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مهندس محموداصالنی

اجرای دو طرح ژنتیکی در کشور
رییــس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان 
اعتیاد ســازمان بهزیستی، از آغاز مرحله دوم 
اجرای دو طرح آزمایشی ژنتیکی شامل طرح 
و  ژنتیکی  اختــاالت  آزمایشــی غربالگری 
مشاوره ژنتیکی پیش از ازدواج در کشور خبر 

داد.
مجید رضازاده در حاشیه ســمینار مشاوره 
ژنتیک و پیشــگیری از معلولیت در مجموعه 
فرهنگی تــاش در گفت وگو بــا خبرنگاران 
افراد 15  افزود: طرح غربالگری اختــاالت 
تا 25 ســال کشــور برای افرادی که تصمیم 
به ازدواج نگرفته اند اجرا می شــود و طی آن 
گروه های پرخطر از نظر ابتا به بیماری های 
ژنتیکی شناسایی شــده و به مشاوران مربوطه 
ارجــاع داده می شــوند تا هنــگام ازدواج و 

فرزندآوری از مشاوره ها استفاده کنند.
وی خاطرنشــان کرد: این طــرح در قالب 
تفاهمنامــه ای بــا وزارت بهداشــت اجــرا 
می شود. این طرح از سال گذشته به صورت 
آزمایشــی آغــاز شــد و مرحلــه دوم آن نیز 

در نیمه دوم امســال در 13 استان کشور - هر 
استان، یک شهر - اجرا خواهد شد.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
ســازمان بهزیســتی گفت: طرح آزمایشــی 
مشــاوره ژنتیکی پیش از ازدواج نیز از ســال 
گذشته آغاز شد و مرحله دوم آزمایشی آن نیز 

نیمه دوم امسال اجرا می شود.
رضــازاده افــزود: در اجــرای ایــن طرح، 
زوج ها قبل از گرفتن سند رسمی ازدواج باید 

به مشاوران ژنتیک مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: با مشــاوره هــای ژنتیکی، 
از ازدواج جلوگیــری نمــی شــود و فقــط 
توصیــه هایی به زوج ها داده خواهد شــد. به 
طور مثال توصیه هــای تغذیه ای برای هنگام 

بارداری ارائه می شود.
رضــازاده ادامــه داد: حــدود 50 درصــد 
معلولیت ها، ناشی از اختاالت ژنتیکی بوده 
گاهی مردم نسبت به بیماری های  و متاسفانه آ
ژنتیکی کم اســت به طوریکه گاهی حتی در 
یک خانواده تا هفت عضــو به عقب ماندگی 

ذهنی مبتا بوده یا 70 درصد افراد یک روستا 
ناشــنوایی ژنتیکــی دارند یا حتــی در برخی 
شهرها، نابینایی و کم بینایی ژنتیکی چند برابر 
مناطق دیگر اســت. این مساله نشان می دهد 
که مردم باید به مراکز مشاوره ژنتیکی مراجعه 

کنند.
رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
یادآور شــد: نسبت هزینه  سازمان بهزیستی 
پیشگیری از تولد معلول به هزینه نگهداری و 
درمان آن، یک به صد است یعنی با یک ریال 
سرمایه گذاری می توان از هزینه یکصد ریال 

صرفه جویی کرد.
رضازاده گفــت: برنامه های پیشــگیری از 
معلولیــت ها بیش از دو دهه در کشــور اجرا 
می شــود و طــی این مدت 2500 پزشــک 
برای ارائه مشــاوره های ژنتیکی آموزش داده 

شده اند.
وی با اشــاره به وجود 240 مرکز مشــاوره 
ژنتیکــی در کشــور افزود: 40 مرکــز از این 

مراکز، دولتی و بقیه خصوصی است.

       رویدادهاوگزارش ها

ریشه کنی بیماری ماالریا تا سال 1404 از 

برنامه های مصوب وزارت بهداشت است .

بهداشــت،  وزارت  ماالریای  اداره  رئیــس 

درمان و آموزش پزشــکی امروز در همایش 

راهکارهای حذف بیماری ماالریا در بیرجند 

بیماری ماالریا در کشور  گفت:برنامه حذف 

از سال 1389 در دستور کار قرار گرفت وباید 

تا سال 1404 این بیماری در کشور ریشه کن 

شود.

آقای رئیسی با بیان این که روند ابتا به این 

بیماری در کشور رو به کاهش است افزود:از 

ابتدای امســال تاکنــون 110 مــورد ابتا به 

بیماری ماالریا در کشور گزارش شده که فقط 

سه مورد آن بدخیم بوده است.

وی گفت: استان های سیستان و بلوچستان، 

هرمزگان و کرمان مناطق مســتعد ماالریا در 

کشور است.

رئیس اداره ماالریای وزارت بهداشت،درمان 

بیمــاری  گفت:ایــن  پزشــکی  آمــوزش  و 

درخراســان جنوبی نادر اســت اما به دلیل 

همجواری خراســان جنوبی با این استان ها 

و کشور افغانستان، نیاز به افزایش مراقبت ها 

است.

ماالریا  بیمــاری  افــزود:  رئیســی  آقــای 

درسواحل دریای خزر ریشه کن شده است.

وی گفت: تشخیص و درمان به موقع،اصول 

پیشگیرانه وتقویت نظام مراقبت از برنامه های 

وزارت بهداشت درراستای حذف ماالریا در 

کشور است.

زمان حذف بیماری ماالریا
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پاتولوژی ایران از کشورهای منطقه جلوتر است

کادمی علوم پزشــکی  عضو دائمــی آ

جمهوری اسالمی ایران گفت: هم اکنون 

یست متخصص در کشور  1500 پاتولوژ

فعالیــت می کننــد و پاتولوژی ایــران از 

بسیاری از کشورهای منطقه جلوتر است.

دکتــر مســلم بهــادری در اولیــن کنگره 

بین المللی پزشــکی افضلی پور با محوریت 

پاتولوژی که در محل تاالر وحدت دانشــگاه 

شــهید باهنر کرمان برگزار شد با اشاره به این 

که مرحوم افضلی پور یک اسطوره بود اظهار 

کرد: با آنکه حدود 40 تا 50 سال پیش برای 

تحصیل کرده های خارج از کشور، کار فراوان 

بود اما افضلی پور کار خصوصی را برگزید.

وی افــزود: افضلی پور ابتدا قصد داشــت 

که سرمایه خود را در راه احداث بیمارستانی 

هزینه کند اما بعد تصمیم گرفت دانشگاهی 

در یکی از مناطق محروم کشــور بســازد که 

بیمارســتان را هم دربرگیرد. از این رو با سفر 

به چند شــهر محروم کشور در نهایت کرمان 

را انتخاب کرد؛ چراکه معتقد بود کرمان ستاره 

شهرهای ایران است.

بهادری با بیان این کــه مرحوم افضلی پور 

در اواخر دهــه 40 و ابتدای دهه 50 چندین 

سفر خارجی را به منظور اطاع از هزینه های 

احداث دانشــگاه انجام داد و هرچند که 50 

میلیون تومان برای ســاخت دانشگاه کرمان 

 دو برابر این مبلغ را 
ً
کنار گذاشته بود اما تقریبا

هزینه کرد، گفت: مرحوم بانو«فاخره صبا« نیز 

از خاندان »ابوالحسن صبا« و فردی نیکوکار 

بود و علی رغم این که فرزندی نداشــت اما با 

مرحوم افضلی پور برای فرزنــدان این دیار و 

کشور کارهای بزرگی انجام دادند.

وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش 

یادآورشــد: تا ســال 56 تنها هفت دانشکده 

پزشکی در کشور وجود داشت و ساالنه 800 

نفــر فارغ التحصیل می شــدند ضمن این که 

ســاالنه 1000 تا 1500 نفر پزشک هندی، 

پاکستانی و بنگادشــی برای طبابت به ایران 

می آمدند. در سال 57 به همت مرحوم دکتر 

میرزایی نخستین دوره دانشجویان پزشکی به 

دانشگاه کرمان وارد شدند و خوشبختانه امروز 

دانشگاه شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان جز 

دانشگاه های برتر کشور محسوب می شود.

وی تصریــح کــرد: هــم اکنــون 1500 

فعالیت  کشور  در  متخصص  پاتولوژیســت 

می کننــد و پاتولــوژی ایــران از خیلــی از 

کشورهای منطقه جلوتر است.

در ایــن مراســم از دکتــر مســلم بهادری 

اســتاد ممتــاز پاتولــوژی و عضــو دائمی 

جمهــوری  پزشــکی  علــوم  کادمــی  آ

دکتــر از  عــاوه  بــه  ایــران،   اســامی 

« فریدون اعا«، »حمید تبریزچی«، »ناصر 

کمالیان«، »منصور مهــزاد«، »بهرام آزاده«، 

تابعی«، »پریکاال ویجینند  سید«ضیاء الدین 

کومــار« و مرحــوم دکتر«پرویــز دبیری« از 

اساتید پاتولوژی کرمان و ایران تقدیر شد.

آغاز واکسیناسیون تکمیلی سرخک وسرخجه در 
سیستان و بلوچستان از 23 آبان

رئیــس اداره بیماری های قابل پیشــگیری 
با واکســن وزارت بهداشــت گفت: عملیات 
تکمیلی واکسیناســیون سرخک و سرخجه از 
23 آبان در استان سیســتان و بلوچستان آغاز 

می شود.
دکترسید محسن زهرایی  در نشست اعضای 
هیات علمی و هیات رئیســه دانشــگاه علوم 
پزشــکی زاهدان بــا بیان این خبــر افزود:در 
این عملیات تمامی کودکان 9ماه تا 15 ســال 

مناطق مرزی شرق کشور، واکسن سرخک و 
سرخجه را دریافت می کنند.

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با 
واکســن ادامه داد: مرز مشــترک با افغانستان 

و پاکستان باعث شــده که با جدیت بیشتری 
واکسیناسیون سرخک را عملیاتی کنیم.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه واکسیناسیون 
MR برای مقابله با بیماری سرخک وسرخجه، 

عملیات گسترده ای است که 1 میلیون و 100 
هــزار کودک  9 مــاه تا 15 ســال را در حوزه 

جنوب شرق کشور شامل می شود.
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مدیــر شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های 
راهبــردی معاونت علمی از عضویت بیش از 
200 مجموعه و به اشــتراک گذاری 3000 

تجهیزات آزمایشگاهی در شبکه خبر داد.
رضا اسدی فرد مدیر شــبکه آزمایشگاهی 
فنــاوری های راهبــردی معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: درحال 
حاضر بیش از 200 مجموعه از دانشــگاه ها 
و پژوهشــگاه ها و آزمایشگاه های خصوصی 
عضو شبکه هستند و بیش از 3000 تجهیزات 
آزمایشگاهی در این شبکه به اشتراک گذاشته  

شده اند. 
عملکــرد  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  وی 

آزمایشــگاه ها بر مبنای ســه شــاخص کلی 
مشــتری مداری، کارکرد و همکاری شبکه ای 
اســت و هر یک از این شاخص ها شامل زیر 
شــاخص های فرعی زیادی است که ارزیابی 

آن ها باید با دقت زیادی انجام شود.
اســدی فــرد با اشــاره بــه اهداف شــبکه 
آزمایشگاهی تصریح کرد: ارتقای دانش فنی 
کارشناسان آزمایشــگاه ها، به اشتراک گذاری 

تجربیــات، کمک به تکمیــل توانمندی های 
دیگــر توانمندی های آزمایشــگاه ها و مراکز 
عضو در راستای نیازهای کشور از اهداف این 

شبکه آزمایشگاهی است. 
مدیر شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری های 
راهبردی معاونت علمی خاطر نشان کرد: موزه 
فعالیت  فناوری های راهبردی محدوده هدف 
این شبکه آزمایشــگاهی است و توجه بیشتر 
به تعاماتی که مدیران با هم دارند می تواند به 

همکاری پر ثمر در بلند مدت منجر شود. 
وی تاکید کــرد: در موزه آب، خاک، محیط 
زیســت فناوری و فناوری نانو بیشترین تعداد 

اعضا را داریم.

دانشــمندان آمریکایی در یک سری آزمایش ها موفق شدند تا به روش 
درمانی جدیدی برای رفع قارچ های انگشــتان پا دست پیدا کننده که بر 

پایه استفاده از پاسمای سرد عمل می کند.
معموال راه های زیادی برای از بین بردن قارچ های انگشــتان پا وجود 
دارد. قــرص های ضد قارچ، کرم های درمانی، لیزر درمانی و... همه از 
روش های معمول درمان این قارچ ها به حساب می آیند؛ اما باید به یاد 
داشت که تمامی این روش ها موقتی است و این قارچ ها بعد از چندی، 

دوباره ظاهر می شود.
پاســمای سرد می تواند باکتری ها را بکشــد، پاک های دندان را از 
بین ببرد و ارتباطات میان ســلول ها را قطع کند، به انعقاد خون و کاهش 
خونریزی کمک کند و در آخر نیز روزی ممکن اســت برای از بین بردن 

تومورهای سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.
منظور از پاسمای یاد شده پاسمای بیولوژیکی در خون نیست بلکه 
منظور گاز یونیزه است. گاز یونیزه حالت چهارم ماده است که برای اولین 

نام  به  دانشمندی  توسط  بار 
ویلیام کروک در سال 9781 
شــناخته شد. این گاز ها در 
نیز  نمایشــگر های پاسما 

مورد استفاده قرار می گیرد.
این محققان در آزمایش های 
خود به جای قارچ های واقعی 

عفونت زا که در پا یافت می شوند، از ماده ای به نام E coli  استفاده کردند زیرا 
کار کردن بر روی قارچ های واقعی عفونت زا به آزمایشــگاه های دارای درجه 
دو از ســامت زیســتی نیاز دارد. زمان دقیق درمان عفونت های قارچی 
از فــردی بــه فرد دیگر متغیر اســت امــا مطمئنا بازه زمانــی مورد نیاز 
برای درمان قارچ های یاد شــده با اســتفاده از این روش بسیار کم تر از 

روش های موجود حال حاضر است.

اشتراک گذاری 3 هزار تجهیزات آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاهی

استفاده از پالسمای سرد برای درمان قارچ پا

       رویدادها وگزارش ها

   روش کار ایــن دســتگاه جدید بدین صورت اســت 
که با تاباندن نور به پوســت بیمار و ســپس مشــاهده 
مویرگ های زیر پوســتی به کمک یــک لنز مینیاتوری 
و یک دوربین با درجه تفکیک بســیار باال اســت. این 

دوربیــن می تواند گلبــول های ســفید را از ورای 
مویــرگ ها ببینــد و تصویربرداری کنــد. تصاویر 
ســپس به توســط دســتگاه تحلیل شــده و تعداد 
گلبول های ســفید درون خون مشخص می شود.

شمارش گلبول های سفید تنها ازراه پوست
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یک شرکت اســترالیایی با ترکیب نوعی آنتی بادی جدید با نانوذرات 
طا، موفق به تولید کیت تشخیص سرطان پروستات شد.

یک شــرکت اســترالیایی کــه در حوزه درمان ســرطان پروســتات 
فعــال اســت، اخیــرا موفــق بــه دریافــت جایــزه یوریکا 

ســاینس(Eureka Science Prize)  بــرای فناوری آنتی بادی 
پتنت شده خود، شده است. این جایزه هرساله به پروژه ای 
که دستاورد علمی باالیی داشته ودر آن خاقیت قابل توجهی 

به کار رفته باشد، اعطا می شود.
ایــن شــرکت روی ســاخت کیت تشــخیص طبی موســوم به 

®Micheck کار مــی کند و نتایــج یافته های اخیر خود را در نشــریه 

Excellence in Interdisciplinary Scientific Research منتشــر کــرده 

است.
این جایزه معموال به تحقیقاتی داده می شود که دستاوردهای جالب 
توجهی ارائه کرده باشــد وهمچنین در آن چند شــاخه بین رشته ای با 
هم مورد اســتفاده قرار گرفته باشــد. محققان این شــرکت برای انجام 

این پروژه با پژوهشــگرانی از دانشگاه ســیدنی به رهبری جین دایونگ 
همکاری داشته اند.

این گروه تحقیقاتی نشــان دادند که می توان بــا ترکیب نانوذرات با 
یک آنتی بادی ویژه موســوم به MIL-38 می توان مقادیر 
بســیار اندک از سلول های سرطانی را در خون یا ادرار 
شناسایی کرد،با این یافته اخیر محققان، می توان مسیر 

شناسایی زودهنگام بیماری سرطان را هموار کرد.
ایــن شــرکت درزمینه نانوزیســت فناوری در شــهر 
سیدنی اســترالیا فعالیت دارد. تخصص اصلی این شرکت 
فعالیت روی ابزارهای تشــخیصی برای ســرطان پروســتات است و 
همچنین در حال توســعه فناوری تشخیص سرطان جدید خود بوده تا 
آن را به بازارهای جهانی عرضه کنــد. در این فناوری از نانوذرات طا 
اســتفاده شده است. این شرکت از زیست مواد جدیدی برای شناسایی 

سلول های سرطانی در این پروژه استفاده کرده است.
 

دانشــمندان دانشــگاه تورنتو یک آزمایش کاغذی 

یــک دالری را طراحــی کرده انــد کــه می توانــد به 

تجزیــه و تحلیل دی ان ای برای تشــخیص ســریع و 

ارزان هپاتیــت B پرداخته و باروری مردان را ارزیابی 

کند.

به گفته محققان،این آزمایش می تواند کمک شــایانی برای تشخیص 

بیماری های ساکنان مناطق کم درآمد باشد.

بررسی دی ان ای به یک ابزار با ارزش در علم پزشکی قانونی، ژنتیک 

و تشخیص بیماری تبدیل شده است. اما انجام چنین تجزیه و تحلیلی 

که به تجهیزات گران قیمت آزمایشگاهی نیاز دارد، آن را برای بسیاری از 

افراد که در مکان هایی با منابع محدود زندگی می کنند، دور از دسترس 

ساخته است.

پیشــرفت در زمینه مواد نانو، می تواند تجزیه و تحلیل مواد ژنتیکی را 

با هزینه بسیار پایین تر ممکن سازد.

دیوید سینتون از دانشگاه تورنتو و همکارانش قصد دارند عملکرد این 

دستگاه کاغذی جدید را برای آزمایش دی ان ای بدون 

استفاده از امکاناتی با فناوری باال بیازمایند.

محققان یک آزمایش تشــخیصی مبتنی بر کاغذ را 

از موادی که کمتر از 1 دالر برای هر دســتگاه هزینه 

دارد، انجام دادند.

تنهــا پس از 10 دقیقه، این آزمایش می تواند ویروس هپاتیت B را در 

ســرم خون و در سطح پایینی که نشــانگر عفونت حاد در مراحل اولیه 

بوده و برای کمک به جلوگیری از انتشــار آن حیاتی اســت، شناسایی 

کند.

این دســتگاه همچنین به تعیین یکپارچگی دی ان ای اسپرم می پردازد 

و باروری را از طریق نمونه منی، بــا دقتی مثل روش های بالینی فعلی 

پیش بینی می کند.

جزئیات این آزمایش در مجله انجمن شــیمی آمریکا منتشــر شده 

است.

تولید کیت تشخیص سرطان پروستات با فناوری نانو

تشخیص هپاتیت B با آزمایش 1 دالری
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       رویدادها وگزارش ها

ویروس مرگبار بالی جان آمریکایی ها

تشخیص ابوال با نانوذرات مغناطیسی

می گویند  کالیفرنیــا  بهداشــتی  مقامــات 
تابه حال در ســال جــاری میادی82نفر در 
این ایالت به علت دچار شدن به ویروس نیل 

غربی ، درگذشته اند.
این آمار بر اســاس آخرین ارقامی است که 
اداره بهداشــت عمومی کالیفرنیا منتشر کرده 
اســت. در مجموع بیش از500نفر در ســال 
2015تابه حال آزمایش مثبت از لحاظ عفونت 
با این ویروس داشته اند. مقامات بهداشتی این 
ایالت می گویند بسیاری از افرادی که به علت 
ابتا به این ویروس درگذشــته اند، شهروندان 
ســالمندی بوده اند که در معرض خطر بیمار 

شدن و دچارشدن به عوارض هستند.
سال گذشــته ویروس نیل غربی باعث مرگ 

شمار بی سابقه 13 نفر شده بود.
آربوویروس  یــک  نیــل غربــی  ویــروس 
منتقل شونده به وسیله پشــه است که واکسنی 
بــرای آن وجود نــدارد. خطر عفونــت با این 
ویــروس را می تواند با اســتفاده از مواد دافع 
حشرات و پوشیدن لباس های محافظ کم کرد. 
عائم بیماری ناشی از این ویروس شامل تب 
باال، ســفتی گردن و خستگی و ضعف است. 
حدود 10درصد موارد عفونت با ویروس نیل 
غربی، به مــرگ بیماران می انجامد. عفونت با 
این ویروس در80 درصد مــوارد بی عامت 

است.
در مواردی که عائــم بیماری بروز می کند 
و عائم ابتا دســتگاه عصبــی مرکزی وجود 

نــدارد، به آن تــب نیل غربــی می گویند. در 
معدودی از بیماران، ویروس دســتگاه عصبی 
مرکزی را هدف قرار می دهد و انسفالیت ایجاد 
می کند. افراد بســیار مســن، خیلی کم سن، 
افــراد در وضعیت مهــار ایمنی یــا به علت 
مصرف داروهای مهارکننــده ایمنی یا ابتا به 
بیماری های مانند ایــدز، بیش از همه ممکن 

است به گونه شدید بیماری مبتا شوند.

محققان چینی با استفاده از نانوذرات متصل به 

آنتــی بادی موفق به تولید ابزاری برای تشــخیص 

ســریع و ســاده ابوال شدند. این تســت با قیمت 

پایینــی قابل تهیه بوده و تفســیر نتایــج آن نیاز به 

تخصص ویژه ای ندارد.

محققان اخیرا تســت جدیدی برای تشــخیص 

بیماری ابــوال ارائه کردند کــه در آن از نانوذرات 

مغناطیسی اســتفاده می شود.این تست می تواند 

برای کنترل گســترش این بیماری در غرب آفریقا 

مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این پژوهش در قالب 

 Biosensors and Bioelectronics مقاله ای در نشریه

منتشر شده است.

نتایج یافته های محققان نشــان می دهد که این 

تست 100 برابر حساس تر از روش های رایج در 

تشخیص ابوال است از انجایی که این تست بسیار 

ارزان و ساده است بنابراین به راحتی می تواند وارد 

بازار مصرف شده و مانع از گسترش ابوال شود.

محققان کادمی علوم چین در این پروژه نشــان 

دادند کــه می توان مولکول های زیســتی مربوط 

به این بیماری را با اســتفاده از نانوذرات شناسایی 

کرد.

ایــن روش قابــل اســتفاده بــرای تشــخیص 

بیماری های مختلف نظیر آنفوالنزا و سرطان بوده 

و حتی از آن می توان برای شناسایی ذرات آالینده 

در پساب ها استفاده کرد.

ویروس ابوال مــی تواند نیمی از مبتایان به این 

بیماری را به کام مرگ بکشــد، در سال 2014 این 

بیماری در آفریقا شیوع پیدا کرد و غرب این قاره را 

تحت تاثیر خود قرار داد.

با توجه به فقــدان واکســن و همچنین ضعف 

زیرســاختی در کشورهایی نظیر ســیرالئون، لیبی 

و گینه، این بیماری به ســرعت پیشــرفت کرده و 

بسیاری را به کام مرگ کشید.

زیونگ یانگ از محققــان این پروژه می گوید: 

در غرب آفریقا منابع بســیار محدود بوده و انجام 

تست های گران قیمت چندان کارآمد نیست. این 

نوار تستی که ساخته ایم بسیار ساده بوده و در یک 

مرحله بیماری را شناسایی می کند.

این تست نتایج را به صورت سیگنال های قابل 

مشــاهده ارائه می کند به این معنا که محققان به 

ابزار خاصی برای تفسیر خروجی تست نیازندارند 

و همچنین آموزش ویژه ای نیز ندارد.

محققان این پروژه که اختــراع خود را ثبت نیز 

کرده اند، از نانوذرات مغناطیسی که عملکرد شبیه 

به آنزیم دارد برای این کار استفاده کردند که نتایج 

آن با چشــم غیرمسلح قابل مشــاهده است. این 

تست مقادیر بسیار کم ویروس با 100 برابر دقیق 

تر از دیگر روش ها نشان می دهد.

نانــوذرات طــا در این نوار تســت بــه نوعی 

آنتی بادی ویژه متصل است که به ویروس متصل 

شــده و تغییر رنگ ایجاد می کند. این آنتی بادی 

وجود گلیکوپروتئین ســطح ویروس را در غلظت 

یک نانوگرم در هر میلی لیتر نشان می دهد.


