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شكار اين نوع سلول ها به دليل حضور آنها در مايعات 
بدن و متغيير بودنشان به شيوه هاي سنتي تقريبا غيرممكن 
است، از اين رو تكنيك جديد، اميدهاي تازه اي را زنده 
سلول هاي  جديد  تراشه  مارپيچي  ساختار  كرده است. 
بزرگ تر را به جلو مي راند درحالي كه سلول هاي كوچك 

تر به ديواره ها مي چسبند.
ويژگي حياتي ديگر اين تراشه تعداد زياد زوايايي است 
كه در ديواره هاي آن ايجاد شده است، اين زوايا جرياني 
موقعيت  در  را  خون  سفيد  سلول هاي  كه  مي  كند  ايجاد 
مناسب براي به دام افتادن قرار مي دهند. آنچه در انتهاي 
يكنواخت تر  سلول هاي  از  تعدادي  مي ماند،  باقي  مارپيچ 
سرطاني است كه دانشمندان مي توانند از آن براي تحليل 

و پردازش استفاده كنند.
سرعت باالي اين تراشه نيز به افزايش دقت آن كمك 
دو  از  گرفتن  بهره  با  توانسته اند  دانشمندان  و  كرده است 
در  نمونه  خون  سفيد  گلبول هاي  تعداد  مشابه،  تراشه 

عرض پنج دقيقه به 10 برسانند.
اين ابداع موفقيتي ديگر در دانش ريزسياالت، حوزه اي 
درحال ظهور در علم و فناوري است كه در آن جريانات 
در  و  شده  داده  عبور  باريك  بسيار  كانال هايي  ميان  از 
تا  گرفته  نانوذرات  روي  مطالعه  از  مختلفي،   زمينه هاي 

رشد اندام هاي بدن انسان مورد استفاده قرار مي گيرد.

وقتی سلول های سرطانی با مارپیچ خونی
 شکار می شود

تراشه ای جديد كه از ساختاری مارپيچی برخوردار است، 
مهاجر  و  نادر  سلول های  رديابی  زمينه  در  تازه  اميدهای 
خون  در   <Rare and Immigrant Cancer Cells>سرطانی
برآورد  و  و  شناسايی  در  پزشكان  به  تا  كرده است  زنده  را 
بيماران  آنها در  برای درمان  برنامه  ريزی  رشد تومورها و  

كمك كند.
براساس گزارش نشريه سل، اين تراشه مي تواند به واسطه كنترل 
كردن جريان خون از ميان ريزمارپيچي كه دارد، طيف گسترده اي از 
سلول هاي خوني از جمله سلول هاي سرطاني و سلول های بنيادی 
سرطاني كه بدخيم بوده و در برابر دارو مقاوم هستند را از هم جدا 

كند.
به گفته محققان دانشگاه ميشيگان، احتمال وجود اين نوع 
سلول هاي سرطاني در ميان سلول هاي سفيد خوني يك در 
ميليون است و تكنيك جديد نسبت به شيوه هاي موجود از 
يافتن اين سلول ها  باالتري در تشخيص و  سرعت و دقت 

برخوردار است.
تومورهاي  از  بدن  در  معموال  سرطاني  سلول هاي  اين 
سرطاني جدا شده و آزادانه در جريان خون شناور مي شود و 
اگر بتوان آنها را شكار كرد، مي توانند نشانه هايي درباره رشد 

منشا اصلي خود را فاش كنند.
بنيادين  به سلول هاي  اين سلول ها گاه مي تواند  همچنين 
رشد  مي تواند  كه  سلول ها  از  انواعي  شود،  تبديل  سرطاني 
كرده و زمينه رشد تومورهاي جديد را فراهم آورد از اين رو 
است كه دانشمندان به شدت نسبت به وجود آنها در جريان 

خون نگران هستند. 

                  تازه های آزمایشگاه 

                               تازه ها
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كانديدای                   تازه های آزمایشگاه   500 حدود  تالش  اين  حاصل  بچسبند.   BAX

اميدواركننده بود كه بسياری از آنها را محققان خود سنتز 
كرده بودند.

كه  شدند  متوجه  كانديدا  اين  ارزيابی  در  محققان 
BTSA1، قوی ترين فعال كننده BAX بود. اين مولكول در 

زمان اضافه شدن به چند خط مختلف سلولی AML انسان، 
موجب آپوپتوز سريع و گسترده شد.

محققان در آزمايش BTSA1 در نمونه های خون بيماران 
مبتال به AML، متوجه شدند كه اين مولكول بدون آسيب زدن 
به سلول های سالم بنيادی توليد كننده خون، موجب بروز 

آپوپتوز در سول های AML می شود.

 سرطان کبدرا سریع تر تشخیص دهیم
علوم  دانشگاه  محققان  يونايتدپرس،  از  گزارشی  به 
پزشكی دانشگاه سن ديه گو، مركز سرطان مورس و مركز 
سرطان دانشگاهSun Yet-sun، با استفاده از نمونه برداری 
تومور،  چرخش  حال  در  دی.ان.ای  حاوی  مايع  از 
برای تشخيص زودهنگام ‘هپاتوسلوالر  ازمايش جديدی 
كارسينوما’ يا HCC )يكی از رايج ترين شكل های اوليه 

سرطان كبد( ابداع كردند.
نمونه برداری های مايع با تشخيص دی.ان.ای، در حال 
يا ctDNA كه تكه هايی از سلول های  چرخش تومور 
جدا شده ماده ژنتيكی تومور در خون هستند، عمل می 
سرطان،  تشخيص  های  روش  ساير  با  قياس  در  و  كنند 

مزايای بالقوه ای دارند.
اين نمونه برداری ها كم تهاجم بوده و می تواند در هر 
مرحله از درمان به كار روند و به پزشكان اجازه دهند كه 

بروز تغييرات در تومور را فورا مشاهده كنند.
HCC شايع ترين نوع سرطان اوليه كبد در بزرگساالن 
است و يكی از علل اصلی مرگ و مير سرطان در جهان به 
شمار می رود. ساالنه بيش از780 هزار مورد جديد و740 

هزار مورد مرگ و مير از HCC وجود دارد.

در زمينه مطالعات سرطاني، زماني كه سلول سرطاني به دام 
مي افتد،  دانشمندان مي توانند آنها را مطالعه كرده و دريابند كداميك 
در مسير تبديل شدن به سلول بنيادي سرطاني هستند و كداميك از 

سلول بنيادي سرطاني ايجاد شده اند.

مولکول جدیدی که سلول های سرطانی را می کشد
كه  اند  شده  كوچكی  مولكول  ساخت  به  موفق  محققان 
مستقيم  به طور  سالم،  های  به سلول  رساندن  آسيب  بدون 

باعث بروز خودكشی در سلول های سرطانی می شود.
در  برونكس  در  انيشتين’  ‘آلبرت  پزشكی  كالج  محققان 
آمريكا در مجله Cancer Cell نحوه آزمايش اين مولكول به 
نام BAX Trigger Site Activator 1 (BTSA1) را بر سلول های 
لوسمی ميلوئيدی حاد )AML( ) يكی از انواع سرطان خون( 

توضيح می دهند.
نوع  يك  موجب  خوبی  به   BTSA1 كه  شدند  متذكر  آنها 
خودكشی سلولی به نام ‘آپوپتوز’ در خطوط سلولی AML و 

نمونه های بيمار می شود.
بدن  آن  جريان  در  كه  است  روند ضروری  يك  آپوپتوز 
عملكرد  كه  هايی  سلول  و  ناخواسته  های  سلول  دست  از 

معيوب دارند، رها می شود.
رويه   )Chemotherapy(درمانی شيمی  داروهای  برخی 
در  دی.ان.ای  به  كه  زمانی  غيرمستقيم  طور  به  را  آپوپتوز 

سلول های سرطانی آسيب می زنند، فعال می كنند.
از  ‘پروتيين  يك  در  را  موقعيتی  جديد  مولكول  اين 
دهد.  می  قرار  هدف   BAX نام  به  ها  سلول  در  بَرنده’  بين 
های  نيروگاه  شود،  می  فعال  كه  زمانی   BAX های  پروتيين 
سلولی يا ميتوكندری را دور هم جمع می كند و سوراخ هايی 
به طرز موثری موجب  ايجاد می كنند كه  آنها  در غشاهای 

كشتن اين سلول ها می شود.
 )Cancerبا اين وجود در موارد بسياری، سلول های سرطانی
)Cells می توانند اين اثر را از بين ببرند و زنده بمانند زيرا 
 BAX مقدار زيادی پروتيين های ‘ضد آپوپتوز’ می سازند كه

و مولكول هايی كه آن را فعال می سازد، مهار می كنند.
محققان از زمانی كه موقعيت BAX را كشف كرده اند در 
جستجوی تركيباتی هستند كه اين پروتيين از بين برنده را 
به روشی فعال سازد كه بر توانايی سلول های سرطانی برای 

مقاومت در برابر آپوپتوز غلبه كنند.
آنها با استفاده از رايانه، بيش از يك ميليون تركيب كشف 
به سايت توانند  بالقوه می  به طور  آنها  از  كردند كه برخی 
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قرمز رنگ پوستی و فلس های نقره ای رنگ است كه بسيار 
دردناک بوده و سبب خارش می شود. اين عارضه معموال 
زانو، آرنج، پوست سر، كف دست و پا و كمر را تحت تاثير 
قرار می دهد؛ همچنين در اطراف ناخن، ناخن پا و داخل 

دهان نيز ديده شده است.
عاليم  عود  و  تحريك  سبب  كه  دارند  وجود  عواملی 
های  نوشيدنی  غذايی،  رژيم  شوند؛  می  پسوريازيس 
استرس،  خشك،  و  سرد  هوای  خورشيد،  نور  الكلی، 
اضافه وزن، سيگار و عفونت از مهمترين عوامل عودكننده 

بيماری هستند.

با دستگاه کوچک قابل حمل
 کم خونی را تشخیص دهیم

به گزارشی از مديكال ساينس، سلول های قرمز خون يكی 
از ضروری ترين فرآورده های خونی قابل انتقالند كه ساالنه جان 

ميليون ها انسان را در سراسر جهان نجات می دهند.
سلول های قرمز خون حاوی پروتئينی به نام هموگلوبين 
است كه نقش حمل اكسيژن به بافت های بدن را برعهده 
دارد. خستگی مزمن، سرگيجه، ضربان قلب نامنظم و تنگی 
نفس از جمله مه مترين عوارض كمبود هموگلوبين است. 
تشخيص كم خونی اولين مرحله درمان اين عارضه است.

سريع  تشخيص  منظور  به  واشنگتن  دانشگاه  محققان 
قابل  آناليزور  يك  تكميل  و  ساخت  حال  در  خونی  كم 
يك  از  تر  كوچك  كه  دستگاه  اين  هستند.  خون  حمل 
توستر است، ميزان هموگلوبين نمونه خون را با استفاده 

از جاذب اپتيكی اندازه گيری می كند.
اين دستگاه كوچك و مقرون به صرفه از خواص اپتيكی 
خون مانند جذب و پراكندگی برای اندازه گيری هموگلوبين 
به  قادر  نزديك  آينده ای  در  است  اميد  و  می كند  استفاده 
تشخيص كم خونی در تمام نقاط جهان، به ويژه نقاط دور 
افتاده باشد. بر اساس آمار حدود يك چهارم جمعيت جهان 
از كمبود هموگلوبين در  ناشی  بيماری  به كم خونی، يك 

سلول های قرمز خون مبتال هستند.
نتايج اين تحقيقات در نشريه AIP Advances منتشر شده است.

مولکول ساختگی جدید که بافت را بازسازی می کند
مولكول  اين  يونايتدپرس،  خبرگزاری  از  گزارشی  به 
بنيادی به  ساختگی می تواند باعث شود كه سلول های 

روشی غیر تهاجمی برای بررسی عملکرد کبد 
مبتالیان به پسوریازیس

ميالدی   1970 سال  از  ساينس،  مديكال  از  گزارشی  به 
تاكنون از داروی متوتركسات كه در اصل يكی از داروهای 
استفاده  پسوريازيس  حاد  موارد  در  است،  سرطان  درمان 
مزمن  التهابی  بيماری خودايمنی  يك  پسوريازيس  می شود. 
پوستی است كه دو تا سه درصد افراد سفيد پوست را تحت 
اين عارضه در فصل سرما  قرار می دهد. عود عاليم  تاثير 

بيشتر ديده می شود.
اين دارو مانند داروهای ديگر دارای عوارض جانبی متفاوتی 
است. يكی از مهمترين عوارض جانبی استفاده از اين دارو در 
دراز مدت، بيماری كبد چرب غير الكلی است كه می تواند 
باعث صدمات جبران ناپديری به كبد شود. فيبروز و التهاب 
كبدی يكی ديگر از مشكالت بيمارانی است كه برای درمان 
پسوريازيس از داروی متوتركسات استفاده می كنند. عوارض 

جانبی ديگر اين درمان هنوز شناسايی نشده است.
عوارض  و  اثرات  بررسی  منظور  به  آمريكايی  محققان 
نام  به  تهاجمی  غير  تست  يك  از  درمان،  جانبی 
NASH FibroSure استفاده كردند كه جايگزين نمونه برداری 
از كبد است. نتايج اين مطالعه نشان می دهد استفاده از داروی 
متوتركسات در درمان پسوريازيس با بيماری های كبدی مرتبط 

است و بايد از درمان های جايگزين استفاده شود.
مهم ترين عاليم پسوريازيس شامل ايجاد تكه های ضخيم 
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در  ای  مقاله  در  آنها  موفقيت  مشروح 
مجلهNucleic Acids Research  منتشر شده است.

تولید آنتی بادی مهندسی شده برای نابودی اچ آی وی
   به گزارشی از ساينس ديلی، به دليل قابليت جهش 
و تغيير شكل ويروس HIV، درمان آن با مشكالت زيادی 
انسان  بدن  اچ آی وی،  به  ابتال  است. در صورت  مواجه 

توسط اشكال مختلف ويروس احاطه می شود.
شركت  يك  و  آمريكا  بهداشت  ملی  موسسه  محققان 
به  بادی شده اند كه  آنتی  توليد يك  به  داروسازی، موفق 
كار سبب  اين  می كند.  ويروس حمله  اصلی  قسمت  سه 
بسيار  بادی  آنتی  برابر  در  ويروس  مقاومت  و  می شود 
دشوار شود. محققان اين آنتی بادی مهندسی شده را يك 
پيشرفت علمی فوق العاده می دانند و معتقدند كاربردهايی 

فراتر از حد تصور خواهد داشت.
آزمايش های اوليه اين آنتی بادی روی ميمون انجام شده و 
آزمايش های انسانی در اوايل سال 2018 ميالدی آغاز خواهد شد.

از زمان تشخيص اولين مورد ابتال به ايدز، تاكنون حدود 
78 ميليون نفر به اين عارضه مبتال شده اند و 35 ميليون 
نفر بر اثر ايدز و بيماری های مرتبط با آن جان خود را از 

دست داده اند. ويروس اچ آی وی نوعی ويروس نقص 
ايمنی  سيستم  های  سلول  عفونت  كه سبب  است  ايمنی 
و اختالل در عملكرد آنان می شود. با پيشرفت عفونت، 
سيستم ايمنی ضعيف تر می شود و در نهايت به سندرم 
نقص ايمنی پيشرفته )AIDS( منجر می شود. 10 تا 15 سال 
طول می كشد تا فرد آلوده به ويروس اچ آی وی به ايدز 
كشنده وجود  بيماری  اين  برای  درمانی  هيچ  مبتال شود. 
ندارد و داروهای ضد ويروسی فقط قادرند روند سرعت 

بيماری را كند كنند.

سلول های عضله قلب تبديل شود.
معتقدند  اند،  ساخته  را  جديد  مولكول  اين  كه  محققانی 
بنيادی  های  سلول  شود  باعث  تواند  می  آنها  موفقيت  كه 
به انواعی از سلول های مختلف تبديل شود و راه را برای 

بازسازی بافت هموار سازد.
سلول های بنيادی پرتوان القايی انسان، سلول های بنيادی 
بالغی است كه می تواند به هر نوع سلولی تبديل شود. تغيير 
شكل آنها توسط يك سری سيگنال های ژنتيكی و پروتيينی 
ديكته می شود. اين رويه بيان ژن توسط مولكول های خاصی 

ايجاد می شود.
توانند  می  كه  اند  كرده  كشف  را  هايی  مولكول  محققان 
سيگنال های ژنتيكی ايجاد كنند، اما هنوز مولكول هايی را كه 
بتوانند سيگنال های ژنتيكی خاصی را در سلول های بنيادی 

پرتوان از فعاليت بياندازند، نيافته اند.
اما محققان دانشگاه كيوتو در ژاپن، يك مولكول جديد به 
نامPIP-S2 توليد كردند كه می تواند سيگنالينگ ژن را در 
سلول های بنيادی پرتوان القايی انسان )hiPSCs( تغيير دهد. 
ژنتيكی  كد  به يك قسمت خاص  با چسبيدن  مولكول  اين 

عمل می كند.
برای  جديد  مولكول  از  توانند  می  كه  معتقدند  محققان 
تبديل سلول های بنيادی پرتوان القايی انسان به انواع مختلف 

سلول استفاده كنند.


