
مرداد1401 28
 شماره 199

داروی  که شرکت سازنده  ادامه داد: داروی دیگری  وی 
به صورت  که  است  "ُازوِپد"  داروی  کرده  تولید  فونجیزون 
و  است  شده  تولید  زنده  شپش  بردن  بین  از  برای  اسپری 
در  را  تخم  داخل  جنین  و  شده  تولیده  شپش  تخم  حتی 
به  آسیب رسانی  و  رشد  اجازه  و  می برد  بین  از  ابتدا  همان 
پوست و مو را نمی دهد و این محصول هم که مجوز و پروانه 
یافت شده است از آخر مرداد با ظرفیت سه هزار  تولیدش در

واحد در ماه تولید می شود.
شهید  ی  داروساز دانشکده  دارو  کنترل  گروه  مدیر 
پد  ازو ی  گفت: دارو دیالمه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
کاربرد دارد و پس از باز  برای درمان زخم های جراحی نیز 
در  آن  کاربرد  و  می شود  استفاده  پانسمان  نخستین  کردن 
کسیژن بافتی و ممانعت  ترمیم سریع زخم با افزایش فشار ا
های  عفونت  بردن  بین  از  و  ها  میکرواورگانیسم  رشد  از 
از  بعد  های  زخم  درمان  در  و  بوده  موفقیت آمیز  زخم، 
دیابت  از  ناشی  زخم های  و  بستر  زخم  و  جراحی  اعمال 

نیز استفاده می شود و  بسیار خوب تاثیر داشته است.
کنون مشتری هایی از عراق و تاجیکستان  رجبی افزود: تا
یافت این داروها تحویل داده اند  درخواست خود را برای در
به  محصوالت  این  ماهانه  تولید  درصد   ۳۰ تا   ۲۵ بین  و 

موضوع صادرات اختصاص یافته است.
ی دارد  ی ادامه داد: این فرآورده ها تا سه سال ماندگار و
یم، ضمن این  و نگرانی بابت اقالم باقی مانده در انبار ندار
ی  ی که در جامعه هست میزان ماندگار که با توجه به نیاز

یاد نیست. در انبارها ز
نتیجه  پد  ازو و  فونجیزون  ی  دارو  ۲ کرد:  اضافه  او 

تولید یک داروی بسیار قوی ضد قارچ توسط 
پژوهشگران مشهدی

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی 
داروهای  قوی ترین  از  یکی  تولید  و  ساخت  به  موفق  مشهد 
قارچ های  مقاوم ترین  آن  از  استفاده  با  که  شد  دنیا  ضدقارچ 

پوستی ظرف ۲ تا سه روز از سطح پوست محو می شوند.
ی "فونجیزون"  دکتر امید رجبی افزود: این دارو با نام تجار
مدت  برای  که  غریق هایی  نجات  پوست  سریع  درمان  در 
یاد فضای استخرهای سر پوشیده  یادی در معرض رطوبت ز ز
یافت  را در تولید  پروانه  و  و مجوز  بوده است  قرار دارند موفق 
با  اش  رسمی  تولید  امسال  ماه  مرداد  آخر  از  و  کرده 

ظرفیت ۱۰ هزار واحد در ماه آغاز می شود.

ـ
 

آزمایشـــگاه
 تازه های 

تازه هــا
مهندس محمود اصالنی



29      مرداد 1401
 شماره 199 

ارتباط  و  ازون  زمینه  در   ۸۴ سال  از  که  است  تحقیقاتی 
این  تولید  آن  خروجی  که  شده  آغاز  بهداشت  با  آن  مستقیم 

محصوالت بوده است.

نانورباتی از جنس دی اِن اِی)DNA( ساخته شد
پژوهشگران موفق شده اند نانورباتی از دی ِان ِای بسازند تا از 

آن برای کشف فرایندهای سلولی استفاده کنند.
کوچک از دی ِان ِای و استفاده  هرچند ساخت یک ربات 
چشم  با  نامرئی  سلولی  فرایندهای  مطالعه  برای  آن  از 
غیرمسلح، به داستان های علمی تخیلی شباهت دارد، اما در 
و  سالمتی  مؤسسه  دانشمندان  تحقیقات  موضوع  واقع 
پژوهش های  مرکز ملی   ،)Inserm( اینِسرم  تحقیقات پزشکی 

علمی فرانسه ) )CNRS و دانشگاه مون ُپلیه در فرانسه است.

دقیق تر  مطالعه  امکان  باید  نوآورانه  بسیار  ربات  نانو  این 
را  میکروسکوپی  سطوح  در  اعمال شده  مکانیکی  نیروهای 
یک  یک و پاتولوژ فراهم کند که برای بسیاری از فرایندهای بیولوژ
بسیار مهم هستند. این پژوهش در مجله نیِچر کامیونیِکیِشنز 

)Nature Communications( منتشر شده است.
اعمال شده  مکانیکی  نیروهای  معرض  در  ما  سلول های 
های  پیام  ارسال  باعث  و  هستند  میکروسکوپی  مقیاس  در 
درگیر  سلولی  فرایندهای  از  ی  بسیار برای  ی  ضرور یک  بیولوژ
ی ها می شوند؛  یا در ایجاد بیمار در عملکرد طبیعی بدن ما 
مثًال حس المسه تا حدی مشروط به اعمال نیروهای مکانیکی 
بر گیرنده های سلولی خاص است )که امسال به کاشف آن، 

ی یا پزشکی اعطا شد(. جایزه نوبل فیزیولوژ
عالوه بر لمس، این گیرنده ها که به نیروهای مکانیکی حساس 
)mechanoreceptors(هستند و به عنوان گیرنده های مکانیکی

مانند  اصلی  یکی  بیولوژ فرآیندهای  سایر  می شوند،  شناخته 
انقباض عروق خونی، درک درد، تنفس یا حتی تشخیص امواج 

صوتی در گوش را تنظیم می کنند.
در  سلولی  مکانیکی  حساسیت  این  عملکرد  اختالل 
ی ها دخیل است؛ مثًال سرطان: سلول های  ی از بیمار بسیار
سرطانی در بدن مهاجرت می کنند و دائم با خواص مکانیکی 
این  به  فقط  ی  سازگار این  می شوند.  سازگار  خود  ریزمحیط 
دلیل امکان پذیر است که نیروهای خاصی توسط گیرنده های 
مکانیکی که اطالعات را به اسکلت سلولی منتقل می کنند، 

شناسایی می شوند.
مولکولی  مکانیسم های  این  از  ما  دانش   ، حاضر حال  در 
محدود  بسیار  هنوز  سلول  مکانیکی  حساسیت  در  درگیر 

است.
نیروهای  اعمال  برای  حاضر  حال  در  فناوری  چندین 
هستند؛  دسترس  در  مکانیسم ها  این  مطالعه  و  کنترل شده 
پرهزینه  بسیار  اینکه  به ویژه  دارند.  محدودیت هایی  آن ها  اما 
به  را  سلولی  گیرنده  چندین  نمی دهند  اجازه  ما  به  و  هستند 
یادی  صورت هم زمان مطالعه کنیم که اگر بخواهیم داده های ز

را جمع آوری کنیم، استفاده از آن ها بسیار زمان بر است.
ساختارهایاوریگامیدیِانِای

یگامی دی ِان ِای را  این تیم پژوهشی تصمیم گرفتند روش ار
به عنوان روش جایگزین پیشنهاد کنند. این امر امکان مونتاژ 
با  پیش تعریف شده  از  شکل  به  را  سه بعدی  نانوساختارهای 
استفاده از مولکول دی ِان ِای به عنوان ماده ساختمانی فراهم 
گذشته، این روش باعث پیشرفت های  می کند. طی ۱۰ سال 

ی نانو شده است. عمده ای در زمینه فناور
نانوربات  یک  تا  ساخت  قادر  را  پژوهشگران  روش  این 
یگامی دی ِان ِای طراحی کنند. این  متشکل از سه ساختار اور

نانوربات با اندازه یک سلول انسانی سازگار است.
گیرنده  یک  که  مولکولی  با  ربات  جفت کردن  با  تیم  این 
مکانیکی را تشخیص می دهد، کار شروع کردند. این امر باعث 
شد ربات به سمت برخی از سلول های خود هدایت شوند و به 
طور خاص نیروها را به گیرنده های مکانیکی هدفمندی که روی 

سطح سلول ها قرار دارند اعمال شوند تا آن ها را فعال کنند.
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چنین 
ابزاری برای تحقیقات پایه بسیار ارزشمند 
است؛ زیرا احتماًال می توان از آن برای درک بهتر مکانیسم های 
کشف  و  سلول  مکانیکی  حساسیت  در  درگیر  مولکولی 
گیرنده های سلولی جدید حساس به نیروهای مکانیکی استفاده 
کرد. به لطف این ربات، دانشمندان همچنین می توانند با دقت 
 ، بیشتری روی این موضوع مطالعه کنند که هنگام اعمال نیرو
 )signaling pathways(  در کدام لحظه، مسیرهای عالمت دهی
در  پاتولوژیک  و  بیولوژیک  فرایندهای  از  بسیاری  برای  کلیدی 

سطح سلول فعال می شوند.
)Science Daily( :منبع

 DNA باکیت ساخت ایران  استخراج
از بزاق میسرشد

محققان کشور موفق به استخراج دی ان ای از بزاق با کیت 
ایران ساخت شدند.

مناسب  جایگزین  یک  بزاق  از  دی ان ای  استخراج  کیت 
برای روش استخراج دی ان ای از سلول های خونی است.

با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان استخراج دی ان ای و آنالیز 
تحقیقاتی  طرح های  نظیر  مختلف  حوزه های  در  آن  ژنتیکی 
اهمیت  از  اعتماد  قابل  و  روشی مناسب  انتخاب  و پزشکی، 
ویژه ای برخوردار است. در مواردی که انجام آزمایش های ژنتیکی 
در افراد با شرایط ویژه ضرورت دارد؛ مانند افراد باالی ۶۰ سال، 
کودکان زیر سه سال و افراد با بیماری های خاص، نمونه گیری از 

خون با مشکالتی همراه بوده و گاهی غیرممکن است.
نمونه برداری از بزاق روشی ساده و قابل اعتماد برای جمع آوری 
دی ان ای برای آزمایش های ژنتیکی است. این روش یک جایگزین 
به  را  دی ان ای  روش  این  در  است.  خون  جمع آوری  برای  عالی 

لحاظ کیفی و کمی می توان مشابه خون در نظر گرفت.

با توجه به ضرورت تولید 
محصوالت آزمایشگاهی بومی و با تکیه بر دانش داخلی در 
یستاژن آفرین طراحی و ساخت کیت های  سال ۱۳۹۹، شرکت ز
استخراج دی ان ای از بزاق به روش رسوبی را آغاز کرد و پس از 
، برای ارتقای کیفیت این کیت ها در جهت  موفقیت در این امر
افزایش سرعت استخراج در سال ۱۴۰۰، تحقیقات در جهت 
تولید کیت های بر پایه فناوری سلیکا آغاز کرد و با موفقیت به 
انجام رسید؛ بنابراین کیت های استخراج دی ان ای بر پایه دو 
روش رسوبی و ستونی بر پایه فناوری سیلیکا طراحی و به بازار 

هدف عرضه شد.
نگهدارندهبزاق بافر

یاست  ر ی  فناور و  علمی  معاونت  گزارش  براساس 
ی، نمونه بزاق، شامل مجموعه ای از سلول های بوکال  جمهور
بزاق  از  بخشی  همچنین  است.  خون  سفید  گلبول های  و 
ی شده  کتری است،  بنابراین تثبیت نمونه جمع آور شامل با
کتری های طبیعی موجود در نمونه بزاق، برای  و مهار رشد با
کتریایی  افزاش سهم دی ان ای انسانی نسبت به دی ان ای با
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای حل این مساله، بافر 

نگه دارنده بزاق فرموله و ساخته شد.
ی شده  ی و تثبیت نمونه جمع آور ، امکان نگهدار این بافر
در دمای محیط به مدت حداقل ۶ ماه و در دمای منفی ۲۰ 
یا منفی ۸۰ درجه سانتی گراد بیش از یک سال فراهم می کند. 

این بخش از کیت به طور مجزا قابل فروش است.
بزاق ویژگیهایکیتاستخراجدیانایاز

کیت امکان استخراج دی ان ای ژنومی از حداقل یک  این 
میلی لیتر نمونه بزاق را فراهم می کند. با استفاده از این کیت 
می توان دی ان ای ژنومی را در کوتاه ترین زمان و با کیفیت باال 

و با روشی آسان از نمونه های بزاق استخراج کرد.
یستاژن  ز بزاق  نگه دارنده  بافر  از  نمونه گیری  فرآیند  در  گر  ا
اعظم  بخش  که  بود  مطمئن  می توان  شود،  استفاده  آفرین 
بسیار  کتریایی  با محتوای  با  انسانی  منشأ  بزاق  دی ان ای 
بزاق،  از  دی ان ای  استخراج  روش  در  به طورکلی  دارد.  پایین 

دی ان ای استخراجی از خلوص باالیی برخوردار است.
وزن  با  دی ان ای  کیت،  این  با  شده  استخراج  دی ان ای 
و  کنش ها  وا از  ی  بسیار در  می تواند  و  باالست  مولکولی 
، تعیین  آنالیزهای مولکولی پایین دست از جمله پی سی آر

توالی دی ان ای و تعیین ژنوتایپ نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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نمونه های  ی  آماده ساز برای  کیت ها  این  حاضر  حال  در 
گسترده توسط شرکت مای اسمارت ژن  دی ان ای به صورت 

برای انجام توالی یابی استفاده می شود.

جلوگیری از ابتال به دیابت بارداری با راهکاری جدید
 D یتامین نتایج یک پژوهش نشان می دهد مصرف مکمل و
کاهش  ی را  ی ممکن است بروز دیابت باردار در اوایل باردار
 ،Dیتامین و کمبود  باالی  شیوع  به  توجه  با  بنابراین  دهد، 
مکمل  تجویز  و  ی  باردار از  قبل  آن  سرمی  سطح  اندازه گیری 
یتامین D درصورت کمبود، می تواند یک روش مناسب برای  و

ی در ایران باشد. پیشگیری از دیابت باردار
تغییرات در سیستم سوخت و ساز بدن بانوان و نیز ترشحات 
یک و طبیعی نوساناتی را در  هورمونی جفت بصورت فیزیولوژ
به  این تغییرات  اوقات  گاهی  ایجاد می کند.  باردار  بدن مادر 
یاد می شود که ممکن است حالت بیمارگونه پیدا کرده  حدی ز

و سالمت مادر و جنین را با مخاطره مواجه کند. 
که  است  خون  قند  رفتن  باال  شایع،  نوسانات  این  از  یکی 
درصورت  ی  باردار دیابت  می شود.  ی  باردار دیابت  به  منجر 
باالرفتن  نظیر  ی  مادر عوارض  بر  عالوه  می تواند  کنترل  عدم 
ی و زایمان  فشارخون، مسمومیت حاملگی، عفونت های ادرار
درشتی  مانند  جنین  در  نامطلوبی  عوارض  موجب  زودرس، 
کروزومی( و زایمان سخت متعاقب آن  بیش از حد جنین )ما
و همچنین افت قند خون و یا کلسیم نوزاد به عالوه خطر بروز 

دیابت در سنین باال شود.
قند خون، خصوصا طی هفته های  بررسی  به همین دلیل 
ی یکی از اصول اساسی مراقبت از خانم های  ۲۴ تا ۲۸ باردار

باردار محسوب می شود.
سابقه  که  کسانی  مثال  گروه ها  و  افراد  برخی  اینکه  از  فارغ 
اختالل قند خون و یا سابقه خانوادگی دیابت داشته اند، افراد 
و  جنین  سقط  و  مرده زایی  سابقه  چاقی،  و  وزن  اضافه  دارای 
مصرف کنندگان برخی از داروها، احتمال بیشتری برای ابتالء 
نوع  آیا  که  اینجاست  پرسش  ولی  دارند،  را  بارداری  دیابت  به 
تغذیه نیز در پیدایش و یا پیشگیری از این مشکل نقشی دارد.

مطالعات انجام شده در کشورهای غربی مؤید پاسخ مثبت 
به این پرسش است، اما با توجه به تفاوت رفتارهای غذایی در 

فرهنگ های مختلف، در جامعه ما اوضاع چگونه است.
برای دستیابی به پاسخ دکتر نازنین مصلحی، عضو هیات 

علمی مرکز تحقیقات تغذیه پژوهشکده علوم غدد درون ریز 
یک  طی  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  متابولیسم  و 
مرور ساختارمند به بررسی مطالعات انجام شده بومی در این 

زمینه پرداخت. 

گفت:  شده  انجام  مطالعه  نتایج  مورد  در  پژوهشگر  این 
یک  مصرف  به  توصیه  برای  کافی  اطالعات  حاضر  حال  در 
ی، در  باردار از دیابت  برای پیشگیری  الگوی غذایی خاص 
یم غذایی  ی از یک رژ زنان ایرانی وجود ندارد. با این وجود پیرو
و  حبوبات  کامل،  غالت  سبزی ها،  میوه ها،  از  سرشار  سالم 
ی  فرآور قرمز  گوشت  مصرف  کاهش  نیز  و  کم چرب  لبنیات 
و  شکر  با  شده  شیرین  نوشیدنی های  فودها،  فست  شده، 
ی با  ی و در طول دوران باردار غذاهای پرچرب قبل از باردار

ی توصیه می شود. هدف کاهش خطر بروز دیابت باردار
یافته  آیا  تغذیه،  الگوی  از  غیر  به  اینکه  به  پاسخ  در  ی  و
ی  دیگری در این مطالعه ، مؤثر بر پیشگیری از دیابت باردار
پیدا شده یا نه، افزود: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف 
ی ممکن است بروز دیابت  یتامین D در اوایل باردار مکمل و
ی را کاهش دهد، بنابراین با توجه به شیوع باالی کمبود  باردار
و  ی  باردار از  قبل  آن  سرمی  سطح  اندازه گیری   ،D یتامین  و
یتامین D درصورت کمبود، می تواند یک روش  تجویز مکمل و

ی در ایران باشد. مناسب برای پیشگیری از دیابت باردار
که  آنجایی  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  مصلحی  دکتر 
کودک را به خطر می اندازد،  ی، سالمت مادر و  دیابت باردار
ی در زنان  شناسایی عوامل تغذیه ای مؤثر بر بروز دیابت باردار
که نیازمند مطالعات بیشتری  ی به نظر می رسد  ایرانی ضرور
می توان  که  است  عوامل  این  شناسایی  از  پس  تنها  است. 
ی  کنترل بهتر دیابت باردار مداخالت مؤثر برای پیشگیری و 

را پیشنهاد کرد.
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بر خالف اندازه جسمانی بزرگ فیل ها و عمر مورد انتظار 
مشابه انسان ها، اما مرگ و میر ناشی از سرطان در فیل ها 
این  که  حالی  در  است  شده  برآورد  درصد  پنج  از  کمتر 

میزان در انسان ها تا حد ۲۵ درصد است.
را  سرطان  برابر  در  فیل ها  باالی  مقاومت  دانشمندان 
در  ژنوم« -  »نگاهبان   - P53 ژن  از  آنها  کپی   ۲۰ با  مرتبط 

مقایسه با ژن یگانه P53  در سایر پستانداران می دانند.
دانشگاه  ی  بیولوژ بخش  از  وولرا«  »فریتس  پروفسور 
کاران این تحقیق می گوید: این  کسفورد و از دست اندر  آ
عالوه  فیل ها  که  می کند  ثابت  جالب  و  پیچیده  تحقیق 
و  دارند  هم  دیگری  جالب   جنبه های  جسمانی  براندازه 
را  فرد  به  منحصر  حیوانات  این  ما  که  است  مهم  بسیار 

به طور دقیق مورد مطالعه قرار دهیم.
از  ناشی  آنها  ی  فیزیولوژ و  ژنتیک  کرد:  خاطرنشان  ی  و
یم غذایی و رفتار امروز  ی، رژ کولوژ یخچه تکاملی و نیز ا تار

آنها است.
پی-p53( ۵۳( نقشی کلیدی در مکانیسم های تنظیم 
را  سلول ها  نشده  کنترل   رشد  و  دارد  دی ان ای  ترمیم  و 

سرکوب می کند.
 ۴۰ داشتن  با  که  برسد  نظر  به  است  ممکن  فیل ها 
ژنتیکی  موهبت  یک  از  پی-۵۳  ژن   ۲۰ از   )alleles( دگره 
که این دگره ها بطور  برخوردار هستند اما مساله اینجاست 
گستره وسیع تری  ی تفاوت اندکی دارند و به فیل  ساختار
در  این  می دهند.  را  سرطان  ضد  مولکولی  کنش های  وا از 

حالی است که انسان تنها دو دگره از یک ژن واحد دارد.
و  بیوشیمیایی  تحلیل  از  استفاده  با  پژوهشگران 
واکنش های  در  کلیدی  تفاوت های  رایانه ای  شبیه سازی 
مولکولی انواع مختلف پروتئین پی-۵۳ پیدا کردند. پروفسور 
این  گفت:  یس  پار  INSERM موسسه  از  فاریوس«  »روبین 
چگونگی  از  ما  شناخت  دربیاره  هیجان انگیز  تحول  یک 

کمک پی-۵۳ به جلوگیری از ایجاد سرطان است.
پی-۵۳  مولکول های  درباره  بیشتر  گاهی  آ و  شناخت 
چشم انداز جالب و مهمی برای تحقیقات بیشتر در زمینه 

درمان های دارویی در انسان های می گشاید.
ی مولکولی »منبع: نشریه »بیولوژ

 دی ان ای فیل ها نگرش تازه ای برای 
پژوهش سرطان ارائه می کند

جمله  از  پژوهشی  موسسه  هفت  از  دانشمندانی 
نوآورانه  ی  فناور از  ادینبورگ،  و  کسفورد  آ دانشگاه های 
کنش های  وا درباره  تحقیق  برای  بیوانفورماتیک  ی  مدل ساز
سرطان  برابر  در  محافظت  برای  که   p53 پروتئین  مولکولی 

شناخته شده است، استفاده کرده اند.

مولکولی« منتشر شده  ی  »بیولوژ نشریه  در  که  این تحقیق 
کنش های مولکولی فراهم  است، نگرش های تازه ای درباره وا
برابر  کاهش آسیب پذیری انسان در  که می توانند به  می سازد 

سرطان کمک کند.
تازه  سلول های  و  می شوند  تکثیر  معمول  به طور  سلول ها 
جدیدی  سلول  هر  و  می گیرند  را  قدیمی  سلول های  جای 
کپی های تازه ای از دی ان ای هستند. این سلول های  ی  حاو
تازه باید دقیقا مشابه سلول های قدیمی تر باشند اما چنانچه 
اشتباه  دچار  دی ان ای  از  ی  رونوشت بردار در  پروتئین ها 
ی از اشتباهات  ی خواهد داد. بسیار بشوند، جهش هایی رو
جهش ها  تعداد  اما  می شود  اصالح  سلول  توسط  ی  فور بطور 
کیفیت اصالحات تحت تاثیر عواملی مانند ژنتیک و نیز  و 

شرایط خارجی/زندگی قرار دارد.
باال  و  زندگی  نامناسب  شرایط  استرس،  سمی،  ترکیبات 
خطر  دهد.  افزایش  را  جهش ها  میزان  می توانند  سن  رفتن 
ایجاد تومورها در نتیجه تجمع این جهش های ژنی با باال رفتن 
که  سن بیشتر می شود اما بر خالف انسان ها، به نظر می رسد 

فیل ها در برابر این فرایند مقاومت می کنند.


