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Nanodrucik wykrywa wirusy
Wirusy należą do najważniejszych przyczyn chorób. Coraz większe jest też ich znaczenie jako broni
biologicznej i narzędzia terrorystów. Szybka i pewna diagnoza może decydować nie tylko o życiu
pojedynczego człowieka, ale i zapobiec epidemii.

Naukowcy z Harvard University opracowali metodę wykrywania pojedynczych wirusów na drodze
elektrycznej. Służy do tego ultracienki, krzemowy "drucik", a dokładność rozpoznania jest bardzo
wysoka. Prawdopodobnie dzięki podobnej technologii uda się zbudować mikroskopijne "laboratoria",
które będą potrafiły rozpoznawać tysiące różnych wirusów.
Krzemowy drucik połączony jest z przeciwciałem odpowiadającym konkretnemu wirusowi. Kontakt
wirusa z przeciwciałem daje charakterystyczną zmianę przewodności. Na razie udało się wykryć
w ten sposób wirusa grypy - wynik potwierdził test immunofluorescencyjny. Sa już testy dla
paramyxowirusa i adenowirusa.
Dotychczasowe metody rozpoznawania wirusów są pracochłonne albo niepraktyczne. Jeśli da się
rozpoznawać pojedyncze cząstki wirusa, będzie to oznaczać ogromny postęp w diagnostyce. Tak
duża czułość pozwoli postawić rozpoznanie przy pierwszych objawach, zanim jeszcze wirus powieli
się w wielkiej liczbie kopii. Realna jest nawet identyfikacja poszczególnych szczepów wirusa - na
przykład sztucznie stworzonych do celów terrorystycznych.
PAP
http://laboratoria.net/aktualnosci/3518.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.

25-05-2020

Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.

25-05-2020

Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.

22-05-2020

Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.

22-05-2020

Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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