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Miniaturowe układy analityczne zamiast
laboratorium
Między innymi o miniaturyzacji urządzeń analitycznych rozmawiali naukowcy w czasie zakończonego
już w Warszawie Forum Analitycznego (Analytical Forum) 2004.

W wielu przypadkach urządzenia typu "microTAS" (Micro Total Analysis Systems) mogą
z powodzeniem zastąpić złożone laboratoria. Umożliwiają analizowanie próbek, które nie zostały
poddane wstępnej obróbce i dzięki temu ich zastosowanie, na przykład w diagnostyce
i monitorowaniu klinicznym, jest proste i wydajne.
W tego typu zminiaturyzowanych urządzeniach stosuje się te wszystkie elementy, których używa się
normalnie w laboratoriach, tylko o wiele mniejsze.
"Jest to urządzenie w mikroskali, w którym na niewielkiej powierzchni znajduje się układ
rozdzielający składniki próbki, detektor i elektroniczny układ do obróbki sygnału z detektora" wyjaśnia w rozmowie z PAP prodziekan ds. nauki Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej dr hab.
Wojciech Wróblewski.
Miniaturyzacja umożliwia skuteczną analizę bardzo małej próbki badanego materiału.
"Możemy analizować próbki o naprawdę niewielkiej objętości, co ma znaczenie zwłaszcza
w próbkach biologicznych. Na przykład we wszystkich pracach związanych z proteomiką (nauka
o białkach syntetyzowanych w organizmie - PAP), czy genomiką, czyli wszędzie tam, gdzie materiału
do badań - DNA, czy białka - mamy naprawdę bardzo mało" - tłumaczył Wróblewski.
Kolejną zaletą zminiaturyzowanych układów pomiarowych jest oszczędność w zużyciu kosztownych
materiałów odniesienia, tzw. wzorców. Są to specjalnie w celach laboratoryjnych przygotowane
preparaty, w których precyzyjnie określone jest stężenie danej substancji. Według nich kalibruje się
urządzenie analityczne, oceniające stężenie szukanej substancji w próbce.
Obecnie urządzenia "microTAS" projektuje się z myślą o przeprowadzaniu różnych szczegółowych
i wieloskładnikowych analiz. Są dostępne na rynku i jest na nie zapotrzebowanie.
"W tej chwili takie mikroukłady są najczęściej wykorzystywane do analizy sekwencji aminokwasów
i kwasów nukleinowych - DNA. Równie ważne mają na przykład zastosowanie w analizie
środowiskowej, lub w analizie klinicznej" - mówił Wróblewski.
PAP
Chcesz o tym porozmawiać na FORUM?
http://laboratoria.net/aktualnosci/3423.html
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Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.
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Odporność na niektóre alergeny pokarmowe
może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod
względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.
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Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.
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NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.
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Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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