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Materia obdarzona pamięcią
"Syntetyczny materiał, wykazujący pamięć kształtu, to taki, który za pomocą różnych czynników
fizycznych można trwale odkształcić, następnie stosując ten sam czynnik, wrócić do pierwotnej
formy" - wyjaśnia współautor odkrycia, prof. Oliver Juenger.

Współpracujące ze sobą amerykańsko-niemieckie zespoły badawcze opracowały metodę syntezy
polimeru wykazującego cechy pamięci kształtu, tj. zmieniającego swój kształt pod wpływem
naświetlania światłem ultrafioletowym, zamiast, jak dotychczas, pod wpływem ciepła.
"Udało nam się trwale wydłużyć, wygiąć oraz skręcić w spiralę pasek polimeru, który utrzymuje tak
zaprogramowane kształty przez bardzo długi czas, oraz nie wykazuje wrażliwości na temperaturę
osiągającą nawet 50 st. C" - dodaje prof. Jünger.
Naukowcy odkryli, że aby powrócić do pierwotnego kształtu, wystarczy naświetlić polimer światłem
o nieco krótszej długości fali.
Cały proces formowania i powrotu do wyjściowego kształtu trwa kilkadziesiąt minut, zachodzi
w temperaturze pokojowej i opiera się na zmianie architektury połączeń cząsteczek (merów)
tworzących fotoodkształcalny polimer.
Jak przewiduje prof. Oliver Juenger, zdalne - za pomocą światła - modelowanie polimeru, może być
potencjalnie zastosowane w medycynie, np. jako klamra zszywająca ranę lub jako wzmocnienie
osłabionych naczyń krwionośnych.
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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