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Strona główna › Nowe technologie

Grafen z nanoporami dla ultraszybkiego
sekwencjonowania DNA
Naukowcy z Uniwersytetu Delaware utrzymują, iż arkusze grafenu z nanoporami, w oparciu o swe
niewielkie otwory, mogłyby posłużyć do ultraszybkiego sekwencjonowania DNA. Na stronie
Nanowerk można szerzej zapoznać się z artykułem na ten temat.
Badania oparte na komputerowej symulacji wskazują, iz proces wątkowania DNA przez nanopory
może być stosowany do wykrywania obecności różnych baz DNA. Proces ten odbywa się na zasadzie
przepływajacego pionowo przez pory prądu jonów, bądź płynącego poprzecznie przez grafen prądu
elektronicznego.

Fakt, iż grubość grafenu równa się jednemu atomowi, sprawia, że nanopory mają kontakt wyłącznie
z jedną bazą DNA. Naukowcy sugerują używanie nanowstążek grafenu, aby umożliwość szybkie
i tanie zarazem sekwencjonowanie DNA.
Źródło: www.nanonet.pl
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