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Mikrotechnologie nie muszą być drogie
Naukowcy kanadyjscy z University of Alberta, których prace koordynuje dr Christopher J. Backhouse,
opracowali tanią, szybką i jakościowo dobrą metodę produkcji prototypowych urządzeń
mikroprzepływowych - mikrochipów - za pomocą dostępnych powszechnie drukarek "woskowych".

Układy przepływowe stanowią integralna część miTAS (ang. micro total analysis systems), systemów
mikroanalizujących, które wykorzystywane są powszechnie w różnego rodzaju nowoczesnych
analizach, w szczególności w medycynie i analityce medycznej - wyjaśnia dr Ch. Backhouse. Dotąd
stosowane techniki tworzenia układów mikroprzepływowych, jako plastikowych chipów
o skomplikowanych systemach mikrokanalików (między innymi fotolitografia), wymagały drogich
urządzeń, co ograniczało upowszechnienie badań nad miTAS.
Aby obniżyć koszty produkcji prototypowych mikrochipów, potrzebnych do badań laboratoryjnych,
kanadyjscy badacze zastosowali do tworzenia "maski" - czyli wzoru sieci mikrokanalików, jaki będzie
odciśnięty na chipie - drukarkę woskową, która zamiast tuszem na papierze, drukuje odpowiednie
wzory na powierzchni plastiku rozpuszczonym woskiem.
Tak przygotowany element jest następnie "zalewany" polimerem PDMS (ang. poly dimethylsiloxane),
na powierzchni którego odbijany jest wcześniej nadrukowany wzór.
By zademonstrować przydatność opracowanej przez siebie techniki, badacze wyprodukowali serię
mikrochipów, które posłużyły jako urządzenia rozdzielające fragmenty DNA. Tego typu analizy dotąd
nie były możliwe do przeprowadzenia w mikrochipach wytworzonych za pomocą innych technik,
wykorzystujących do tworzenia chipów drukarki atramentowe.
Mamy nadzieję, że nasza metoda upowszechni się, dzięki czemu do badań nad mikroprzepływowymi
układami będą mogły dołączyć kolejne, równie doskonałe, choć uboższe zespoły badawcze konkluduje dr Christopher J. Backhouse.
ONET
http://laboratoria.net/aktualnosci/4732.html
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Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej
zachorować na serce
W szczególności problem ten dotyczy młodych kobiet.
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Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w
oczach
Znaczące nieprawidłowości w gałkach ocznych osób z ciężką postacią COVID-19 odkryli radiolodzy.
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Jedna na pięć osób ma mutację, która
pomaga przetrwać zimno
Prawie 20% osób ma niedziałający gen odpowiedzialny za produkcję w mięśniach białka
alfa-aktyniny-3.
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Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie
krwi
Odkryli naukowcy z Cedars-Sinai Smidt Heart Institute (USA).
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Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem
Wiązać się może z uzależnieniami, depresją, agresywną jazdą samochodem, hazardem.
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23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z
Depresją
Celem dnia jest zwiększenie świadomości na temat tego schorzenia, jego objawów, konieczności
diagnozowania i leczenia.

18-02-2021

Styl życia w ciąży wpływa na geny dziecka
Międzynarodowy zespół wykazał związek między ruchem i dietą, a działaniem genów płodów.

18-02-2021

Osoby narcystyczne mniej chętne do
przestrzegania dystansu
Narcyzi są mniej skłonni do samoizolacji.

Informacje dnia: Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej zachorować na serce Wykazano
związek COVID-19 ze zmianami w oczach Jedna na pięć osób ma mutację, która pomaga przetrwać
zimno Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie krwi Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem 23
lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej
zachorować na serce Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w oczach Jedna na pięć osób ma
mutację, która pomaga przetrwać zimno Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie krwi Nuda
przewlekła wiąże się z ryzykiem 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Picie, palenie i
narkotyki, czyli jak wcześniej zachorować na serce Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w
oczach Jedna na pięć osób ma mutację, która pomaga przetrwać zimno Kobiety mają niższe
prawidłowe ciśnienie krwi Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem 23 lutego – Ogólnopolski Dzień
Walki z Depresją

Partnerzy

