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Bioaktywne szkło do regeneracji kości
- W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem silnie porowatych materiałów do
zastosowań biomedycznych, takich jak nowoczesne dostarczanie leków oraz regeneracja różnego
rodzaju tkanek - mówi doktor Yong-teak Hyeon z Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM).

- Prawdziwym przełomem w rozwoju nowych metod regeneracji tkanek było odkrycie bioaktywnego
szkła - materiału o dużej porowatości, który ma zdolność do chemicznego łączenia się z żywą tkanką
kostną - dodaje koreański naukowiec. Naukowcy współpracujący z doktorem Yong-teak Hyeon
opracowali nowe bioaktywne szkło, którego trójwymiarowa struktura była inspirowana
mikrostrukturą naturalnych kości.
Dzięki dokładnemu przestudiowaniu budowy kości, badacze opracowali taką metodę syntezy
bioaktywnego szkła, która pozwala na osiągnięcie większej średnicy wewnętrznych porów. Zmiana ta
poskutkowała polepszeniem właściwości nowego materiału - komórki kostne mogły się przedostawać
w głąb mikrostruktury bioaktywnego szkła, w pełni regenerując zniszczony fragment kostny.
Według naukowców nowy szklany materiał pozwala na tworzenie hybrydowych układów, w których
szkieletem jest odpowiednio zaprojektowany bioaktywny szklany element, a wypełnieniem są żywe
komórki kostne.
Tego typu hybrydowy materiał może mieć szerokie zastosowanie w biomedycynie, między innymi
jako postawa do wytwarzania nowoczesnych implantów, w pełni akceptowanych przez układ
odpornościowy.
ONET.PL
http://laboratoria.net/aktualnosci/4758.html
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to

mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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