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Strona główna › Nowe technologie

Nowy biosensor, który potrafi wykryć
zawartość mleczanów

Irańscy naukowy z University of Kurdistan dzięki zastosowaniu
nanokompozytów wyprodukowali nowy, efektywny biosensor do wykrywania małych
zawartości mleczanu w próbkach biologicznych.

Zaproponowany przez nich biosensor składa się z nanokompozytu w skład, którego z kolei wchodzą
sfunkcjonalizowane nanorurki węglowe i magnetyczne nanocząstki tlenku żelaza. Wspominany
nanokompozyt jest wykorzystywany w procesie prowadzącym do wyprodukowania wrażliwego
systemu elekrokatalitycznego.
Enzymy dehydrogenazy stanowią najszerszą kategorię znanych enzymów, która obejmuje ponad 300
różnych typów. Dehydrogenazy mleczanowe są grupa enzymów występujących w cytoplazmie prawie
wszystkich tkanek. Ich zawartość w organizmie wzrasta w przypadku chorób. Dlatego też, że jego
pomiar jest narzędziem wykorzystywanym we wstępnej diagnozie zawału nerki, raka nerki lub
choroby mięśni szkieletowych.
W tym kontekście, pomiar bardzo niskich stężeń stubstratu wymienionego enzymu ma znaczenie
praktyczne. Zaproponowany kompozyt umożliwia elektrokatalizę tlenową. Jednak najważniejszą
zaletą tego rozwiązania jest biokompatybilność nanokompozytu, która sprzyja ochronie
dehydrogenazy mleczanu.
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