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“La llum a la nanoescala: des de Maxwell a la detecció precoç del càncer” 

Ana Belén González 

La llum es emesa o absorbida mitjançant petits paquets anomenats fotons, però també es comporta com radiació 

electromagnètica tot seguit les lleis que va establir Maxwell al segle XIX. La llum té una velocitat finita i constant al buit 

(3×108 m/s), encara que la seva velocitat es redueix en viatjar per un medi ja que interacciona amb la matèria. La ciència 

que estudia aquesta interacció de la llum amb la matèria és l’òptica. Amb el recent sorgiment de la nanotecnologia, ha 

estat possible fabricar estructures de mides manomètriques on la llum, en ser confinada exhibeix propietats 

extraordinàries. Els fenòmens relacionats amb el confinament de la llum en materials nanoestructurats, han atret una 

gran atenció entre la comunitat científica i especialment al món del diagnòstic clínic. Quan fem viatjar la llum per un 

material, part del camp electromagnètic (el camp evanescent) es propaga per la superfície interaccionant amb allò que 

troba i modificant alguna de les propietats de la llum confinada (intensitat, freqüència, fase...). D’aquesta manera, en 

immobilitzar bioreceptors específics a la superfície del material som capaços de detectar la presència d’una molècula 

determinada en una mostra complexa mitjançant la interacció del succés biològic amb el camp evanescent. Aquests 

nous mètodes de biosensat òptic, ofereixen un anàlisis més ràpid, fiable i simple que les tècniques actuals fent possible 

la implementació de noves proves diagnòstiques que podrien millorar substancialment l’atenció al pacient com la 

detecció precoç i les teràpies personalitzades pel tractament del càncer.  

           

 

Figura: a) Nanodispositius biosensors 

fabricats a nivell d’oblea, b) principi físic del 

camp evanescent i c) metodologia de 

biofuncionalització de l’àrea sensora dels 

dispositius.  
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