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Nowa powłoka dla implantów
Nanopowłoka opracowana przez specjalistów z Massachusetts Institute of Technology (MIT) sprzyja
wzrostowi kości, co pozwala mocno związać implant z własną kością pacjenta - informuje pismo
"Advanced materials".
Co roku ponad milionowi Amerykanów wszczepia się sztuczny staw biodrowy bądź kolanowy. Choć
takie implanty powinny wytrzymać wiele lat, u około 17 proc. pacjentów obluzowują się szybko
i muszą być wymieniane - co w przypadku starszych osób może prowadzić do niebezpiecznych
komplikacji, na przykład zakażeń.
Aby połączyć części sztucznego stawu z kością, używany jest specjalny polimer, tak zwany cement
kostny. Może on jednak popękać, co prowadzi do obluzowania implantu.

Wielowarstwowa powłoka z MIT o grubości około 100 nanometrów (miliardowych części metra)
składa się między innymi z hydroksyapatytu (będącego także głównym składnikiem kości).
Obecność hydroksyapatytu przyciąga mezenchymalne komórki macierzyste ze szpiku kostnego.
Dodatkowo z powłoki uwalnia się czynnik wzrostu, pobudzający przekształcanie mezenchymalnych
komórek macierzystych w wytwarzające kość komórki zwane osteoblastami. Osteoblasty wytwarzają
nową kość, co prowadzi do niewymagającego już użycia cementu kostnego związania kości
z implantem. Wypełnienie przestrzeni otaczającej implant zmniejsza także zagrożenie infekcją.
Choć czas wiązania się implantu z kością obliczany jest na 2-3 tygodnie, pacjent nie byłby przez ten
czas unieruchomiony - przeciwnie, mógłby chodzić i poddawać się zabiegom rehabilitacyjnym.
Na razie trwają badania na zwierzętach. Jeśli się powiodą, twórcy metody przewidują, że podobna
powłoka znajdzie zastosowanie również w leczeniu złamań (do powlekania śrub kostnych) i przy
implantach dentystycznych.
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