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Nanorzep na toksyczne metale

Szwajcarsko-amerykański zespół naukowców pod kierownictwem
Francesco Stellacci'ego z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL) i Bartosza
Grzybowskiego z Uniwersytetu Northwestern opracował prostą i niedrogą technologię
nanorzepów - polegającą na wykryciu i schwytaniu toksycznych zanieczyszczeń ze
zbiorników wodnych.
Naukowcy szczególnie zainteresowani są detekcją rtęci, a dokładnie najbardziej rozpowszechnioną
jej formą występującą w skażonym środowisku wodnym - metylem rtęci, gromadzącym się dalej
w sieci łańcucha pokarmowego wśród wielkich drapieżnych ryb typu tuńczyka i miecznika.
Technika nanorzepów jest bardzo prosta. Szklane paski pokryte zostają warstwą "owłosionych"
nanocząstek, a następnie zanurzone są w wodzie. Kiedy jon - dodatnio naładowana cząstka metylu
rtęci czy jonu kadmu - dostaje się między dwa włosia, włoski zamykają się gromadząc w sobie
toksyczne zanieczyszczenia. Im więcej jonów zostanie uwięzionych w nanorzepach, tym więcej
elektryczności będą one przewodzić. Stąd, aby obliczyć liczbę uwięzionych cząstek należy
urządzeniem pomiarowym zmierzyć napięcie w całej nanostrukturze.
Dodatkowo poprzez zmianę długości nano włosków, naukowcy mają możliwość skoncentrowania się
na poszczególnej grupie zanieczyszczeń. "Procedura jest empiryczna" - co podkreśla Stellacci. Metyl
rtęci posiada właściwości wyjątkowo charakterystyczne, poddatne na wyłapanie go techniką
nanorzepów bez przypadków pomylenia go z innymi substancjami w tym samym czasie. Stąd wyniki
są wielce niezawodne. Nie mniej, "warto zauważyć - co podkreśla Grzybowski - iż nasz system, przez
kilka stosunkowo prostych modyfikacji chemicznych, może być łatwo dostosowany w celu
wykrywalności innych toksycznych substancji".
Atrakcyjność technologii nanorzepów wedle badaczy tkwi przede wszystkim w jej prostocie
uzytkowania, jak i niskich kosztach odczytu wyników w porównaniu do stosowanych w tym celu
metod konwencjonalnych. Analiza możliwa jest do przeprowadzenia w terenie, stąd wyniki dostępne
są natychmiastowo. "Metoda konwencjonalna zakłada zaś zwiększenie kosztów o przewóz próbek
laboratoryjnych, czy złożony sprzęd analityczny" - jak podkreśla Stellacci.
"Dzięki tej technologi, możliwe będzie prowadzenie testów na większą skalę, nie wykluczając przy
tym badań na rybach zanim zostaną one wprowadzone na rynek" - zaznacza autor badań Eun Seon
Cho. Jest to konieczny środek ochrony zdrowia publicznego, zważywszy na toksyczne właściwości
metylu rtęci jak i złożony sposób, w którym rozprzestrzenia się on w środowisku i gromadzi
w tkankach żywych.
Źródło: www.nanonet.pl
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.

26-11-2020

Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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