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Lehendik ere frogatua zuten neurona-konexioak 
sortzen zirela in vitro sistemetan —alegia, zelula-
kulturetan—, baina bizkarrezur-muineko lesiodun 
animalietan in vivora jauzi egitea falta zen. Orain-
goan, emaitza funtzionalak lortu dituzte bizkarrezur- 
muina partzialki ebakia daukaten animalietan:  
eraginkortasunez konektatu dituzte berriro zun-
tzak. Nerbioak lesionatuta zeuden tokian bertan 
konektatu dira, eta animaliek hanken funtzionalta-
suna berreskuratu dute. 

Karbonozko nanohodietan oinarritutako bioma-
terialak erabili dituzte horretarako, bere propie-
tate elektriko eta mekanikoei esker egokiak zirela  
aurreikusi baitzuten. Zelulen arteko komunikazioa 
ahalbidetzeaz gain, nerbio-hazkuntzari eutsiko 
dioten aldamio mekanikoki egonkorrak ere eraiki 
daitezke haiekin. Kasu honetan, karbono-nanohodiz 
osatutako esponja moduko bat erabili dute, elka-
rrekin gurutzatzen diren zuntzez eratua. Gainera, 

Nanohodien bidez bizkarrezur-muineko lesioetako 
neuronak birkonektatzea lortu dute

frogatu da material biobateragarria dela; alegia, ez 
da inolako erreakzio immunerik gertatu.

PNAS aldizkarian argitaratu dute lana, eta, ikertzai-
leen arabera, urrats handia izango da etorkizunean 
bizkarrezur-muineko lesioak, nerbio optikoaren le-
sioak edota neuronen arteko konexioa galarazten 
duten lesio traumatikoak osatzeko. Baina zuhur-
tziaz hitz egiten dute, oraindik urrun baitago hori 
guztia gizakietara hedatzeko unea. Alderdi asko 
landu behar dira oraindik. Adibidez, funtsezkoa da 
materialaren propietate mikroestruktural eta me-
kanikoak hobetzea.

Bestalde, birkonexio-prozesu horren alderdi garran-
tzitsuetako bat da jakitea ea lesioaren aurretiko  
konexio berberak sortzen diren edo plastikotasun 
neuronala gertatzen den. Alegia, ea lehen existitzen 
ez ziren konexioak sortzen diren eta, hala, nerbio- 
sistemak egoera berrira egokitzeko birkonektatzeko 
beste moduren bat bilatzen duen.
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