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Polski nanobiodetektor wykryje żywe komórki
"Nasze urządzenie jest wyjątkowo proste i szybkie w działaniu. Zaledwie po upływie 5 do 15 sekund
daje odpowiedź, ile komórek nanieśliśmy na detektor. Wstępne wyniki wskazują, że tego typu
miniaturowe urządzenia mogą także rozróżniać rodzaje komórek. Dzięki temu mogą być one
w przyszłości wykorzystywane zarówno w medycynie - do odróżniania komórek zdrowych od chorych,
a także w obronie cywilnej - jako zabezpieczenie antybioterrorystyczne. Przyda się także

w monitoringu stanu środowiska naturalnego, np. kontroli stanu czystości wody" - wyjaśnia prof.
Langer z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, jednostki badawczej
Wydziału Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, która realizuje ten program.
"Detektor zbudowany jest z nanosieci polianilinowej. Polianilina - związek organiczny, który
przewodzi prąd elektryczny - to jeden z najdokładniej przebadanych polimerów przewodzących.
Otrzymano go w naszym laboratorium już w roku 1975" - objaśnia profesor Jerzy J. Langer
"Korzystając z nanometrycznej średnicy włókien polianilinowych oraz faktu, iż przewodzą one prąd
elektryczny, można wykryć nawet pojedyncze komórki np. bakteryjne. Połączywszy się z nanosiecią
detektora zmieniają one bowiem otoczenie nanowłókien i modyfikują ich właściwości elektryczne" tłumaczy prof. Langer.
Polski wynalazek, choć na razie jest on jeszcze w fazie testów, wzbudził wielkie zainteresowanie
podczas prezentacji na konferencji Nanomaterials and Nanotechnology 2005.
"Czeka nas jeszcze dużo pracy badawczej, ale już dziś naszymi wynikami zainteresowali się
przedstawiciele przemysłu, między innymi z USA" - mówi prof. Langer.
PAP - Nauka w Polsce, Krystyna Lipowska
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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