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دستگاه استريولوژى ساخت ايران، 
سرعت شمارش سلول ها را

 10 برابر كرد

ــتريولوژى  ــودكار اس ــتگاه تمام خ دس
ــه تحقيقات  ــجويان كميت ــت دانش ــه هم ب
ــگاه علوم پزشكى شيراز  ــجويى دانش دانش
براى نخستين بار در كشور با نوآورى هاى 
ــده و در مركز تحقيقات  ويژه اى ساخته ش
ــتفاده و تاييد قرار  ــورد اس ــتريولوژى م اس

گرفته است.
ــتريولوژى  ــتگاه اس ــن اين دس همچني
ساخت پژوهشگران كشور با بهره مندى از 
شناسايى  توانايى  مصنوعى،  فناورى هوش 
ــمارش اجزاى بافت هاى مختلف را به  و ش
ــان  ــودكار و بدون دخالت انس صورت خ

دارد.
ــت مخترع اين دستگاه سهيل  گفتنى اس
اشكانى اصفهانى از دانشجويان ورودى 86 
رشته پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شيراز 
ــت كه  ــت و اين نكته داراى اهميت اس اس
ــتگاه استفاده  ــور از اين دس تاكنون در كش

نمى شده است.
ــط تكنسين  ــلول ها توس پيش از اين س
مربوطه به صورت چشمى شمرده مى شدند 
ــان زيادى هم  ــته و زم كه دقت كافى نداش
ــتفاده از اين دستگاه  ــد، اما اس صرف مى ش

زمان و دقت را بهبود مى بخشد.
ــتگاه  ــتفاده از دس ــا توجه به اينكه اس ب
تمام خودكار استريولوژى سرعت شمارش 
ــمارش  ــر مى كند، ش ــلول ها را 10 براب س

ــه  ــى از جمل ــوارد مختلف ــلول ها در م س
ــتخوان  آزمايش هاى روتين خون و مغز اس

براى تشخيص بيمارى ها مورد نياز است.
ــام بافت ها قابل  ــتگاه براى تم اين دس
ــت و به صورت تخصصى كار  استفاده اس
ــتفاده  ــرا از هوش مصنوعى اس مى كند، زي
مى كند و مى توان به آن آموزش داد كه چه 
ــلول هايى را در بافت هاى مختلف  ــوع س ن

شناسايى و شمارش كند.
ــتگاه ارائه جواب  با استفاده از اين دس
ــاى مختلف در زمان كوتاه تر و با  آزمايش ه
دقت بيشترى امكان پذير مى شود كه زمينه 
ــريع تر را  ــه درمان س ــخيص و در نتيج تش

فراهم مى كند.
ــابه  ــبت به مش ــتگاه نس قيمت اين دس
ــت، در  ــدود يك پنجم اس ــى آن ح خارج
حالى كه از امكانات و فناورى هاى بيشترى 

نيز برخوردار است.
ــد تجهيزات  ــال حاضر مركز رش در ح
ــكى شيراز و  ــگاه علوم پزش پزشكى دانش
ــك اقدام به  ــان صدرا ت ــركت دانش بني ش

تجارى سازى اختراع مزبور كرده اند.

دستگاه جديد پزشكى براى 
جلوگيرى از سرايت

HIV به زنان 
ن  ا ــگر هش و پژ
دانشگاه نورث وسترن 
درون  ــه  حلق ــك  ي
توليد  ــد  جدي واژنى 
ــه از يك  ــد ك كرده ان
ــده و  ــر ش ــى پ ــد رتروويروس داروى ض
ــد در مبارزه با HIV در زنان مورد  مى توان
ــه از كاربرى  ــتفاده قرار گيرد. اين حلق اس
ــوردار بوده و  ــان و ماندگارى باال برخ آس
ــدى را در حفظ  ــرا موفقيت 100 درص اخي

ــروس نقص ايمنى  ــتانداران اوليه از وي پس
ميمون نمايش داده است.

ــگران، پس از 10 سال  به گفته پژوهش
ــه درون  ــك حلق ــته اند ي ــا توانس كار آن ه
ــطوح  ــد كنند كه مى تواند با س واژنى تولي
پيشگيرى مداوم در طول چرخه قاعدگى از 
مواجهات متعدد با ويروس HIV در مدت 
ــان طوالنى جلوگيرى كند. پژوهش هاى  زم
ــان داده كه داروهاى ضد ويروسى  قبلى نش
مى توانند از عفونت HIV جلوگيرى كنند 
ــال دارو  ــود براى انتق ــيوه هاى موج اما ش
راضى كننده نبوده اند. داروهاى قرصى بايد 
ــده و نيازمند  ــورت روزانه مصرف ش به ص
ــت.ژل هاى واژنى  ــاى باالى دارو اس دوزه
ــايند بوده و كمتر مورد استفاده  هم ناخوش

هستند.
ــده  ــادگى اعمال ش ــه جديد به س حلق
ــى  ــود باق ــل خ ــراى 30 روز در مح و ب
ــوم به مى ماند. از آنجايى كه اين حلقه موس

ــرار  ق ــرايت  س ــل  مح در   TDF-IVR  
ــبت به قرص ها  ــرد، دوز كمترى نس مى گي
ــتگاه حاوى  ــود.اين دس در بدن وارد مى ش
ــه داروى ضد  ــوده ك ــر پودرى ب تنوفووي
ــتفاده 3/5 ميليون  ــورد اس ــروس م رترووي
بيمار مبتال به HIV در سراسر جهان است.

ــرى  ــاختار پليم ــه از س ــدرت حلق ق
ــات مى گيرد؛ االستومر  منحصربه فرد آن نش
ــده  آن در صورت وجود مايعات متورم ش
ــترى نسبت به  و تا 1000 برابر داروى بيش
فناورى حلقه هاى درون واژنى كنونى مانند 
NuvaRing كه بيشتر از سيليكون ساخته 
ــده و مقادير داروى منتشر شده از آن در  ش
ــش مى يابد انتقال مى دهند.  طول زمان كاه
ــه مجموعه مقاالت  ــش در مجل اين پژوه

آكادمى ملى علوم منتشر شده است.

تازه هاى آزمايشگاه
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پاكسازى خون از ويروس «هرپس» 
براى نخستين بار 

براى  ــج  كمبري ــگاه  دانش ــمندان  دانش
ــته اند ويروس رايجى را كه  اولين بار توانس
ــول عمر را كاهش داده و منجر  مى تواند ط
ــود از خون انسان حذف كنند.  به كورى ش
ــى ويروس  ــيتومگالوو ويروس كه نوع س
ــدن حدود 70 درصد از  هرپس بوده، در ب
ــته و با وجود اينكه باعث  افراد وجود داش
ــال از  ــود اما 3 تا 7 س ايجاد بيمارى نمى ش
ــت كه  طول عمر را مى كاهد. اين در حاليس
در افراد داراى سيستم ايمنى ضعيف تر اين 
ويروس مى تواند باعث بيمارى هاى جدى 
ــود.اين مشكل مخصوصا  و حتى كورى ش
ــت كه تنها اهداكننده مغز  ــتر اس زمانى بيش
ــال بوده و  ــروس مبت ــه اين وي ــتخوان ب اس

گيرنده سالم باشد.
ــيتومگالوو ويروس در زمان خفتگى  س
ــمار را ابراز مى كند  تنها چند ژن انگشت ش
كه يكى از آن ها UL138 است. دانشمندان 
ــى تاثيرات اين بيمارى بر روى  براى بررس
سلول ها، سلول هاى سالم انسان را در كنار 
ــلول هايى قرار دادند كه ژن UL138 را  س
در حضور اسيدهاى آمينه نشاندار كه توليد 
كننده پروتئين هستند، ابراز مى كردند.آن ها 
سپس از طيف سنجى جرمى براى شناسايى 
چگونگى تغيير ابراز پروتئين هاى سلول ها 
توسط اين ژن استفاده كردند. آن ها دريافتند 
ــد پروتئينى  ــيتومگالوو ويروس تولي كه س
ــيميايى  ــوم به MRP1 را كه مواد ش موس
سمى مانند داروى سرطانى وين كريستين را 
ــلول ها بيرون مى راند، تعديل مى كند.  از س
اگر سلول هاى عفونى ديگر نتوانند اين ماده 
شيميايى را تخليه كنند، شايد اين امر باعث 
ــلول هاى سالم  از بين رفتن آن ها و حفظ س

از سم شود.
ــگران براى آزمايش اين نظريه،  پژوهش

ــب مبتال به اين ويروس نمونه  از 15 داوطل
خون گرفته، آن ها را با داروى ضد سرطان 
وين كريستين درمان كرده و مجددا ويروس 
ــه ديگر ويروس  ــد. در نتيج را فعال كردن
ديده نشده يا كاهش يافت.اين در حاليست 
ــمندان با توجه به عوارض  كه به گفته دانش
ــديد داروى وين كريستين احتماال  جانبى ش
نمى توان آن را براى پاكسازى سيتومگالوو 
ــالم يا بيماران پيوندى  ويروس در افراد س
مورد استفاده قرار داد اما مى توان از آن براى 
درمان خون يا سلول هاى بنيادى اهدايى از 
ــتفاده كرد.  ــتخوان پيش از پيوند اس مغز اس
اين پژوهش در نشست سازوكارهاى پيرى 
ــده در كمبريج ارائه شده  جزئى مهندسى ش

است.

جى ميت، وسيله اى براى
 اندازه گيرى قند خون

شركت تجهيزات 
فيلوسيس  ــكي  پزش
  (P h i l o s y s )
تاييديه اتحاديه اروپا 
ــه نوعي  ــراي Gmate® SMART ك را ب
ــتم پايش گلوكز خون است  به دست  سيس
ــس آن را در  ــن پ ــد از اي آورده و مي توان
ــاند. از نظر اين  اين اتحاديه به فروش برس
اتحاديه، اين دستگاه نمايه هاي الزم را براي 
ايمني، بهداشت و حفاظت از محيط زيست 

داراست.
ــتم  Gmate® SMART  اولين سيس
ــت كه  پايش گلوكز خون در نوع خود اس
با وسايل آيفون، آي پد و آيپاد كار مي كند. 
بيش از يك سال است كه امور فروش اين 
سيستم در اتحاديه اروپا در جريان است و 
ــتند از اواخر  بيماران مبتال به ديابت توانس
ــتفاده كنند.مدير امور  سال 2012 از آن اس

نظارتي اين شركت معتقد است با راه اندازي 
ــل  ــا، راه ح Gmate® SMART در اروپ
ــود  كاملي براي بيماران ديابتي يافت مي ش
ــريع و فعال سطح گلوكز خون  تا بتوانند س
خود را با تكنولوژي هاي جديد پايش كنند. 
همان طور كه استفاده از تلفن هاي هوشمند 
ــت، تقاضا براي  در اروپا رو به افزايش اس
ــازگار با اين تلفن ها نيز  تكنولوژي هاي س
ــال حاضر اين  ــت. درح ــي گرفته اس فزون
ــن  نوآورانه تري و  ــن  كوچك تري ــتم  سيس

گلوكومتر در جهان است.

تشخيص پاركينسون در مراحل اوليه 
با آزمايش خون

ن  ا ــگر هش و پژ
به  موفق  ــى  آمريكاي
ميان  ــد  پيون ــن  يافت
ــرات اپى ژنتيك  تغيي
و بيمارى پاركينسون، 

با يك آزمايش خون ساده شدند.
ــت  حقيق در  ــك  ژنتي ــى  اپ ــرات  تغيي
اصالحات مولكولى هستند كه باعث تغيير 
 DNA در رفتار ژن ها بدون تغيير در توالى
ــوند. اين تغييرات اپى ژنتيك يكى از  مى ش
ــتى اوليه براى تشخيص  ــانگرهاى زيس نش
ــوند.  ــوب مى ش ــون محس بيمارى پاركينس
پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا، سن ديه گو 
در تحقيقات خود موفق به شناسايى الگوى 
ــرات اپى ژنتيك - در اين  متمايزى از تغيي
ــيون DNA - در برخى از  ــورد متيالس م
ژن هاى خاص مرتبط با بيمارى پاركينسون 

شده اند.
ــى در نمونه خون  اين تغييرات به راحت
ــادر به تكرار  ــت و ق ــار قابل آناليز اس بيم
ــلول هاى بافت مغز   وضعيت اپى ژنتيك س
ــخيص بيمارى در مراحل  ــت كه به تش اس

اوليه منجر مى شود.


