEO,
„GE Healthcare MR“.
„Zgomotul acustic excesiv este o
cauză majoră de disconfort pentru pacient în timpul scanărilor MR, pe care
GE îl abordează cu «Silent Scan», o
nouă aplicație a MR avansat și o inova-

ție majoră în industria produselor de
asistență medicală. GE este preocupat
serios de umanizarea MR și urmăreşte
să facă sistemele sale de MR confortabile pentru pacient, utilizabile în condiții
de siguranță, și fără compromis“.
Din punct de vedere istoric, tehnicile
de atenuare a zgomotului acustic s-au
axat pe izolarea componentelor și înnăbuşirea sunetului, spre deosebire de
tratarea zgomotului la sursă.
Cu „Silent Scan“, zgomotul acustic
este, în esență, eliminat prin angajarea
unei noi achiziţii avansate 3-D și a tehnicii de reconstrucție numită „Silent“, în
combinație cu un design, proprietatea
„GE Healthcare“, de înaltă fidelitate a
gradientului MR şi a electronicii sistemului de RF.
„Silent Scan“ este conceput pentru
a elimina zgomotul la sursă; cu „Silent
Scan“, pacienții vor experimenta un mediu de scanare mult mai relaxant. „Silent
Scan“ este o modalitate prin care GE
MR umanizează MR şi pune pacientii pe
primul loc.
Sistemele GE MR oferă o calitate
superbă a imaginii și o experiență de
pacient optimizată, echilibrând design-ul
atent cu tehnologia revelatoare.
Un alt exemplu în acest sens este
scanerul de extremităţi „Optima MR430s
1.5T“, care permite pacienţilor să se
supună unui examen MR stând pe un
scaun, cu o calitate a imaginii echivalent
al calității unui sistem tradițional MR de
scanare a întreg corpului uman.
(Sursa: „GE Healthcare“)

Re-Timer – gata pentru resetarea somnului
Alina VÂLCEA

R

ecent, a avut loc lansarea „ReTimer“ – un dispozitiv portabil cu
lumină verde, inventat de cercetătorii somnului de la „Flinders University“, pentru a reseta ceasul
intern al organismului.
Dispozitivul
portabil,
care este purtat ca o pereche de ochelari de soare
și emite o lumină moale,
verde, pe ochi, va ajuta
personalul care lucrează în
schimburi să fie mai alert
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și adolescenții să se ridice din pat, prin
avansarea sau întârzierea somnului.
Prof. Leon Lack, psiholog, inventatorul dispozitivului, a declarat că lumina
de la „Re-Timer“ stimulează partea creierului responsabilă pentru reglementarea ceasului organismului
pe parcursul celor 24 de
ore.
Aparatul a fost conceput
pe baza cercetărilor somnului efectuate, timp de 25 de
ani, la „Flinders University“.
(Continuare în pag. 18)
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Ioana OLTEANU

eartWare International, Inc.“,
un inovator recunoscut de tehnologii de sprijin al circulaţiei,
noninvazive, miniaturizate, care revoluţionează tratamentul insuficienţei cardiace avansate, a primit aprobarea „Food
and Drug Administration“ (F.D.A.) pentru
„HeartWare Ventricular Assist System“,
ca o punte până la transplantul cardiac,
la pacienții cu insuficiență cardiacă în
stadiu terminal.
„HeartWare Ventricular Assist System“ dispune de o pompă HVAD, un mic
dispozitiv de asistenţă a circulaţiei sanguine (până la debit de 10L/min) conceput
pentru a fi implantat lângă inimă, evitând
intervenţiile chirurgicale abdominale, în
general, obligatorii la implantarea dispozitivelor concurente.
Pompa HVAD, cu canulă cu aflux sinterizat, cântărește aproximativ 5 uncii şi
dislocă un volum de aproximativ 50 ml.
Sistemul „HeartWare“ este destinat
utilizării ca punte până la transplantul
cardiac la pacienții care prezintă risc de
deces în stadiul terminal refractar al insuficienţei cardiace ventriculare stângi.
Sistemul „HeartWare“ este, în prezent,
lider al dispozitivelor de asistenţă ventriculară implantate la pacienți din afara Statelor Unite, după ce a primit marcajul CE,
în Uniunea Europeană, în 2009, și aprobarea „Therapeutic Goods Administration“
(T.G.A.), din Australia, în 2011.
Astăzi, peste 2.500 de pacienţi cu
insuficienţă cardiacă avansată au primit
pompa HVAD, la nivel global.
„Aprobarea F.D.A. marchează punctul culminant al unui efort clinic extins și
reprezintă un progres interesant în trata-

mentul pacienţilor aflaţi în stadiu avansat
de insuficienţă cardiacă“, a subliniat Doug
Godshall, preşedinte şi director executiv
al „HeartWare“.
„Dorim să exprimăm mulțumirile noastre cele mai sincere pacienților și familiilor lor, pentru participarea la studiul
acestui dispozitiv inovator, şi, de asemenea, suntem recunoscători fiecăreia
dintre asistentele medicale, coordonatorilor, chirurgilor cardiologi care au îngrijit
pacienții“.
Realizarea obiectivelor
de lungă durată

„Am avut ocazia de a lucra la proiectul HVAD de la concepția lui, cu peste un
deceniu în urmă. Scopul a fost dezvoltarea unui dispozitiv miniaturizat, cu o canulă de intrare, integrat, care să poată fi plasat în interiorul sacului pericardic, evitând
necesitatea creării unui buzunar pentru
pompă, cu riscurile de infectare inerente,
și simplificând inserarea chirurgicală“, au
precizat OH dr. med „Bud“ Frazier, şeful
„Center for Cardiac Support“; director al
„Cardiovascular Surgery Research“ și codirectorul „Cullen Cardiovascular
Research
Laboratories“, de la „Texas Heart Institute“, un
pionier la nivel mondial în
sprijinul mecanic al circulaţiei sanguine.
„Un al doilea obiectiv a fost eliminarea
rulmenţilor mecanici necesari pentru suspendarea rotorului, conceput
pentru a spori durabilitatea dispozitivului și
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Primul dispozitiv de asistare
ventriculară miniaturizat, conceput
pentru a fi plasat în spațiul pericardic
caracteristicile de manevrabilitate a
sângelui. Aceia dintre noi care tratează
acest provocator stadiu terminal al pacienţilor cu insuficienţă cardiacă sunt norocoşi să aibă acest sistem pericardic,
disponibil pentru pacienţii lor“.
Demararea comercializării
„Echipa noastră este pregătită să
înceapă derularea promovării comerciale a sistemului «HeartWare» imediat, facilitând, în primul rând, utilizarea lui pe
scară largă de către cele 50 de spitale din
S.U.A. care au participat la studiile noastre clinice şi apoi extinderea la alte spitale
din S.U.A.“, a adăugat Doug Godshall.
„Ca întotdeauna, «HeartWare» menţine angajamentul de a consolida rezultatele pacienților cu insuficiență cardiacă în
stadiu terminal şi vom continua să lucrăm
pentru a îmbunătăți experiența generală
clinică cu HVAD“.
La pre-aprobarea de piaţă (P.M.A.)
a sistemului „HeartWare“, prezentarea
a inclus datele din studiul clinic pivot al
Companiei „ADVANCE“, F.D.A. a aprobat
scutirea dispozitivului de studiul investigativ (I.D.E.) conceput
pentru a evalua sistemul
„HeartWare“ ca o punte
până la transplantul de
cord pentru pacienții cu
insuficiență cardiacă în
stadiu terminal.
În cursul „ADVANCE“,
140 de pacienţi, din 30
de spitale din S.U.A., au
primit dispozitivul „HeartWare“, cercetat între august 2008 și februarie
2010.
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Muşchi artificiali puternic
Dispozitiv
de asistare
ventricular\
Studiul „ADVANCE“ a realizat o
supravieţuire de 94% la 6 luni și
s-a demonstrat, cu succes, obiectivul
primar de non-inferioritate între dispozitivul experimental și grupul martor al
studiului, care a fost derivat din pacienți
contemporani, din „Registrul Interdepartamental pentru asistarea circulaţiei
prin suport mecanic“ (INTERMACS)
[p<0,0001].
Patru alocări suplimentare de pacienți au mai fost acordate de F.D.A.,
în cadrul unui protocol de continuare a
accesului (PAC), care au cuprins peste
250 de pacienţi suplimentari.
Pentru a ajuta la asigurarea continuă a siguranței și eficacităţii unui dispozitiv omologat, F.D.A. cere efectuarea
unui studiu post-autorizare (PAS), ca o
condiție a aprobării sub 21 CFR 814.82
(a)(2) pentru a evalua performanțele
aparatului într-un cadru din lumea reală.
„HeartWare PAS“ este un registru
alcătuit din 600 de pacienți care primesc un HVAD și un grup suplimentar
de control de 600 de pacienţi, derivat
dintr-un grup contemporan de flux continuu, pacienții LVAD intracorporal au
intrat în baza de date INTERMACS.
Datele pentru ambele componente
ale studiului vor fi introduse în registrul
INTERMACS de centrele de implant.
Alte angajamente post-omologare
includ transferul de pacienți din studiul
„ADVANCE IDE“ într-o bază de date
post-omologare, precum și obligația de
a continua formarea de locuri pentru
tratarea bolii cu ajutorul noului sistem,
în conformitate cu un program de formare aprobat.
„HeartWare“ a solicitat de la F.D.A.
instituirea unui protocol de continuare
a accesului destinat terapiei.
(Sursa: „HeartWare International“)
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oii muşchi artificiali, realizaţi din
nanofire infuzate cu parafină pot
ridica de peste 100.000 de ori
propria lor greutate și generează de
85 de ori mai multă putere mecanică
decât fibrele musculare naturale de
aceeași mărime, susţin cercetătorii de
la Universitatea din Texas, Dallas, şi
echipa lor internațională din Australia, China, Coreea de Sud, Canada și
Brazilia.
Muşchii artificiali sunt
construiţi din fire formate din
nanotuburi de carbon, care
sunt cilindri goi pe dinăuntru, fără suturi, realizaţi din
același tip de straturi de grafit găsite în interiorul creioanelor obișnuite.
Nanotuburile individuale
pot fi de 10.000 de ori mai
mici decât diametrul unui fir de păr
uman, dar per ansamblu, pot fi de 100
de ori mai puternice decât oțelul.
„Muşchii artificiali pe care i-am
dezvoltat pot oferi contracţii mari, ultrarapide pentru a ridica greutăţi care
sunt de 200 de ori mai grele decât
este posibil pentru un mușchi natural
de aceeași dimensiune“, au subliniat
dr. Ray Baughman, liderul echipei,
profesor de chimie și director al „Alan
G. MacDiarmid NanoTech Institute“,
de la U.T. Dallas.
„În timp ce noi suntem încântaţi
de posibilitățile aplicaţiilor pe termen
scurt, aceşti muşchi artificiali sunt, în
prezent, improprii pentru înlocuirea
directă a mușchilor din corpul uman“.
Descris într-un studiu publicat în
ediţia din 16 noiembrie a revistei
„Science“, muşchii artificiali sunt realizaţi prin infiltrarea unui agent de
schimbare a „volumului“, cum ar fi
ceara de parafină folosită la lumânări, în fire răsucite, din nanotuburi
de carbon.
Încălzirea firelor infiltrate cu ceară,
fie electric, fie cu ajutorul unui flash
de lumină, determină ceara să se extindă, volumul firelor să crească, iar
lungimea firului să se contracte.
Combinația creșterii volumului firului, cu scăderea lungimii acestuia
dă naştere unei structuri elicoidale
produsă prin răsucirea firului.
Jucăria sub formă de manşetă cu
un deget, care este proiectată pentru
a prinde degetele unei persoane în

ambele capete ale unui cilindru elicoidal țesut, are o acțiune similară.
Pentru a scăpa, trebuie să împingi
degetele împreună, acţiune care contractă lungimea tubului și extinde volumul și diametrul acestuia.
„Datorită simplității lor și înaltei
performanțe, aceşti muşchi din fire ar
putea fi utilizaţi pentru diverse aplicații, precum roboți, catetere pentru chirurgia minim invazivă, micromotoare,
mixere pentru circuite microfluidice,

sisteme optice acordabile, microvalve, sisteme de poziţionare și chiar jucării“, a subliniat Baughman.
Contracția musculară – numită şi
acționare – poate fi ultrarapidă, apărând la 25 de miimi de secundă. Incluzând timpii de acționare și de inversare a acționării, cercetătorii au demonstrat o densitate a puterii de contracţie
de 4,2 kW/kg, care este de patru ori
raportul putere-greutate al motoarelor
cu ardere internă comune.
Pentru a obține aceste rezultate,
fibrele mușchilor din nanotuburi de
carbon au fost foarte răsucite pentru a
produce forma elicoidală, de bandă
de cauciuc înfăşurată a unui model de
elevator de aeroplan.
Când e liber să se rotească, firul
preumplut cu ceară este încălzit electric sau de un puls de lumină.
Această rotație se inversează
atunci când încălzirea este oprită și
firul se răceşte. O astfel de acțiune
de torsiune a firelor poate atinge o
viteză medie de 11.500 de rotații pe
minut pentru mai mult de 2 milioane
de cicluri reversibile. Una peste alta,
cuplul generat este ușor mai mare decât cel obținut pentru motoare electrice mari, a precizat Baughman.
Deoarece muşchii din fire pot fi răsuciţi împreună și sunt capabili să fie
țesuţi, cusuţi, împletiţi și înnodaţi,
aceştia ar putea fi în final desfășuraţi
într-o varietate de materiale şi textile
inteligente cu autoreglare electrică.
De exemplu, schimbările de tem-

peratură a mediului sau prezența
agenților chimici pot modifica volumul
inserţiei; acționarea ar putea schimba
porozitatea textilă pentru a oferi confort termic sau protecție chimică.
De asemenea, astfel de muşchi
din fire ar putea fi folosţi pentru a regla
o supapă de debit, ca răspuns la chimicalele detectate, sau pentru a ajusta deschiderea ferestrei, ca răspuns
la temperatura ambiantă.
Chiar și fără adăugarea unui mate-

actuator de capacitate ridicată de lucru nu poate supraviețui.
„Această expansiune termică foarte mult amplificată pentru fire răsucite
elicoidal indică faptul că acestea pot
fi folosite ca materiale inteligente
pentru reglarea temperaturii între
50°C sub zero și 2.500°C“, a declarat
dr. Márcio Lima, cercetător asociat în
cadrul „NanoTech Institute“, de la U.T.
Dallas, care a fost co-autorul principal
al lucrării publicate în recenta ediţie a

rial de inserţie, co-autorii au constatat că introducerea formei elicoidale a
firelor din nanotuburi crește de zece
ori coeficientul de dilatare termică a
firelor. Acest coeficient de dilatare termică este negativ, ceea ce înseamnă
că firul se contractă pe parcurs ce
este încălzit.
Încălzirea firelor în atmosfera inertă de la temperatura camerei la aproximativ 2.500ºC produce mai mult
de 7% contracţie când sunt ridicate
sarcini grele, ceea ce sugerează că
aceşti muşchi pot fi utilizaţi la temperaturi de peste 1.000ºC peste punctul
de topire a oțelului, acolo unde nici un

revistei „Science“, alături de masterandul Na Li, de la „Nankai University“
și „NanoTech Institute“.
„Performanța remarcabilă a muşchilor obţinuţi de noi din fire răsucite
și capacitatea noastră actuală de a
fabrica fire cu lungimi de kilometri sugerează fezabilitatea comercializării
rapide a micilor actuatori care conțin
fire la scară centimetrică“, a mai spus
Baughman.
„Provocarea mai dificilă este maximizarea actuatorilor noaştri cu un singur fir la actuatori mari, în care sute
sau mii de muşchi din fire individuale
funcționează în paralel“.

Au mai fost implicaţi în studiul de
la U.T. Dallas „NanoTech Institute“:
cercetătorii asociaţi dr. Mônica Jung
de Andrade, dr. Jiyoung Oh şi dr.
Dongseok Suh; dr. Shaoli Fang, profesor asociat; dr. Mikhail Kozlov, cercetător ştiinţific; masteranzii în ştiinţa
şi ingineria materialelor Carter Haines şi Taylor Ware; şi dr. Walter Voit,
profesor de ştiinţa şi ingineria materialelor.
Colaboratori suplimentari sunt de
pe patru continente: dr. Geoffrey M.
Spinks şi dr. Javad Foroughi, de la
„University of Wollongong“, din Australia; dr. Min Kyoon Shin şi dr. Kim
Jeong Seon, de la Universitatea „Hanyang“, din Coreea de Sud; dr. Chen
Yongsheng, de la Universitatea „Nankai“, din China; dr. John D.W. Madden, de la „University of British Columbia“, din Canada; Leonardo D.
Machado și Douglas S. Galvao, de la
„State University of Campinas“, din
Brazilia; precum și Alexandre F. Fonseca, de la „Sao Paulo State University“, din Brazilia.
Această cercetare a fost finanțată,
în principal, de „Air Force Office of
Scientific Research“, cu fonduri suplimentare de la „Office of Naval Research“, „Robert A. Welch Foundation“, „Creative Research Initiative
Center for Bio-Artificial Muscle“, „Korea-US Air Force Cooperation Program“, „Australian Research Council“,
„Natural Science and Engineering Research Council of Canada“.
(Sursa: „University of Texas“)
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ci, realizaţi din nanotuburi de carbon
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Laparoscopia 3-D – mai mult
decât imagini strălucitoare
Laparoscopia HD-3D este considerată
o îmbunătăţire faţă de tehnicile existente.
Aceasta nu numai că oferă imagini clare şi
luminoase, dar permite, de asemenea, chirurgului să lucreze cu o mare concentrare pentru perioade mai lungi decât înainte. „Tehnica
3-D simplifică munca chirurgului“, spune, de
exemplu, chirurg abdominal de origine spaniolă dr. Antonio M. Lacy Fortuny, unul dintre
pionierii acestui domeniu. În special, medicii
care se află încă în nevoie de practică, pot
beneficia de tehnica 3-D, după câteva examinări. În prezent, tehnica este deosebit de utilizată, de exemplu, în chirurgia obezităţii, care

a devenit foarte populară în ultimii
ani şi în Statele Unite ale Americii
și în Europa. Astfel de sisteme 3-D
sunt oferite, de exemplu, de către o
companie din S.U.A. numită „Viking
Systems“ („Viking 3DHD Vision
System“), care a fost prezentă la
MEDICA 2012.
La MEDICA 2012, subiecte
Mai multe informaţii: » » www.medco.ro
precum tehnologiile moderne de
imagistică şi abordări inovatoare
în terapii, în general, au fost abordate într-o tro-intestinale“; „Desfășurarea diferențială a
serie de evenimente, printre care congresele: imaginisticii“; Simpozionul „Ce este nou în
„Diagnosticul şi tratamentul tumorilor gas- prevenirea cancerului intestinal“.
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SENZORI ELECTRONICI

de dimensiunea unui timbru po[tal
Ana BARBU

I

nginerii de la Oregon State University (O.S.U.) au dezvoltat noi
tehnologii pentru a monitoriza
medical semnele vitale, cu senzori
sofisticaţi atât de mici şi ieftini, încât ar putea încăpea pe un bandaj,
şi fabricaţi în cantităţi mari ar costa
mai puţin de un sfert din preţul unitar actual.
Potrivit cercetătorilor, un brevet
este în curs de procesare pentru
sistemul de monitorizare care este
gata pentru studii clinice.
Când va fi comercializat, acesta
ar putea fi folosit ca senzor electronic
de unică folosință, cu multe aplicații
potențiale datorită performanțelor
sale puternice, dimensiunilor mici și
costului scăzut.
Sistemul este candidat evident
la monitorizarea inimii, deoarece ar
putea stoca date privind unele componente ale EKG, cum ar fi pulsul şi
fibrilaţia atrială.
Capacitatea sa de a măsura
semnale EEG cerebrale şi-au găsit
utilizarea în îngrijirea medicală a
pacienților cu demență, precum și la
înregistrări ale activităţii fizice, care
ar putea îmbunătăți programele de
reducere a greutăţii corporale.
Măsurarea cantităţii transpirației
și a valorilor temperaturii ar putea
furniza date cu privire la infecție sau
debutul bolii.
Și, bineînţeles, dacă se pot măsura pulsul și răspunsurile pielii, de
ce nu, şi un detector de minciuni?
„Tehnologia actuală permite să
fie măsurate aceste semnale ale
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corpului folosind instrumente voluminoase, consumatoare de putere, costisitoare“, a subliniat Patrick
Chiang, profesor asociat la O.S.U.
„School of Electrical Engineering
and Computer Science“.
„Noi am reuşit integrarea acestor componente, miniaturizate pe un
singur micro-cip, obţinând îmbunătățiri semnificative în consumul de
energie“, a specificat Chiang. „Putem face acum măsurători biomedicale importante, portabil, în mod
obişnuit, mai convenabil și accesibil
decât oricând înainte“.
Costurile mult mai mari şi dimensiunea mai mare a dispozitivelor
convenționale de monitorizare a datelor se opun multor utilizări posibile, a precizat prof. Chiang.
Comparativ cu alte tehnologii,
noul sistem-pe-un-cip a diminuat
dimensiunea, greutatea, consumul
de energie și costurile de circa 10
ori. Unele dintre tehnologiile existente care ar putea concura cu acest
sistem – cum ar fi pedometrele utilizate, în prezent, pentru a măsura
activitatea fizică – costă 100 de dolari sau mai mult. Prin comparaţie,
cele mai noi produse electronice
dezvoltate la O.S.U. sunt de mărimea şi grosimea unui timbru poștal,
și ar putea fi cu ușurință doar aplicate deasupra zonei inimii sau în alte
locuri ale corpului pentru a măsura
semnele vitale.
Faptul că sistemul nu conţine o
baterie, îi permite să aibă aceste
dimensiuni mici, a mai spus Chiang. El primeşte energie prin radiofrecvență de la un dispozitiv din

apropiere – în acest caz, un telefon
celular. Acum, telefonul inteligent,
mic, purtat de sute de milioane de
oameni din întreaga lume, poate
oferi, în acelaşi timp, energia pentru
monitorizarea biomedicală importantă.
„Întregul domeniu al monitorizării
portabile a corpului uman este destul de incitant“, a observat Chiang.
„A fi capabil să reduci dramatic dimensiunea, greutatea și costul acestor dispozitive, înseamnă a deschide noi posibilități de tratament medical, de îngrijire a sănătății, prevenire
a bolilor, management al greutăţii
corporale și al altor domenii“.
Noua tehnologie ar putea fi folosită în asociere cu telefoane mobile sau alte dispozitive de radiofrecvență plasate la aproximativ
4,5 metri, dar sistemul-pe-un-cip
care stă la baza tehnologiei poate fi
alimentat şi de către alte surse de
energie, precum căldura corpului
sau mișcarea fizică.
O.S.U. urmează să dezvolte
această tehnologie, în colaborare
cu sectorul privat, crescând aportul
universităţii.
În ultimii doi ani, finanțarea privată a cercetării efectuate de O.S.U.
a crescut cu 42%, iar universitatea
a înregistrat 108 licențe pentru tehnologii O.S.U.
Această cercetare a fost semnalată, recent, la „Custom Integrated
Circuits Conference“, în San Jose,
California. Suportul financiar a fost
asigurat de „National Science Foundation“ şi „Catalyst Foundation.
(Sursa: „Oregon State University“)

Sorina RADU

S

unt moi, biocompatibili, de aproximativ 7 milimetri lungime şi, incredibil, capabili să meargă singuri. „Bio-roboții“ miniaturali, dezvoltaţi la Universitatea din Illinois (U.I.),
fac parte din biologia sintetică. Proiectarea unor maşini biologice non-electronice a fost o „ghicitoare“ a interfeţei
dintre biologie și inginerie, pe care
cercetătorii s-au luptat să o rezolve.
Deplasarea independentă a bioroboților demonstrează capacitatea
echipei de la Universitatea din
Illinois de a proiecta bio-mașini
funcționale utilizând numai hidrogel, celule cardiace și o imprimantă 3-D.
Modificând design-ul, bioroboții ar putea fi personalizaţi
pentru aplicații specifice în medicină, energie sau mediu.
Echipa de cercetare, condusă de prof. Rashid Bashir, de
la U.I., a publicat o comunicare
asupra rezultatelor obţinute în
jurnalul Scientific Reports.
„Ideea este că, având posibilitatea de a proiecta cu
structuri biologice, putem valorifica puterea celulelor şi a naturii de a aborda provocările cu care
se confruntă societatea“, a declarat
profesorul de inginerie Bashir. „Ca
ingineri, am construit mereu lucruri
cu materiale dure, materiale al cărui
comportament este foarte previzibil.
Totuşi, există o mulțime de aplicații în
care natura rezolvă problemele într-un
mod elegant. Putem reproduce unele
dintre acestea, dacă putem înțelege
cum să punem lucrurile împreună cu
celulele?“.
Cheia locomoției bio-roboților este
asimetria. Asemănător cu o mică rampă de lansare, fiecare robot are un picior lung, subţire, odihnindu-se pe un
picior de sprijin robust. Piciorul subțire
este acoperit cu celule cardiace de
şobolan. Când celulele cardiace bat,
piciorul lung pulsează, propulsând

bio-robotul înainte. Echipa folosește o
metodă comună de imprimare rapidă
3-D, pentru a obţine corpul principal
al robotului din hidrogel, un polimer
moale, ca gelatina.
Această abordare a permis cercetătorilor să exploreze diferite conformații
și să ajusteze design-ul roboţilor pentru a obţine viteza maximă. De asemenea, ușurința de a modifica rapid
design-ul le va permite să construiască și să testeze şi alte configuraţii,
având în vedere aplicații potențiale.
Spre exemplu, Bashir prevede folosi-

rea bio-roboților pentru screening-ul
medicamentelor sau analize chimice,
deoarece mișcarea roboților poate indica modul în care răspund celulele
la mediul înconjurător. Prin integrarea
celulelor care răspund la anumiţi stimuli, precum gradienţii chimici, bioroboții ar putea fi folosiţi ca senzori.
„Scopul nostru este să vedem
dacă putem obține ca acest bio-robot
să se îndrepte spre gradienţi chimici,
aşa încât să putem proiecta, în final,
un dispozitiv care să se poată orienta
către o toxină specifică, pe care apoi
să încerce să o neutralizeze“, a spus
prof. Bashir, care este specialist în
echipamente electrice, inginerie tehnologică şi bioinginerie şi director al
Laboratorului de Micro- și Nanotehnologie. „Acum ne putem gândi la un

senzor care se mișcă și prelevă probe
constant, făcând ceva util, în medicină
şi mediu. Aplicațiile pot fi mai multe,
în funcție de tipurile de celule pe care
le folosim şi de unde vrem să mergem cu ele. Echipa va lucra în continuare pentru a îmbunătăți controlul și
funcția, cum ar fi integrarea neuronilor în mișcarea directă sau a celulelor
care răspund la lumină. Cercetătorii
lucrează, de asemenea, la crearea
unor roboți de diferite forme, cu număr
diferit de picioare, ca și de roboți care
ar putea urca pante sau trepte. Ideea
este că putem obţine aceasta
prin proiectare pas cu pas“.
„Avem reguli de proiectare
pentru a realiza aceste forme
la scară milimetrică și diferite
arhitecturi fizice, care nu au
mai fost făcute cu acest nivel
de control. Ceea ce vrem să facem acum este să le adăugăm
mai multă funcționalitate. Cred
că abia am început să zgâriem
suprafața, în acest sens“, a
declarat masterandul Vincent
Chan, primul autor al lucrării.
„Ceea ce este atât de incitant
cu privire la această tehnologie: a putea exploata o parte
dintre capacitățile unice ale naturii, pentru a le folosi în alte scopuri
benefice sau funcțiuni“.
„National Science Foundation“ a
susţinut acest proiect prin intermediul
unui grant acordat prin „Science and
Technology Center“ („Emergent Behavior of Integrated Cellular Systems“
– „Comportamentul emergent al sistemelor celulare integrate“).
Masterandul Mitchell Collens, cercetătorul post-doctoral Kidong Park,
profesorul de inginerie chimică şi biologică Hyunjoon Kong și profesorul de
ştiinţă şi inginerie mecanică Taher Saif
au fost co-autori ai lucrării.
De asemenea, prof. Bashir este
afiliat cu „Frederick Seitz Materials
Research Laboratory“ și „Institute for
Genomic Biology“, de la U.I.
(Sursa: „University of Illinois“)
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Celulele alimenteaz\ ma[ini biologice
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O nou\ imprimant\ hibrid\
pentru car tilaj
mprimarea 3-D a ţesuturilor a luat
un important avânt prin crearea
unei imprimante hibrid, care simplifică procesul de creare a cartilajului
implantabil.

I

litate mecanică sporită, în comparație
cu cele create de o imprimantă cu jet
de cerneală utilizând doar un gel.
Constructele au fost, de asemenea, testate dacă-şi mențin caracteristicile funcționale în laborator și într-un
sistem real.

Imprimanta a fost prezentată, la 22
noiembrie, în jurnalul „Biofabrication“,
și a fost folosită pentru a crea construcţii de cartilaj, care ar putea fi, în
final, implantate la pacienții cu articulaţii lezate pentru a ajuta la reconstrucţia
cartilajului în zone specifice, precum la
nivelul articulațiilor.
Imprimanta este o combinație a
două tehnici de fabricare low-cost: o
imprimantă tradițională cu jet de cerneală și un aparat cu electrospinning.
Combinarea acestor sisteme a permis cercetătorilor să construiască o
structură formată din materiale naturale și sintetice.
Materiale sintetice asigură rezistența constructului și gelul natural
asigură un mediu care promovează
creșterea celulelor.
În acest studiu, sistemul hibrid a
produs construcţii de cartilaj, cu stabi-

Cheia pentru această realizare a
fost mașina cu electrospinning, care
utilizează un curent electric pentru a
genera fibre foarte fine de la o soluție
de polimer.
Electrospinning-ul permite controlul
compoziției polimerilor și, prin urmare,
produce structuri poroase, care „încurajează“ celulele să se integreze în
țesuturile înconjurătoare.
„Aceasta este o dovadă a conceptului studiului și ilustrează faptul că o
combinație de materiale şi metode de
fabricaţie generează construcţii implantabile de folosință îndelungată“, a
declarat dr. med. James Yoo, profesor
la „Wake Forest Institute for Regenerative Medicine“, şi unul dintre autorii
studiului.
„Alte metode de fabricaţie, cum ar
fi sistemele robotizate, sunt în curs
de dezvoltare pentru a îmbunătăți în

Cristina SORESCU

continuare producția de construcții de
țesut implantabile“.
În acest studiu, matriţe flexibile de
polimer sintetic electrospinat au fost
combinate, strat-cu-strat, cu o soluție
de celule de cartilaj de la o ureche de
iepure, care au fost aplicate cu ajutorul imprimantei tradiţionale cu jet de
cerneală. Constructele au fost pătrate,
cu diagonala de 10 cm și o grosime de
0,4 mm. Cercetătorii le-au testat puterea, încărcându-le cu greutăți variabile
și, după o săptămână, au fost testate
pentru a vedea dacă celulele cartilaginoase erau încă în viață.
De asemenea, constructele au fost
introduse în corpul unor şoareci, pentru două, patru şi opt săptămâni, pentru a vedea în ce mod funcţionează ele
într-un sistem din viaţa reală.
După opt săptămâni de implantare,
construcțiile par să fi dezvoltat structurile și proprietățile tipice de cartilaj
elastic, demonstrându-şi potențialul
pentru inserare într-un pacient.
Cercetătorii îşi propun ca, într-o
etapă următoare, constructe de cartilaj
să poată fi aplicate clinic, prin utilizarea
scanării RMN a unei părţi a corpului,
spre exemplu, genunchiul, ca model
pentru crearea unui construct care să
se potrivească.
O selecție atentă a materialelor
schelei pentru constructe în cazul fiecărui pacient ar permite implantului să
reziste la forțe mecanice, încurajând
în acelaşi timp noul cartilaj să se organizeze și să umple zona de articulaţie
afectată.
(Sursa: „Wake Forest Institute for
Regenerative Medicine“)

Etichetarea proteinelor permite...
M

Ioana OLTEANU

olecula strălucitoare verde, cunoscută sub numele de proteină verde
fluorescentă (GFP) a revoluţionat
biologia moleculară. Când GFP este
atașată la o anumită proteină în interiorul
unei celule, cercetătorii o pot identifica cu
ușurință și localiza cu ajutorul microscopiei fluorescente.
Cu toate acestea, GFP nu pot fi folosite
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cu microscopia electronică (care oferă o
rezoluție mult mai mare decât microscopia
fluorescentă).
Chimiştii de la M.I.T. au conceput acum
un echivalent al GFP pentru microscopia
electronică – o etichetă care permite cercetătorilor să eticheteze și să vizualizeze proteine cu o claritate fără precedent.
„Când obiectele – de exemplu, o mitocondrie – pot să apară numai de câțiva
pixeli (prin microscopie cu fluorescenţă)

nu se pot identifica caracteristicile
interne. Dar cu microscopia electronică este foarte ușor a discerne
structurile complicate interne“, spune
masterandul în chimie Jeff Martell,
de la M.I.T., şi primul autor al unui document care descrie noua etichetă,
apărut în ediţia on-line a revistei „Nature Biotechnology“.
Potrivit cercetătorilor, noua etichetă i-ar putea ajuta să identifice locurile multor proteine celulare, oferind o
perspectivă nouă a funcţiilor acestor
proteine.
Îmbunătățire a naturii

Poreclit APEX, tag-ul este similar
cu proteinele naturale care au fost folosite ca etichete imagistice pentru
microscopia electronică.
Peroxidaza din hrean (HRP) este
o etichetă frecvent utilizată, dar
funcționează doar în câteva compartimente ale celulei.
Alte tag-uri recent dezvoltate lucrează prin toată celula, dar sunt o
provocare din punct de vedere tehnic,
deoarece utilizarea lor necesită proiectarea unei raze de lumină pe probă
și oxigen, pentru a fi barbotat prin ea.
Pentru a îmbunătăți aceste metode, cercetătorii au început cu o proteină asemănătoare cu HRP, numită
ascorbat de peroxidază (APX).
APX este mult mai versatil decât
HRP, deoarece acesta poate funcționa în cadrul citosol-ului, în cavitatea
principală a unei celule.
Atât HRP, cât și APX aparțin unei
clase de enzime numite peroxidaze,
care scot un electron și un proton de
la alte molecule într-un proces cunoscut sub numele de oxidare.
Fiecare peroxidază are obiective
diferite, iar unul dintre obiectivele
principale ale HRP este molecula numită DAB, care, atunci când oxidează
poate fi vizualizată cu microscopia
electronică.

Cercetătorii au modificat genetic
APX, astfel încât aceasta ar viza, de
asemenea, DAB.
Pentru a utiliza această nouă etichetă APEX (pentru „APX modificat“),
cercetătorii livrează, într-o celulă vie,
un inel mic de ADN care conține gena
APEX alăturată genei pentru proteina pe care intenționează să o vizualizeze. Celula produce atunci proteinaţintă, legată de proteina APEX.
În continuare, cercetătorii trebuie
să furnizeze DAB, care nu se găseşte
în mod normal în celule. Această livrare are loc în timpul procesului de „fixare“, sau stabilizare a celulei, care trebuie să fie făcut înainte de a putea fi
vizualizată cu microscopia electronică. Atunci când proteina APEX oxidează DAB, se generează radicali
care se grupează rapid într-un polimer
similar smoalei.
Acest polimer poate fi detectat
prin microscopie electronică, care
permite cercetătorilor să indice locul
proteinei ţintă.
O întrebare biologică
rezolvată
Pentru a demonstra utilitatea noului lor tag, cercetătorii au stabilit să
rezolve o problemă deschisă în ceea
ce privește amplasarea unei proteinecanal de calciu, descoperită anul trecut. Două grupuri de cercetare au
identificat proteina și au raportat că
aceasta se află în mitocondrii, dar au
emis teorii contradictorii cu privire la
locația exactă și orientarea ei.
Folosind noua tehnică imagistică,
echipa de la M.I.T. a etichetat proteina și a stabilit că aceasta este încorporată în interiorul membranei mitocondriale și în partea cea mai intimă a mitocondriilor, matricea mitocondrială.
Echipa a arătat, de asemenea, că
noul tag poate eticheta proteine în întreaga celulă – nu numai în mitocon-

drii, ci și în nucleu, reticulul endoplasmatic și citosol.
Martell și Alice Ting, profesor de
chimie la M.I.T. şi prim autor al studiului publicat în „Nature Biotechnology“,
au inventat noua tehnologie.
Alți autori care au contribuit la testare și explorarea aplicaţiilor biologice ale etichetării sunt: Mark Ellisman, Thomas Deerinck și Gina Sosinsky, de la Universitatea din California,
San Diego; Sancak Yasemin și Mootha Vamsi, de la „Harvard Medical
School“; şi Thomas Poulos, de la Universitatea din California, Irvine.
În studiile actuale, cercetătorii lucrează la etichetarea celulelor întregi,
precum neuronii, cu agentul lor de
imagistică. Aceasta permite anumitor
neuroni dintr-o imagine oferită de
microscopul electronic să iasă în evidenţă, ceea ce face mai ușor de urmărit conexiunile pe care le fac cu alţi
neuroni.
Pentru acest proiect, cercetătorii
de la M.I.T. au colaborat cu Joshua
Sanes, profesor de biologie moleculară şi celulară la Universitatea „Harvard“, care susţine că noua tehnologie de etichetare va fi foarte utilă.
„Vrem să găsim cele mai exacte
conexiuni pe care le fac aceste celule
și APEX este o modalitate bună de a
eticheta celule pentru microscopia
electronică. Putem eticheta anumite
tipuri de celule și observa cum se încadrează în circuitele neuronale“,
spune Sanes.
Ting și Martell au depus documentaţia pentru un brevet pe tehnologia
lor imagistică și acum lucrează pentru a face molecula APEX mai stabilă
și mai aptă să se lege de un atom de
fier încorporat într-un compus organic, caracteristici care sunt necesare
pentru ca ea să funcționeze corect.
Studiul a fost finanţat de „National
Institutes of Health“.
(Sursa: „Massachusetts Institute
of Technology“)
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...vizualizarea la înaltă rezoluţie
a moleculelor din interiorul celulelor
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filtrarea apei şi altele

C

Ioana OLTEANU

uriozitatea şi pasiunea a trei
generații de cercetători, care au
lucrat, în ultimii ani, în Laboratorul Universităţii din Akron, au dus la
descoperirea unui polimer biocompatibil cu o structură ușor adaptabilă,
capabil să lupte împotriva infecţiilor,
să filtreze apa și să efectueze o serie
de alte funcții.
Darrell Reneker (82 de ani), profesor de ştiinţa polimerilor, Matthew
Becker (37 de ani), profesor asociat
de aceeaşi specialitate, și Jukuan
Zheng (25 de ani), masterand, au
dezvoltat un sistem de polimeri care
pot fi fabricaţi și apoi specializaţi pentru a efectua diferite funcții de vindecare, de la lupta împotriva infecţiilor şi
până la vindecarea rănilor.
Cercetarea privind derivarea nanofibrelor electrospinate prin deformare este publicată în „Journal of
American Chemical Society“. Materialul poate fi adaptat după nevoie. Cercetătorii au conceput o modalitate de
a ataşa molecule bioactive pe un covor de fibre polimerice electrospinate,

fără a compromite
funcţiile lor biologice.
Posibilitățile de
aplicare ar trebui
să stârnească interesul în rândul dezvoltatorilor şi clinicienilor, spun cercetătorii. Luați în
considerare, de exemplu, grefe vasculare pe bază de teflon, utilizate pentru intervenţii chirurgicale în anevrism,
după al Doilea Război Mondial, fiind
înlocuite cu o structură puternică, un
polimer durabil cu suprafaţa acoperită
cu proteine, care funcţionează ca vasele de sânge sănătoase.
„Putem proiecta vase de sânge,
care să poată fi aplicate în locuri diferite și acoperite cu diferite materiale –
specifice pentru inimă, specifice pentru vase sanguine, specifice pentru
creier“, explică Becker.
Pentru prima dată, cercetătorii au
plasat mici molecule, cum ar fi peptide, proteine, medicamente și carbohidrați, care, în mod normal, influenţează modul în care se comportă celulele, şi au atașat concentrațiile terapeutice ale substanțelor bioactive
alese pe suprafețele unui implant,
după ce acesta a fost fabricat.
Eficacitatea bioactivă și biocompatibilitatea suprafeței de bază îi permit să fie implantat apoi în corpul
uman și să îndeplinească funcțiile de
vindecare, care pot salva vieţi.

Proces efectiv şi eficient
„Au fost mai multe tipuri de polimeri utilizaţi în biomateriale, dar provocarea a fost, de fiecare dată, că,
atunci când se realizează un nou produs, este nevoie de un nou proces“,
explică Becker.
„Acest procedeu chimic va fi foarte
util, permiţând executarea mai multor
produse diferite de implant care conțin
același tip de locuri pentru atașare și
permit o mare varietate de substanțe
bioactive pe același tip de loc de
atașare“.
Un număr nelimitat de tipuri de
molecule biologice pot fi atașate la
suprafața unui sistem fibros, de la antibiotice până la vitamine pentru vindecarea fracturilor.
„Să ne imaginăm o situaţie de
urgență: medicul transportă o cutie de
bandaje voluminoase pentru a oferi
exact funcția necesară unui număr cât
mai mare de posibile nevoi“, spune
Reneker. „Noul sistem oferă alegere,
fără volum mare“.
Jukuan adaugă că el prevede dezvoltarea multifuncțională a noii tehnici
care face tranziția la o formulă ușor de
utilizat.
„Acest material va face viața mai
ușoară“, subliniază el. „Oamenii vor
deschide doar un pachet, vor amesteca două ingrediente și produsul va fi
gata de utilizare“.
(Sursa: „University of Akron“)

YOUR MED.CO NEWSLETTER
Primul vas sanguin conceput „in silico“
Cercetătorii de la Universitatea „Harvard“
au reuşit să dezvolte celule de vase sanguine
umane pe un circuit electronic.
„Reţeta“ lor de producere este inspirată
din citoschelet, reţeaua filamentară pe care
se fixează, în mod obişnuit, elementele unei
celule. Astfel, ei au utilizat nanofire de siliciu
organic împletite în maniera unei plase de
pescuit, pe care au grefat nanoelectrozi de
siliciu. Acoperită cu colagen, această reţea
spongioasă s-a dovedit, atunci, o redutabilă
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capcană pentru celule: o dată depuse pe acest „citoschelet electronic“, celulele de vase sanguine
au proliferat până la formarea unei
capilare lungi de peste 1 cm!
Graţie nanoelectrozilor diseminaţi în
aceste împletiri de nanofire, cercetătorii au
reuşit să supravegheze aciditatea sângelui
în celule. „Procedeul dezvoltat de noi ar putea servi, în primul rând, la testarea efectelor
noilor medicamente asupra ţesuturilor“, a

precizat Bozhi Tian, unul dintre cercetătorii de
la „Harvard“.
Înainte de a deschide noi piste către punerea la punct a implanturilor bionice… (C.S.)

Mai multe informaţii: » www.medco.ro

Ana BARBU

P

otrivit unui studiu realizat de
cercetători de la „Georgia Institute of Technology“ şi „Centers
for Disease Control and Prevention“
(C.D.C.), vaccinul rujeolic administrat
cu plasturi cu microace, nedureroase
și ușor de administrat poate imuniza
împotriva rujeolei, cel puţin la fel de
bine ca și vaccinul administrat cu ace
hipodermice convenţionale.
În cadrul studiului, cercetătorii au
dezvoltat o tehnică de a usca și stabiliza vaccinul rujeolic – care depinde
de un virus viu atenuat – și au arătat
că acesta a rămas eficient timp de
cel puţin 30 de zile după ce a fost
aplicat pe ace.
Ei au demonstrat, de asemenea,
că vaccinul uscat a fost eliberat repede în piele și capabil să determine
un răspuns imun puternic, într-un model animal.
Tehnica microacelor ar putea oferi un nou instrument pentru programele internaţionale de imunizare împotriva rujeolei, care, în 2010, a ucis
aproape 140.000 de persoane.
Un raport asupra cercetării a fost
publicat on-line, la 5 octombrie, în revista „Vaccine“.
Cercetarea a fost susţinută de
„Georgia Research Alliance“ și, indirect, de „Division of Viral Diseases“
și „Animal Resources Branch“ ale
C.D.C., precum și de „National Institutes of Health“, care au sprijinit eforturile de a dezvolta un vaccin gripal
bazat pe microace.
„În acest studiu, am arătat că vaccinul rujeolic livrat cu ajutorul unui
plasture cu microace a produs un răs-

puns imun, care este imposibil de distins de răspunsul produs de vaccinul
livrat subcutanat“, a subliniat Chris
Edens, primul autor al studiului, masterand în cadrul „H. Wallace Coulter
Department of Biomedical Engineering“, la „Georgia Tech“ şi „Emory University“.
Programele de imunizare împotriva pojarului folosesc acum, pentru a
livra vaccinul, ace hipodermice convenţionale.
Programele globale mari de imunizare necesită sprijin logistic semnificativ, deoarece vaccinul trebuie păstrat în recipiente frigorifice, un număr
mare de ace și seringi trebuie să fie
expediate, iar flacoanele cu zece doze
de vaccin trebuie reconstituite cu apă
sterilă, înainte de utilizare.
Deoarece este nevoie de o injecţie
cu ac hipodermic, programele de imunizare împotriva rujeolei trebuie efectuate de personal medical specializat.
În final, acele și seringile folosite
trebuie eliminate corespunzător, pentru a preveni potenţiala transmitere a
bolilor sau reutilizarea. Utilizarea plasturilor cu microace ar putea elimina
nevoia de a transporta ace, seringi și
apă sterilă, reducând cerinţele logistice. Vaccinarea se poate face de către personal fără pregătire medicală,
care ar aplica, pur și simplu, plasturii
pe piele și i-ar elimina, după câteva
minute, făcând posibile campanii din
uşă în uşă, similare cu cele utilizate în
vaccinarea antipolio.
Utilizarea plasturilor de unică folosinţă ar putea reduce, de asemenea,
deșeurile de vaccin care apar atunci
când nu pot fi întrebuinţate toate cele
zece doze din flacon.

MEDICINĂ PREVENTIVĂ

Plasture cu microace,
în efortul vaccinării mondiale
împotriva rujeolei
„Un avantaj major al noii tehnici ar
fi ușurinţa livrării vaccinului“, a subliniat Mark Prausnitz, profesor la „Georgia Tech School of Chemical and Biomolecular Engineering“, și unul dintre
inventatorii plasturelui cu microace.
„Microacele ne-ar permite să trecem de la locaţiile centrale cu personal specializat de îngrijirea sănătăţii,
la utilizarea de personal minimal instruit care să meargă din casă în casă
pentru a administra vaccinul“.
Multe ţări din emisfera vestică au
eliminat transmiterea endemică a bolii, deși călătorii servesc de multe ori
ca surse pentru cazuri de import al
acesteia.
Rujeola rămâne, totuşi, principala
cauză de deces care poate fi prevenită prin vaccinare în rândul copiilor
în alte părţi ale lumii, fapt care a determinat interesul pentru tehnici de
vaccinare alternative.
„Rujeola este extrem de infecţioasă și avem nevoie de o rată de
acoperire a imunizării de aproximativ
95% pentru a întrerupe transmiterea
ei“, a specificat dr. Paul Rota, şeful
echipei care a studiat pojarul în Laboratorul de Boli Virale al C.D.C. şi unul
dintre co-autorii studiului.
„Microacele reprezintă un potenţial
schimbător-de-joc real în dezvoltarea
strategiilor de obţinere a acoperirii
globale maxime pentru un vaccin rujeolic“.
În studiul lor, cercetătorii din echipa C.D.C.–“Georgia Tech“ se confruntă, în primul rând, cu provocarea de
a converti un vaccin lichid la o formulă care ar putea fi ușor de aplicat pe
ace din oţel inoxidabil și uscat
pentru ambalare.
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mondiale împotriva rujeolei

Studiul a fost îngreunat de faptul
că vaccinul conţine un virus viu
atenuat a cărui integritate a trebuit
menţinută.
Cercetătorii au început prin a studia materialele care ar putea fi combinate cu vaccinul pentru a-i îmbunătăţi stabilitatea în formă uscată.
În final, au obţinut cele mai bune
rezultate prin adăugarea la vaccinul
lichid a unui zahăr cunoscut sub numele de trehaloză.
Această formulă a fost aplicată pe

ace – care erau lungi de aproximativ
750 de microni – prin scufundarea lor
în soluţie, permiţând lichidului să se
usuce. Doza de vaccin aplicată pe
ace a fost controlată de numărul de
cufundări ale acelor în soluţie.
Șobolanii (Sigmodon hispidus) utilizaţi în studiu au fost împărţiţi, pentru
testare, în șapte grupe de câte cinci
animale.
Comparaţia a arătat că vaccinarea cu tehnica microacelor a produs
un răspuns imun statistic imposibil de
distins de cel produs prin vaccinarea
cu ace hipodermice.
„Cele două realizări majore ale
acestui studiu sunt faptul că vaccinul poate fi stabilizat pe microace, și
că acesta s-ar putea dizolva în piele
pentru a oferi un răspuns imun bun“,
a spus Rota.
Pentru a avansa tehnica microacelor, cercetătorii lucrează acum
pentru a îmbunătăţi stabilitatea vaccinului uscat, cu scopul de a elimina
nevoia de refrigerare.
Ei studiază, de asemenea, utilizarea unor ace pe bază de polimeri,
care s-ar dizolva complet în piele, înlăturând necesitatea eliminării
deșeurilor cu potenţial infecţios.
În final, microacele pentru administrarea vaccinului rujeolic vor tre-

bui evaluate ca siguranţă şi eficacitate
într-un model de primat non-uman și
în mai multe studii clinice, înainte de a
putea fi utilizate în mod curent la om.
Microacele sunt, de asemenea,
studiate pentru administrarea de vaccinuri împotriva gripei, poliomielitei,
rotavirusului, tuberculozei şi hepatitei
B. Vaccinul rujeolic cu microace şi-ar
putea găsi o primă întrebuinţare în
ţările în curs de dezvoltare, ca parte
a campaniilor de eliminare a rujeolei
și nu ar înlocui, probabil, vaccinul pentru pojar-oreion-rubeola (POR), utilizat în Statele Unite ale Americii.
„Această nouă tehnică reprezintă
o direcţie diferită pentru noi, respectiv, campania globală de vaccinare“, a
specificat Prausnitz.
„Eu întrevăd un impact mare al
plasturelui cu microace în vaccinul
contra rujeolei în programele de vaccinare din ţările aflate în curs de dezvoltare în care avantajele logistice
ale acestei tehnologii simplu de utilizat vor avea beneficii mai mari pentru
sănătatea publică“.
Alături de specialiştii deja menţionaţi, din echipa de cercetare au mai
făcut parte Marcus L. Collins și Jessica Ayers, ambii de la C.D.C.
(Sursa: „Georgia Institute
of Technology“)

Nou\ metod\ pentru diagnosticarea malariei

C

Sorina RADU

ercetătorii danezi au dezvoltat
o metodă nouă și sensibilă care face posibilă diagnosticarea
malariei, utilizând o singură picătură
de sânge sau de salivă.
Metoda ar putea fi, eventual, utilizată în zonele mai sărace, fără a necesita personal special instruit, echipamente scumpe, apă curată
sau electricitate.
O dată cu dezvoltarea acestei metode, cercetătorii speră
să facă un pas mai departe în
identificarea și tratarea tuturor
pacienților care suferă de malarie.
Malaria este o boală care
pune în pericol viața şi care lo-
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veşte mai mult de 200 de milioane de
oameni în fiecare an – în principal, în
Africa, Asia și America Latină.
Boala este cauzată de parazitul
Plasmodium, care se transmite prin
înţepături de ţânţar infectate.
Astăzi, malaria poate fi prevenită
şi tratată cu succes, totuşi, în fiecare
an, din cauza ei, mor mai mult de jumătate de milion de oameni.

Programele de monitorizare și
tratament la scară largă, utilizate
în ultimul deceniu, au redus aria de
distribuție a bolii, precum și frecvența
epidemiilor reale.
Cu toate acestea, numărul pacienților cu malarie cu nivel relativ
scăzut de infectare a crescut, ceea
ce indică faptul că necesitatea unor
metode mai sensibile pentru a diagnostica boala a crescut dramatic.
Se impune dezvoltarea unei
metode noi, simple și sensibile.
Pentru a satisface această
nevoie, cercetătorii de la „Aarhus University“ au dezvoltat o
nouă metodă, cu sensibilitate foarte mare, care poate
diagnostica infecţia malariei.

Nou\ metod\ pentru
diagnosticarea malariei

Metoda se bazează pe măsurarea activității unei enzime numite
topoizomeraza I, de la parazitul Plasmodium.
Cercetătorii au dezvoltat o tehnologie de detectare a activităţii enzimatice – „Rolling Circle-Enhanced Enzyme Activity Detection“ (REEAD) – care
face posibilă diagnosticarea malariei
într-o singură picătură de sânge sau
de salivă.

Această metodă este mult mai
timp-eficientă și cost-eficientă decât
metodele actuale de diagnostic și
poate fi efectuată şi de personal care
nu are pregătire de specialitate. Ea
poate fi, prin urmare, utilizată în zone
cu populaţie mai săracă, fără a necesita echipamente scumpe, apă curată
sau electricitate.
Lupta împotriva malariei, în curs
de desfăşurare, este complicată de
probleme tot mai mari cu paraziţii
Plasmodium rezistenţi la tratament.
În plus, mai multe specii de Plasmodium (P. vivax și P. knowlesi) nu
pot fi detectaţi cu metodele uzuale de
testare rapidă. REEAD se distinge de
alte metode de testare rapidă, deoarece ea poate măsura dacă o anumită
infecție cu Plasmodium este rezistentă la medicamente.
De asemenea, noua tehnologie

dezvoltată este singura metodă rapidă de testare care face posibilă şi
diagnosticarea paraziților malariei mai
puțin frecvenţi (P. ovale, P. knowlesi
şi P. malariae), nu numai a paraziţilor Plasmodium celor mai frecvenţi
(P. falciparum şi P. vivax).
Sensibilitatea unică, asociată cu
capacitatea de a detecta infecția în
eșantioane foarte mici de sânge sau
de salivă, face metoda adecvată pentru proiectele de screening la scară largă.
Acest lucru este de
mare importanță în zonele în care boala este
aproape de a fi eradicată, ca şi acolo unde este
esențial să fie identificaţi
și trataţi toți pacienții
infectați cu unul dintre
paraziţii menționaţi mai
înainte – chiar și cei care nu prezintă
simptome ale bolii.
„Această colaborare interdisciplinară internaţională, care a reunit specialişti în biologie moleculară, medici,
ingineri și statisticieni, a fost importantă pentru succesul nostru în dezvoltarea noii metode“, spune profesorul
asociat Birgitta Knudsen, „forța motrice din spatele proiectului“.
Alături de grupul său, care este afiliat la „Interdisciplinary NanoScience
Centre“ („iNANO“) și „Department of
Mollecular Biology and Genetics“, de
la „Aarhus University“, au contribuit la
acest proiect şi cercetătorii din Departamentele de Patologie şi de Medicină Clinică, de la „Aarhus University“,
„Duke Hospital“, „Duke University“,
„University of Rome“, „University of
St. Andrews“ şi „University of Lyon“.
(Sursa: „Aarhus University“)

O

UROLOGIE

3 milioane
de dolari
pentru...
Ioana OLTEANU

alocaţie de 750.000 de dolari,
oferită de „John and Marcia
Goldman Foundation“, a stimulat, recent, efortul de cercetare
condus de „University of California
San Francisco“ (U.C.S.F.) pentru
crearea primului rinichi artificial implantabil, destinat pacienţilor cu insuficienţă renală.
Cele mai noi fonduri, care se
adaugă grantului de 2.250.000 de
dolari de la „National Institutes of
Health“ (N.I.H.), din această vară,
vor permite echipei de cercetători

bioingineri şi medici să efectueze
cercetările critice necesare pentru a
pune la punct aparatul propus pentru studii clinice, în 2017.
„Insuficienţa renală ia o taxă
teribilă lumii, atât sub aspect economic, cât și în suferințe umane“,
a specificat dr. Shuvo Roy, profesor asociat la U.C.S.F. „School of
Pharmacy“, care conduce proiectul
rinichiului, prin Departamentul de
Bioinginerie şi Ştiinţe Terapeutice al
U.C.S.F.
„Aceste fonduri sunt un pas important care ne ajută să avansăm
în acest proiect mai repede și, în
final, să obţinem soluții reale pentru
pacienţii cu insuficienţă renală din
întreaga lume“.
Directorul medical al proiectului
este dr. med. William Fissell, de
la „Vanderbilt University“.
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...proiectul rinichiului artificial, de la U.C.S.F.
Dr. Shuvo Roy, de la U.C.S.F.,
coordonează efortul cercetătorilor
din nouă instituții de la nivel naţional
pentru a crea un dispozitiv implantabil care să imite funcțiile de filtrare ale unui rinichi, precum și capacitatea sa de a menține echilibrele de apă
și sare, de a produce vitamina D şi de
a regla tensiunea arterială și pH-ul.
Cercetătorul estimează că proiectul va necesita o suplimentare de
13 milioane de dolari pentru a aduce
această tehnologie în stadiul
testelor necesare pentru a
demara studiile clinice la om.
Proiectul rinichiului artificial implantabil a fost identificat de campusul U.C.S.F. şi
de U.C.S.F. „School of Pharmacy“ ca o prioritate, pentru
potenţialul său de a dezvolta
o terapie care să ajute la rezolvarea unei nevoi de sănătate presante.
Pe lângă medicamente,
U.C.S.F. „School of Pharmacy“ se concentrează pe
terapeutici, inclusiv pe dispozitive medicale și teste de
diagnostic.
Fundaţia „Goldman“ a declarat
că a participat la această cercetare
unică, datorită obiectivului specific al
proiectului care abordează lipsa dramatică de rinichi donaţi și eliminarea
nevoii de dializă.
„Ştim cât de debilitantă este dializa și cât de puține opțiuni sunt
disponibile pentru persoanele cu
insuficiență renală“, a mărturisit Marcia Goldman, care, împreună cu soțul ei, a acordat alocaţia, prin „John
and Marcia Goldman Foundation“.
„Posibilitatea de a lua parte la o
soluție potențială la o astfel de scală
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a fost foarte atrăgătoare pentru noi“.
Aproximativ 2 milioane de persoane în toată lumea trăiesc în stadiul
final al bolii renale (BRSF), cunoscut
sub numele de insuficienţă renală
cronică, inclusiv 600.000 de americani – un număr care crește cu 5% pe
an, în pas cu rata de creștere a diabetului zaharat.
Boala este cel mai bine tratată
printr-un transplant de rinichi, dar mai
puţin de 18.000 dintre cele 93.000

de persoane de pe lista de aşteptare pentru transplant vor primi, de
fapt, un organ anul acesta, iar cei
care o fac sunt susceptibili de a avea
nevoie de un înlocuitor în termen de
zece ani.
Ca urmare, aproximativ 400.000
de americani cu insuficienţă renală în
stadiu final vor supraviețui pe dializă,
care are un preț ridicat: sistemul american „Medicare“ cheltuiește peste 29
de miliarde de dolari pe an, sau 6%
din bugetul său total, pentru a trata
insuficienţa renală, inclusiv 24 de miliarde de dolari în fiecare an pentru ca
să plătească pentru dializă.

Numai 34% dintre pacienţii care
fac dializă supravieţuiesc mai mult
de cinci ani.
Tehnologie de siliciu
folosită pentru Nano-Filtru
Echipa de la U.C.S.F. a folosit
tehnologia pe bază de siliciu utilizată
în industria calculatoarelor, pentru a
proiecta un nano-filtru pentru primul
compartiment al dispozitivului, care
să ofere același nivel de filtrare ca dializa, plasat într-o
cutie mai mică decât o ceaşcă
de cafea.
Al doilea compartiment va
organiza celulele vii de rinichi,
care efectuează celelalte acțiuni biologice ale unui rinichi
real.
Întregul dispozitiv ar fi
implantat în abdomen și alimentat de tensiunea arterială a corpului, fără a necesita
pompe externe sau tuburi. De
asemenea, dispozitivul este
proiectat pentru a fi utilizat
fără medicamente imunosupresoare necesare în transplanturi.
La începutul acestui an, proiectul a
fost selectat de „U.S. Food and Drug
Administration“ (F.D.A.), ca fiind unul
dintre primele trei proiecte-pilot pentru care F.D.A. își propune să abordeze obstacolele de reglementare
potențiale pentru rinichiul artificial implantabil, înainte de a intra în procesul de aprobare.
Proiectul rinichiului a fost ales
pentru potențialul său transformator
în tratarea insuficienţei renale cronice,
o preocupare majoră de sănătate.
(Sursa: „University of California
San Francisco“)
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a cea de a 98-a Sesiune Ştiințifică
și Reuniune Anuală a Societăţii
Radiologice din America de Nord
(R.S.N.A.), de la Chicago, „Siemens
Healthcare“ a lansat sistemul cu ultrasunete „Acuson Freestyle“, care oferă
traductoare wireless, eliminând impedimentul cablurilor în imagistica cu
ultrasunete.
Pentru a activa această tehnologie
de pionierat, sistemul aduce pe piață
un număr mare de inovații, inclusiv
acustici, arhitectura sistemului, radioproiectarea, miniaturizarea și prelucrarea imaginii.
Dezvoltarea de sisteme de ultrasunete fără fir este în conformitate
cu obiectivele „Agendei iniţiativei globale a sectorului de sănătate“ pe
anul 2013, în special, în domeniile
inovării și accesibilităţii.
Sistemul „Acuson Freestyle“ va
extinde utilizarea ultrasunetelor în
aplicații intervenționale și terapeutice,
în care tehnologia oferă numeroase
avantaje privind fluxul de lucru și calitatea imaginii.
Cablurile traductoarelor au fost
întotdeauna o necesitate greoaie în
imagistica cu ultrasunete. Nu numai
că sunt un impediment pentru procedurile de examinare rapide şi ergonomice, dar prezintă şi un risc de
infecție în setările intervenţionale sterile, chiar și atunci când aceste cabluri
sunt acoperite în învelişuri sterile.
„«Siemens Healthcare» este prima
companie care introduce un sistem
de ultrasunete, care permite medicilor
să lucreze cu traductoare fără cabluri“,
a declarat Jeffrey Bundy, director al
unităţii „Siemens Healthcare Ultrasound“.
„Sistemul «Acuson Freestyle» facilitează utilizarea de tehnologii avansate cu ultrasunete în domenii clinice
care necesită un mediu steril, cum ar

fi radiologia intervențională, anestezia, terapia intensivă, sau îngrijirea de
urgenţă“.
De asemenea, traductoarele wireless pot extinde ultrasunetele în
aplicații noi și emergente, cum ar fi
administrarea blocărilor nervoase,
sporind accesul vascular și îmbunătățind localizarea țintei prin ghidaj
ecografic în timpul intervențiilor terapeutice și biopsii.
Pentru achiziţie şi procesarea de
imagine, sistemul „Acuson Freestyle“
utilizează tehnologia imagistică avansată cu apertură sintetică, o integrare
a hardware-ului și software-ului, care
a fost dezvoltată special pentru transmiterea fără fir a semnalului, la rezoluție maximă a imaginilor digitale, la
viteze foarte mari.
Concentrându-se pe fiecare pixel
din imagine, această metodă produce
imagini de calitate excelentă pe toată
suprafaţa câmpului de expunere.
Acest design reduce cerințele de
energie ale traductorului, crescând
durata de viață a bateriei.
Transmisia wireless
de date obţinute cu ultrasunete, în timp real,
este în continuare activată prin dezvoltarea
unei noi tehnologii radio de bandă ultralargă,
care funcționează la o
frecvență înaltă de 7,8
GHz şi nu este sensi-

IMAGISTICĂ MEDICALĂ

sistem wireless cu ultrasunete

bilă la interferențe cu alte echipamente electronice.
Pentru sistemul „Acuson Freestyle“ sunt disponibile trei traductoare
wireless care acoperă o gamă largă
de imagistică generală, vasculară, și
aplicaţii de înaltă frecvență, precum
imagistica musculo-scheletală și cea
nervoasă.
Utilizatorul poate opera traductoarele de la o distanță de până la trei
metri de sistem, care include o
interfață ergonomică, care permite
controlul de la distanță al parametrilor scanării într-un câmp steril.
Sistemul „Acuson Freestyle“ are
un ecran cu LED-uri de 38 de centimetri, de înaltă rezoluție. Consola sistemului poate fi montată cu uşurinţă
pe un soclu ușor și funcționează pe
baterie.
Lansată în noiembrie 2011, de către „Siemens Healthcare Sector“,
„Agenda 2013“ este o inițiativă de doi
ani, la nivel mondial, care are ca scop
consolidarea în continuare a puterii
inovatoare și competitivităţii sectorului sanitar.
Măsuri specifice vor
fi implementate în patru domenii de acțiune:
inovație, competitivitate, footprint regional şi
dezvoltarea resurselor
umane.
(Sursa: „Siemens
Healthcare“)
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Proteză controlată mental schim

Cristina SORESCU

P

ZOOM

rimul braț robotic implantabil
controlat de gând a fost dezvoltat de cercetătorul Max Ortiz
Catalan, de la „Chalmers University
of Technology“, din Suedia. Primele operații de implant la pacienți vor
avea loc în această iarnă. În fiecare
an, mii de oameni din întreaga lume
îşi pierd un braţ sau un picior.
„Tehnologia noastră ajută amputaţii să-şi controleze un membru artificial în aceeași măsură ca pe propria
mână sau braţ biologic, prin intermediul nervilor săi şi al muşchilor rămaşi.
Acesta este un beneficiu imens atât
pentru individ, cât și pentru societate“,
subliniază doctorandul Max Ortiz Catalan, de la „Chalmers University“.

este atât de neconfortabil și limitativ
încât doar 50% dintre cei cu braţ amputat sunt dispuși să o folosească.
Acest proiect de cercetare foloseşte faimosul implant de titan
„Brånemark“ („OPRA Implant System“), care ancorează proteza direct
la schelet prin osteointegrare.
„Osteointegrarea este vitală pentru
succesul nostru. Noi folosim, acum,
tehnologia pentru a avea acces permanent la electrozii pe care îi vom
atașa direct la nervi și mușchi“, explică Max Ortiz Catalan.
Controlul protezei
prin gândire
În prezent, în scopul captării semnalelor electrice pentru a controla pro-

Re-Timer – gata pentru resetarea somnului
(Urmare din pag. 4)

„Ceasurile organismului sau ritmul
circadian influențează instalarea la timp
a somnului şi a veghei, vigilența, nivelurile de performanță și metabolismul“, a
subliniat profesorul Lack.
„Fotoreceptorii din ochii noștri detectează lumina soarelui, semnalează creierului nostru să fie treaz și în alertă și
stabilesc ritmurile noastre în consecință.
Aceste ritmuri variază regulat într-un
ciclu de 24 de ore. Totuşi, acest proces
este adesea afectat de cerul acoperit, de
călătoriile în alte zone, de programele de
lucru neregulate sau de lipsa luminii soarelui în timpul lunilor de iarnă.
Studiile noastre extinse de cercetare
au arătat că lumina verde este una dintre
cele mai eficiente lungimi de undă pentru
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Încă din anii ‘60, amputaţii au fost
capabili să utilizeze proteze controlate
prin impulsuri electrice în muşchi.
Din păcate, însă, tehnologia de
control al acestor proteze nu a evoluat, de atunci, în mare măsură. De
exemplu, sunt disponibile proteze
electrice de mână foarte avansate,
dar funcţionalitatea lor este limitată,
deoarece sunt greu de controlat.
„Toate mişcările trebuie pre-programate“, spune Max Ortiz Catalan.
„Este ca şi cum ai avea un Ferrari fără
volan. Prin urmare, am dezvoltat o
nouă interfaţă bidirecţională cu corpul
uman, împreună cu un sistem de control natural şi intuitiv“.
Inelul cu care este ataşată proteza
standard de astăzi la corp, folosind o
priză bine fixată pe montul amputat,

Decembrie 2012

a avansa sau întârzia ceasul organismului și, până în prezent, este singurul
dispozitiv portabil care foloseşte lumina
verde“.
Profesorul Lack recomandă purtarea ochelarilor timp de trei zile câte 50
de minute în fiecare zi, fie după trezire,
dimineața, pentru a avansa ceasul organismului, fie înainte de culcare, pentru
cei care doresc să amâne ceasul organismului şi să se trezească mai târziu.
El a precizat că terapia cu lumină
„Re-Timer“ oferă un tratament mai sigur
și, în multe cazuri, mult mai eficient pentru somnul inoportun decât alternativele
medicamentoase.
Aparatul este produs de firma „SMR
Components“.
Ministrul producției, inovării și
comerțului din Australia de Sud, Tom

Koutsantonis, a calificat „Re-Timer“ ca
exemplu remarcabil de produs inovator
cu impact asupra calităţii vieţii, a cărui
fabricaţie guvernul are ca scop să o încurajeze.
„Această reuşită este o dovadă a
ceea ce se poate face atunci când companiile noastre producătoare colaborează cu instituţiile de cercetare majore
pentru rezultate comerciale“.
(Sursa: „Flinders University“)

teza, electrozii sunt plasaţi pe piele.
Problema este că semnalele se modifică atunci când pielea se mișcă,
deoarece electrozii sunt mutaţi în altă
poziție.
De asemenea, semnalele sunt
afectate când utilizatorul protezei transpiră, deoarece rezistența la interfață
se modifică.
În cadrul acestui proiect, cercetătorii au plănuit să implanteze electrozii direct în nervii și mușchii rămași.
Deoarece electrozii sunt mai aproape de sursă și corpul acţionează ca
protecție, semnalele bio-electrice devin mult mai stabile.
Osteointegrarea este folosită pentru a activa semnalele din interiorul
organismului, astfel încât să ajungă la
proteză.
Impulsurile electrice de la nervii
din montul brațului sunt capturate de
o interfață neurală, care le trimite la
proteză prin implantul de titan. Acestea sunt apoi decodate pe baza unor
algoritmi sofisticați, care permit pacientului să controleze proteza folosindu-şi propriile gânduri.
În cazul protezelor existente, amputaţii pot folosi numai feedback-ul
vizual sau auditiv. Aceasta înseamnă,
de exemplu, că trebuie să privească
sau să asculte motoarele din proteză, pentru a estima forța de prindere
care trebuie aplicată unei cești, dacă
doresc să o mute din loc.
Cu noua metodă, pacienţii primesc feedback că electrozii stimulează căile neuronale la propriul creier, în același mod ca și sistemul fiziologic. Aceasta înseamnă că pacientul
îşi poate controla proteza într-un mod
mult mai natural și intuitiv. Ceea ce
nu a fost posibil anterior.

NEUROLOGIE

mbă viața amputaţilor
De la laborator
la pacient
„Mulți dintre pacienții cu care lucrăm au fost amputaţi de mai mult de
zece ani și nu s-au gândit niciodată,
în acest timp, să-şi înlocuiască mâna
care le lipseşte“, spune Max Ortiz Catalan.
„Venind aici, au ajuns să testeze
mediul nostru de realitate virtual sau
protezele noastre mai avansate, pentru a evalua algoritmii de decodare.
Am plasat electrozi pe montul membrului lor amputat, și, după câteva
minute, ei au fost în măsură să controleze membrele artificiale în moduri
în care, de cele mai multe ori, nu au
știut că ar putea. Ceea ce a făcut ca
pacienții să fie foarte încântaţi şi entuziaşti“.
Primele operații de implantare vor
avea loc în această iarnă.
„Prin testarea metodei pe un număr redus de pacienți, putem arăta că
tehnologia funcționează, sperând ca,
apoi, să obţinem mai multe granturi
pentru a continua studiile clinice și a
dezvolta în continuare tehnologia.
Această tehnologie poate deveni
o realitate pentru o mulțime de oameni. Dorim ca ea să părăsească laboratorul și să devină parte din viața
de zi cu zi a pacienților.
În cazul în care primele operații din
această iarnă sunt de succes, vom
fi primul grup de cercetare din lume
care face din protezele controlate
mental o realitate pentru pacienţii care
urmează să o utilizeze în activitățile
lor de zi cu zi și nu doar în interiorul
laboratoarelor de cercetare“.
(Sursa: „Chalmers University
of Technology“)

Salt în
cursoarelor
C

Ioana OLTEANU

ercetătorii de la Universitatea
„Stanford“ au conceput cel
mai rapid şi mai precis algoritm pentru sisteme protetice implantabile în creier, care pot ajuta
persoanele cu handicap să manevreze cursoare de calculator cu ajutorul gândului.
Viteza permisă de algoritm,
acuratețea şi naturaleţea abordării
mişcării unui braț real, sunt duble
faţă de performanța algoritmilor
existenţi.
Atunci când o persoană paralizată îşi imaginează mişcarea unui
membru al corpului său, celulele
din acea parte a creierului care controlează respectiva mişcare încă
acţionează, ca şi în cazul în care
încearcă să facă un membru imobil
să lucreze din nou.
În ciuda leziunii neurologice sau
a bolii care a tăiat calea dintre creier şi muşchi, regiunea de unde provin semnalele rămâne intactă şi
funcțională.
În ultimii ani, neurologii şi neuroinginerii care lucrează în protetică
au început să dezvolte senzori implantabili în creier, care pot măsura
semnale de la neuroni individuali şi,
după ce trec aceste semnale printrun algoritm matematic de decodare, le pot folosi pentru a controla cu
gândul cursoarele de calculator.
Lucrarea face parte din domeniul protezelor neuronale.
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Salt înainte în tehnologia cursoarelo

O echipă de cercetători de la Universitatea „Stanford“ au dezvoltat, de curând, un algoritm, cunoscut sub numele
de „ReFIT“, care îmbunătăţeşte foarte
mult viteza şi precizia protezelor neuronale care controlează cursoarele de calculator.
Rezultatele studiului au fost publicate,
la 18 noiembrie, în revista „Nature Neuroscience“, într-o lucrare ai cărei autori
sunt Krishna Shenoy, profesor de inginerie electrică, bioinginerie şi neurobiologie
la „Stanford“, şi o echipă condusă de cercetătorul asociat dr. Vikash Gilja şi doctorandul în bioinginerie Pavel Nuyujukian.
În demonstraţii cu maimuţe rhesus,
cursoarele controlate de algoritmul „ReFIT“ au dublat performanța sistemelor
existente şi au abordat performanța
brațului real. Mai mult decât atât, la patru
ani de la implantare, noul sistem funcţionează încă puternic, în timp ce sistemele
anterioare au prezentat un declin progresiv al performanței cu timpul.
„Aceste descoperiri ar putea duce la o
îmbunătățire considerabilă a performanţei şi robusteţii sistemului de protezare
implantat în persoane paralizate, pe care
le urmărim în mod activ, ca parte a fazei I
a studiului clinic «BrainGate2» efectuat
aici la «Stanford»“, a subliniat Shenoy.
Simțind mişcarea mentală în timp
real, sistemul se bazează pe un cip de
siliciu implantat în creier, care înregistrează „potenţialul de acţiune“ în activitatea
neuronală de la o serie de electrozi senzori şi trimite datele la un calculator.
Frecvența cu care sunt generate
potențialele de acțiune oferă calculatorului informații-cheie despre direcția şi viteza de deplasare intenţionată de utilizator.
Algoritmul „ReFIT“ care decodează
aceste semnale reprezintă o abatere de
la modelele anterioare.
În cele mai multe cercetări privind protezarea neuronală, cercetătorii au înregistrat activitatea creierului în timp ce su-

biectul se mişcă sau îşi imaginează un
braţ în mişcare, analizând datele după
fapt.
„O bună parte dintre studiile efectuate
în protetica neuronală s-a axat pe acest
tip de reconstrucție deconectată“, a spus
Gilja, primul autor al articolului.
Echipa de la „Stanford“ a căutat să
înțeleagă cum a lucrat sistemul „on-line“,
în condiții de control în buclă închisă, în
care computerul analizează şi pune în
aplicare feedback-ul vizual produs în timp

plecare către țintă a fost mai dreaptă şi
ţinta a fost atinsă de două ori mai repede
decât în cazul sistemelor anterioare, realizând 75-85% din viteza braţelor reale.
„Această lucrare raportează inovații
foarte interesante privind decodarea în
buclă închisă în cazul interfeţelor creiercalculator. Inovațiile ar trebui să dea un
impuls semnificativ controlului dispozitivelor neuroprotetice şi să crească viabilitatea clinică a acestei tehnologii“, a declarat Jose Carmena, profesor asociat de

real, când maimuţa controlează neural
cursorul spre o țintă pe ecran.
Sistemul este capabil să facă ajustări din mers în timp ce cursorul este
orientat la o țintă, aşa cum mâna şi ochiul
lucrează în paralel pentru a muta un
mouse-cursor spre o iconiţă de pe desktop. În cazul în care cursorul a fost deplasat prea mult spre stânga, spre exemplu,
utilizatorul îşi poate regla mişcarea imaginată pentru a redirecționa cursorul spre
dreapta.
Echipa a proiectat sistemul învățând
de la mişcările corective ale utilizatorului, pentru a permite mutarea cursorului
mai precis decât puteau proteticile anterioare. Pentru a testa noul sistem, echipa
a dat maimuțelor sarcina de a conduce
mental un cursor către o țintă – un punct
de pe ecran – şi a menține cursorul acolo
pentru o jumătate de secundă.
„ReFIT“ a efectuat sarcina cu mult
mai bine decât tehnologia anterioară
atât în ceea ce priveşte viteza, cât şi acurateţea. Calea cursorului de la punctul de

inginerie electrică şi neuroştiinţă la Universitatea „Berkeley“, din California.
Critică pentru îmbunătăţirea de către
„ReFIT“ a „timpului-către-ţintă“ a fost capacitatea sa superioară de a opri cursorul. În timp ce cursorul vechiului model a
ajuns la ţintă aproape la fel de repede ca
„ReFIT“, el a depăşit de multe ori destinaţia, necesitând timp suplimentar şi mai
multe treceri pentru a menține ținta.
Cheia acestei eficiențe a fost în calculul pas-cu-pas, care transformă semnalele electrice de la creier în mişcări ale
cursorului pe ecran.
Echipa a avut o cale unică de „formare“ a algoritmului privind mişcarea. Când
maimuţa şi-a folosit brațul real pentru a
muta cursorul, calculatorul a folosit semnale de la implant pentru a potrivi mişcările brațelor cu activitatea neuronală. În
continuare, pur şi simplu, maimuța a gândit despre mutarea cursorului, iar calculatorul a tradus activitatea neuronală în
mişcare pe ecran a cursorului.
Echipa a folosit, apoi, activitatea cre-
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ierului maimuţei pentru a rafina algoritmul, crescându-i acurateţea. Cercetătorii
au introdus o a doua inovație vizând modul în care „ReFIT“ codifică informațiile
despre poziția şi viteza cursorului.
Gilja a explicat că algoritmii anteriori
puteau interpreta semnalele neuronale
despre poziția cursorului sau viteza sa,
dar nu ambele simultan.
„ReFIT“ poate face ambele, ceea ce
permite mişcări mai rapide, mai sigure ale
cursorului.

Primele cercetări în protetica neuronală au avut scopul de a înţelege creierul
şi sistemele sale mai în profunzime, a
precizat Gilja, dar el şi echipa lui au vrut
să construiască pe această abordare o
perspectivă de inginerie mai pragmatică.
„Scopul de bază al ingineriei este de
a atinge cea mai mare performanță posibilă şi robustețe pentru un potențial dispozitiv clinic“, a spus el.
Pentru a crea un astfel de sistem receptiv, echipa a decis să renunțe la una
dintre metodele tradiționale în protezarea neuronală. O mare parte dintre cercetările existente în acest domeniu s-au
concentrat pe diferențierea între neuronii
individuali din creier.
Important, o astfel de abordare detaliată a permis neurologilor să obţină o
înțelegere detaliată a neuronilor individuali care controlează mişcarea braţului.
Abordarea individuală a neuronului are
dezavantajele sale, a precizat Gilja.
„Din perspectiva tehnicii, procesul de
izolare a neuronilor unici este dificil, dato-

rită infimelor mişcări fizice între electrod
şi neuronii din apropiere, ceea ce predispune la erori“, a spus el.
„ReFIT“ se concentrează pe grupuri
mici de neuroni în loc de neuroni unici.
Prin abandonarea abordării unui singur
neuron, echipa a obţinut un beneficiu surprinzător: performanţa longevităţii. Sistemele neuronale implantate care sunt reglate fin pentru neuroni specifici se degradează în timp.
Este o credință comună în domeniu
că, după şase luni până la un an, ele nu
mai pot interpreta cu precizie mişcarea
intenţionată de creier. Gilja a subliniat că
sistemul creat la „Stanford“ funcționează
foarte bine patru ani mai târziu.
„În ciuda marilor progrese în interfețele creier-computer pentru a controla
mişcarea dispozitivelor, cum ar fi membrele protetice, am observat că, până
acum, aceasta se producea cu staționări,
sacadat.
„Studiul dr. Shenoy reprezintă un pas
mare spre utilizarea clinică a tehnologiei creier-maşină, care are mişcări mai
rapide, mai fine, mai naturale“, a declarat
dr. med. James Gnadt, directorul Programului de Sisteme şi Neuroştiințe Cognitive, de la „National Institute of Neurological Disorders and Stroke“, parte a „National Institutes of Health“.
„Până acum, echipa s-a concentrat
pe îmbunătățirea mişcării cursorului, mai
degrabă decât pe crearea membrelor robotice, dar aceasta nu este în afara
discuției“, a precizat Gilja.
Alături de durată, controlul precis,
exact al unui cursor este o sarcină simplificată cu valoare enormă pentru oamenii
paralizaţi.
„Credem că avem o şansă bună de a
le oferi ceva foarte util“, a spus el.
Echipa transferă, acum, aceste inovații unor oameni paralizaţi, ca parte a
unui studiu clinic.
Această cercetare a fost finanţată de

„Christopher and Dana Reeve Paralysis
Foundation“; N.S.F., N.D.S.E.G. şi de
S.G.F. „Graduate Fellowships“; D.A.R.P.A.
(„Revolutionizing Prosthetics“ and „REPAIR“) şi N.I.H. („NINDS-CRCNS“ şi
„Director’s Pioneer Award“).
Alti cercetători care au contribuit la
studiu sunt: Cynthia Chestek, John Cunningham şi Byron Yu, Joline Fan, Mark
Churchland, Matthew Kaufman, Jonathan
Kao şi Stephen Ryu.
(Sursa: „Stanford University“)
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or de calculator controlate de creier
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ACCENT

Simplificarea chirurgiei cardiace
cu dispozitive electronice elastice

(Urmare din pag. 3)

Cu cateterul plasat în locul potrivit,
dispozitivele individuale îşi pot efectua sarcinile specifice.
Un senzor de presiune determină presiunea asupra inimii; un senzor EKG monitorizează starea inimii
în timpul procedurii și un senzor de

temperatură controlează temperatura
pentru a nu deteriora ţesutul din jur.
Temperatura poate fi, de asemenea, controlată în cursul procedurii,
fără a scoate cateterul.
Aceste dispozitive pot livra
informații critice de înaltă calitate –
cum ar fi temperatura, forța mecanică, precum și fluxul de sânge – pen-

tru chirurg, în timp real, iar sistemul
este proiectat să funcționeze fiabil,
fără modificări ale proprietăților, pe
parcurs ce balonul se umflă și se dezumflă.
Cercetătorii de la Universitatea
„McCormick“ au condus eforturile
de a proiecta și a optimiza sistemul.
(Masterandul Shuodao Wang, de la
„McCormick“, este unul dintre primii
co-autori ai lucrării).
Confecţionarea dispozitivului a
fost efectuată la Universitatea „Urbana-Champaign“, din Illinois, iar testele pe animale au fost conduse de cercetători de la Universitatea „Sarver
Heart Center“, din Arizona.
Alți parteneri care au contribuit la
această cercetare: Universitatea Naţională din Seul, Korea; Universitatea
din Austin, Texas; Universitatea „Zhejiang“, China; Institutul de Tehnologie
din Harbin, China; Institutul de Calcul
de Înaltă Performanţă din Singapore; Massachusetts General Hospital;
Spitalul și Universitatea Tufts.
(Sursa: „McCormick School
of Engineering“)

YOUR MED.CO NEWSLETTER
Diagnosticul de cancer
intestinal: beneficii mai mari,
costuri mai mici
Depistarea precoce convenţională a
cancerului intestinal folosind endoscopia
este o tehnică faţă de care există un acord
larg cu privire la avantajele sale.
Problema este că mult prea puţini oameni pot accesa „standardul de diagnosticare de aur“, respectiv colonoscopia completă prin intermediul endoscopiei cu lumină
albă, parţial din cauza îndoielilor cu privire
la examinarea inconfortabilă.
În consecinţă, se urmăreşte, de mai
mulţi ani, descoperirea de tehnici care să
găsească acceptare mai largă. Endoscopia
cu capsulă este doar un exemplu familiar al
unei astfel de tehnici.
Recent, un studiu important din S.U.A.,
bazat pe aproape 155.000 de pacienţi, a

22

Decembrie 2012

arătat că sigmoidoscopia flexibilă
poate ajuta la reducerea incidenţei
cancerului colorectal şi a numărului de decese cauzate de această
tumoare.
Potrivit autorilor studiului, condus de profesorul Robert Schoen
(Universitatea din Pittsburgh), incidenţa tumorilor a fost redusă cu 21% pentru o durată medie de aproape 12 ani, în cifre
absolute de la 15,2 la 11,9 tumori maligne
la 10.000 de persoane-ani. Rata mortalităţii
a fost redusă cu 26% (de la 3,2 la 2,9 – la
10.000 de persoane-ani).
Acest rezultat a fost bazat exclusiv pe
o reducere a deceselor cauzate de cancerul
colorectal distal (50%).

O acceptare mai largă (și, eventual, costuri mai mici) și, desigur, o rată mai mare a
adenoamelor detectate sunt obiectivele suplimentare urmărite de noile tehnici de colonoscopie. („Inovaţii în tehnologia medicală la MEDICA 2012“)
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