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دارد، به دلیل دشواری تولید، اغلب محققان بر فیبرونکتین 
گلبولی تمرکز داشته اند.

اکنون محققان با استفاده از یک پلتفرم تولید فیبر موسوم 
به RJS توانسته اند فیبرونکتین فیبروز را تولید کنند؛ این 
سیستم با استفاده از یک محلول پلیمری کار می کند که در 
این مورد محلول فیبرونکتین گلبولی است و با استفاده از 
به  را  گلبولی  پروتئین  دورانی،  از حرکت  نیروی حاصل 
از  کمتر  آنها  قطر  که  درمی آورد  کوچکی  فیبرهای  شکل 
یک میکرومتر است و سپس این فیبرها روی یک بانداژ 

گردآوری می شوند.
این بانداژ به محل زخم متصل می شود و چهارچوبی را 
ایجاد می کند که در آن انواع سلول های بنیادی مورد نیاز 

برای ترمیم زخم و بازسازی بافت تجمع می کنند.
20روز،  طول  در  شد  مشخص  اولیه  آزمایشات  در 
بانداژ  این  از  استفاده  با  بافت جراحاتی که  از  84درصد 
درمان می شوند، ترمیم می شود؛ این در حالی است که در 
روش های درمانی متداول تنها 55.6 درصد از بافت ها در 

این مدت ترمیم می شود.

تکنولوژی جدید ردیابی یک مولکول دارو در بدن

محققان موفق به توسعه فناوری شده اند که با استفاده 
ازآن می توان یک مولکول دارو را در بدن ردیابی 

کرد. در این فناوری از یک برچسب شیمیایی 

تولید یک بانداژ جدید با استفاده از پروتئین 
محققان دانشــگاه هاروارد، بانداژ جدیــدی از پروتئین های 
طبیعی بدن جانوران و گیاهان تولید کردند که موجب تسریع 

بهبود زخم و بازسازی بافت ها می شود.
از  ناشی  های  زخم  درمان  هدف  با  که  بانداژها  این  در 
جنگ ساخته شده است، از پروتئین هایی استفاده شده که به 

صورت طبیعی در بدن جانوران و گیاهان تولید می شود.
محققان در دهه 1970 میالدی دریافتند زخم هایی که قبل 
از سه ماهگی در بدن نوزادان ایجاد می شود، پس از ترمیم، 
افراد  آنها نمی ماند؛ پوست نوزاد برخالف پوست  از  اثری 
که  است  فیبرونکتین  پروتئین  از  زیادی  مقادیر  حاوی  بالغ 
به پروتئین های سطح سلولی متصل شده و موجب تقویت 

پیوند بین سلول ها می شود.
این پروتئین دارای دو ساختار گلبولی و فیبروز است که 
با وجود  بافت ها یافت می شود؛  اولی در خون و دومی در 
این که فیبرونکتین فیبروز برای ترمیم زخم ها کارآیی باالیی 
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در بدن ایجاد التهاب می کنند.
می تواند  و  است  دقیق  و  ارزان  سریع،  آزمایش،  این 
به  ابتال  ریسک  در  که  بیمارانی  بررسی  برای  به راحتی 

بیماری)Sickness( سپسیس هستند سازگار شود.
سپسیس، یک بیماری تهدیدکننده  و مرگ آور است که در 
آن پاسخ بدن به عفونت های شدید، به بافت ها و ارگان ها 
امر به دلیل آن است که آزمایش های  این  آسیب می زند. 
کنونی ویژگی ضعیف داشته و عملکردشان سریع نیست. 
شود  آماده  نتایج شان  تا  می کشد  طول  روز  چند  درواقع، 
آنتی بیوتیک  غیرضروری  تجویز  به  منجر  مسئله  همین  و 
می شود و این به نوبه خود، باعث افزایش شیوع نژادهای 

باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک می گردد.

دانیل ایریمیا و همکارانش، دستگاهی را طراحی کرده اند 
که در آن یک قطره خون، مازی از کانال های میکروسکوپی 
ماشین،  یادگیری  با  الگوریتم  یک  سپس  می کند.  پر  را 
سیستم  پاسخ دهندگان  اولین  نوتروفیل ها–  حرکات 
ایمنی)Safety system( – در ماز را با شدت سپسیس 

ارتباط می دهد تا »نمره ی سپسیس« را حساب کند.
پژوهشگران نشان داده اند که این آزمون که تنها در چند 
و  با حساسیت  را  نمره ی سپسیس  می شود،  اجرا  ساعت 

دقت بیش از 95% حساب می کند.
به گفته دانشمندان فوق، با وجود اینکه این آزمون باید 
بیماران  از  متنوع تری  و  بزرگ تر  مجموعه  از  استفاده  با 
اعتباریابی شود، این پتانسیل را دارد که نرخ زنده ماندن 
بیمارانی را که در ریسک باالی سپسیس هستند، افزایش 

داده و استفاده بیش ازحد از آنتی بیوتیک را کاهش دهد.

استفاده می شود. زمانی که مولکول دارو با مولکول های 
دیگر موجود در بدن تعامل می کند، برچسب شیمیایی 
فلوروسنس زیر دستگاه MRI تغییر فرکانس می دهد. با 
استفاده از این روش می توان میزان سوخت و ساز دارو و 
اثربخشی آن را در بدن بررسی کرد. روش های مبتنی بر 
MRI نسبت به تغییرات بسیار کوچک ساختار شیمیایی 

حساس هستند و با استفاده از این برچسب می توان 
تغییرات شیمیایی را بالفاصله تصویربرداری کرد.

برچسب های MRI روش جدیدی نیستند، ولی محققان 
)تسمه(  نوار  یک  از  استفاده  با  آمریکا  در  دوک  دانشگاه 
الصاق  برای  سازگارتر  و  دقیق تر  روشی  به  شیمیایی 
برچسب ها به مولکول های هدف دست یافتند. در این روش 
با نوار پوشش داده  برچسب ها مانند المپ هایی هستند که 
می شوند. سمت دیگر نوار به مولکول هدف متصل می شود 
و هنگامی که برچسب و مولکول یکدیگر را پیدا می کنند، 
هدف  مولکول  با  برچسب  که  زمانی  می شود.  کشیده  نوار 
مرتبط می شود، واکنش شیمیایی حاصل منجر به تولید یک 
نوع منحصربه فرد از گاز نیتروژن می شود. محققان معتقدند 
مفید  ریوی  سیستم  مشکالت  بررسی  هنگام  حاصل  گاز 
است. تصویربرداری ریه یکی دیگر از برنامه های آتی برای 

این پروژه است.

تشخیص مسمومیت خونی با آزمایش 
یک قطره خون!

طراحی  را  ساده ای  آزمایش  انگلستان،  از  پژوهشگرانی 
خون،  قطره  یک  تنها  از  استفاده  با  می تواند  که  کرده اند 
مواد  بیماری ،  این  در  کند.  شناسایی  را  »سپسیس«  بیماری 
با عفونت،  مبازره  برای  به درون خون  شیمیایی ترشح شده 
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بالینی در دانشگاه »کالیفرنیا، سانفرانسیسکو«  یک آزمایش 
مورد آزمایش قرار گرفته بود و میزان اکسیژن را در بیماران 

مبتال به زخم های پا مزمن ردیابی کرده بود.
در  پروفوسا  سنسورهای  مورد  در  تحقیقات  آخرین 
نمایشگاه  و  ملی  نشست  پنجمین  و  پنجاه  و  دویست 

انجمن شیمی آمریکا ارائه شد.

دستگاهی برای کنترل خانگی تعداد سلول های سفید
یکی از مهمترین عوارض شیمی درمانی افت شدید و 
ناگهانی سلول های سفید خون است. این سلول ها نقش 
بدن  کنند،  می  پیدا  کاهش  که  زمانی  و  دارند  محافظتی 

مستعد عفونت های مختلف می شود.
محققان موفق به ساخت یک دستگاه قابل حمل شده اند که 
سطح سلول های سفید را بدون نمونه گیری از خون اندازه 

گیری می کند. این دستگاه در خانه قابل استفاده است.
 )Chemotherapy(یکی از مهمترین عوارض شیمی درمانی
افت شدید و ناگهانی سلول های سفید خون است. این سلول 
ها نقش محافظتی دارند و زمانی که کاهش پیدا می کنند، 
بدن مستعد عفونت های 
تنها  شود.  می  مختلف 
سلول  گیری  اندازه  راه 
ها، بررسی نمونه خون 
نیازمند  که  است  بیمار 
آزمایشگاهی  تجهیزات 

است.
محققان دانشگاه MIT آمریکا برای حل این مشکل یک دستگاه 
قابل حمل خانگی ساخته اند و می گویند که این دستگاه بدون 

استفاده از نمونه خون، سطح سلول های سفید را می سنجد.
از  این دستگاه ویدئویی را از جریان سلول های خون، 
طریق مویرگ های زیر پوست ناخن ثبت می کند. سپس 
میزان گلبول های سفید با استفاده از یک الگوریتم کامپیوتری 
بررسی می شود و در صورتی که پایین تر از سطح نرمال و 
آستانه خطر باشد، هشدار می دهد. در صورت کاهش گلبول 
سفید)White blood cell( و تایید پزشک، درمان آغاز می 

شود و میزان گلبول های سفید به حد نرمال می رسد.
محققان امیدوارند با استفاده از این دستگاه ساده و کوچک 
بتوان تعداد گلبول ها را در حد استاندارد نگه داشت و از بروز 

عفونت های شدید در بیماران جلوگیری کرد.

بیوسنسورهایی که از سالمت بدن خبر می دهد

تولید  به  »پروفوسا«  شرکت  که  است  سال  چندین 
زیر  بیوسنسورها  این  می پردازد،  کوچک  بیوسنسورهای 
پوست تزریق می شود و سپس با استفاده از تلفن هوشمند 

اطالعات سالمت را در اختیار کاربر قرار می دهند.
از برنج است، ساختار  هر سنسور کوچک تر از یک دانه 
مشابه داربست دارد و از یک هیدروژل براساس پلیمری که 
می شود، ساخته  استفاده  کاربردی  نرم  لنزهای  برای  معموال 

شده است. این پلیمر با مولکول های رنگی آراسته شده اند.
انعطاف  کوچک شان،  اندازه  به  توجه  با  سنسورها  این 
پذیری باالیی دارند و هیچ سطحی صاف غیرطبیعی ندارند، 
این سنسورها توسط سیستم ایمنی)Safety system( بدن به 
نتیجه، آنها در  عنوان اشیای خارجی شناخته نمی شوند. در 

سلول های التهابی یا بافت زخم پوشیده نمی شوند.
حقیقت،  در  هستند.  فعال  سال ها  و  ماه ها  سنسورها  این 
افراد آزمایش شدند، بیش از  اولین سنسورهایی که برروی 

چهار سال است که کار می کنند.
برای خواندن آن ها، کاربران از یک ردیاب دستی یا یک 

پچ الکترونیکی چسبنده استفاده می کنند.
شده  منتشر  فلورسنس  الکترونیکی،  پچ  یا  دستی  ردیاب 
توسط سنسور را اندازه گیری می کنند و به صورت بی سیم 
برنامه  این  می کند.  منتقل  کاربر  گوشی  برنامه  به  را  داده ها 
شیمیایی  غلظت  مقادیر  می کند،  تحلیل  و  تجزیه  را  داده ها 
برای هر فرد را مقایسه می کند و سپس به آنها اجازه می دهد 
تا در صورت بروز هرگونه مشکل)Problem( سالمت که 

باید از آن آگاهی داشته باشد، اطالع پیدا کنند.
در حال حاضر، این سنسورها در اروپا برای نظارت بر سطح 
اکسیژن بافت در بیمارانی که برای بیماری »شریانی محیطی« 
تحت درمان قرار می گیرند، استفاده می شود. این فناوری نیز در 


