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Nanocząsteczki ułatwiają badanie mózgu
Naukowcy z Oregon Health & Science University oraz Portland Veterans Affairs Medical Center
wykazali, że maleńkie cząsteczki tlenku żelaza (ferumoxtran-10) wprowadzone do organizmu
przechodzą przez barierę krew-mózg i pozwalają łatwiej wykryć nowotwory oraz inne zmiany
chorobowe, na przykład zapalne czy wynikające ze stwardnienia rozsianego lub udaru.

Efekt ten utrzymuje się nawet przez pięć dni. Jednak nanocząsteczki raczej nie zastąpią stosowanego
dotąd kontrastu zawierającego rzadki metal - gadolin, a jedynie go uzupełnią.
Także w badaniach mikroskopowych dzięki zastosowaniu odpowiedniego barwnika powleczone
złożonym cukrem - dekstranem - cząsteczki tlenku żelaza o wymiarach liczonych w milionowych
częściach milimetra uwydatniają patologiczne zmiany. Może to ułatwić badania patomorfologiczne
tkanek usuniętych podczas operacji. Badanie mikroskopowe pozwala dokładnie określić rodzaj
zmiany, a co za tym idzie, przybliżone rokowanie i możliwe powikłania.
PAP
Chcesz o tym porozmawiać na FORUM?
http://laboratoria.net/aktualnosci/3353.html
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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.

25-05-2020

Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.

25-05-2020

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.

25-05-2020

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.

22-05-2020

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.

22-05-2020

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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