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حسگر جدید بی سیمی که بر رگ های خونی نظارت
می کند
محققان دانشگاه استنفورد آمریکا ،یک حسگر جدید زیست تخریب
پذیرساختند که به صورت بی سیم و بدون نیاز به باتری قادر است
برجریان خون درون رگ ها نظارت کند.

سایر فناوری های پوشیدنی جایگزین کنند .در حال حاضر ،محققان
در تالشند تا بهترین شیوه اتصال حسگر به رگ ها را شناسایی کرده
و حساسیت آن را افزایش دهند.
در
تحقیقات
این
کامل
گزارش

نشریه  Nature Biomedical Engineeringمنتشر شده است.
وقتی با رمزگشایی دی ان ای نوزادان،

خطرات احتمالی مشخص می شود
محققان دانشکده پزشکی هاروارد ،با استفاده از برنامه ای که نقشه
ژن های نوزادان را تهیه می کند ،توانستند خطر ابتال به انواع بیماری
های ارثی را شناسایی کنند.
به گزارشی از پایگاه خبری ساینس دیلی ،در پروژه موسوم به

نظارت بر موفقیت جراحی رگ های خونی از این جهت دشوار
است که معموال اولین عالیم وجود مشکل در کار ،بسیار دیر مشخص
می شود .معموال در زمان بروز چنین عالیمی ،بیمار نیازمند جراحی
دیگری است که در برگیرنده خطراتی مشابه جراحی اولیه است .اما
حسگر جدید استنفورد امکان نظارت بر وضعیت رگ های درحال
ترمیم را از راه دور فراهم کرده و فرصت تشخیص و مداخله زودهنگام
را در اختیار می گذارد.
این حسگر جدید به دور رگ خونی در حال ترمیم پیچیده می
شود و فشار خون عبوری از رگ به دیواره داخلی آن فشار وارد
می کند .با تغییر شکل سطح آن ،ظرفیت حسگر در ذخیره بار الکتریکی
تغییر می کند .این تغییر ظرفیت با استفاده از دستگاهی که شبیه به اسکنر
کارت شناسایی بوده و در نزدیکی پوست بیمار و خارج از بدن او قرار
دارد ،شناسایی می شود.
محققان امیدوارند در آینده نزدیک این دستگاه را با یک برچسب یا

20

دی 97
شماره 156

 ،BabySeqمشخص شد بیش از 9درصد از نوزادان ،حامل
ژن هایی هستند که آن ها را در دوران کودکی در معرض خطر
ابتال به بیماری های مختلف قرار می دهد .این پروژه اولین پروژه
تعیین توالی دی ان ای در نوزادان است که به طور کامل خطر ابتال
به انواع بیماری های ژنتیکی را در نوزادان مورد مطالعه و بررسی
قرار می دهد.
در این پروژه ،محققان  128نوزاد سالم و  31نوزاد بیمار را به
طور تصادفی انتخاب و توالی دی ان ای آن ها را تعیین کردند .از بین
این نوزادان 9.4 ،درصد دارای جهش های ژنتیکی بودند که موجب
افزایش ریسک بیماری ها در دوران کودکی می شوند .برخی از این
جهش های ژنتیکی ،بر نحوه کارکرد قلب اثرگذارند و با نظارت بر
آن ها می توان مانع بروز بیماری های قلبی ژنتیکی در کودکان شد.
اجرای این پروژه موجب شکل گیری پرسش هایی در ذهن
والدین نوزادان می شود که ممکن است پاسخ آن ها ناخوشایند
باشد .با وجود این ،دخالت والدین می تواند موجب حفظ جان
و سالمت نوزادان شود .به همین علت محققان تصمیم گرفتند در
صورت موافقت والدین اطالعات ژنتیکی نوزادان را در اختیار آن ها

نیز قرار دهند .از بین  85نوزادی که والدین آن ها اطالعات ژنتیکی را
دریافت کردند ،سه نوزاد دارای جهش های ژنتیکی بودند که پس از
بلوغ ،منجر به افزایش خطر ابتالی آن ها به بیماری می شد .با بررسی
های بیشتر ،محققان توانستند همان جهش های ژنتیکی را در مادران
نوزادان نیز شناسایی کنند.
نشریه
در
تحقیقات
این
کامل
گزارش
American Journal of Human Geneticsمنتشر شده است.

اختالل حافظه با عفونت قارچی در مغز
محققان کالج پزشکی بیلور در آمریکا با استفاده از موش ها ،مدلی را
برای مطالعه پیامدهای عفونت قارچی بر مغز کشف کردند.
در این تحقیقات کاندیدا آلبیکاس که نوعی قارچ متداول در بدن انسان
است ،به جریان خون موش ها تزریق شد و با انجام بررسی های دقیق،
مشخص شد این نوع قارچ قابلیت عبور از سد خونی مغزی را دارد.
سد خونی مغزی یک مکانیزم دفاعی بسیار توانمند است که مانع ورود
انواع مولکول های ریز و درشت و همچنین انواع میکروارگانیسم های
خطرناک به مغز می شود.
قارچ ها پس از ورود به مغز موجب تحریک سلول های ایمنی
موسوم به میکروگلیا می شوند .این سلول ها در واکنش به قارچ بسیار
فعال می شوند و شروع به هضم قارچ ها می کنند.
همچنین مولکول هایی را تولید می کنند که یک واکنش التهابی ایجاد

کرده و قارچ ها را در ساختارهای گرانول مانندی درون مغز به دام
می اندازد .شکل گیری این تومورهای گرانولوم موجب بروز اختالالت
موقتی در حافظه موش ها می شود.
نکته جالب توجه این است که ساختارهای گرانولومی که در واقع
تومورهای متشکل از جوانه های گوشتی هستند ،ویژگی هایی مشابه
پالک های ایجاد شده در مغز بیماران مبتال به آلزایمر دارند .این نتایج
موید نتایج تحقیقاتی است که نشان دهنده آثار نامطلوب عفونت مزمن
کاندیداآلبیکاس بر سیستم عصبی هستند.
در این تحقیقات ،مشخص شد موش ها پس از 10روز عفونت
قارچی را از بین می برند اما آثار التهابی و اختالل حافظه حداقل تا 21
روز بعد باقی می ماند.
گفتنی است گزارش کامل این تحقیقات در

نشریه  Nature Communicationsمنتشر شده است.

ساخت اسید ریبونوکلئیک قابل استنشاق برای درمان بیماری
محققان دانشگاه ام آی تی ،نوعی آر ان ای (اسید ریبونوکلئیک) پیام
رسان قابل استنشاق ساختند که قادر است مستقیما از طریق مجاری
تنفسی وارد ریه ها شده و بیماری هایی مانند فیبروزسیستیک را درمان
کند.
به گزارش روز دوشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری مدیکال

ساینس ،آر ان ای پیام رسان ) (mRNAکه قابلیت تحریک سلول ها
را برای تولید پروتئین های درمانی دارد ،نویدبخش توسعه روش
های درمانی جدید برای انواع مختلفی از بیماری ها است .اما تاکنون
بزرگترین چالش پیش روی محققان در رابطه با استفاده از این روش،

شناسایی یک راهکار موثر و امن برای رساندن مولکول های mRNA
به سلول های موردنظر بوده است.

مولکول های  mRNAدربرگیرنده دستوالعمل های ژنتیکی است که
سلول ها را برای تولید پروتئین های درمانی تحریک کرده و در واقع
آن ها را به کارخانه های داروسازی تبدیل می کند .این مولکول ها به
سادگی در بدن تجزیه می شود و به همین علت برای بقای خود نیازمند
یک حامل و محافظ هستند.
اکنون محققان ام آی تی با آزمایش روی موش ها نشان دادند که با
استفاده از آر ان ای پیام رسان قابل استنشاق ،می توان سلول های ریه را
برای تولید پروتئین های موردنظر تحریک کرد.
محققان برای انجام این آزمایش ،ذرات کروی شکلی را به قطر 150
نانومتر ساختند که متشکل از نوعی پلیمر چندشاخه زیست تخریب

پذیر موسوم به آمینواستر بتا و مولکول های  mRNAبرنامه ریزی شده
برای تحریک پروتئین لوسیفراز هستند .این ذرات با بخارادغام شده و
از طریق تنفس وارد ریه موش ها شدند .پس از  24ساعت مشخص
شد سلول های ریه موش ها شروع به تولید پروتئین لوسیفراز کردند.
دی 97
شماره 156

21

محققان امیدوارند با درک بهتر مکانیزم پشت پرده تغییر هویت سلول
ها ،روش های جدیدی را برای کنترل این فرایند و تبدیل تعداد بیشتری
از سلول های پانکراس به سلول های تولید کننده انسولین توسعه دهند.
به گفته محققان ،این قابلیت تغییر عملکرد سلول ها عالوه بر درمان
دیابت ،امکان توسعه روش های درمانی جدید برای سایر بیماری های
ناشی از مرگ سلول ها ،از جمله آلزایمر و آسیب های سلولی ناشی از

فیبروز سیستیک شایع ترین بیماری تنفسی ارثی است .در این عارضه
خلط چسبناک ریه ها و دستگاه گوارش را مسدود می کند .این بیماری
یک اختالل ژنتیکی محسوب می شود که در هر  2تا  3هزار تولد،
یک نوزاد را مبتال می کند .در این اختالل عالوه بر ترشحات ریه و
دستگاه گوارشی ،ترشحات لوزالعمده ،کبد و دستگاه تناسلی نیز غلیظ و
چسبناک می شود؛ این در حالی است که در افراد طبیعی ،این ترشحات
اغلب رقیق و غیرچسبناک است .همچنین میزان نمک موجود در
ترشحات غدد عرق نیز افزایش می یابد و در واقع ،نمک موردنیاز بدن
از طریق عرق دفع می شود .حدود 30هزارنفر در آمریکا و 70هزار نفر
در سراسر جهان به این عارضه مبتال هستند .گزارش کامل این تحقیقات
در نشریه  Advanced Materialsمنتشر شده است.

با تغییر هویت سلول ها ،به سراغ درمان دیابت می رویم
محققان دانشگاه برگن نروژ دریافتند سلول های تولیدکننده
«گلوکوگان» در پانکراس قادرند با تغییر هویت خود وظیفه سلول های
تولید کننده انسولین آسیب دیده یا تخریب شده را بر عهده بگیرند.
گلوکوگان هورمونی است که عملکردی برعکس انسولین دارد
و در زمان افت غلظت گلوکز خون ترشح شده و موجب افزایش
قند خون می شود.
در این تحقیقات مشخص شد فقط حدود 2درصد از سلول های
موجود در پانکراس قادر به تغییر هویت خود هستند .اما به اعتقاد
محققان ،همین میزان نیز راهگشای روش های درمانی جدید برای
دیابت است.
این اولین بار است که محققان توانستند مکانیزم پشت پرده فرآیند
هویت سلول ها را توصیف کنند .در این تحقیقات مشخص شد این
فرآیند منفعل نیست و حاصل سیگنال های دریافتی از سلول های
مجاور است .محققان نیز با استفاده از دارویی که فرآیند سیگنال دهی
بین سلولی را تحت تاثیر قرار می دهد ،توانستند تعداد سلول های
تولیدکننده انسولین را تا 5درصد افزایش دهند .این نتایج با انجام آزمایش
روی جانوران به دست آمده است.
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حمله قلبی را نیز فراهم می کند .گزارش کامل این تحقیقات در نشریه
 Nature Cell Biologyمنتشر شده است.

طراحی حسگر تشخیص عفونت ادراری توسط پژوهشگران
شیرازی
محققان دانشگاه شیراز ،با استفاده از فناوری نانو موفق به
طراحی و تولید حسگر تشخیص عفونت ادراری شدند.
روابط عمومی دانشگاه شیراز به نقل از سرپرست تیم تحقیق طرح
یاد شده ،اظهار داشت :در طراحی این حسگر از  16نانو ذره طال و
نقره استفاده شده است و برهمکنش بخارات حاصل از باکتریهای
موجود در نمونه ادرار با نانو ذرات باعث ایجاد تغییر رنگ در
حسگر میشود به گونهای که نانو ذرات طال ،از قرمز به بنفش و نانو
ذرات نقره از زرد به قهوهای تغییر رنگ میدهد.
بهرام همتی نژاد اضافه کرد :از آنجا که بخارات هر باکتری با
باکتری دیگر متفاوت است ،تغییر رنگ نانو ذرات ،نوع باکتری و
شدت تغییر رنگ و غلظت عفونت را مشخص میکند.
این استاد شیمی دانشگاه شیراز ادامه داد :در حال حاضر روش
متداول برای تشخیص عفونت ادراری ،کشت نمونه ادرار است
که نتیجه آن پس از  48ساعت مشخص میشود اما به کمک این
حسگر این مدت زمان به نیم ساعت کاهش مییابد.
طراح این حسگر نیز ،با بیان اینکه این وسیله در ابعاد  2در
2سانتی متر طراحی شده است ،گفت :این حسگر بر روی در ظرف
نمونه ادرار بیمار چسبانده می شود و پس از آن ،ظرف حاوی نمونه

ادرار و حسگر به مدت  30دقیقه در دمای حدود 35درجه سانتی گراد
نگهداری میشود.
محمدمهدی بردبار افزود :پس از گذشت این مدت زمان ،نمونه را
از دستگاه خارج کرده و نتایج تغییر رنگ نانو ذرات بررسی میشود.
وی با بیان اینکه این حسگر در مرحله آزمایشگاهی ساخته شده و
برای تولید انبوه آن نیاز به مشارکت سرمایه گذاران است ،اظهار داشت:
این حسگر افزون بر آزمایشگاهها و بیمارستانها میتواند در مطب
پزشکان و منازل نیز مورد استفاده قرار گیرد.
دانشگاه ارومیه با داشتن  11دانشکده و مرکز آموزش عالی،
پنج پژوهشکده و مرکز مطالعاتی ،تحقیقاتی و خدماتی ،پردیس
دانشگاهی ،مرکز آموزش زبان ،مرکز نیمه حضوری ،مرکز رشد،
موزه تاریخ طبیعی و با بیش از  17هزار نفر دانشجو/روزانه ،شبانه
و نیمه حضوری 532 ،نفر هیات علمی و بورسیه و  637نفر
کادراداری به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی خود ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش ،حسگررنگی تشخیص عفونت ادراری
برپایه نانو ذرات ،گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت مالکیت صنعتی را نیز
دریافت کرده است.
دو آنزیم واکنش زنجیره ای
در آزمایشگاه دانشگاه ارومیه تولید شد
رییس پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه گفت :تولید

آزمایشگاهی 2آنزیم پرمصرف در واکنش های زنجیره ای پلیمراز ()PCR
با نام های « »Pfuو « »Taq DNA polymeraseدر این پژوهشکده با
موفقیت انجام شد.

نوروز دلیر دراین خصوص افزود :آنزیم اول با نام « »Pfuدر واکنش

زنجیرهای پلیمراز « »PCRتشخیصی و تحقیقاتی /انگشتنگاری
دیانای /استفاده می شود.

وی ادامه داد :آنزیم دوم با نام « »Taq DNA polymeraseنیز در

واکنش زنجیرهای پلیمراز « »PCRکه نیاز به دقت باال از جمله تعیین
توالی « »DNAو کلون سازی ژن دارد ،مورد استفاده قرار می گیرد.
رییس پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه ادامه داد :این آنزیم
ها با صرف هزینه های ارزی باال از خارج وارد می شود و با تولید انبوه
و صنعتی آن ،کشور از واردات آن بی نیاز می شود.
ح تولید محور
دلیرژ بیان کرد :این آنزیم ها با اجرای طر 
دکتر مهدی ایمانی ،استاد بیوشیمی دانشکده دامپزشکی و با همکاری «رویا
سرخوش» دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی به دست آمده است.

فیلمبرداری از فرآیند انتقال افقی ژن
برای اولین بار در جهان
محققان دانشگاه ایندیانا بلومینگتون آمریکا برای اولین بار
توانستند از یکی از مکانیزم های مورد استفاده باکتری ها ،برای
تکامل سریع تر فیلمبرداری کنند.
به گزارشی از پایگاه خبری ساینس دیلی ،در این فیلم باکتری
ویبریو کلرا که پاتوژن عامل بیماری وبا است ،با استفاده از یک
زائده رشته مانند موسوم به مویک ،بخشی از دی ان ای یک
باکتری دیگر را خارج کرده و به درون خود می کشد .بدین ترتیب
باکتری مواد ژنتیکی یک میکروارگانیسم دیگر را به دی ان ای
خود وارد می کند تا از قابلیت های تکامل یافته آن استفاده کند.
این فرآیند باعنوان انتقال افقی ژن شناخته می شود و یکی از
مهم ترین عوامل مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها است .وجود
این فرآیند از چندین دهه قبل به صورت فرضیه مطرح شده بود؛
اما از آنجا که ساختارهای درگیر در فرایند انتقال افقی ژن بسیار
کوچک هستند ،تاکنون هرگز وقوع آن مشاهده نشده بود.
حتی اکنون نیز به دلیل ابعاد بسیار کوچک ساختارهای دخیل
در این فرآیند ،انتقال دی ان ای با استفاده از مویک هنوز به طور
کامل مشخص نشده است .یک مویک  10هزار بار نازک تر از تار
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موی انسان است و این امر مشاهده آن را بسیار دشوار می کند.
محققان برای مشاهده و ضبط فیلم این فرآیند از یک تکنیک
جدید برای رنگ آمیزی مویک و دی ان ای با استفاده از فلوروسنت
بهره گرفتند.
درک فرایند انتقال افقی ژن از آن جهت دارای اهمیت است
که با درک صحیح به اشتراک گذاری دی ان در میکروارگانیسم ها
می توان مانع وقوع این فرآیند و آثار خطرناک آن شد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Microbiology

منتشر شده است.

ارزیابی احتمال متاستاز سرطان پروستات
محققان کالج دارویی آلبرت اینشتین نیویورک ،آزمایش جدیدی را
برای ارزیابی ریسک متاستاز در سرطان پروستات طراحی کردند که با
استفاده از یک نمونه کوچک بافت ،امکان ارزیابی ریسک را با سرعت
باالتر و هزینه کمتر از سایر روش های موجود در اختیار می گذارد.
به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال ساینس ،در این آزمایش جدید،
تنوع تعداد تکرار که در واقع تغییرات درون ژنوم عامل پخش شدن
تومورهای سرطانی هستند ،شناسایی می شود .با ارزیابی تنوع تعداد
تکرار در نمونه خون یا بافت پروستات ،متخصصان می توانند درک
درستی از میزان تولید مثل سلول های سرطانی به دست آورند.
به گفته محققان ،این شیوه جدید آزمایش

که Next-Generation Copy Number Alterationیا NG-CNA

نام دارد ،امکان تجزیه وتحلیل  902سایت ژنومی را در  194ناحیه از
ژنوم ،با سرعت باالتر و هزینه کمتر از روش های متداول فراهم می کند.
همچنین بازخوانی نتایج حاصل از این آزمایش ساده تر از روش های
فرم اشتراک ماهنامه

پیشین است و امکان پردازش همزمان اطالعات مربوط به هزاران
نمونه بافت را به طور همزمان فراهم می کند .نتایج این ازمایش
حداکثر ظرف 36ساعت آماده بهره برداری پزشکان می شود.
مردان از پنجاه سالگی به باال ،بیشتر در معرض سرطان پروستات
قرار دارند .داشتن پدر ،برادر یا پسر مبتال به سرطان پروستات،
احتمال ابتال به بیماری را افزایش می دهد.

به گزارش انجمن سرطان آمریکا ( )ACSسرطان پروستات
دومین سرطان شایع در میان مردان است و از میان هر هفت مرد
آمریکایی ،یک نفر به این عارضه مبتال می شود .در انگلیس نیز
سالیانه حدود  41هزار نفر به این بیماری مبتال می شوند.
گرچه میانگین سنی ابتال بیش از  60سال است؛ ولی بروز آن در سنین
قبل از  40سالگی نیز دیده شده است؛ بنابراین پزشکان معتقدند که مردان
باالی  40سال باید سالی دوبار تحت غربالگری سرطان قرار گیرند.
گفتنی است نژاد ،محیط زندگی ،عوامل ژنتیکی و شیوه زندگی
مهمترین علل بروز این بیماری هستند.
در
تحقیقات
این
کامل
گزارش
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