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Nanotechnologia zwiększa skuteczność
testów medycznych

Użycie nanotechnologii nie ograniczy się tylko i wyłącznie do wzbogacenia
palety nowych leków, lecz przyczyni się również do udoskonalenia istniejących już badań.
Przykładem może być tutaj nowy nanomateriał, który usprawnił skuteczność powszechnego
testu medycznego trzy miliony razy. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule
opublikowanym na stronie Uniwersytetu Princeton.

Według naukowców którzy połączyli standardowe narzędzia biologiczne z dobrodziejstwem
nanotechnologii, możliwe jest zwiększenie wrażliwości testu medycznego wykrywającego obecność
choroby nawet do trzech milionów razy. Taki wzrost wydajności mógłby znacznie zwiększyć
wykrywalność nowotworów, choroby Alzheimera oraz innych schorzeń. Nowa metoda umożliwia
wykrywanie znacznie mniejszego stężenia markerów chorobowych niż było to możliwe do tej pory.
Przełom dotyczy badania zwanego testem immunologicznym, który imituje zachowanie systemu
odpornościowego wykrywającego obecność biomarkerów – substancji chemicznych mających
związek z chorobami. Biomarkery wytwarzają światło fluorescencyjne, które może być zmierzone
w laboratorium. Im większe ich stężenie, tym bardziej intensywne światło, jeżeli jednak jest ich zbyt
mało, blask ten nie jest wykrywalny. Głównym celem badaczy jest zwiększenie czułości detektorów
na światło biomarkerów tak, by było one wykrywalne nawet przy małym natężeniu. Badacze
z Uniwersytetu Princeton znaleźli sposób na zwiększenie widoczności bardzo słabego światła,
używając specjalnie wymodelowanych, mikroskopijnych struktur złota i szkła. Badaczom udało się
zwiększyć zakres wykrywalności tak, iż wystarczy 3 miliony mniej biomarkerów by ich światło było
już widoczne.
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