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Wykorzystanie grafenu w implantologii
neuronowej

Mark Ming-Cheng Cheng adiunkt z Uniwersytetu Stanu Wayne'a otrzymał od

Państwowej Fundacji Nauk pięcioletnią dotację na przeprowadzenie badań nad możliwością
zastosowania grafenu w dziedzinie implantologii neuronowej, dokładnie w leczeniu takich chorób
i schorzeń jak ślepota, głuchota, padaczka, uszkodzenia rdzenia kręgowego, chorób Alzheimera czy
Parkinsona. Nadzieją Cheng'a jest zbadanie, czy grafen może mieć wykorzystanie w niezawodnych,
wysoce wydajnych i długoterminowych wszczepialnych systemach elektrod.
Obecnie elektrody wykorzystywane są w celu stymulacji połączeń pomiędzy poszczególnymi partiami
mózgu. Nie mniej, po kilku tygodniach pracy elektrody te przestają działać z powodu formowania się
na nich tkanki bliznowatej, przez co materiały zawarte w elektrodach nie mogą przewodzić poza
tkankę wystarczającego ładunku elektrycznego.
Według Cheng'a większa przewodność jak i niewielki rozmiar grafenu w stosunku do uprzednio
produkowanych elektrod obniża impedancję, umożliwiając bardziej przejrzyste odczyty aktywności
neuronowej. Ponadto, grafen może mieć lepsze zastosowanie w długotrwałym leczeniu niż tlenek
platyny czy tlenek irydu - dwa dotychczas najpopularniejsze materiały używane do produkcji
implantowanych elektrod.
I choć elastyczność grafenu nie pozwala na łatwe włączenie go do tkanki, tak jednak Cheng planuje
w tym celu wykorzystać "kręgosłup" porowatego krzemu, który powoli i bezpiecznie ulegnie
rozkładowi w tkance mózgowej podczas uwalniania przeciwzapalnego leku, ograniczającego
powstanie tkanki bliznowatej.
Źródło: www.nanonet.pl
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi

szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".

12-08-2022

Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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