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اخبار مبانی علمی 

 ازعجایب دنیای کوانتوم: نانوذرات از دور همدیگر  را حس می کنند!
گروهی از محققان سوئیسی نشان داده اند 
که می توان نانوذرات را به نحوی ســاخت 
که حتی در فواصل دورتــر نیز یکدیگر را 
حس کننــد. با افــزودن برهمکنش های 
راه دور، فیزیکدانان توانســتند انتقال فاز 
جدیدی را مشاهده کنند که نتیجه نبرد 
ســه جانبه انرژی بود.  زمانــی که آب به 
آرامی حــرارت داده می شــود، دوئلی از 
انرژی هــا درون مایع اتفــاق می افتد. در 
یک طرف انــرژی برهمکنش وجود دارد 
که می خواهد به دلیل جاذبــه دوطرفه، 
مولکول های آب را کنــار هم نگهدارد. در 
سوی دیگر انرژی جنبشی ناشی از افزایش 
دماســت که در تالش بــرای جدا کردن 
مولکول ها از یکدیگر است. قبل از رسیدن 
به نقطه جوش، انــرژی برهمکنش غالب 
اســت، اما پس از آن انرژی جنبشی غلبه 
کرده و آب شــروع به جوشیدن می کند. 
این فرایند، انتقال فاز نیز نامیده می شود. 
در این ســناریو، برهمکنش تنها شــامل 
مولکول های آبی اســت که در مجاورت 
یکدیگر قرار دارند. حال گروهی از محققان 
به رهبری پروفســور تیلمان اســلینگر و 
توبیاس دونر، یکی از دانشمندان گروه وی 

 ETH در موسســه الکترونیک کوانتومی
زوریخ نشان داده اند که می توان نانوذرات 
را به نحوی ســاخت که حتی در فواصل 
دورتر نیز یکدیگر را حس کنند. با افزودن 
برهمکنش هــای راه دور، فیزیکدان هــا 
توانســتند انتقال فاز جدیدی را مشاهده 

کنند که نتیجه نبرد سه جانبه انرژی بود.
این فیزیکدان ها آزمایشات خود را در یک 
دنیای کوانتومی مصنوعی به نام »شبیه ساز 
کوانتومی« اجرا کردنــد. آنها برای انجام 
این کار ابر کوچکــی از اتم های روبیدیوم 
را تــا دماهای کمی باالتــر از صفر مطلق 
سرد کرده و ســپس آنها را در یک شبکه 
شبه بلوری ساخته شده از تابش های لیزر 
گیر انداختند. انرژی برهمکنش از برخورد 
میان اتم هایــی که در شــبکه به عقب و 
جلو حرکت می کنند، نشــات می گیرد. 
از ســوی دیگر، انرژی جنبشــی اتم ها را 
می توان از طریق شــدت تابش های لیزر 
کنترل کرد که این امر تعیین کننده سطح 
سادگی حرکت اتم ها درون شبکه است. 
این پژوهشــگران در نهایت بــرای ایجاد 
برهمکنش میان اتم هایی که دور از هم قرار 
دارند، از یک کلک فنی استفاده کردند. آنها 

با استفاده از دو آینه با انعکاس بسیار باال 
یک تشدیدکننده ســاختند که ذرات نور 
پراکنده شده توسط یکی از ذرات را چندین 
بار از شبکه روبیدیومی عبور می داد. بدین 
ترتیب تمام ذرات شبکه دیر یا زود با این 
فوتون برخورد می کردند. بنابراین حضور 
اتم اولیه را که این فوتون را پراکنده ساخته 
است، حس می کنند. این حس کردن از راه 
دور معادل یک برهمکنش موثر در فاصله 
زیاد است. در این روش شدت برهمکنش 
اتم ها را می توان با تنظیم فرکانس تابش 

لیزر کنترل کرد. رنــت النتینگ، یکی از 
اعضای ایــن گروه تحقیقاتــی می گوید: 
» با اســتفاده از این روش حال ســه نوع 
انــرژی در حــال رقابت در این ســامانه 
داریم: انرژی جنبشی، انرژی برهمکنش 
و انــرژی برهمکنــش از راه دور. با تغییر 
انرژی جنبشی و انرژی برهمکنش راه دور 
توانســتیم تعدادی انتقال فاز کوانتومی 

جدید را مطالعه کنیم. «
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با کمک DNA، از گرمای زمین انرژی الکتریکی تولید می شود!
کلید قفل تامین انرژی پاک ممکن است 
در DNA ما باشد. براساس مطالعه  جدیدی 
که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد 
انجام گرفته بــا ترکیب DNA بــا ذرات 
میکروسکوپی امیدواری ها برای حصول به 
منبع انرژی پاک بیشتر شده است. در این 
روش با اضافه کردن DNA به نانوردیاب ها، 
توزیع دمایی هرکدام از آنها منحصرا بدست 

می آید.
انرژی گرمایــی درون زمینی )جئوترمال( 
همان گرمای زمین است که هنگامی این 
گرما استخراج شود و تبدیل به الکتریسیته 
گردد به آن تــوان درون زمینی می گویند. 
گرمای درون زمین به طور موثری می تواند 
در بین ترک ها و شکســتگی های نامنظم 
درون زمین جابه جا شــود. مهندس های 
جئوترمال می بایست با درک دقیق از علم 
زمین شناســی محل و جهت گیری این 
شکاف ها را مورد تحلیل قرار دهند. در این 
جا DNA و تکنولوژی نانوذرات به کمک علم 
جئوترمال می آید. درحال حاضر علی رغم 
پیشرفت در تصویربرداری لرزه ای و دیگر 
فناوری های ســنجش، میزان شناخت از 
مخازن شــبکه های شکستگی همچنان 
ناکافی است. نانوردیاب ها قادر به جمع اوری 
اطالعات در مورد ایــن مخزن ها) از توزیع 
دمایی آنها گرفته تا هندسه شکستگی ها(

هستند.  پژوهشگران پزشکی، داروهایی را 
آزمایش کرده اند که بوسیله نانوذرات هایی 
محصور می شوند و با گردش در بدن انسان 
در یک دمای مشخص باز یا ذوب می شوند. 
ردیاب های جئوترمال به همین روش عمل 
می کنند واین اجازه را به محققان می دهند تا 
نقشه های بهتری از منابع حرارتی زیرزمینی 
فراهم کنند. پژوهشگران برای تهیه نقشه 
حرارتــی، ردیاب هایــی را در مکان های 
مختلف و در یک منطقه نســبتا وسیع به 
میدان گرمایی درون زمین تزریق می کنند. 
اضافه کــردن DNA بــه نانوردیاب ها این 
امکان را می دهد که توزیع دمایی هرکدام 
 DNA .از نانو ذرات منحصرا مشخص گردد
دارای بی نهایت دنباله به هم متصل است، 
با کدگــذاری هر دســته از نانوردیاب ها با 
DNA منحصر به فرد ما می توانیم تصاویری 
بســیار واضح تر از توزیع دمایی و هندسه 
شکســتگی هایی که مورد نیاز ما اســت، 
دریافت نماییم. در ایــن مطالعه محققان 
استنفورد مولکول های DNA مصنوعی را 
مابین نانو ذرات تعبیه کردند و یک پوسته 
سیلیس به آن اضافه نمودند. آنها ابتدا این 
ذرات را در میان شن و ماســه در دماهای 
مختلف تزریق کردند تا مشــابه آن چیزی 
که ایــن ذرات درون زمین تجربه خواهند 
کرد را شبیه ســازی کرده باشند. محققان 

با تعجب دریافتند این نانــو ذرات تا دمای 
150 درجه سانتیگراد می توانند زنده بمانند 
و این به این معنی است که توانایی تحمل 
میدان گرمایی درون زمین را نیز دارند. نتایج 
تحقیقات اولیه نمایش می دهد که قدم های 
موثری برای رسیدن به هدف اصلی که همان 
مشخص کردن منابع انرژی جئوترمال است 
برداشته شده است که البته بهره برداری از 
این انرژی همچنان بسیار دشوار و نیازمند 
سیســتم های جئوترمال منحصر به فرد 
است. برای توسعه ی چنین سیستم هایی ما 
احتیاج داریم بدانیم چطور آن شکستگی ها 
به هم متصل می شــوند و چطــور توزیع 
دمایی آن شکستگی شــکل می گیرد. به 

همین علت نانوردیاب های ترکیب شــده 
با DNA، می توانند ابــزاری قدرتمند برای 
درک پتانســیل انرژی جئوترمال باشند. 
برآوردهای خوش بینانه نشان می دهد که 
اگر سیستم های جئوترمال به خوبی بهینه 
شــده باشــند انرژی گرمایی درون زمین 
می تواند 5درصــد از منابع انرژی در جهان 
را تشکیل دهد. در حالیکه این مقدار، بسیار 
کم به نظر می رسد ولی محققان اعتقاد دارند 
انرژی گرمایی درون زمینی در آینده نقش 
مهمی به عنوان یک منبــع انرژی خواهد 

داشت.
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 تقلید از نیلوفر آبی برای بهبود سازه های دریایی
پژوهشــگران با تقلید از نانوساختارهای 
موجود در ســطح نیلوفر آبــی موفق به 
ســاخت نانوپوششــی از جنس اکسید 
آلومینیوم شدند. این پوشش دارای خواص 
ابرآبگریزی بوده و می توان در ســازه های 

دریایی از آن استفاده کرد.
محققان دانشــگاه رایس نشان دادند که 
می تــوان از نانوســاختار ابرآبگریز برای 
محافظت از سطح استفاده کرد. این گروه 
تحقیقاتی ماده ای ساختند که بسیار ارزان 
و غیرســمی بوده و می تــوان از آن برای 
سطوح مختلف استفاده کرد. این ماده با 
استفاده از اسپری یا پوشش دهی اسپینی 

می تواند روی سطح قرار گیرد.
آندره بارون و همکارانش از دانشگاه رایس 
نتایج یافته های خود را در قالب مقاله ای در 
نشریه ACS Applied  Materials منتشر 
کردند. بارون می گوید: » طبیعت می داند 
که مواد را چگونه تهیه کند تا هم به هدف 
خود برســد و هم زیست ســازگار باشد. 

وظیفه ما این است که این نوع مهندسی 
را بشناسیم. «

این گروه تحقیقاتی از نانوســاختار مورد 
استفاده در نیلوفر آبی برای ارائه فناوری 
جدیدی استفاده کردند. آنها از نانوذرات 
آلومینا برای ایجاد ســاختارهایی شبیه 
به آنچه که در نیلوفر آبی اســت استفاده 
کردند. این نانوساختار نقش واکس های 

سطح نیلوفر آبی را ایفا می کند.
نانوپوشش ساخته شده توسط این گروه 
تحقیقاتی توســط شــیرین الکساندر از 
موسسه تحقیقات ایمنی انرژی در دانشگاه 
سوانســی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
نانوذرات اکسید آلومینیوم سنتز شده به 
سادگی می تواند روی ســطح قرار گیرد. 
روی نانــوذرات گروه های عاملی اســید 
کربوکسیلیک وجود دارد. این نانوساختار 
به صورت ســوزنی شــکل بوده و وظیفه 
ایجاد حفاظ در برابر آب را به عهده دارد. 
این نانوساختار موجب زبری سطح شده و 

این الیه زبر باعث به دام افتادن یک الی از 
هوا می شود. این الیه هوا می تواند تماس 
میان قطره  و سطح را به حداقل برساند و با 
 این کار قطره آب روی سطح لیز می خورد.
برای این که یک سطح ابرآبگریز شود باید 
زاویه تماس بزرگتر از 150 درجه باشــد. 
این سطح می تواند زاویه 155 درجه ایجاد 

کند که از نقطه نظــر آبگریزی وضعیتی 
همانند یک پوشش فلوروکربن است.

این پوشش دارای پتانسیل های کاربردی 
متعدد بوده به طوری که از آن می توان در 
ادوات دریایی استفاده کرد جایی که آب 

عامل اصلی خوردگی است.
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 تمام اطالعات جهان را می توان در چهارگرم DNA ذخیره کرد.
محققان نشــان دادند که تمام اطالعات 
موجود در کره زمیــن، از ایمیل ها گرفته 
تا فیلــم و عکس ها را می تــوان در چهار 
گرم DNA ذخیره ســازی کرد. این مقدار 
DNA در یک قاشــق چای خــوری جای 
می گیــرد. درصورت خنک نگهداشــتن 
DNA ، این اطالعات تا دو میلیون ســال 
قابل ذخیره سازی اســت. اما هزینه این 
کار از تمام دارایی موجود روی کره زمین 
بیشتر اســت. فعالیت، رشد و تکثیر تمام 
موجودات زنده به اطالعــات رمزگذاری 
شده روی DNA بســتگی دارد. این ماده 
وراثتی می تواند اطالعــات زیادی را روی 
خود نگه دارد. اما واقعا چه مقدار اطالعات 

روی DNA قابل ذخیره سازی است؟
محاسبات نظری نشان می  دهد که تمام 
اطالعــات این کــره خاکــی از ایمیل ها 
گرفته تا فیلم ها و کتاب ها روی چند گرم 
DNA قابل ذخیره ســازی است. بنابراین، 

می توان از ایــن ماده زنده بــرای اهداف 
دیگری نیز اســتفاده کرد. پژوهشــگران 
اخیرا نشان دادند یک گرم DNA می تواند 
455 اگزابایت اطالعات ذخیره کند، این 
درحالی است که براســاس تخمین های 
زده شده در سال 2011، اطالعات موجود 
در جهان 1/۸ زتابایت است. بنابراین، تمام 
اطالعات این کره خاکــی را می توان در 
چهار گرم DNA ذخیره ســازی کرد. این 
مقدار DNA درون یک قاشق چای خوری 

جای می گیرد.
چرا DNA مهم است؟

دلیل اهمیــت DNA آن اســت که این 
مــاده می تواند در شــرایط مخصوص به 
خود، هزاران ســال زنده بمانــد این در 
حالی اســت که هارد دیســک های رایج 
به ســرعت خراب می شــوند. گروهی از 
دانشمندان موسســه فدرال سوئیس در 
زوریخ به بررســی این موضوع پرداختند 

 کــه DNA چقــدر می تواند عمــر کند.
آنها نشــان دادند که اگر DNA درون یک 
کره شیشــه ای کوچک قرار داده شود و 
در دمای 10 درجه ســانتیگراد نگهداری 
شود، 2000 سال می توان DNA را دست 
نخورده نگه داری کرد. در صورتی که دما 
بیش از این کاهش یابد می توان طول عمر 
DNA را تا 2 میلیون سال افزایش داد. البته 
نگهداری DNA فرآیند بسیار گران قیمتی 

اســت. این گروه تحقیقاتی ۸3 کیلوبیت 
DNA را با هزینــه 1500 دالر نگهداری 
کردند. برای نگهداری 1/۸ زتابایت باید 2 
کیونتلیون کیلوبایت DNA نگهداری شود. 
هزینه این کار خارج از توانمندی اقتصاد 
فعلی جهان است؛ اما این ایده، ایده بسیار 
جالبی است که با بهبود روش ها می توان 

هزینه آن را کاهش داد.
http://nbic.isti.ir/news/ 52827  :منبع
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 تقلید از مغز، بهترین راه غلبه بر قانون مور در ساخت تراشه ها است.

 استفاده از نور و صدا برای کنترل کوبیت های مبتنی بر الماس
فیزیکدانان امریکایی برای اولین بار برای 
کنترل حالت یک کوبیت اطالعاتی برپایه 
الماس از ترکیب نور و صدا استفاده کردند. 
این محققان از یک پالس لیزری و یک موج 
صدا برای اصالح حالت انرژی یک الکترون 
در مرکز حفره نیتــروژن )NV( در الماس 
استفاده کردند. از این روش می توان برای 
بهبود بیشــتر کنترل کوبیت ها در شبکه 

مراکز NV استفاده کرد.
یک مرکز حفره نیتــروژن )NV( هنگامی 
اتفــاق می افتد که دو اتم کربن همســایه 
در المــاس با یک اتم نیتــروژن جایگزین 
شــوند. به دلیل این کــه NVs دارای یک 
الکترون هســتند که به خوبــی از محیط 
اطراف جداسازی شده است، از این رو برای 
ساخت کامپیوترهای کوانتومی بسیار مفید 
هستند. اطالعات را می توان از طریق قرار 
دادن NV در یک حالــت الکترونیکی ویژه 
ذخیره کــرد و برای مدت زمــان طوالنی 
حتی در دمای اتاق حفظ و نگه داری کرد. 
عالوه براین یک کوبیــت NV را می توان با 
حالت پالریزاســیون یک فوتون محصور 
ساخت. چنین محصورسازی اسپین-فوتون 
می  تواند اســاس کامپیوترهای کوانتومی 
آینده باشــد. با این حال این جداسازی نیز 
دارای مشــکالت و موانعی برای طراحان 
کامپیوتر کوانتومی است. اتصال و کنترل 

کوبیت هــای مبتنــی بــر NV در یــک 
کامپیوتر کوانتومی بســیار مشکل است. 
یک راه ممکن اســتفاده از امواج صوتی 
اســت که می توانند از طریق یک تراشه 
حاوی NV هــای متعدد انتشــار یابند و 
 برهمکنش NV ها با نــور را اصالح کنند.
اکنون محققان و دانشــمندان دانشــگاه 
ایالتی ارگون نشــان دادند کــه چگونه 
امواج صوتــی می توانند انــرژی فوتون 
موردنیاز برای قرار دادن NV در یک حالت 

برانگیخته را تغییر دهند.
در ابتــدا یک ویفــر الماس بــا ضخامت 
500 میکرومتر با یک فیلم اکســیدروی 
با ضخامــت 400 نانومتر پوشــش داده 
می شــود. دو الکترود در دو انتهای ویفر 
قرار داده می شوند. اکسید روی یک ماده 
پیزوالکتریک اســت، از این رو وقتی یک 
سیگنال الکترونیکی نوســانی به یکی از 
الکترودها اعمال می شود، الکترود دیگری، 
یک ارتعاش مکانیکی در سطح ویفر ایجاد 
می کند. این امر منجــر به تولید یک موج 
صوتی سطحی )SAW( با فرکانس 900 
مگاهرتز می  شــود که در طول ویفر و به 
ســمت الکترود دوم ) یعنــی جایی که 

شناسایی می شود( انتشار می یابد.
ویفر شــامل یــک مرکز NV اســت که 
چندین میکــرون زیر الیه اکســید روی 

اســت. هنگامی که SAW قطع می شود، 
NV فوتون هــا را با فرکانــس ω0 )انرژی 
برانگیختگی NV( جذب و نشــر می کند. 
هنگامی که SAW وصل می شــود، انرژی 
 NV ارتعاشی شبکه مرتبط با برانگیختن
است. این مهم منجر به دو فرکانس جدید 
)باندهای کناری( می شــود کــه در آنها 
فوتون ها می توانند جذب و نشــر شوند. 
ایــن باندهــای جانبــی در ω0± ωm رخ 
 می دهند که ωm فرکانس SAW اســت.
این گروه تحقیقاتی با استفاده از تاباندن 
نور به NV به منظور قرار دادن آن درون یک 
حالت برانگیخته، ایــن باندهای جانبی را 
شناسایی کردند و در ادامه نور فلورسنت را 
هنگامی که NV به پایدارترین حالت انرژی 

خود باز می گردد، مشاهده کردند. همانطور 
که انتظار می رفت، پژوهشگران نور را با سه 

فرکانسω0± ωm و ω0 مشاهده کردند.
به طور کلی، امواج صوتی یــک راه برای 
کنترل حالت های کوانتومی تعداد زیادی 
از مراکــز NV پیشــنهاد می دهند که در 
یک تراشــه استفاده شــده اند. در چنین 
طرح هایــی، کوبیت ها را می تــوان برای 
نشر و جذب کوانتوم های صدا یا فوتون ها 
طراحی کرد. از این فونون ها می توان برای 
انتقال اطالعات کوانتومی بین کوبیت ها در 
یک کامپیوتر کوانتومی یک پارچه استفاده 
 Physical کرد. نتایج این تحقیق در مجله

Review Letters چاپ شده است
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تام کونت یکی از اعضاء موسسه فناوری 
جرجیا چند دهه است که روی روش های 
بهبود کامپیوترها کار می کند. او به دنبال 
راهکارهایی است که با اســتفاده از آنها 
کارایی و سرعت کامپیوترها بهبود یابند. 
طی چند دهــه اخیر پیش بینــی آقای 
مور درباره کوچکتر شــدن ترانزیستورها 
جامه عمل پوشیده است. گوردون مور از 
بنیان گذاران شرکت اینتل است. براساس 
قانون مور، تعداد ترانزیستورهای روی هر 
تراشه در هر دو ســال 1/۸ برابر می شود. 
به همین دلیل اســت که دانشــمندان 
به دنبال یافتن روش هایی هســتند که 
بتوانند تراشــه ها را کوچکتــر کرده، در 
نتیجه ســرعت آنها را افزایش داده و در 
نهایت قیمت محصــوالت را تا حد امکان 
کم کنند. مور در مصاحبه ای اعالم نمود 
که قانونی که او ارائه کــرده در حال کم 

رنگ شــدن اســت. او می گوید: »تصور 
می کنم قانون مور در حال مرگ اســت و 
طی چند دهه آینده کامــال از بین برود. 
 اما ایــن موضــوع چیز غریبی نیســت.

روی  کــه  اســت  IEEE ســازمانی 
اســتانداردهای صنعتــی فعالیت دارد و 
کونتت یکی از دانشمندان IEEE است که 
به دنبال افزایش سرعت کامپیوترها بود 
که در این مسیر به دنبال این سوال است 
که چگونه می توان ســرعت محاســبات 
را بعد از نقــض قانون مــور افزایش داد. 
به زودی، بعد از سه یا 5 ســال دیگر، به 
نقطه ای خواهیم رســید کــه قانون مور 
نقض خواهد شــد. بــرای همین منظور 
پروژه ای موسوم به نقشــه راه بین المللی 
ادوات و سیســتم ها راه اندازی شده است 
که به دنبال ســاخت تراشه های سریع و 
کارا می باشد. تام یکی از دانشمندان این 

پروژه است که به دنبال شکستن این سد 
است تا تراشــه هایی با کارایی باال تولید 
کند. او معتقد است که باید از راهبردهای 
جدیدی برای این کار استفاده کرد. یکی از 
مهمترین راهکارها، تقلید از مغز است. در 

واقع باید به سوی ساخت تراشه هایی رفت 
که عملکردی شبیه به مغز دارند.
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 روشی برای پایدار نگه داشتن کیوبیت ها
محققان موسســه فناوری ماساچوست 
)MIT( روشــی برای پایدار نگه داشــتن 
کیوبیت هــا ارائــه کردنــد. ایــن یافته 
پژوهشگران گام دیگری در مسیر تحقق 

محاسبات کوانتومی است.
کامپیوترهای کالســیک هر قدر هم که 
قدرتمند باشند باز هم برخی پردازش ها 
را نمی تواننــد انجام دهنــد این درحالی 
اســت کــه کامپیوترهــای کوانتومــی 
می تواننــد این کار را بســیار ســریع و 
دقیق انجام دهند. دلیــل این توانمندی 
کامپیوترهــای کوانتومــی، اســتفاده 
از ویژگی هــای مکانیک کوانتوم اســت. 
با این حــال باید گفت که سیســتم های 
مکانیــک کوانتومی بســیار شــکننده 
هســتند. برای حل این مشکل، محققان 
 )MIT( موسســه فناوری ماساچوســت
روشــی ارائه کردند که با اســتفاده از آن 
 می توان بیت های کوانتومی را پایدار کرد.
در کامپیوترهــای رایــج، اطالعــات به 

صورت بــار الکترونی ذخیره می شــوند 
اما در کامپیوترهــای کوانتومی اطالعات 
به صورت بیت هــای کوانتومی یا کیوبیت 
ذخیره می شــوند. ابرموقعیت نام ویژگی 
کیوبیت ها  است. ابرموقعیت یا برهم نهی به 
پدیده کوانتومی گفته می شود که به ذرات 
اجازه می دهد که حالت های چندگانه به 
خود بگیرند؛ اما این حالت ها کامال ناپایدار 
و شکننده هستند. کیوبیت ها، مرکز حفره 
نیتروژن در الماس هستند. الماس، کربن 
خالص اســت اما محققان نشان دادند که 
می توان یک اتم کربن از ساختار آن زدود 
و به جای آن نیتــروژن قرار داد. با زدایش 
اتم کربن بعدی، سیستم کوانتومی بوجود 
 می آید که به آن کیوبیت گفته می شــود.

آنچه که محققان انجام دادند این اســت 
که با تابش امــواج ماکروویو، حالت های 
الکترون را بــه دام انداخته و هســته اتم 
نیتروژن را تحت کنترل در آوردند. به دام 
اندازی، به آن معناســت که اگر در هنگام 

محاســبات کوانتومی چیزی اشتباه شد، 
هم مرکز هسته و هم حفره تحت تاثیر قرار 
گیرند. زمانی که محاسبه کامل شد، هسته 
و حفره در معرض پرتوهای ماکروویو قرار 
می گیرند. از آن جایی کــه این پرتوهای 
ماکروویو کالیبره شــده هستند بنابراین 
تاثیر آنها روی حفره بســتگی به هســته 
نیتروژن دارد. بنابراین زمانی که یک خطا 
رخ دهد، کیوبیت ها دست کاری می شوند.

با این آزمایش محققان نشــان دادند که 
می توان کیوبیت ها را چند هزار برابر بیشتر 
از روش های قبلــی در موقعیت برهم نهی 
قرار داد. ایــن یافته محققان دســتاورد 
قابل توجهی محســوب می شود که از آن 
می تــوان برای ایجاد دســتورالعمل های 

جدید محاسبات کوانتومی استفاده کرد.
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 ایجاد نگرش های جدید درباره مدارهای مغزی با استفاده از اپتوژنتیک

تا به امروز، دانشــمندان اطالعات بسیار 
اندکی درباره چگونگی عملکرد مدارهای 
مجزا در شبکه های منشــعب مغز دارند. 
نقشــه برداری این شــبکه ها یک پروسه 
بسیار پیچیده است و نیازمند روش های 
اندازه گیری دقیق اســت. برای اولین بار 
پژوهشگران یک ارتباط عصبی )ناشناخته( 
در سیستم بینایی میمون ها را با استفاده 
از روش هــای اپتوژنتیک اثبــات کردند. 
نورون هــای مجــزا به صــورت ژنتیکی 
به گونه ای اصالح می شــوند که نسبت به 

محرک های نوری حساس باشند. 
برای چندین دهه است که میکروانگیزش 
روشــی انتخابــی بــرای فعال ســازی 
نورون هاســت و به همین دلیــل از این 
روش در پزشکی برای تحریک عمیق مغز 
استفاده می شود. اکنون محققان موسسه 
Max Plank نشــان دادند که روش های 
اپتوژنتیک منجر به نتایج قابل مالحضه ای 

با روش میکروانگیزش می شوند. 
با اســتفاده از اپتوژنتیک کنترل فعالیت 
نورون ها با نور امکان پذیر است. برای انجام 
این مهــم، نورون های منفــرد به صورت 
ژنتیکی با کمک ویروس ها به منظور بیان 
کانال های یون حســاس به نور در غشای 

ســلولی آنها، اصالح می شــوند. از طریق 
پالس نور آبی که مستقیماً به مغز هدایت 
می شود، نورون های اصالح شده به صورت 
سیستماتیک فعال می شوند. با استفاده از 
این روش، محققان سیستم بینایی ماکاکا 
) نوعی میمون ( را بررسی و مطالعه کردند. 
 Max Plank لوگوتِتیس یکی از دانشمندان
می گوید:» مغز این جانور بسیار شبیه به 
مغز انسان است. قشرمخ مغزی آن مشابه 
با ما سازمان یافته اســت و از این رو برای 

محققان بسیار حائز اهمیت است. « 
عالوه بر این، این جانداران تنها حیواناتی 
هســتند که دارای ســلول های konic و 
سیســتم پردازش بینایی بسیار پیچیده 
هســتند. ســیگنال هایی که به چشــم 
می رســند از طریــق هســته ژنیکوالت 
جانبی یا LGN به قشرمخ بینایی هدایت 
می شــوند. هــم در انســان ها و هم در 
میمون ها، LGN از شش الیه تشکیل شده اند 
 konio و magno، parvo و شامل سلول های
هستند. سلول های magno سیگنال های 
حاوی کنتراســت و اطالعات محیطی را 
پردازش می کنند در حالی که سلول های 
parvo برای درک رنگ بسیار مهم هستند. 
به دلیل موقعیت سلول های konio درون 

LGN اطالعات بسیار اندکی درباره عملکرد 
این سلول ها دردســترس است. اکنون با 
استفاده از تحریک ســازی اپتوژنتیکی، 
محققــان ثابــت کردنــد که ســلول های 
konio به قشــرمخ بینایی اولیه متصل است. 
این مطالعه عالوه بر ایجــاد دید و نگرش 
جدید درباره ســاختار سیســتم بینایی، 
چندین نگرش روش شناختی نیز فراهم 
ساخت. در مدوالسیون اپتوژنتیک وظایف 
نورون ها در مقایسه با روش میکروانگیزش 
اختصاصی تر است و دارای این مزیت است 

که نورون ها می توانند فعــال و غیرفعال 
شوند. اگر یک جمعیت سلولی از یک مدار 
حذف شــوند، عملی که این مــدار انجام 
می دهد قابل شناسایی اســت. بنابراین 
به جای یــک پروتئیــن فعال کننده، یک 
پروتئین بازدارنده بــه کانال های نورون 
وارد می شود. اگر این پروتئین با یک پالس 
نوری تحریک شود، فعالیت سلول متوقف 

می شود.
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 ابداع اولین گذرگاه اطالعات کوانتومی و نزدیک تر شدن به محاسبات کوانتومی
محققان دانشــگاه RMIT یــک پردازنده 
کوانتومی را مــورد آزمایش قــرار دادند 
که قادر به ارســال اطالعات کوانتومی از 
مکان های مختلف است. این یک فناوری 
بزرگ در زمینه محاسبات کوانتومی است. 
این کار تحقیقاتی، یک مســیر جدید در 
باب »گذرگاه داده کوانتومی« باز می کند 
که یک جزء ضروری بــرای فناوری های 
کوانتومی در آینده اســت. تیم تحقیقاتی 
متشکل از محققان آزمایشــگاه کوانتوم 
فوتونیــک RMIT در ملبورن، موسســه 
فوتونیک و نانوفنــاوری CNR در ایتالیا و 
دانشگاه جنوبی علم و فناوری چین، برای 
اولین بــار انتقال حالت کامــل یک بیت 
کوانتومی )کوبیت( محصور را بر روی یک 

ابزار فوتونیک یک پارچه نشان دادند.
مدیر آزمایشگاه کوانتوم فوتونیک، آلبرتو 
پرزو می گویــد: » بعد بیــش از یک دهه 
 RMIT تحقیق جهانی در این حوزه، نتایج
کاماًل قابل پیش بینی بودند. انتقال حالت 
کامــل به عنوان یک فنــاوری نویدبخش 
برای ارســال اطالعات در کامپیوترهای 
کوانتومی مقیــاس بزرگ ظهــور یافته 
است. « در ده سال گذشته پروپوزال های 
تئوریکی بســیار ارزشــمندی ارائه شده 

است ؛ اما تا کنون هیچ نتایج آزمایشگاهی 
گزارش نشده است. پرزو می افزاید: » ابزار 
ما برای جابجایی کوبیت ها بین مکان های 
دور از هــم از تونل زنی کوانتومی بســیار 
بهینه شده استفاده می کند. این یک کشف 
بزرگ اســت که دارای پتانســیل بهبود 
محاســبات کوانتومی در آینــده نزدیک 
اســت. « تفاوت بین محاسبات استاندارد 
و محاسبات کوانتومی قابل مقایسه با حل 
مشــکالت در یک دوره بسیار طوالنی در 
مقایسه با یک دوره بسیار کوتاه است. امید 
است تا کامپیوترهای کوانتومی کارهای 
ضروری و واجب را که در حــال حاضر با 
اســتفاده از کامپیوترهای متــداول غیر 
قابل حل هستند، حل کنند. از محاسبات 
کوانتومی می توان برای کشــف داروهای 
جدید، توســعه یک اینترنــت کوانتومی 
بسیار ایمن و حتی بهبود تشخیص چهره 
اســتفاده کرد. یک کلید اساسی برای هر 
نوع فناوری اطالعات عالوه بر پردازنده ها 
و حافظه هــا، توانایی جابجایــی و انتقال 
 داده ها بیــن مکان های مختلف اســت.

کامپیوترهــای کوانتومــی کامــل برای 
دسترســی به یــک قدرت محاســباتی 
بســیار زیــاد، شــامل میلیون هــا ) اگر 

نگوییــم میلیاردها( 
کوبیت بهــم متصل 
هستند. در حالی که 
میکروپردازنده هــای 
امروزی از گذرگاه های 
اطالعاتی که بیت های 
اطالعاتــی منفرد را 
انتقــال می دهنــد، 
اســتفاده می کنند. 
به دلیل شــکنندگی 
ذاتــی حالت هــای 
کوانتومــی، انتقــال 
اطالعــات کوانتومی 
یــک چالش بســیار 
ب  گ محســو ر بز
می شود. پیشرفت های 
بسیار بزرگی در دهه 

گذشــته صورت گرفته اســت که شامل 
افزایش قدرت و پیچیدگی پردازنده های 

کوانتومی است. 
 RMIT روبرت چپمن دانشــجوی دکتری
می گوید: » از این فنــاوری می توان برای 
معماری هــای محاســباتی کوانتومــی 
بزرگ مقیاس یعنی جایی که اتصال بین 
کوبیت ها بســیار ضروری است، استفاده 

کرد. ما به صورت آزمایشگاهی کوبیت ها را 
که در ذرات مجزای نور رمزنگاری شده اند، 
بین مکان های مختلــف دور از هم انتقال 
می دهیم. در طول پروسه، حالت شکننده 
کوانتومی حفظ می شود و محصورشدگی 
که کلید محاســبات کوانتومی اســت، 

محافظت می شود. «
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اخبار مبانی علمی 

 سیستم های محاسبات شناختی چه هستند و چه کاربردهایی دارند؟

سیســتم های محاسبات شــناختی در 
حال توسعه هســتند و به زودی قادر به 
تاثیرگــذاری روی جنبه هــای مختلف 
زندگی بشــر خواهند بود. این سیستم ها 
همانند مغز انســان قادر بــه یادگیری و 
تصمیم گیری هســتند. هوش مصنوعی 
هنوز بــه نقطــه ای کــه دانشــمندان 
انتظــار دارند نرســیده اســت هر چند 
که کامپیوترها طی ســال های گذشــته 
توســعه قابل توجهی پیــدا کرده اند. اما 
مدل های محاسبات شــناختی می تواند 
 دانشمندان را به این هدف نزدیکتر کند.

محاسبات شناختی از علوم شناختی نشات 
می گیرد، علمی که در آن به بررسی مغز 
انسان و عملکرد آن می پردازد. همچنین 
علــوم کامپیوتر نیــز ســهم بزرگی در 

محاسبات شناختی دارد.
محاســبات شــناختی می توانــد اثرات 
قابل توجهی روی کســب و کار، سالمتی 
و زندگی شــخصی افراد بگــذارد. هدف 

از محاســبات شــناختی، شبیه ســازی 
فرآیندهای انجام شــده در مغز انســان 
اســت که در یک مدل کامپیوتری شده 
ارائه می شــود. الگوریتم هــای یادگیری 
که توســط روش های داده کاوی استفاده 
می شــوند. در حوزه های تشــخیص الگو 
و پــردازش زبــان طبیعی کــه عملکرد 
مغز انســان تقلیــد می کننــد. درحالی 
کــه کامپیوترهــای امــروزی قادرانــد 
با ســرعت باالتری نســبت به مغز انسان 
محاســبات را انجام دهند؛ اما هنوز قادر 
به انجام بســیاری از کارهای روزمره مغز 
نظیر یادگیــری زبان یا شناســایی یک 
 جســم خاص در یک تصویر نشــده اند.
این سیستم های شناختی که مهمترین 
آنها کامپیوتر واتسون شرکت IBM است، 
مبتنی بــر الگوریتم های یادگیری عمیق 
هستند و در آنها از شبکه های عصبی برای 
پردازش تصویر اســتفاده شده است. هر 
قدر اطالعات بیشــتری به این سیستم ها 

داده شــود، دقــت 
کار آن هــا افزایش 
می یابد. شبکه نرونی 
در این سیســتم ها 
در واقع یک درخت 
پیچیده اســت که 
می توانــد فرآینــد 
را  تصمیم گیــری 
انجام دهد. عملکرد 
این سیســتم ها به 
نحــوی اســت که 
 IBM مدیران شرکت
از واتسون در بخش 

درمانی نیز اســتفاده کرده اند تا بتواند با 
توجه به شرایط بیمار و اطالعات موجود 
در منابع مختلف، روش درمانی مناسب را 
برای بیمار ارائه دهد. این سیستم ها قادر به 

آنالیز وتحلیل اطالعات هستند.
پزشک بعد از مشاهده پیشنهادات واتسون 
درباره درمان بیمار، روشــی را که موثرتر 

است، انتخاب کند. بنابراین سیستم های 
محاسبات شــناختی به گونه ای توسعه 
یافته اند که قــادر به تاثیرگــذاری روی 

جنبه های مختلف زندگی انسان هستند.
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کشــور گرجســتان در نظر دارد با در نظر گرفتن چشــم اندازی وســیع به حوزه های 
گسترده تری از صنعت میکرو و نانو الکترونیک ورود کند. این کشور در صدد تاسیس مراکز 

جدید در این حوزه است.
در سال 19۸3 کشور گرجستان به علت قدرت فناوری اش یک کشور پیشرو در کنسرسیوم 
شرکت های میکرو الکترونیک و کامپیوتر )MCC( بود. اگرچه بعدها این عنوان به دست 
آستین تگزاس)Austin, Texas( افتاد ولی پتانسیل اقتصادی موجود در صنعت میکرو 

الکترونیک توسط دولت گرجستان مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
در تابستان 19۸6 دولت گرجستان اعالم کرد در افق تحقیقات و پژوهش خود یک مرکز 
تحقیقات میکروالکترونیک با بودجه ساالنه 10 میلیون دالر پیش بینی کرده است. این 
مرکز،  مرکز تحقیقات جوزف ام پتــی)Joseph M. Pettit( نامیده و جایگزین یک مرکز 
کوچک در زیرزمین ساختمان ون لی)Van Leer( شد. مرکز پتی از سال 1972 تا 19۸6 
با حمایت از تحقیقات میکروالکترونیک نقش کلیدی در انتخاب گرجســتان به عنوان 
کشور پیشرو در MCC داشت. امروزه این ساختمان بخشی از موسسه الکترونیک و فناوری 
نانو)IEN(  اســت که با 200 محقق و هیئت علمی اقدامات وسیعی در این حوزه به عمل 

می آورد.
IEN با زیر ساختی به وســعت ۸00000 فوت مربع، شــامل اتاق تمیز ، آزمایشگاه ها و 
البراتوار های پژوهشــی وبا ارزشــی حدود 250 میلیون دالر عالوه بر این که در اختیار 
دانشگاه های فنی گرجستان است در دسترس موسسات و شرکت های تحقیقاتی و دولتی 

درگیر با الکترونیک و فناوری نانو قرار می گیرد.
طیف گســترده تجهیزات موجود در این موسســه در مباحث و فناوری هایی شــامل 
نانوساختار و نانو موادها، نیمه هادی های پیوندی ونسل آینده آن، آنالیز و ساخت قطعات، 
دستگاه های نوری و فوتونیک، سیستم های میکروالکترومکانیک )MEMS(، سیستم های 

نانو الکترومکانیکی)NEMS(، سیستم های بی سیم و فناوری اتصال آن ها، یکپارچه سازی 
سیستم ها، برداشت و ذخیره سازی انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. 

بنا به گفته الیور برند)Oliver Brand( مدیر اجرایی IEN امروزه به علت جنبه های اقتصادی 
اســتفاده از الکترونیک و فناوری نانو امری ضروری است و این موسسه در نظر دارد با در 
نظر گرفتن چشم اندازی وسیع به حوزه های گسترده تری از کاربرد میکروالکترونیک از 

مراقبت های پزشکی گرفته تا تولید سلول های درمانی ورود کند. 
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 روند روبه رشد میکروالکترونیک و نانوفناوری در گرجستان

اتحادیه اروپا قصد دارد ســرمایه گذاری یک میلیارد یورویی روی فناوری های کوانتومی 
انجام دهد. به نظر می رسد مسئوالن اتحادیه اروپا درصدد ریسک خطرناکی هستند که 
هزینه آن یک میلیارد یورو است. اگر این سرمایه گذاری به نتیجه مثبت برسد اتحادیه اروپا 
می تواند در برابر رقبای اصلی یعنی آمریکا و چیــن توانمندی خود را به نمایش بگذارد و 
جایگاه خود را حفظ کند اما اگر این پروژه به شکست ختم شود یک رسوایی بزرگ برای 

این اتحادیه خواهد بود.
هفته قبل، اتحادیه اروپا اعالم کرد که برنامه ای برای سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی 
روی فناوری های کوانتومی دارد. این ســومین پروژه پرچمداری فناوری های نوظهور و 
آینده )Future and Emerging Technologies Flagship projects ( اتحادیه اروپا است، 

پروژه ای که قرار است بیش از یک دهه به طول انجامد.
یکی از این برنامه های پرچمداری، گرافن است که بســیاری از کارشناسان، چشم انداز 
روشنی برای این ماده ورقه ای شکل متصور هستند. پروژه بزرگ دیگر این اتحادیه، »پروژه 
مغز انسان« است که اطالعات چندانی از آن منتشر نشده که دلیل این امر بایکوت خبری 
این پروژه است. هدف نهایی از این پروژه، تقلید از مغز و ساخت ابزار محاسباتی دیجیتال 
شبیه به آن است هر چند تردید های زیادی نسبت به موفقیت این پروژه از نظر برخی از 

محققان وجود دارد.
پروژه »فناوری های کوانتومی« از سال 201۸ آغاز خواهد شــد و خبر آن نیز به صورت 
رسمی چند ماه دیگر اعالم خواهد شد. اروپا وارد رقابت جدی برای ساخت کامپیوترهای 
کوانتومی شده اســت تا بتواند به فناوری ساخت سیســتم های مخابراتی غیرقابل هک 
شدن، برسد. در حال حاضر تردیدهایی نیز در بخش کامپیوترهای کوانتومی وجود دارد 
و عدم قطعیتی از وجود رفتار کوانتومی در این کامپیوترها نزد برخی دانشمندان به چشم 

می خورد.
دسامبر سال گذشــته، گوگل از کامپیوتر کوانتومی خود رونمایی کرد. این کامپیوتر 10 
میلیون دالری، به ادعای گوگل با ســرعت 100میلیون برابر ســریع تر از کامپیوترهای 

کالسیک رایج کار می کند. چین نیز از قافله کامپیوترهای کوانتومی عقب نمانده و میان دو 
شهر بیجینگ و شانگهای یک خط ارتباط کوانتومی به طول 2000 کیلومتر ایجاد نموده 
که غیرقابل هک شدن اســت. در این فناوری به جای صفر و یک از فوتون هایی استفاده 
شده که از حالت های کوانتومی ویژه برخوردار هستند. تحرکات آمریکا و چین موجب شده 
است تا اروپا نیز وارد گود شده و اقدام به چنین سرمایه گذاری هنگفتی روی فناوری های 
کوانتومی کند. در فناوری کوانتومی از دستکاری نانومقیاس عناصر اتم استفاده می شود، 
به همین دلیل این حوزه از زیرمجموعه های فناوری نانو بوده و از سوی دیگر برای کاربردی 
شدن، نیاز به همگرایی با صنعت الکترونیک و فناوری اطالعات دارد. از این رو فناوری های 

کوانتومی از جمله مصادیق »فناوری های همگرا« هستند.
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برنده رقابت بر سر تجاری سازی نانوفناوری سرطان چه کسی است؟بسته کاری جدید در برنامه راهبردی گرافن اروپا
برنامه راهبردی گرافن اتحادیه اروپا )Graphene Flagship( با بودجه 1 میلیارد یورویی 
شکل جدیدی از تحقیقات مشترک و هماهنگ در مقیاسی بی سابقه است که بزرگ ترین 
نوآوری تحقیقاتی اروپا تاکنون به شمار می رود. هدف از این برنامه که در سال 2013 آغاز 
شده است، هماهنگی محققان صنعتی و دانشگاهی برای انتقال گرافن از آزمایشگاه های 
تحقیقاتی به جامعه اروپا در یک بازه زمانی ده ساله است. در حال حاضر این برنامه درحال 
اجرا شدن در بیش از 150 مرکز از بیش از 10 کشور اروپایی است. هماهنگی این برنامه 
توسط دانشگاه چالمرز سوئد صورت گرفته و حول 15 بسته کاری روی عناوین علمی و 
فناوری خاص همچون علوم بنیادی، مواد، بهداشت و محیط زیست، انرژی، حسگرها، 

قطعات الکترونیکی انعطاف پذیر و اسپینترونیک متمرکز است.
بر اســاس اعالم اخیر در بارسلونا، بســته کاری جدیدی به این برنامه اضافه شده است 
که به فناوری های زیست پزشکی اختصاص دارد. این حوزه یکی از کاربردهای نوظهور 
برای گرافن و مواد دوبعدی دیگر است. هدایت این نوآوری جدید را پروفسور کوستاس 
کستارلوس از دانشگاه منچستر و پروفســور خوزه آنتونیو گاریدو از موسسه علم نانو و 

نانوفناوری کاتاالن بر عهده خواهند داشت.
این بســته کاری جدید روی توسعه قطعات کاشــتنی مبتنی بر گرافن و مواد دوبعدی 
دیگر که دارای عملکردهای درمانی برای نتایج بالینی خاص در زمینه عصب شناســی، 
چشم پزشکی و جراحی هستند، تمرکز خواهد داشت. این برنامه شامل تحقیقات روی سه 
حوزه خواهد بود: مهندسی مواد، فناوری و مهندسی قطعات کاشتنی؛ و بخش عملکرد و 
کارایی درمانی. هدف از این برنامه بررسی قطعات کاشتنی جدید با ظرفیت درمانی است 

که در فاز بعدی برنامه راهبردی گرافن توسعه خواهند یافت.
حوزه مهندسی مواد به تولید، تعیین مشخصات، تغییر شــیمیایی و بهینه سازی مواد 
گرافنی اختصاص خواهد داشــت که در طراحی قطعات کاشــتنی و عناصر درمانی به 

کار خواهند رفت. نتایج این حوزه توســط بخش فناوری و مهندســی قطعات کاشتنی 
در طراحی این قطعات مورد استفاده قرار خواهند گرفت. چندین گروه به طور همزمان 
روی قطعات کاشتنی شبکیه، قشر مغز، داخل مغز و همچنین ابزارهای مورد استفاده در 
سامانه های عصبی محیطی کار خواهند کرد. فعالیت های بخش عملکرد و کارایی درمانی 
روی توسعه ابزارهایی متمرکز خواهند بود که عالوه بر ایجاد تماس با سامانه عصبی برای 

ضبط و ایجاد فعالیت های الکتریکی، عملکردهای درمانی نیز دارند.
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2۸ گروه میان رشته ای شــامل 274 کارآفرین دارای تجربه در زمینه علوم، کسب و کار 
و حقوق قبول کرده اند که در چالش شــرکت های نوپای نانوفناوری در زمینه ســرطان 
)NCS2( که توسط مرکز نوآوری های پیشــرفته )CAI( برگزار می شود، شرکت کنند. 
هدف از ایجاد این چالش، رســاندن اختراعات نانوفناورانه در زمینه ســرطان که از نظر 
تجاری مناسب هستند، در کوتاه مدت به بازار است. گروه های حاضر در NCS2 در زمینه 
تجاری سازی 7 اختراع که در موسسه ملی ســرطان )NCI(، موسسه ملی تصویربرداری 
 )NHLBI( و موسسه ملی قلب، ریه و خون ،)NIBIB( زیست پزشکی و مهندسی زیستی
توسعه یافته اند، به رقابت خواهند پرداخت. NCS2 همچنین چهار اختراع را که خارج از 
موسسه ملی سالمت و در آزمایشگاه های دانشگاه ها توسعه یافته اند، وارد این رقابت کرده 
است. دکتر پیوتر گرودزینسکی مدیر دفتر تحقیقات نانوفناوری سرطان در موسسه ملی 
سرطان می گوید:  »این رقابت مدل جدیدی برای پیشبرد عرصه نانوفناوری سرطان ایجاد 
کرده و یک ابزار آموزشی عالی برای دانشجویان دانشکده های کسب و کار و کارآفرینان 
ارائه می دهد.« رزماری ترومن، موسس CAI و مدیر عامل آن می افزاید: »بر این باوریم که 
این مدل چالشی و اکوسیستم آموزشی و مربی گری که در طول این چالش ایجاد کرده ایم، 
نرخ موفقیت شرکت های نوپای مشتق از این رقابت در حوزه نانوفناوری سرطان را افزایش 

داده و بستر جدیدی برای تجاری سازی بی سابقه نانوفناوری ایجاد می کند«.
پذیرش گروه های داوطلب شــرکت در این چالش از اکتبر 2015 آغاز شده است. برای 
ارزیابی گروه های ثبت نام کننده بیش از 40 شاخص مورد اســتفاده قرار گرفته است و 
گروه های انتخاب شده نماینده بیش از 20 دانشگاه، موسســه تحقیقاتی و بیمارستان 
از آمریکا و سایر کشورها هستند. بیش از 20 درصد گروه ها بین المللی بوده و 25 درصد 
از ناحیه مریلند، دی ســی و ویرجینیا هستند. این رقابت شامل ســه فاز است که در آن 
گروه ها و پروپوزال های آنها توسط مدیران صنعتی، سرمایه گذاری، دولتی، دانشگاهی و 

کارآفرینی مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. در اولین فاز که سخنرانی آسانسوری نام دارد، 
گروه ها باید یک خالصه مدیریتی 350 کلمه ای تهیه کنند که محصوالت دارای قابلیت 
تجاری سازی ارائه دهند و همچنین چشــم انداز شرکت را توصیف کند. این خالصه ها از 
1۸ تا 22 آوریل روی سایت منتشر شــده اند تا توسط عامه مردم و داورها مورد بررسی و 
امتیازدهی قرار بگیرند. برندگان فاز اول به مرحله بعد راه خواهند یافت تا در آنجا با یکدیگر 
رقابت نمایند. در این مرحله که فاز برنامه کسب و کاری نامیده می شود، یک برنامه کسب 
و کاری 10 صفحه ای توسط گروه ها آماده شده و به داورها ارائه خواهد شد. برندگان این 
فاز 2500 دالر دریافت کرده و وارد فاز سوم خواهند شــد. در این فاز که شامل تشکیل 
شرکت نوپا خواهد بود، گروه ها باید تمام کارها مربوط به شرکت جدید از جمله درخواست 

مجوزها و جذب سرمایه گذاری را انجام دهند. 
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 افتتاح آزمایشگاه محاسبات کوانتومی در سیدنی توسط نخست وزیر استرالیا کره جنوبی پیشگامی نقشه برداری از مغز را راه اندازی می کند
دولت کره قصد دارد برنامه پیشگامی برای نقشه برداری از مغز راه اندازی کند. این برنامه 
با بودجه 160 میلیون دالری آغاز شــده و هدف از آن ایجاد زیرساخت الزم برای انقالب 

چهار صنعتی در این کشور است.
دولت کره جنوبی اعالم کرد که برنامه پیشگام جدیدی برای نقشه برداری از مغز راه اندازی 
خواهد کرد. این کشور قصد دارد تا سال 2023 به عنوان رقیبی برای ژاپن، آمریکا و دیگری 
کشورهای پیشرو در حوزه علوم مغز باشد. این داده ها به عنوان عنصر کلیدی برای توسعه 
فناوری هایی نظیر هوش مصنوعی بوده که از آن به عنوان انقالب چهار صنعتی یاد می شود.
وزیر علوم، ICT و برنامه ریزی آینده کره جنوبی اعالم کرد که این کشور به دنبال ارائه یک 
 Parietal( اطلس جامع از مغز است که در این مسیر روی ساختار و عملکرد لوپ جداری
Lope( مغز متمرکز خواهد شد. همچنین آنها قصد دارند تا نقشه ای از مغز ترسیم کنند تا 

دلیل برخی بیماری های مغزی که با افزایش سن ایجاد می شوند را دریابند.
این وزارتخانه اعالم کرد کــه 190 میلیارد وون ) 160 میلیــون دالر آمریکا( به صورت 
اختصاصی برای برنامه نقشه برداری از مغز در نظر گرفته شده است. این کشور قصد دارد 
تا در این حوزه به سطحی جهانی برسد و برای این کار برنامه ریزی جامعی انجام داده است. 
برنامه نقشه برداری از مغز، بخشی از یک برنامه جامع بوده تا کره جنوبی را به سطح باالی 
جهانی برساند. کل این برنامه جامع که در قالب یک پیشگامی اجرا می شود، 340 میلیارد 

وون بودجه دارد.
در حال حاضر کره جنوبی 70 درصد از فناوری های شناختی را که کشورهای پیشرو در 
سال 2014 بدست آورده بودند، کسب کرده است، این در حالی است که مسئوالن این 

کشور قصد دارند این رقم را در سال 2023 به 90 درصد برسانند.
دولت کره معتقد است که رسیدن به این هدف، قابل دستیابی است چرا که فناوری های 
کلیدی در مسیر توســعه این حوزه نظیر تصویربرداری نانومقیاس یا فناوری مربوط به 

نرون ها در این کشور وجود دارد. 
هونگ نام کی از مدیران این وزارتخانه می گوید: » حوزه مغز، زمینه بسیار ناشناخته ای 

است که الزم است بشر روی آن تمرکز بیشتری کرده تا ســواالت موجود در این حوزه 
پاسخ داده شود.«

دولت کره قصد دارد سرمایه ها را به سوی حوزه مغز سوق دهد. این کشور به دنبال ایجاد 
»پیشگامی مغز آسیا« است و با ایجاد یک کنسرسیوم سه جانبه، با کشورهای ژاپن و چین، 

برای انجام پروژه های تحقیقاتی مغز همکاری کند.
برخی کشــورها برنامه ویژه ای برای این حوزه دارند برای مثال کشــور آمریکا برنامه ای 
موســوم به BRAIN دارد و اتحادیه اروپا نیز پروژه Human Brian را در دست اجرا دارد. 

ژاپن نیز پروژه ای مشابه با نام Brain Mapping را آغاز کرده است.

http://nbic.isti.ir/news/54729  : منبع

دانشگاه نیوسوث ولز به طور رسمی مرکز جدید محاسبات کوانتومی و فناوری اطالعات 
)CQC2T( خود را افتتاح کرد که در آن تیم هایی از مهندسان تالش می کنند تا موقعیت 

خود را به عنوان پیشگام در زمینه محاسبات کوانتومی حفظ کنند.
افتتاح رسمی CQC2T نشــان می دهد که در دنیای محاســبات، هیچ ایده ای به اندازه 
محاسبات کوانتومی مهم و جالب نیست به طوری که گفته می شود محاسبات کوانتومی، 
فناوری است که محاســبات را دچار تغییر و تحول می کند. ترنبول نخست وزیر استرالیا 
تحت تاثیر کارهای انجام گرفته توســط مدیر CQC2T )ســیمونز( در مورد این مرکز 
می گوید:»یک ابرکامپیوتر کامل. یک کامپیوتر کوانتومی با یک قدرت پردازش غیرقابل 
تصور. این آزمایشگاه تا ده ســال آینده به عنوان آزمایشگاه پیشرو در جهان خواهد بود. 

مهندسان این مرکز بهترین کارها در دنیا در این زمینه تحقیقاتی را انجام می دهند.« 
 )STM(این مجموعه آزمایشگاهی جدید در نهایت شــش میکروسکوپ روبشی عبوری
جدید را در خود جای می دهد که از آنها برای تعیین محــل دقیق اتم های منفرد درون 
سیلیکون استفاده می شود. با اســتفاده از این تجهیزات مهندسان می توانند آزمایشات 
خود را بسیار سریع تر از گذشــته انجام دهند. عالوه بر این، مجموعه CQC2T مجهز به 
شش یخچال فوق سرد خواهد شد که با اســتفاده از آنها امکان دسترسی به دمای حدود 
4 کلوین فراهم می شــود. این فرصت به دانشــمندان این امکان را می دهد تا عملیات 
منطقی کوانتومی،  کوبیت ها و همچنین مدارهای مقیاس اتمی که آنها ایجاد می کنند را 
اندازه گیری و اثبات کنند. با این امکانات جدیدی که در دسترس محققان قرار گرفته است، 
سیمونز و تیم تحقیقاتی او قصد دارند تا در پنج سال آینده یک تراشه 10 کوبیتی بسازند. 
سیمونز می  گوید:» عالوه بر دســتورالعمل های تحقیقاتی اساسی، اکنون ما یک هدف و 
برنامه جاه طلبانه برای ســاخت یک مدار یک پارچه 10 کوبیتی در مدت زمان پنج سال 
داریم. با ترسیم تکامل ابزارهای محاسباتی کالسیک در قرن گذشته انتظار داریم که تا 5 

الی ده سال آینده ابزارهای محاسبات کوانتومی تجاری در دسترس باشند.« 
به تازگی یک تیم تحقیقاتی از مهندســان این دانشگاه موفق به کدســازی کوامپیوتر 

کوانتومی در سیلیکون شدند. از این رو این گروه با استفاده از دو کوبیت قادر به نوشتن و 
دست کاری یک ورژن کوانتومی کد کامپیوتری در یک میکروتراشه سیلیکونی هستند. 

در ادامه یک تیم تحقیقاتی دیگر از مهندسان نیوســوث ولز موفق به ساخت یک دروازه 
منطقی کوانتومی در سیلیکون شدند که محاســبات بین دو کوبیت اطالعات را ممکن 
می سازد. دژوراک استاد دانشگاه نیوســوث ولز می گوید:»نتیجه این پروژه نه تنها برای 
استرالیا بلکه برای تمام دنیا حائض اهمیت اســت، زیرا تا کنون امکان صحبت کردن از 
دو کوبیت با یکدیگر و ایجاد یک دروازه منطقی با استفاده از سیلیکون ممکن پذیر نبوده 

است.«
این نتایج بدین معنی است که تمام واحدهای ســاختمانی اساسی که برای ساخت یک 
تراشه پردازنده سیلیکونی کامل مورد نیاز اســت، اکنون در دسترس هستند. دژوراک 
می گوید: » ما اکنون آماده هســتیم تا از فار تحقیقات علمی عبــور کنیم و وارد مرحله 

مهندسی و مرحله ساخت شویم.«
دولت فدرال 26 میلیون دالر از 500 میلیــون دالر بودجه علمی خود را برای حمایت از 
تحقیقات در زمینه محاسبات کوانتومی اختصاص داده است. عالوه بر این برای پیشرفت 

سریع تر این پروژه چندین بانک نیز سرمایه گذاری های مالی کرده اند.
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IMEC به دنبال ایجاد پیشگامی محاسبات کوانتومی است نانو و زیست فناوری، کلید اصلی توسعه بخش تولید در هند
براساس گزارشی که توسط سازمان محیط زیست، آب و انرژی هند )CEEW( منتشر شده 
نانو و زیســت فناوری کلیدی ترین فناوری ها برای افزایش نرخ رشد در بخش تولید این 
کشور محسوب می شوند. این گزارش پیشنهاد می کند که بانک اطالعاتی واحدی برای 
جمع آوری داده های مربوط به این فناوری ها تهیه شود تا از موازی کاری در بخش تحقیق 

و توسعه پرهیز شده و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری بهتر نمایان شوند.
اخیرا مطالعه ای انجام شده که نشان می دهد زیست فناوری و فناوری نانو از کلیدی ترین 
فناوری ها برای رشد در بخش تولید در کشور هند است. بعد از آن، نانوالکترونیک، فتونیک 

و مواد پیشرفته قرار دارند.
پژوهشی توسط سازمان محیط زیست، آب و انرژی )CEEW( انجام شده است که در آن 
5 فناوری کلیدی برای افزایش نرخ رشد در بخش تولید کشور هند شناسایی شده اند. این 
گزارش به موازات برگزاری برنامه ای موسوم به Make in India ارائه شد، برنامه ای که در 

بمبئی اجرا شده است.
گفته می شود که این 5 فناوری کاربردهای وسیعی در صنعت این کشور داشته و می تواند 
اولویت های ملی هند را برآورده سازد. همچنین این فناوری ها با تاثیرگذاری روی بخش 

تولید قادر به افزایش نرخ رشد این کشور خواهند شد.
الزم به ذکر اســت برای پیاده ســازی پتانسیل این فناوری ها باید ســرمایه گذاری های 
توســعه ای نیز صورت گیرد و برنامه هایی برای افزایش مهارت ها در نظر گرفته شــود تا 

استانداردهای الزم CEEW قابل دسترسی باشند.
این سیستم حمایت نوآورانه می تواند تالش ها و تحقیقات انجام شده در این فناوری ها را 
به مرحله رشد نزدیک کند و موجب شــود هند به عنوان یکی از کشورهای خالق و نوآور 
شناخته شده و بخش خصوصی در این کشور بتواند بلوغ خود را در تحقیق و توسعه تجربه 
کند. بخش خصوصی هند کمتر از یک سوم کل تحقیق و توسعه انجام شده در این کشور 

را به عهده دارد که دلیل این امر خطر باالی سرمایه گذاری و امکان شکست در تحقیق و 
توسعه است.

در حال حاضر مالکیت های فکری و لیســانس فناوری ها از خارج از هند وارد این کشور 
می شوند که این موضوع خالقیت و نوآوری را در این کشور تهدید می کند.

این پژوهش توصیه می کنــد که بخش خصوصــی در هند باید نقــش پررنگ تری در 
خطرکردن در بخش تحقیق و توســعه ایفا کند و تنها به گرفتن وام برای انجام پژوهش 
اکتفا نکند. در این گزارش پیشنهاد شده تا یک بانک اطالعاتی واحد برای درج اطالعات 
مربوط به فرصت های سرمایه گذاری، درآمدها، فرصت های همکاری و غیره ایجاد شود تا 
با استفاده از آن بتوان زمینه های نوظهور تحقیقاتی را در این فناوری ها شناسایی کرد و 

مانع از فعالیت های تحقیق و توسعه موازی شد.
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یکی از مهمترین مراکز تحقیقــات نانوالکترونیک اروپا به دنبال راه اندازی پیشــگامی 
ویژه ای برای توسعه فناوری محاسبات کوانتومی است. این مرکز تحقیقاتی قصد دارد از 
دستاوردها و زیرساخت های خود برای کمک به شرکت ها و موسسه های دیگر به منظور 

تسهیل توسعه این فناوری استفاده کند.
IMEC یکی از مراکز تحقیقات مهم نانوالکترونیک در اروپا است که مقر آن در کشور بلژیک 
اســت. این مرکز تحقیقاتی به دنبال افزایش دامنه تحقیقات خود در بخش محاسبات 

کوانتومی است.
مسئوالن این مرکز به دنبال تحقق این برنامه بوده و برای این کار قصد دارند، پلی میان 
فناوری ترانزیستورهای پیشــرفته و فناوری نوظهور کوانتومی ایجاد کنند. پیاده سازی 
کیوبیت ها و توسعه کاربردی نانوالکترونیک از جمله راهبردهای اصلی این مرکز تحقیقاتی 
است که می تواند مزیت این مرکز را در بخش پلت فورم پیشرفته سیلیکونی افزایش دهد.

جوده بوک از مدیران این مرکز تحقیقاتی می گوید: » در چند دهه پیشــرو، شاهد موج 
فناوری کوانتومی خواهیم بود که دامنه کاربردهای آن از بخش مخابرات تا حســگری و 
محاسبات کشیده خواهد شد؛ با این حال در حال حاضر الزم است، اقداماتی صورت گیرد 
تا این فناوری با محصوالت و خدمات فعلی منطبق شود در واقع باید زیرساخت های الزم 
برای این کار فراهم شود. در حال حاضر ما از پلتفورم ســیلیکونی برای توسعه نودهای              
5 نانومتری استفاده می کنیم. به نظر می رسد از همین پلتفورم می توان برای پیاده سازی 
ادوات کوانتومی استفاده کرد. اثرات کوانتومی به عنوان نقطه شروعی برای توسعه پلتفورم 

کوانتومی است.«
امکان اســتفاده از پلتفورم IMEC برای همه دانشگاه فراهم اســت. دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی مختلف می توانند از این پلتفورم استفاده کرده تا دستاوردهای آزمایشگاهی 

خود را به محصوالت تجاری تبدیل کنند. این پلتفورم قابل استفاده توسط SME ها و تمام 
شرکاء IMEC در بخش فناوری های کوانتومی است.
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 فتونیک گرافنی موجب تسریع سیستم های مخابرات می شودمعرفی چند حوزه مهم همگرا به جامعه پزشکی و جراحان امریکا
در نشست ساالنه بنیاد نقشه برداری از مغز )BMF( و انجمن درمان ها و نقشه برداری از 
مغز )SBMT(، چند حوزه مختلف که نقطه همگرایی میان فناوری های مختلف اســت 
به عنوان حوزه های پیشرو در پزشکی معرفی شدند. این حوزه ها با مشورت تصمیم سازان 
در آمریکا تعیین شده اند. ماشین های ارتباط دهنده مغز و کامپیوتر، نانوبیوالکترونیک، 

نانوجراحی های عصبی، هوش مصنوعی و مهندسی عصبی از جمله این حوزه ها هستند.
ماه گذشته میالدی، بیش از 400 دانشمند، پزشــک و جراح در سالن کانونشن میامی 
به گرد هم آمده تا روی فناوری های پیشــرو بحث و گفتگو کننــد. آنها روی موضوعاتی 
 ،)brain computer interface( نظیر ماشــین های ارتباط دهنــده مغــز و کامپیوتــر
نانوبیوالکترونیک، نانوجراحی های عصبــی )nanoneurosurgery(، هوش مصنوعی و 
مهندسی عصبی )neuroengineering( گفتگو کردند. شرکت ها و سازمان های مختلفی 
از این نشست حمایت کردند که از آن جمله می توان به بنیاد نقشه برداری از مغز )BMF( و 

انجمن درمان ها و نقشه برداری از مغز )SBMT( اشاره کرد.
در ســیزدهمین نشســتی که SBMT برگزار کرده موضوعات مهمی نظیر بیماری های 
 BMF و SBMT عصبی، سرطان مغز، آسیب ها و جراحات مغز مورد بررسی قرار می گیرد
محققان پیشرو در این حوزه نظیر تد برگر از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که روی ماشین 

ارتباط دهنده میان مغز و کامپیوتر کار می کند را نیز به این نشست دعوت کردند.
تد برگر می گوید: » من از این که برای این نشست دعوت شدم بسیار خوشحالم و این دعوت 
را به نمایندگی از بســیاری از همکارانم در این حوزه، پذیرفتم. ما روی بهبود مشکالت 
حافظه و مغز کار  می کنیم. این که SBMT موضوع ماشــین های ارتبــاط دهنده مغز و 
کامپیوتر را به عنوان یک حوزه بین رشته ای در این کنفرانس مطرح می کند، نشان دهنده 
این حقیقت است که SBMT قصد دارد روی نسل جدیدی از تجهیزات درمانی متمرکز 
شود. این ماشین ها می توانند برای ارسال ســیگنال ها به منظور درمان و بهبود عملکرد 
مغز مورد اســتفاده قرار گرفته و بخشی از مشــکالت بیماران را حل کند. از این فناوری 

می توان برای درمان بیماری هایی نظیر آلزایمر استفاده کرد. ما مشتاقانه منتظریم تا فاز 
اول آزمون بالینی روی یکی از فناوری های جدیدمان را که یک پروتوز حافظه اســت، به 

پایان برسانیم.«
SBMT و BMF هر ساله با مشورت تصمیم سازان، حوزه های پیشرو را شناسایی کرده و 
آنها را در نشست ساالنه خود مطرح می کنند. همچنین جوایز ویژه ای نیز به افرادی که 

دستاوردهای قابل توجهی بدست آورده اند اعطا می شود.
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در کارگاه آموزشی که در حاشــیه کنفرانس فتونیک اروپا در بلژیک برگزار شد، یکی از 
سخنران ها درباره توســعه فناوری فتونیک گرافنی و تاثیر آن در سیستم های مخابراتی 

سخنرانی انجام داد.
براساس اظهارات مارکو روماگنولی از مدیران آزمایشگاه ملی شبکه  های فتونیک، گرافن 
ماده ای با پتانسیل باال برای ساخت ادوات مخابراتی فتونیک است. روماگنولی در کارگاه 
آموزشی گرافن که در حاشیه کنفرانس فتونیک بروکسل شرکت کرده بود به این موضوع 

پرداخت.
 Graphene integrated photonics for next generation « در این سخنرانی که با عنوان
optical communications « ارائه شد، روماگنولی گفت: » ما در حال حاضر فناوری های 
مناسب برای سیستم  های انتقال اطالعات را دارا هستیم؛  اما در بخش فتونیک مجتمع نیاز 
به بهبود فناوری بوده تا سیستم های مخابراتی ما بتوانند با نرخ باالتری انتقال اطالعات را 
انجام دهد. در این حوزه نیاز به کاهش هزینه و مصرف انرژی هستیم. اگر شما می خواهید 
این فناوری را تغییر دهید، باید در این حوزه مزیت سازی کنید. بنابراین ما به دنبال این 
حقیقت هستیم که چگونه می توان از گرافن به عنوان یک مکمل برای فتونیک سیلیکونی 
در آینده استفاده کرد. با این ترکیب، هزینه کار کاهش یافته و ما می توانیم به رقم یک دالر 
برای هر گیگابایت در هر ثانیه برسیم. ما تا رســیدن به این نقطه هنوز نیاز به کار بیشتر 

داریم«.
گرافن ماده جالبی بوده که به دلیل خــواص الکتریکی و نوری خود می تواند برای انتقال 
سریع داده ها مورد استفاده قرار گیرد. با اســتفاده از گرافن می توان مصرف انرژی را در 

مدارات و ادوات فتونیک مجتمع کاهش داد.
روماگنولی معتقد است که در طول چند سال گذشته پیشرفت های قابل توجهی در حوزه 
فتونیک و اپتوالکترونیک گرافنی بدست آمده است؛ اما هنوز نیاز به بهبودهای بیشتری در 
این حوزه وجود دارد. گرافن مزیت های زیادی برای ادوات فتونیک مجتمع به همراه داشته 

و از این ادوات می توان برای انتقال سریع داده ها در سیستم های مخابراتی استفاده کرد.
روماگنولی فتونیک سیلیکونی را فتونیک گرافنی مقایسه می کند. او می گوید فتونیک 
ســیلیکونی یک سیســتم فتونیک فعال بوده در حالــی که همتای گرافنــی آن، غیر 
فعال اســت. در فتونیک گرافنی نیاز به پیاده ســازی تقویت کننده و اپیتاکســی های 
ژرمانیومی نیســت. روماگنولی در پایــان این گونه نتیجه می گیرد که سیســتم های 
فتونیک گرافنی در حال ظهور هستند و توسعه ادوات محاســباتی را تسریع می کنند.
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اخبار نشریات 

 سال ۲۰۱۹ مردم ۳۱ میلیارد دالر بابت »محاسبات شناختی« پول 
خواهند پرداخت

براساس گزارشــی که اخیرا منتشر شــده، در ســال 2019، بیش از 31 میلیارد دالر روی 
سیستم های محاسبات شناختی توسط مردم هزینه  خواهد شد. بانکداری، خرده فروشی و 

سالمت به ترتیب رتبه های اول تا سوم مشتریان محاسبات شناختی خواهند بود.
شرکت اینترنشنال دیتا )IDC( محاسبات شناختی را به عنوان یکی از 6 شتاب دهنده خالقیت 
نام گذاری کرد که می تواند با ایجاد فرصت های جدیــد در حوزه فناوری اطالعات و صنعت 
دیجیتال، سازمان های مبتنی بر اطالعات ایجاد کند و به زودی این حوزه را دگرگون خواهد 

کرد.
 Worldwide Semiannual Cognitive« در راهنمای جدیدی که این شــرکت با عنــوان
Systems Spending Guide « منتشر کرده، گردش مالی سیستم های شناختی را در سال 
2019 نزدیک به 31/3 میلیارد دالر برآورد می کند که این رقم با نرخ 55 درصد رشد ساالنه 

تا 5 سال رشد خواهد کرد.
این شــرکت پیش از این نیز گزارشی در این حوزه منتشــر کرده بود که این گزارش جدید 
گسترده تر از گزارش قبلی است. در این گزارش جزئیاتی درباره فروش سیستم های شناختی 

براساس پراکندگی جغرافیایی و صنایع و کاربردهای مختلف ارائه شده است.
بیش از 40 درصد از سیستم های شــناختی در بخش نرم افزاری خواهند بود که در بخش 
کاربردهای شــناختی نظیر بررســی متون، محتوای شــبکه های اجتماعی، برچسب ها، 
جستجوها، فیلتر کردن، ماشــین های با قابلیت یادگیری، دسته بندی، خوشه بندی، تولید 
نظریه و فرضیه، پاســخ به سوال، به تصویر کشیدن، هشــدار دادن و موقعیت یابی استفاده  

خواهد شد.
خدمات مرتبط با فناوری شناختی نظیر خدمات کســب و کار، مشاوره و فناوری اطالعات، 
دومین دسته پرمشتری است. بازار بخش سخت افزار )ذخیره سازی و سرورها( تقریبا با همان 

نرخ بخش نرم افزار رشد می کند.
دیوید شومبمل از مدیران بخش تحلیل محتوا و سیستم های شناختی شرکت IDC می گوید: 

بازار نمایشگرهای حاوی نقاط کوانتومی در سال ۲۰۲۲ 
چقدر است؟
براساس گزارشی که اخیرا توسط کیریدنس ریســرچ منتشر شده است بازار نمایشگرهای 
حاوی نقاط کوانتومی تا ســال 2022 به رقم 3/۸2 میلیارد دالر می رســد. این شرکت در 
گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت کشورهایی نظیر آمریکا، چین، ژاپن و بخش های مختلف 
جهان پرداخته و بازار این حوزه ها را در هر یک از این مناطق ترسیم کرده است. فرصت ها، 
روندها، رشد، سهم، آنالیز و پیش بینی این بازار از سال 2015 تا 2022 در این گزارش آمده 
است. براساس اطالعات این گزارش، این بازار رشد 53/1 درصدی را در این بازه زمانی تجربه 

خواهد کرد.
نقاط کوانتومی دارای کاربردهای متعددی در صنعت تولید نمایشــگر هســتند. این مواد 
می  توانند کارایی نمایشگرها، کیفیت رنگ، مصرف انرژی و خلوص رنگ را بهبود دهند. هر 
چند در حال حاضر تعداد اندکی از این نوع تلویزیون ها در بازار وجود دارد و بازار این حوزه هنوز 
در مراحل اولیه رشد خود است اما به نظر می رسد طی چند سال آینده رشد قابل مالحظه ای 

را در این بازار شاهد باشیم.
از سوی دیگر فناوری نقاط کوانتومی در حال حاضر تنها در محصوالت محدودی به کار گرفته 
شده به طوری که تلفن های همراه و لپتاپ ها از جمله معدود محصوالتی هستند که میزبان 
نقاط کوانتومی بوده اند. با این حال در آینده نزدیک این بازار رشد قابل مالحظه ای پیدا خواهد 
کرد. با استفاده از نقاط کوانتومی دیگر نیازی به اســتفاده از نور پس زمینه نیست و کارایی 

سیستم رشد قابل مالحظه ای پیدا می کند. بنابراین، باید گفت بازار فعلی این حوزه بکر بوده 
و پتانسیل های رشد جدی در آینده نزدیک در این حوزه وجود دارد.

در حال حاضر 4 بازیگر اصلی در این حوزه وجود دارد که بیش از 45 درصد از درآمد بازار را به 
خود اختصاص داده اند. از شرکت های بزرگ فعال در این حوزه می توان به نانوسیس، نانوکو، 

کیودی وین، سامسونگ و ال جی اشاره کرد.
در این گزارش نقاط کوانتومی عاری از کادمیم معرفی شده و سپس بازار این دسته مواد مورد 
بررســی قرار می گیرد و همچنین فرصت های موجود در این حوزه بررسی شده و به خواص 

نمایشگرهای حاوی نقاط کوانتومی پرداخته شده است.

http://nbic.isti.ir/news/54360  :منبع

» اطالعات طبقه بندی نشده می توانند برای آنالیز داده ها استفاده شوند و قابلیت های جدیدی 
را در اختیار کاربر قرار دهند. این راهکارهای شــناختی با استفاده از نرم افزارهای شناختی 
بدســت می آید به طوری که از این نرم افزارها به عنوان ابزاری برای اســتخراج اطالعات و 

نمودارهای دانش استفاده می شود. «
بخش بانکداری، باالترین نرخ خرید این سیستم ها را به خود اختصاص داده است به طوری که 
نزدیک به 20 درصد سهم این بازار را بخش بانکداری تشکیل می دهد. خرده فروشی و سالمت 
به ترتیب در رتبه دوم و سوم مصرف کنندگان سیستم های شناختی خواهند بوده؛ به طوری 

که در سال 2019 بالغ بر 10 میلیارد دالر روی این حوزه هزینه خواهند کرد.

http://nbic.isti.ir/news/53835 :منبع

پژوهشگران موسسه،  KIT ) Karlsruhe Institute of Technology ( در حوزه نانوفوتونیک 
برای اولین بار موفق به تولید لیزر ارگانیک با بهره متوســط بر روی تراشه سیلیکون شدند. 
این رویکرد کم هزینه، دارای پتانسیل باالیی در تولید زیســت حسگرها برای کاربردهای 

پزشکی است.
یکی از چالش های جدی مربوط به ســاخت میکروچیپ های نوری گنجاندن تعداد زیادی 
قطعات مختلف بر روی یک بســتر کوچک با کمترین هزینه است. اکنون چند سالی است 
که تولید قطعات نوری از سیلیکون امکان پذیر شده است. سیلیکون های نوری از فرایندهای 
ساخت بسیار پیشرفته در حوزه نانوفناوری و میکروالکترونیک بهره می برند. این روش ساخت 
امکان تولید تعداد زیادی از قطعات نوری را با بهتریــن عملکرد و هزینه کم فراهم می کند. 
چنین قطعاتی با اندازه ی کمتر از یک میکرومتر برای ســاخت زیست حسگرهای کوچک 

بسیار مناسب هستند.
با این حال مشکل گنجاندن منابع نوری بر روی سیلســکون به قوت خود باقی است. نیمه 
هادی سیلیکون به علت ساختار الکترونیکی خود به سختی به عنوان یک انتشار دهنده نوری 
درنظرگرفته می شــود زیرا در طول انتقال الکترون در بین الیه های مختلف انرژی، انرژی 

تقریبا به صورت گرما آزاد می شود نه به شکل نور.
پژوهش گران موسســه KIT کالس جدیدی از یک لیزر در محدوده مادون قرمز ارایه دادند.

آنها برای حصول به این کالس، از ترکیب نانوموج برهای سیلیکونی با پلیمرهای آغشته به 
رنگ های ارگانیک استفاده کردند. انرژی الزم برای عملیاتی کردن این لیزر ارگانیک، توسط 
یک منبع نور پالسی، از باال به صورت عمود بر تراشه اعمال می شود. اشعه لیزر تولید شده در 

این روش دارای طول موج 1310 نانومتر و حداکثر توان 1 وات است.

می توان با استفاده از رنگ های مختلف و تشدیدکنندهای لیزری طول موج های مختلفی از 
لیزرموردنظر را در طیف وسیعی تولید کرد.

http://nbic.isti.ir/news/ 54445 :منبع

 استفاده از لیزر ارگانیک در ساخت زیست حسگرها

محققان آزمایشگاه ملی آرگون وابسته به وزارت انرژی آمریکا روشی برای استفاده از جریان 
میکروسکوپی گردابی برای پاکسازی ســریع باکتری ها یا ربات های شناور کوچک کشف 

کرده اند.
ایگود آرونسون، فیزیکدان آزمایشگاه ملی آرگون و یکی از نویسندگان مقاله این کار می گوید : 
» این کشف، راهکار جدیدی برای کنترل و دستکاری شناگرهای میکروسکوپی ارائه می دهد. 
از این کشف می توان در ابزارهای میکروسیالی کوچک )آزمایشگاه روی تراشه( که می توانند 

آنالیزهای بسیار سریع زیستی یا شیمیایی را به انجام رسانند، بهره برد. «
در این پژوهش که نتایج آن در مجله Nature Communications منتشر شده است، محققان 
یک ذره مغناطیسی کوچک را در مرکز یک فیلم مایع پرشده با باکتری های شناور قرار دادند. 
به طور معمول باکتری ها به شکلی تصادفی شنا می کنند، اما زمانی که از یک آهن ربا برای 
چرخاندن محلول استفاده شد، این شــناگرهای ریز از مرکز فاصله گرفتند. این کار شبیه 

حرکت گروهی از ماهی هاست که متوجه حضور یک کوسه در میان خود شده باشند.
آنچه در حقیقت اتفاق می افتد، چرخش ذره مغناطیسی و ایجاد یک گرداب در اطراف خود 
اســت. باکتری ها موازی جریان گرداب شنا کرده و به سرعت به ســمت خارج از آن رانده 

می شوند )غیر از چندتایی که بسیار نزدیک ذره بوده و به درون گرداب کشیده می شوند(.
آندری ســوکولوف یکی دیگر از دانشــمندان آرگون می گوید این باکتری ها در اثر نیروی 
گریز از مرکز به اطراف هل داده می شوند. باکتری های مرده ای که شنا نمی کنند، به همراه 
باکتری های زنده به سمت خارج از مرکز هدایت نمی شوند. او می افزاید: » به دلیل منحنی 
بودن مسیر حرکت، تعدادی از باکتری ها به سمت داخل شنا کرده و کنار ذره به دام می افتند 

و باقی باکتری ها مجبور می شوند به سمت خارج از جریان دایره ای شنا کنند. «
از این روش می توان برای جداســازی باکتری های زنده از مرده، یــا گونه های مختلف و یا 
باکتری های جهش یافته استفاده کرد. آرونســون توضیح می دهد : » شکل و سرعت شنای 

متفاوت گونه های مختلف بدین معناست که می توانیم آنها را از هم جدا کنیم. «
سوکولوف می گوید: »این باکتری ها با فرکانس چرخش مشخص به شکل یک هاله حلزونی 
سازمان یافته و یا یک کهکشان میکروسکوپی شبیه کهکشان راه شیری به وجود می آورند. «

این روش گردابی عالوه بر ایجاد درک جدیدی از نیروهای حاکم بر شنای باکتری ها و محیط 
آنها، می تواند در جلوگیری از تشکیل فیلم های زیستی در ابزارهای میکروسیالی و ممانعت 

از ایجاد اختالل در عملکرد آنها مفید باشد.

http://nbic.isti.ir/news/54421 : منبع

جداسازی باکتری ها با استفاده از میکروگرداب

اخبار محصوالت و کاربردها 
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گروهی از محققان دانشگاه درکسل روشی برای پوشــاندن نانوذرات یافته اند به نحوی که 
این حامل های نانومقیاس بتوانند از سد محافظ های زیستی تومورها عبور کنند و به درون 
خلوتگاه تومور راه یابند. امید بر این است که این یافته ها ابزار جدیدی برای رسانش و انتشار 

موثر داروهای ضدسرطان درون تومورها فراهم نماید.
طراحــی نانوذراتی که نه تنها بتوانند داروهای ضدســرطان را با خود حمــل نمایند، بلکه 
قادر به انتشــار درون بافت جامد تومور باشــند، با چالش مواجه بوده اســت. بخشــی از 
محیط بیرونی تومور که ماتریکس برون ســلولی نامیده می شــود، مانعی میــان تومور و 
داروها ایجاد می کند. دانشــمندان برای غلبه بر این مشــکل آنزیمی به نــام هیالورونیداز 
)hyaluronidase( را ایجاد کــرده و آن را به نانوذرات متصل نمودنــد. این آنزیم نانوذرات 
را قادر می ســازد اســید هیالورونیک ماتریکس برون ســلولی تومور را بشــکنند. اســید 
 هیالورونیک انتشار نانوذرات را درون تومور کاهش داده و اثر درمانی آنها را تضعیف می کند.

این دانشــمندان ســطح نانوذرات را با پلی اتیلن گلیکــول )PEG( پوشــاندند. این پلیمر 
به عنــوان لنگــری بــرای اتصــال هیالورونیــداز عمــل کــرده و از تجزیــه آن درون 
بدن جلوگیــری می کند. پــس از افــزودن این اجزا بــه نانوذرات، انتشــار آنهــا درون 
تومور ســرطان پســتان موش چهــار برابر افزایــش یافته و بــه شــکل یکنواخت تری 
صورت گرفت. ُدز بســیار پایینــی از داروی شــیمی درمانی دوگزوروبیســین که درون 
 این نانوذرات کپســوله شــده بود، توانســت بــه خوبی از رشــد تومور جلوگیــری کند.

امــکان اســتفاده از ُدز پاییــن دارو اهمیت بســیار زیــادی دارد، زیرا دوگزوروبیســین 
دارویی اســت که اثرات جانبی بســیار شــدیدی دارد. هر روشــی که بتواند ایــن دارو را 
 در اطراف تومــور متمرکــز کند، مزایای بســیار زیــادی بــرای بیمار خواهد داشــت.

دکتر هائــو چنــگ، اســتادیار کالج مهندســی درکســل که رهبــری ایــن تحقیق را 
بر عهده داشــته اســت، می گوید: » ما در اینجا راهکاری برای غلبه بر ســد زیســتی که 
رســانش داروهــا را بــه تومــور محــدود کــرده و از انتشــار موثــر آن در ماتریکــس 

برون ســلولی تومور ممانعــت می کنــد، ارائه کرده ایــم. ایــن راهبرد منحصــر به فرد 
شــامل آرایش کردن نانوذرات بــا آنزیم های تجزیه کننده اســید هیالورونیــک و اضافه 
 کــردن الیــه ای از پلی اتیلن گلیکــول برای پوشــاندن بخشــی از این آنزیم هاســت. «
او می افزاید: » زیبایی کار ما در این اســت که آنزیم هیالورونیــداز را درون الیه دیگری از 
پلی اتیلن گلیکول کپسوله کردیم تا پوســته دیگری برای نانوذرات ایجاد کنیم. این الیه از 
کاهش سرعت گردش نانوذرات در خون در اثر افزودن آنزیم جلوگیری کرده و موجب می شود 
آنزیم اضافه شده پس از انتشار درون تومور فعالیت و کارایی خود را حفظ کند. « امید بر این 
است که این یافته ها ابزار جدیدی برای رسانش و انتشــار موثر داروهای ضدسرطان درون 

تومورها را فراهم نماید. جزئیات این کار در مجله Nano Letters منتشر شده است.
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عبور از سد زیستی تومورهای سرطانی با استفاده از نانوذرات

یک شاهکار مهندسی: ساخت نانوپاندولی که می تواند در حسگرها به کار رود

دو گروه تحقیقاتی مستقل موفق به ارائه نانوپاندولی شدند که می تون از آن در آزمایش های 
کوانتومی و حسگر استفاده کرد. این نوسانگرها از قطعات نیترید سیلیکون با مساحت صد 
میکرومتر مربع و ضخامت نانومقیاس ساخته شده اند که با استفاده از سیم های بسیار کوچک 
در حالت کششی شــدید به حالت معلق قرار دارد )همانند ترامپولینز یا تشک پرش بازی 
بچه ها(. به نظر این گروه های پژوهشی از این نوســانگرها می توان در حسگر های مکانیکی 

معمول و همچنین آزمایش های اُپتومکانیکی کوانتومی در دمای اتاق استفاده کرد.
با وجودی که پیشرفت های صورت گرفته در حوزه نانوســاخت منجر به تولید حسگرهای 
مکانیکی بسیار حساس شده است، یکی از معایب این حسگرها، به خصوص در آزمایش های 
اُپتومکانیکی این است که این حسگرها باید تا دماهای بسیار پایین سرد شوند. زیرا در دمای 
اتاق نویزهای حاصل از حرارت می توانند آزمایش های انجام شده در مقیاس تک فوتونی یا 

کوانتومی را تحت تاثیر قرار دهند.
البته می توان با تنظیم عوامل دیگری غیر از دما، نویز را کاهش داد. به عنوان مثال کاهش جرم 
نوسانگر موجب کاهش چگالی نویز می شود. همچنین افزایش فاکتور کیفیت نوسانگر که 

مربوط به سفتی ماده یا ثابت فنر است، در کاهش نویز نقش دارد.
هر دو گروه برای ایجاد این نوسانگرهای دارای نویز پایین، از ماده ای به نام نیترید سیلیکون 
استفاده کردند که قبال در ایجاد نوســانگرهای نانومکانیکی با کیفیت باال به کار رفته است. 
سپس از روش های طراحی و ساخت هوشمندانه ای برای بهبود کیفیت آن بهره بردند. در هر 
دو مورد از یک تکه نیترید سیلیکون با مساحت 100 میکرومتر مربع و ضخامت کمتر از 100 
نانومتر که روی چهار کمند نیترید سیلیکونی معلق بود، استفاده شد. فرایند ساخت شامل 
استفاده از یک ماسک رزیست با شکل مناسب بود که روی الیه ای از نیترید سیلیکوِن رسوب 
 داده شده روی یک ویفر سیلیکونی، قرار داده شده بود. این ماسک به عنوان الگویی برای حک 

کردن شکل ماسک روی نیترید سیلیکون عمل می کند.
نتیجه این کار ایجاد یک تکه نوسانگر شبیه فنر است که توسط چهار کمند در حالت کششی 
شدید نگه داشته شده است. در حقیقت تمرکز تنش کششی با کاهش ضخامت ابزار افزایش 

می یابد. گروه کانادایی ثابت فنر موثر حدود 1 نیوتــن بر متر را برای ابزار خود گزارش کرده 
است. به دلیل جرم بسیار پایین و انتشــار مکانیکی کم این ابزار، جابه جایی ایجاد شده در 
نوسانگر را می توان به راحتی توسط لیزر مورد استفاده در حسگرهای موجود اندازه گرفت. این 
گروه همچنین نشان داده است که ابزار آنها با تداخل سنجی دقیق و کاربردهای اُپتومکانیکی 
 Physical و Physical Review Letters ســازگاری دارد. نتایج کار این محققان در مجالت

Review X منتشر شده است.
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اخبار محصوالت و کاربردها 

محققان دانشکده مهندسی دانشــگاه نیویوک یک مولکول هیبریدی جدید ساخته اند که 
می تواند به عنوان حاملی برای رسانش عوامل درمانی سیتوتوکسیک به کار رفته و به درمان 
سرطان پســتان کمک کند. می توان این داروها را روی این نانوذرات کامپوزیتی پروتئین-
پلیمر-طال )P-GNP( سوار کرد و سپس آنها را در محل تومور خالی کرد. بدین ترتیب کارایی 

این داروها در درمان تومور افزایش یافته و اثرات جانبی آنها نیز کاهش می یابد.
با استفاده از این مولکول های هیبریدی بارگیری مولکول های کوچک، رهایش پایدار آنها و 
جذب مولکول های داروی توسط سلول های سرطان پستان بهبود می یابد. همچنین سنتز این 
مولکول ها بسیار آسان است. این ساختارهای جدید توسط دکتر جین کیم مونتکلر، استادیار 
دانشکده مهندسی شیمی و زیست مولکولی و همکارانش در دانشکده زیست شناسی کالج 

بروکلین و مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهر نیویورک تولید شده اند.
مونتکلر توضیح می دهد که این ویژگی ها موجب می شــود حامل هــای P-GNP در میان 
ساختارهای هیبریدی بی نظیر باشــند. او می افزاید: »بخش پروتئینی این ذرات به شکل 
انحصاری در آزمایشگاه ما توسعه یافته است و هیچ کس دیگری این ساختار را تولید نکرده 
اســت«. این پلیمرهای پروتئینی می توانند به شــکلی حســاس به دما خودآرایی کرده و 

مولکول های کوچک را درون خود کپسوله کنند.
این پژوهشــگران کارایی این ذرات در رسانش داروی ضدســرطان کورکومین )جزء فعال 
زردچوبه( به سلول های سرطان پستان MCF-7 را در شرایط برون تنی نیز بررسی کردند. در 
مقایسه با پلیمر پروتئینی تنها، هیبرید P-GNP هفت برابر افزایش در اتصال کورکومین، 
حدود 50 درصد کاهش در ســرعت رهایش دارو، و بیش از دو برابر افزایش در میزان جذب 

دارو توسط سلول های سرطانی را از خود به نمایش گذاشت.
با توجه به دشواری رسانش ترکیبات شــیمی درمانی به تومورهای سرطانی به دلیل آبگریز 
بودن آنها و محلول نبودن آنها در آب، این یک دســتاورد بزرگ به شــمار می رود. مونتکلر 
می گوید هر چه این داروها موثرتر باشند، آبگریزی آنها شــدیدتر است. وی اخیرا »جایزه 

ستاره های طلوع کننده« کمیته شیمیدان های زن انجمن شــیمی آمریکا را دریافت کرده 
اســت. او توضیح می دهد : » P-GNP می تواند از طریق بخش پلیمری و همچنین از طریق 
نانوذرات طال، مولکول های کوچک آبگریز را در آب حل کند. بنابراین این مولکول هیبریدی 
توانایی حمل داروهای بیشــتری را داشته و در نتیجه قادر اســت مقدار بیشتری دارو را به 

تومورها برساند. «
گام بعدی تزریق مســتقیم کمپلکس های P-GNP به موش های آزمایشــگاهی مبتال به 
سرطان های مختلف اســت. بنابر گفته مونتکلر، تا آزمایش این ترکیب روی انسان سال ها 
  Journal of Nanomedicine & Nanotechnology فاصله داریم. جزئیات این تحقیق در مجله

منتشر شده است.
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بمباران تومور با نانوذرات زیستی پلیمری

مهندسان دانشــگاه پنســیلوانیا راهکار جدیدی برای تولید ترانزیســتورها ارائه کرده اند: 
رسوب دهی ترتیبی قطعات آنها به شــکل جوهرهای نانوبلوری مایع. این مطالعه جدید راه 

را برای تولید قطعات الکترونیکی درون بسترهای انعطاف پذیر یا پوشیدنی هموار می سازد.
تولید ترانزیستور فرایند بسیار پیچیده ای اســت که به تجهیزاتی با دمای باال و خال باال نیاز 
دارد. حال مهندسان دانشگاه پنسیلوانیا راهکار جدیدی برای تولید این ابزارها ارائه کرده اند: 
رسوب دهی ترتیبی قطعات آنها به شکل جوهرهای نانوبلوری مایع. این مطالعه جدید که در 
Nature منتشر شده است، راه را برای تولید قطعات الکترونیکی درون بسترهای انعطاف پذیر 
یا پوشیدنی هموار می سازد. دماپایین بودن این فرایند امکان استفاده از آن روی بسیاری از 

مواد مختلف را ایجاد کرده و کاربردهای متنوعی را پوشش می دهد.
این ترانزیســتور اثر زمینه جدید با اســتفاده از پوشــش دهی چرخشــی روی یک بستر 
پالستیکی انعطاف پذیر ســاخته شــده اســت. با این حال در آینده می توان از روش های 
 تولیدی دیگری همچــون چاپ ســه بعدی بــرای تولید این ترانزیســتورها بهــره برد.
رهبری این پژوهش را پروفسور چری کاگان، استاد دانشکده مهندسی و علوم کاربردی بر 
عهده داشته اســت. این محققان نانوبلورهای دارای ویژگی الکتریکی مناسب برای ساخت 
ترانزیستور را درون یک مایع پخش کرده و جوهرهای نانوبلوری تولید کردند. گروه کاگان 
کتابخانه ای از این چهار جوهر را ایجاد کردند: یک رسانا )نقره(، یک عایق )اکسید آلومینیوم(، 
یک نیمه رسانا )سلنید کادمیوم( و یک رسانای ترکیب شــده با یک ناخالصی یا دپ کننده 
)مخلوطی از نقره و ایندیوم(. ُدپ کردن الیه نیمه رســانای ترانزیستور با ناخالصی ها تعیین 

کننده این است که ترانزیستور بار مثبت یا منفی را انتقال دهد.
ویژگی الکتریکی تک تک این جوهرهای نانوبلوری به صورت مجزا مورد تایید قرار گرفته بود، 
اما این جوهرها هرگز به شکل یک ابزار با یکدیگر ترکیب نشده بودند. ساخت ابزار با استفاده 
از این جوهرها شامل فرایندی برای الیه گذاری یا ترکیب کردن آنها به شکل الگوهای بسیار 

دقیق است.
ابتدا یک الیه نقره رسانا روی یک پالستیک انعطاف پذیر که با یک ماسک لیتوگرافی نوری 

پردازش شــده بود، رسوب دهی 
شده و سپس به سرعت چرخانده 
شــد تا یک الیه یکنواخت شکل 
بگیرد. سپس ماسک لیتوگرافی 
حذف شد تا جوهر نقره به شکل 
الکترودهای گیت ترانزیســتور 

باقی بماند.
سپس این محققان با استفاده از 
پوشش دهی چرخشی، الیه ای از 
جوهر عایق )اکسید آلومینیوم( 
و جوهــر نیمه رســانا )ســلنید 
کادمیــوم( را روی روکــش نقره 
اولیه نشــاندند. در نهایت الیه ای 
حاوی مخلوطی از نقره و ایندیوم 
به شکلی ماســک دار روی سطح 
نشانده شده و الکترودهای منبع 
و تخلیه را شــکل داد. از آن جایی 
که در این روش از دمای نســبتا 

پایین استفاده می شود، محققان توانستند چندین ترانزیستور را به طور همزمان روی همان 
پالستیک اولیه ایجاد کنند.
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 اولین ترانزیستوری که با جوهرهای نانوبلوری ساخته شده است
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پژوهشگران موسسه نانوسیســتم در دانشــگاه کالیفرنیا روش جدیدی ابداع کردند که 
با استفاده از آن می توان سلول های سرطانی را ســریع تر و دقیق تر از روش های موجود 

شناسایی کرد.
یکی از راه های معمول برای شناســایی ســلول های سرطانی توســط پزشکان، افزودن 
ترکیبات زیست شــیمیایی به نمونه خون اســت. ایــن ترکیبات زیست شــیمیایی به 
برچسب های زیستی ســلول های سرطانی متصل شده و ســپس این برچسب ها توسط 
دستگاه شناســایی می شــوند. با این حال این ترکیبات می توانند به سلول آسیب زده و 

استفاده از نمونه ها برای آنالیز بیشتر را ناممکن سازند.
روش دیگری برای شناســایی ســلول های ســرطانی وجــود دارد که از برچســب ها 
اســتفاده نمی کنــد. در ایــن روش تنهــا از یــک ویژگــی فیزیکــی این ســلول ها 
 برای تشــخیص آنهــا بهره بــرده می شــود وبه همیــن دلیــل دقــت الزم را ندارد.

روش جدید بدون آســیب زدن به ســلول ها از آنها تصویربرداری کرده و می تواند تا 16 
ویژگی فیزیکی آنها، از جمله اندازه، ویژگی های دانه ای و جرم زیستی را تشخیص دهد. 
این روش از دو جزء اصلی که در UCLA توســعه یافته اند، تشکیل می شود که شامل یک 
میکروسکوپ کشش زمان فتونیکی که قادر به تصویربرداری سریع سلول ها در نمونه های 
خونی است و یک نرم افزار رایانه ای یادگیرنده عمیق که ســلول های سرطانی را با دقت 
95 درصد شناســایی می کند. یادگیری عمیق شــکلی از هوش مصنوعی اســت که از 
الگوریتم های پیچیده برای استخراج معنی اطالعات با هدف رسیدن به تصمیم گیری های 

دقیق تر بهره می برد.
این کار پژوهشــی به رهبری پروفسور برهام جاللی، اســتاد مهندسی برق و با همکاری 
کالری لیفان، دانشــجوی دکترای UCLA و عطا محجوب فر، همــکار فوق دکترای این 
دانشگاه انجام شده و نتایج آن در مجله Nature Scientific Reports  منتشر شده است.

کشش زمان فتونیکی توسط پروفسور جاللی اختراع شــده و وی دارنده حق امتیاز این 

فناوری است. در این میکروسکوپ تصویر سلول های جاری خون با استفاده از تابش های 
لحظه ای لیزر گرفته می شود )شبیه عکاس با استفاده از فلش(. این فرایند آنقدر سریع و 
در مقیاس نانوثانیه اتفاق می افتد که تصاویر حاصل ضعیف تر از آن هستند که تشخیص 

داده شوند و سریع تر از آن هستند که توسط دستگاه های معمولی دیجیتالی شوند.
در این میکروسکوپ جدید از اُپتیک بسیار ویژه ای استفاده شده است که وضوح تصاویر را 
افزایش داده و در عین حال، سرعت آنها را آنقدر کاهش می دهد که با سرعت 36 میلیارد 
تصویر در ثانیه تشخیص داده شده و دیجیتالی می شــوند. سپس با استفاده از یادگیری 

عمیق، سلول های سرطانی از گلبول های سفید سالم تشخیص داده می شوند.
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تشخیص سلول های سرطانی با کمک هوش مصنوعی

دیودهایی که با اثر کوانتومی میکروب ها را از بین می برند

گروهی از محققان دانشگاه کارولینای جنوبی با اســتفاده از راهکار جدید اپیتکسی جانبی 
دیودهای نورافشــان UV-C ســاخته اند که کارایی بهتری داشــته و از طول عمر باالتری 

برخوردارند.
ســامانه های مورد اســتفاده در خالص ســازی هوا، آب و مــواد غذایی، پخــت پلیمرها و 
تشــخیص های زیست پزشــکی به نور ماورای بنفش با طول موج250 تا 300 نانومتر نیاز 
)UV-C( دارند. در حال حاضر منابع نوری مورد استفاده برای ایجاد این تابش ماورای بنفش

المپ های جیوه و لیزرهای گازی هستند که بسیار بزرگ بوده و به ولتاژهای باال برای کار نیاز 
دارند. به عالوه، المپ های جیوه نگرانی های زیست محیطی نیز ایجاد می کنند. به همین دلیل 
تحقیقات بسیار گسترده ای روی جایگزینی این منابع نوری UV-C با میکروابزارهای حالت 
جامد مبتنی بر نیمه رساناها انجام شده است. این ابزارهای جدید از نظر اندازه، هزینه و کارایی 

دارای مزایایی نسبت به منابع نوری موجود هستند.
تولیدکنندگان دیودهای نورافشان و لیزرهای UV-C از نیمه رسانای نیترید گالیوم آلومینیوم 
به عنوان ماده پایه استفاده می کنند. این نیمه سانا دارای شکاف باندی مستقیم بوده و می توان 
آن را به نحوی تنظیم کرد که کل محدود طیفی UV-C را پوشش دهد. با این حال مشکل 
اصلی در استفاده از این ماده، فقدان بســترهای نیترید گالیوم آلومینیوم توده ای است. این 

مساله منجر به استفاده از یاقوت کبود شده است که در محدوده نوری UV-C شفاف است.
محققان برای بهبود عملکرد دیودهای نورافشان UV-C تا سطح مورد نیاز برای کاربردهای 
تجاری، راهکارهای جدید و خالقانه ای برای غلبه بر مشــکالتی که کارایی و طول عمر این 
ابزارها را محدود می کنند، ابداع کرده اند. گروهی از محققان دانشگاه کارولینای جنوبی یک 
راهکار دماباالی اپیتکسی جانبی به کار برده اند که در آن الیه های تک بلوری نیترید آلومینیوم 
روی الیه های نیترید آلومینیوم الگودهی شــده با کیفیت پایین )نقص ساختاری باالتر از     
cm2 109( رشد داده می شوند. این کار منجر به تولید الیه های بافر نیترید آلومینیوم حاوی 

نقص ساختاری می شــود. این محققان اخیرا یک اپیتکسی جانبی تصادفی با دمای تنظیم 

شده اســتفاده کرده اند که منجر به تولید الیه های باکیفیت نیترید آلومینیوم بدون نیاز به 
الگودهی می شود.

به طور خالصه این پژوهشگران یک دیودنورافشان UV-C جدید با کارایی باال توسعه داده اند 
که به راحتی تولید می شــود. آنها چندین راهکار برای بهبود کارایــی کوانتومی خارجی تا           
 n-p 10 درصد ارائه کرده اند. این محققان در حال حاضر مشــغول توسعه الیه های تماس
فلزی شــفاف در برابر نور ماورای بنفش بوده و روی شکل دهی بسترهای یاقوت کبود برای 
بهبود قابل مالحظه استخراج نور از المپ های ماورای بنفش در مقادیر جریان 5 تا 7 درصد 
کار می کنند. انتظار می رود این کار کارایی کوانتومی خارجی را تا باالتر از 10 درصد برساند.
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دانشمندان برای مبارزه با سرطان سامانه های رسانش دارو  و داروهای مهندسی شده جدیدی 
ساخته اند که می توانند تنها تومورهای ســرطانی را هدف قرار داده و اثرات جانبی داروهای 
ضدسرطان روی بافت های سالم را کاهش دهند. در این جا چهار سالح نانومقیاس برای مبارزه 

با سرطان معرفی می شوند.
درمان ویروسی

دانشمندان دریافته اند که برخی ویروس ها به جای مبتال کردن سلول های سالم، تمایل دارند 
سلول های سرطانی را آلوده سازند. سلول های آلوده ترکیده و مولکول هایی را آزاد می کنند 

که موجب می شود سامانه ایمنی بدن فعال شده و به سلول های سرطانی دیگر حمله کند.
دانشمندان این ویروس ها را مهندســی نموده اند تا قدرت حمله آنها را افزایش دهند. یکی 
از این ویروس ها، ویروس مولد بیماری تب خال نوع 1 است که موجب ایجاد زخم های سرد 
می شود. این ویروس به صورت ژنتیکی تغییر داده شده است تا عالئم تب خال کمتری ایجاد 
کرده و در عین حال پاسخ ایمنی بدن را تشدید نماید. نتیجه نهایی ویروس »T-VEC« است 
که در آزمایشات بالینی موفق به کاهش اندازه تومورها شده و نرخ زنده ماندن بیماران مبتال 
به مالنوم را افزایش داده است. در اکتبر 2015 ســازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( مجوز 

استفاده از این ویروس در درمان مالنوم پیشرفته را صادر کرد.
قالب های هدفگیر 

پادتن ها مولکول های ســامانه ایمنی بدن هســتند کــه مولکول های عوامــل بیماری زا 
مهاجم را شناســایی می کنند. اما محققان نوعی پادتن جدید در آزمایشگاه تولید کرده اند 
که ســلول های ســرطانی را شناســایی کرده و به آنها متصل می شــود. افزودن داروهای 
ضدسرطان به این پادتن ها آنها را به موشــک های هدفگیرنده سلول های سرطانی تبدیل 
می کند. مثالی از این پادتن ها که در ســال 2011 توســط FDA مورد تاییــد قرار گرفت و 
در حال حاضر آزمایشــات بالینی را می گذراند، Adcetris اســت. این عامل درمانی داروی 
 ضدســرطان را به گیرنده ای به نام CD30 روی ســلول های لنفوم Hodgkin می رســاند.

آهن داغ
شرکت زیست فناوری آلمانی MagForce نوعی نانوذرات اکسید آهن را تولید کرده است که 
به شکلی واقعی تومورها را از داخل می پزد. این نانوذرات که NanoTherm نام دارند، به طور 
مستقیم به تومورها تزریق می شوند. زمانی که بیمار در معرض یک میدان مغناطیسی متغیر 
قرار می گیرد، این ذرات گرم شده، یا تومور را می سوزانند و یا این که آن را در برابر درمان های 

دیگر آسیب پذیر می سازند.

بمب ساعتی
برخی داروهای ضدسرطان تنها زمانی موثر هستند که درون نانوذرات پلیمری کپسوله شوند. 
به عنوان مثال داروی ضد سرطان پستان و پانکراس Abraxane که در سال 2005 توسط 
FDA تایید شده است، حاوی جزء فعال استخراج شده از درخت سرخدار اقیانوس آرام است 
که به سختی با آب مخلوط می شــود. این دارو باید با یک نانوذره پروتئینی مخلوط شود تا 

هنگام تزریق به بیمار، موثر باشد.
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 کوچک اما کشنده: نانوسالح های قاتل سرطان

دانشمندان موفق به ساخت صفحه نمایش های لمسی  انعطاف پذیر شدند که با استفاده از 
نانو جوهر های جدید قابل چاپ برروی ورقه های نازک پالستیکی است. در این جوهرها از 

اکسیدهای شفاف و رسانا استفاده شده است.
تلفن های همراه و اســمارت فون های امروزی وســیله ای با حمل دشــوار بــرای کاربران 
محســوب می شــود. این حقیقــت را می تــوان به روشــنی با مشــاهده ی افــرادی که 
 با موبایلــی در جیب به ســختی برای نشســتن و برخاســتن تالش می کننــد، دریافت.

اخیرا محققان موسســه نیومتریال الیبنتز موفق به ســاخت صفحه نمایش های لمســی 
انعطاف پذیری شدند که با استفاده از نانو جوهرهای جدید، قابل چاپ بر روی ورقه های نازک 
پالستیکی است. این جوهر از اکسیدهای شفاف و رسانا )TCO( تشکیل می شود. محصول 

جدید اخیرا در نمایشگاه تکنولوژی هانوفر به نمایش گذاشته شده است.
اندودن رساناها با TCO ها معموال با روش های کاتدپرانی در خالء انجام می گیرد. علی رغم 
کم هزینه بودن این روش، برای الگودهی پوشــش TCO ها استفاده از روش های پر هزینه 
مانند فتولیتوگرافی و چاپ فلزی اجتناب ناپذیر است. از اکسید ها برای تولید نانوذرات مورد 
نیاز استفاده می شود سپس با اضافه کردن یک حالل و چسب مخصوص به این ذرات، جوهر 
TCO بدست می آید. چسب مورد نظر با دو منظور استفاده می شود اول اینکه نه تنها باعث 
چسبیدن نانو ذرات TCO به زیر الیه می شود بلکه عالوه بر ایجاد قابلیت انعطاف پذیری باعث 

حفظ رسانایی صفحه نمایش در زمان های خمیده شدن نیز می گردد.

این جوهر با روش جوهر افشانی مستقیم یا چاپ گراور به فیلم اعمال می شود و پس از قرار 
گرفتن آن در معرض اشعه UV در دمای زیر 130 درجه فرایند چاپ تکمیل می گردد.

می توان امیدوار بود اســتفاده از این جوهرهای رسانا ساخت صفحات رسانای بزرگ با توان 
عملیاتی باال و ارزان را ممکن می سازد .

http://nbic.isti.ir/news/ 54444  : منبع

نانوجوهری که می تواند روی پالستیک به مدار تبدیل شود

اخبار محصوالت و کاربردها 
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محققان دانشگاه بوفالو نانوذراتی را ابداع کرده اند که بدون این که توسط سیستم دفاعی بدن 
شناخته شــوند، می توانند داروهای موثر را به سایت هدف برسانند. شرکت ZEOTIC قصد 

دارد تا این نانوذرات را تجاری سازی کند.
یک جاسوس، یک معلم، یک بادیگارد همگی صفات مختلف نانوذره هایی را هستند که به 
تازگی محققان دانشگاه بوفالو آنها را ابداع کرده اند. این نانوذرات می توانند روش های درمانی 
مورد استفاده برای بیماری های خودایمنی، ناهنجاری های ژنتیکی و دیگر بیماری ها که با 

داروهای زیستی درمان می شوند را بهبود بخشند.
در حال حاضر این فناوری در قالب قرارداد همکاری مشترک میان دانشگاه بوفالو با شرکت 
داروسازی ZEOTIC در حال توسعه بوده و شرکت ZEOTIC در نظر دارد تا از طریق همکاری 
با شرکت های داروســازی و زیست فناوری ) شــرکت هایی که محصوالت آنها با استفاده از 

نانوذرات بهبود می یابند( این فناوری را تجاری سازد.
بئوشاوسن مدیر علمی ZEOTIC می گوید : » این فناوری می تواند عملکرد و ایمنی داروهای 
زیستی را بهبود بخشد و می تواند ریشه عامل بیماری های خودایمنی را تصحیح سازد و به 

طور قابل مالحظه ای باعث افزایش نرخ موفقیت ژن درمانی شود. «
این نانوذرات در آزمایشگاه بالو-آیر استاد داروسازی دانشگاه بوفالو ابداع شده اند و شرکت 
ZEOTIC معتقد اســت که این نانوذرات یک موهبت بزرگ برای داروهای زیستی هستند. 
این داروها در واقع پروتئین های مهندسی شده ژنتیکی مشتق شده از ژن های انسان هستند. 
هنگامی که داروهای زیستی تزریق می شوند اغلب باعث بروز عکس العمل سیستم دفاعی 
و منجر به تولید آنتی بادی های ضد دارویی می شوند. این آنتی بادی ها اثربخشی دارو را کم 
می کنند و حتی گاهی اوقات سبب بدتر شــدن بیماری نیز می شوند. از این رو الزم است تا 

میزان تجویز شده دارو افزایش یابد یا به طور کلی دارو تغییر یابد.
پزشــکان به طور روزافزون برای درمان بیماری های دیابت نوع I ، آرتروز روماتوئید و دیگر 
بیماری های خود ایمنی از داروهای زیستی اســتفاده می کنند. هنگامی که مشخص شد 
استفاده نانوذرات در تحقیقات پیش بالینی با موفقیت همراه است، از طریق آموزش دادن به 
بدن به گونه ای که در برابر این نانوذرات واکنش ایمنی ایجاد نکند، می توان روش های درمانی 
این بیماری ها را بهبود بخشــید. این نانوذرات همچنین دارای کاربردهایی در ژن درمانی 
هستند. در ژن درمانی، به منظور تصحیح ناهنجاری های ژنتیکی، ژن های نرمال جایگزین 
ژن های معیوب می شوند. مثال هایی از ژن درمانی شامل انعقاد فاکتورای FVIII و FIX برای 

درمان هموفیلی A و B و بیماری های ذخیره سازی لیزوزومی همچون بیماری Pompe  )در 
این بیماری، بیمار از نقص در آنزیم اسید-آلفا-گلوکوسیداز رنج می برد( است.

یکی از محدودیت های ژن درمانی این است که در بسیاری از بیماران، به محض اینکه دارو 
وارد بدن می شود، سیستم ایمنی بدن آن را به عنوان عامل خارجی شناسایی و حذف می کند. 
نانوذرات می توانند با عمل کردن به صورت یک جاسوس واکنش سیستم دفاعی بدن را به طور 
قابل مالحظه ای کاهش دهند که در نهایت باعث پذیرش روش درمانی توسط بدن می شوند.

 ZEOTIC می گوید : » ما به دنبال یک رابطه طوالنی مدت و مفید با UB STOR جنکو مدیر
هستیم. این شرکت، این فناوری بسیار نویدبخش تولید شده توسط محققان دانشگاه بوفالو 

را تجاری سازی می کند. «
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 استفاده از پروتئین مهندسی شده برای انتقال دارو در بدن

 واتسون برای هر بیمار نسخه  ویژه ای ارائه می دهد

ابرکامپیوترها امروزه کارهای مختلفی را انجام می دهند، اما یافته های اخیر محققان شرکت 
IBM نشان می دهند که می توان از این سیستم های هوشمند برعلیه سرطان استفاده کرد.

از آن سیستم واتسون IBM برای داده کاوی مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت و از اطالعات 
بدست آمده برای کمک به پزشکان استفاده خواهد شــد. این داده ها برای ایجاد روش های 

درمان شخصی مناسب هستند.
IBM و انجمن سرطان آمریکا قرار است از محاسبات شناختی برای کمک به بیماران سرطانی 
استفاده کنند. واتسون قادر است سایت های مختلف را بررسی کرده و اطالعات ارزشمندی 
درباره سرطان جمع آوری کند و از آن برای ارائه روش درمان شخصی برای هر بیمار استفاده 

کند.
واتسون قرار است بیش از 14 هزار صفحه اینترنتی و همچنین بیش از 70 موضوع مختلف 
در مورد سرطان را بررسی کند. واتسون همچنین در نشست های ملی سرطان ACS شرکت 
می کند و اطالعات مورد نیاز خود را از بحث های مطرح شــده در این نشســت، جمع آوری 
می کند. ABM و ACS قصد دارند تا از این راهبرد واتسون برای ارائه پیشنهادهای درمانی در 
بخش سرطان به پزشکان استفاده کنند. تا در حال حاضر شانزده موسسه سرطان مختلف 
با واتسون در این حوزه کار کرده اند تا به پزشــکان در ارائه خدمت پزشکی شخصی کمک 
کنند. پزشکان در مدرسه پزشکی بایلور از واستون برای تولید فرضیه استفاده می کنند. در 
کلینیک مایو، واتسون به پزشکان کمک می کند تا اطالعات آزمون های بالینی در بیماران 

مورد بررسی قرار گیرد.
با توســعه این فناوری، پزشــکان می توانند نیازهای بیمار را در مورد سرطان های مختلف 

شناسایی کنند و در نهایت روش های درمانی هوشمندانه و هدفمندانه تری را ارائه کنند.
ABM و ACS قصد دارند تا از واتسون برای تشخیص زبان ها و تحلیل آنها استفاده کنند. بیش 
از 1/6 میلیون نفر در آمریکا هر سال به سرطان مبتال می شوند که این ابرکامپیوتر می تواند 

پیشنهادهای درمانی بهتری برای آنها داشته باشد.
http://nbic.isti.ir/news/ 54392  : منبع

اخبار کسب و کار

گامی به سوی ساخت 
نانوذرات شیمی درمانی

یک شــرکت دارویــی در آمریکا برای توســعه فنــاوری نانوذرات 
فسفولیپیدی حاوی داروی شیمی درمانی حمایت مالی 220 هزار 

دالری از موسسه ملی سالمت آمریکا دریافت کرده است.
لیپومدیکــس )Lipomedics( اعالم کرد بودجه فــاز اول پروژه ای 
Tar�  با عنوان )SBIR )موسوم به تحقیق خالقانه کسب و کار کوچک 

 geting the plasma high density lipoprotein )SR-B1( receptor
for effective anti-cancer therapeutics به رقم 220 هزار دالر از 

طرف موسسه ملی سالمت آمریکا تایید شده است.
هــدف از پــروژه توســعه فرموالســیون نانــوذرات نامحلــول 
در آب اســت که به عنوان داروی شــیمی درمانی مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. این فنــاوری مبتنی بــر اصالح نانــوذرات دارویی 
 اســت کــه بــه گیرنــده نــوع B1 در بــدن متصــل می شــود.

این حمایت موسسه ملی سالمت تنها به این رقم ختم نشده و می تواند 
برای فازهای بعدی کار نیز بودجه  ای تعلق گیرد. در فاز بعدی، از این 
ترکیب به عنوان ماده ضد سرطان عاری از حالل استفاده می شود. 
این شرکت بالغ بر یک میلیون دالر ســرمایه از شرکای خود برای 

توسعه این فناوری دریافت کرده است.
موسســه ملی ســالمت یکی از بزرگترین آژانس هــای تحقیقات 
زیست پزشــکی بوده که از 27 مرکز تشــکیل شــده اســت. این 
آژانس بیش از 2500 دانشــگاه و موسســه را تحت پوشــش قرار 
می دهد. برنامــه تحقیقات خالقانــه کســب و کار کوچک یکی از 
منابع بزرگ تامیــن کننده فناوری های پزشــکی بــوده که برای 
تجاری ســازی ایده ها طراحی شده اســت. این برنامه به صاحبان 
کســب و کار اجازه می دهد تا از تحقیق و توســعه های انجام شده 
 در آمریکا که دارای پتانســیل تجاری  سازی هستند، حمایت کنند.
لیپومد یک شرکت دارویی بوده که در ساخت تجهیزات نیز تجربه 
زیادی دارد. این شرکت روی داروهای شیمی درمان نظیر پاکلیتاکسل 
کار می کنــد. این شــرکت روی ســاخت نانوذرات پاکلیتاکســل 

فسفولیپیدی برای استفاده از طریق تزریق وریدی کار می کند.
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 ظهور اولین بینی 
الکترونیکی در بازار

شــرکت MyDx کــه بــه نــام My Diagnostic نیــز شــناخته 
می شــود، یــک آنالیزکننــده قابــل حمل ســاخته اســت که 
همانند یــک بینــی الکترونیکی بــرای اندازه گیری و شناســایی 
 مولکول هــای شــیمیایی در فــاز بخــار طراحی شــده اســت.
بنابر گفته ســایت اینترنتــی این محصــول،MyDx  از جدیدترین 
نانوفناوری هــای بینــی الکترونیکــی بــرای اندازه گیــری 
دقیق مــواد شــیمیایی مورد نظــر در تقریبــا هر نمونــه جامد، 
 مایــع یــا گاز در هــر زمــان و در هــر مکانــی بهــره می بــرد.

 MyDx توسط دانیل یازبک، دانشمند سابق Pfizer و توسعه دهنده 
بازار و فناوری پاناسونیک پایه گذاری شده است. ماموریت این شرکت 
بنا بر گفته آنها » توانمندسازی شــما برای زندگی سالم تر از طریق 
آشکارســازی لحظه ای خلوص هر آن چه می خورید، می نوشید و یا 
تنفس می کنید و با استفاده از ابزاری است که درون دستان شما قرار 
می گیرد. « MyDx دارای تنها آنالیزکننده شیمیایی دستی است که 
با باتری کار کرده و کاربران را قادر می ســازد به سرعت، به راحتی و 
به شکلی مقرون به صرفه ایمنی و ترکیبات چیزهایی را که مصرف 
می کنند، بررسی نمایند. فناوری پایه ای این محصول توسط ناسا و 
برای تشخیص نشت های شیمیایی در شاتل های فضایی توسعه یافته 
است. حال پس از یک سرمایه گذاری 7 میلیون دالری روی تحقیق 

و توسعه، MyDx  از آزمایشگاه بیرون آمده و راهی بازار شده است.
همزمان با رشد انفجاری بازار ماری جوآنا، MyDx اولین قرارداد بزرگ 
توزیع محصــول CannaDx خود را بــا Nanolux  Technology به 

ارزش بیش از 4 میلیون دالر به امضا رسانده است.
چگونه یک ابزار می تواند چیزهای متنوعی از ســمیت آب گرفته تا 
سطح تتراهیدروکانابینول )مترجم: ماده مخدر اصلی ماری جوآنا( یا 
THC را اندازه بگیرد؟ همان گونه که در سایت اینترنتی این شرکت 
آورده شده است، این فناوری برای شناسایی مولکول ها در فاز بخار 
توسعه یافته است. نمونه ای که درون ابزار MyDx قرار داده می شود، 
توسط حســگرهای مختلفی آنالیز شــده و ترکیبات شیمیایی آن 

آشکار می شوند.
بنابر گفته این شرکت CannaDx می تواند در مقایسه با کروماتوگرافی 
گازی )GC( با یک خطای 20 درصدی ســطح تتراهیدروکانابینول 
ماری جوآنا را تشخیص دهد. نسل بعدی این ابزار قادر خواهد بود تا 

این خطا را به 5 درصد کاهش دهد.
یازبک درباره ریســک و یا مزایای قرار دادن این ابزار در دستان یک 
مشــتری معمولی می گوید: » مزیت این کار این اســت که مردم 
می توانند با اطالعات بیشــتری تصمیم گرفته و خودشان کیفیت 
ترکیبات شیمیایی را که خورده، نوشیده و یا تنفس می کنند، بررسی 
کنند. ریسک این کار کاهش اعتماد مردم به سازمان هایی همچون 
FDA است که وظیفه بررسی ایمنی محصوالت را بر عهده دارند. بدین 
ترتیب اشخاص به جای تکیه بر این سازمان ها، بر اندازه گیری هایی که 

خودشان انجام می دهند، وابسته خواهند بود. «
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بررسی محاسبات کوانتومی 
D-Wave توسط گوگل و 

ناسا

ایده جایگزینی بیت ها با کوبیت ها ) که می توانند مقادیر صفر، یک 
و یا هر دو را همزمــان اختیار کنند( جدید نیســت. اما برای اولین 
بار اســت که از آن برای حل مشــکالت محاســباتی دنیای واقعی 
استفاده می شود، Google و NASA این موضوع را بررسی و تحقیق 
کرده اند که چگونه سیستم های کوانتومی با استفاده از سخت افزار 
کوانتومی شــرکت D-Wave می توانند هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشین را بهبود بخشند و مشکالت بهینه ســازی را برطرف کنند. 
این یــک چالش جدید اســت کــه Quantum annealing نامیده 
می شود و منجر به شور و اشــتیاق زیادی شده اســت. محققان از 
D-Wave 2X برای حل مشــکل اســتفاده می کنند کــه می تواند 
 منجر به ســوق دادن محاســبات کوانتومی به مســیر اصلی شود.

شــرکت های Google و NASA بهترین ماشین شرکت کانادایی را 
سفارش داده اند. 2X یک کامپیوتر کوانتومی است که 100 میلیون بار 
سریع تر از یک کامپیوتر متداول معمولی است. اما استفاده از ماشین 
D-Wave به راحتی وصل کردن دوشــاخه به پریز برق نیست. این 
ماشین 10 فوت ارتفاع دارد و باید در دمای 273- درجه سانتیگراد 
نگه داری شــود. صرف نظر از تامین هلیوم مایع برای رسیدن به این 
درجه سرما، باید الگوریتم ها و برنامه هایی نوشته شوند که سیستم بر 
اساس آن کار کند. گفتن آن ساده تر از عمل کردن است، همان طور 
که NASA بیان می کند:» نمایش اطالعات به صورت کوبیت ها اجازه 
می دهد تا اطالعات به گونه ای متفاوت با محاسبات کالسیک پردازش 
شوند.« ما ماشینی ســاخته ایم و اکنون باید بفهمیم که چگونه کار 
می کند. در مورد اینکه آیا طراحی D-Wave یک کامپیوتر کوانتومی 
است یا خیر، بحث ها و مجادله های بسیار زیادی هست، با این حال 
تحقیقات گوگل نشان می دهد که این ماشین از خصوصیات کوانتومی 

برای حل مشکالت استفاده می کند. اسکات اندرسون، استاد ممتاز 
دانشگاه MIT اشــاره می کند که اگرچه تحقیق گزارش شده توسط 
گوگل نشان می دهد که این ماشــین دارایی سرعت 100 میلیون 
برابری است، اما این مقایسه، یک مقایســه غیرمنصفانه است زیرا 
برای هر دو کامپیوتر ) کامپیوتر کوانتومی و کامپیوتر معمولی( یک 

الگوریتم طراحی شده برای ماشین های کوانتومی اجرا شده است.
اگر کارها و تحقیقات ناسا و گوگل مثمر به ثمر باشد، این زیرمجموعه 
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای بهینه سازی بسیار ایده آل 
است. می  توان از آن از مدل ســازی دارو گرفته تا رمزگشایی و غیره 

استفاده کرد.
شرکت گوگل نتایج بدست آمده را بســیار جذاب و تحریک کننده 
می خواند اما قبل از اینکه این فناوری به یک فناوری کاربردی تبدیل 
شود باید مشکالت بسیار زیادی حل شــود. حتی بعد از آن فقط در 

آزمایشگاه ها و صنایع یافت می شوند.
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 IBM و LLNL همکاری 
برای ساخت یک ابرکامپیوتر 

الهام گرفته از مغز

 TrueNorth با استفاده از تراشــه های جدید خود که IBM محققان
نامیده می شوند، موفق به ساخت کامپیوتری شدند که مشابه سیستم 
 TrueNorth مغز انسان است. این سیستم جدید که در آن 16 تراشه
استفاده شده اســت، با مصرف انرژی معادل یک تبلت، معادل 16 
میلیون نورون و 4 میلیارد ســیناپس اطالعات را پردازش می کند. 
طراحی شبکه عصبی شبه مغز سیســتم نئورومورفی IBM قادر به 
استنباط کارهای شناختی پیچیده همچون تشخیص الگو و پردازش 
حسی، بسیار موثرتر از تراشه های متداول است. این سیستم جدید 
برای اکتشاف توانایی های محاسباتی حائز اهمیت برای ماموریت های 
اداره ملی امنیت هسته ای )NNSA( در ایمنی سایبری و غیره استفاده 
)ASC( NNSA خواهد شد. برنامه شبیه سازی و محاسبات پیشرفته

کاربردهای یادگیری ماشین، الگوریتم های یادگیری عمیق و عملی 
بودن محاسبات عمومی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. ASC  یک 
پایه و اســاس برنامه نظارت ذخایر NNSA برای اطمینان یافتن از 
ایمنی، امنیت و قابل اعتماد بودن بازدارندگی هســته ای ملی بدون 

تست های زیرزمینی است. 
براس ، از بخش LLNL می گوید:» محاسبات نئوروموفی احتماالت 
بسیار شگفت انگیزی را به روی ما باز می کنند و آن بخشی از آینده 
محاسبات و شبیه سازی عملکرد باال در قلب ماموریت های امنیتی 

ملی ما خواهد بود. «
این فناوری بیانگر یک انحراف اساسی از طراحی کامپیوتر است که 
برای 70 ســال رایج بودند و می تواند مکمل قدرتمندی در توسعه 
ابرکامپیوترهای نسل جدید باشد که می توانند تا 50 برابر سریع تر 
از پیشــرفته ترین کامپیوترهای امروزی باشند. همانند مغز انسان، 
سیستم های نوروسیناپتیک نیازمند مقدار انرژی الکتریسیته بسیار 
کمتری هســتند. مک کوی مدیر برنامه LLNL برای شبیه سازی و 
محاسبات تسلیحاتی می گوید:» مصرف کمتر انرژی این پردازنده ها 
در صنعت انعکاس می یابد و ما در آینده از مزیت های بیشمار آن بهره 

خواهیم برد. «
مودا محقــق IBM می گوید: » همچنــان که مــا وارد عصر بعدی 
محاسبات شناختی می شویم، انتقال این سیستم محاسباتی پیشرفته 
بیانگر یک چالش بزرگ است. ما به همکاری با آزمایشگاه های ملی 
True�  ارج می نهیم. در حقیقت قبل از طراحی و ســاخت پردازنده
North ما با استفاده از ابرکامپیوتر Sequoia متعلق به LLNL، آنها را 
شبیه سازی کردیم. این همکاری باعث ارتقا سیستم های محاسباتی 

الهام گرفته از مغز انسان شد. «
یک پردازنده TrueNorth شــامل 5/4 میلیارد ترانزیســتور متصل 
به یکدیگر است. این ترانزیستورها به گونه ای اتصال یافته اند که منجر 
به ایجاد یک آرایش یک میلیونی از نورون هــای دیجیتالی با 256 
میلیون ســیناپس الکتریکی می شــوند. در ولتاژ 0/۸ این پردازنده 
70 میلی وات مصرف می کند. دانشمندان علوم کامپیوتری الورنس 
لیومور با موسسه تحقیقاتی IBM و دانشــگاه ها به منظور گسترش 
مرزهای معماری نوروســیناپتیک، طراحی سیستم، الگوریتم ها و 

اکوسیستم نرم افزاری همکاری خواهند کرد.
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اخبار کسب و کار

 سرمایه گذاری برای 
تجاری سازی اندام روی 

تراشه

یــک شــرکت آمریکایــی موفق به 
دریافــت ســرمایه 2۸/75 میلیون 
دالری برای توسعه فناوری اندام روی 
تراشه شده است. این ســرمایه قرار 
است برای ساخت اندام های مختلفی 
نظیر قلب، ریه و کلیه روی تراشــه 

استفاده شود.
ایمولیت )Emulate( یک شــرکت 
فعال در حــوزه اندام روی تراشــه 
است. این شــرکت موفق به دریافت 
ســرمایه 2۸/75 میلیون دالری در 
حوزه تجاری ســازی فنــاوری خود 
 Human Emulation« موســوم به
System« شده است. این فناوری در 

حال حاضردر بخش تحقیق و توسعه است.
ایده اصلی این فناوری آن اســت کــه با اســتفاده از فناوری های 
آزمایشگاه روی تراشه، به تحقیقات در حوزه انسان و حیوانات کمک 
کرد. این فناوری می تواند به محققان اجازه دهد تا به شکل ساده تر 
و سریع تری پاسخ بدن در برابر داروها، بیماری ها و مواد شیمیایی 
را ارزیابی کنند. برای این کار از الگوریتم ها و قطعات میکروسیالی 

استفاده می شود.
این سرمایه گذاری می تواند به توسعه اندام روی تراشه این شرکت 
کمک شایانی کند. در حال حاضر این شرکت روی ساخت ریه، کبد، 
پوست و روده روی تراشه کار می کند اما قصد دارد تا اندام های دیگر 
نظیر کلیه، قلب و مغز را نیز روی تراشه ایجاد کند. هدف این شرکت، 
توسعه فناوری ویژه ای است که بتواند برای بیماری های رایجی نظیر 

سرطان، بیماری های عفونی و روده ای راهکار ارائه کند.
ایمولیت قصد دارد تا فناوری خود را به گونه ای توسعه دهد که کار با 
آن بسیار ساده باشد و افرادی از حوزه های مختلف نظیر داروسازی، 
شیمی، غذا و محصوالت مصرفی به ســادگی بتوانند از آن استفاده 

کنند.
ایمولیت اعالم کرده که اندام های روی تراشــه تقلیدی از عملکرد 
اندام های واقعی بدن هستند. در این اندام ها کانال های بسیار کوچکی 
قرار دارند که سلول ها و بافت های مختلف بدن را در خود به صورت 
یک ردیف جای داده اند. هر تراشه در حد یک باتری قلمی کوچک 
است. این محیط مهندسی شده نیروها و شرایط فیزیولوژی طبیعی 

بدن را شبیه سازی می کند.
http://nbic.isti.ir/news/54171  : منبع

همکاری مشترک کانادا و 
آمریکا در بخش نانوپزشکی

مرکز تحقیقات نانوپزشکی نیویورک در بوفالو توافق نامه راهبردی 
با مرکز تحقیقات کانادا امضاء کرده است. این توافق نامه 12 ماهه با 
 )ICAHRIS(  مرکز بین المللی توسعه علوم و نوآوری سالمت منطقه
انجام شده اســت. هدف از این توافق نامه، توســعه نانوفناوری های 
غیرتهاجمی پیشرفته برای شناسایی زودهنگامی بیماری هایی نظیر 

سرطان و دیابت است.
ICAHRIS روی راهبردهــای خالقانه منطقه ای متمرکز اســت تا 
رقابت پذیری در بخش علوم زیســتی را افزایش دهد. گابریل پایلو 
سیجودو مدیر این مرکز بوده که در حوزه فناوری های کوچک نظیر 

فناوری نانو تخصص دارد.
این دومین توافق نامه مرکز نانوپزشکی نیویورک است، پیش از این 
همکاری مشترک دیگری با مرکز تحقیقات مولکولی آلبانی در ژانویه 

سال جاری انجام شده بود.
پاسکال سورز از مدیران بخش بازاریابی و فروش این مرکز تحقیقاتی 
می گوید: » این توافق نامه اولین همکاری مشــترک ما در خارج از 
بوفالو است. این موضوع اهمیت باالیی برای ما دارد چرا که ارتباط ما 
را با خارج از این منطقه بهبود می دهد. من فکر می کنم این همکاری 
مشترک برای ما پیامدهای مثبتی خواهد داشت. کانادا مقصد بعدی 
ما است که تالش داریم پروژه های مشترکی در حوزه فناوری نانو با 

آنها تعریف کنیم. «
ایــن مرکز در تابســتان بازگشــایی شــده و روی تجاری ســازی 
دســتاوردهای مختلف دانشــگاهی و صنعتی متمرکز اســت. این 
مرکــز بــه دنبــال پیاده ســازی فناوری نانــو در کلینیک هــای 
 تخصصی اســت که این موضوع بــرای دولت کانادا جذاب اســت.

ســورز می افزاید: » ما قادر به اســتفاده از فناوری نانو در حوزه های 
مختلف هســتیم. مــا از این فنــاوری در بخش ســرطان و برخی 
بیماری های دیگر اســتفاده می کنیم. این چیزی است که ما به آن 

عالقه داریم. «

در حال حاضر بســیار زود اســت که درباره میزان سرمایه گذاری 
مشترک میان این دو مرکز اظهارنظر شود. مرکز تحقیقات نانوپزشکی 
نیویورک هنوز در مراحل اولیه رشد خود است و تجربیات کمی در 
تعامل با بخش های پزشکی خصوصی دارد. با این حال این مرکز در 
حال رشد بوده و امیدوار اســت که به کسب و کارهای تازه ای دست  

یابد.

http://nbic.isti.ir/news/54394  : منبع

http://nbic.isti.ir/news/%E2%80%8Chttp://articles.economictimes.indiatimes.com/2016-03-21/news/71705446_1_ibm-krishna-quantum-computing


2223

ماهنامهفناوريهاي همگرا

سال اول   تیر  1395  شماره  6

 رشد سریع اولین شرکت 
تولید کننده کامپیوتر 

کوانتومی

با اختراع اولین کامپیوتر در ســال 1946 فرصت های بیشــماری 
پیش روی ما باز شد. اکنون نیز با ظهور و تجاری سازی اولین کامپیوتر 
کوانتومی، ما در سراشــیبی یک تحول کامپیوتری دیگر هســتیم. 
شرکت  D-Wave، یک شرکت کانادایی است که گام های بزرگی در 

این زمینه برداشته است. 
کانادا میزبان شرکتی اســت که به ســرعت در حال رشد است به 
طوری که می تواند همانند نام های افسانه ای همچون IBM و اینتل 
رشــد و ترقی کند. دنیل کیم تحلیل گر حوزه کامپیوترها می گوید: 
»D-Wave در ســال 1999 به عنوان بخشــی از دانشکده فیزیک 
دانشگاه بریتیش کلمبیا تاسیس شد و چیزی بیشتر از مخزن پیشگام 

مالکیت معنوی محاسبات کوانتومی نبود. «
دنیل کیم فکر می کند که مشتری های D-Wave در معرض دستیابی 
به مزیت های رقابتی بزرگی هستند زیرا آنها قادر به حل مشکالتی 
بوده که کامپیوترهای متداول از عهده حل کردن آنها عاجز هستند. 
از جمله این مسایل می توان به توالی سنجی DNA، آنالیزهای مالی و 

هوش مصنوعی اشاره کرد.
کیم می گوید: » ما اکنون در سراشــیبی یک انقالب محاســباتی 
هســتیم. قدرت پردازش به دلیل اختراعات و ابتکارات هوشمندانه 
که از خصوصیــات منحصربفرد حوزه کوانتومی اســتفاده می کند، 
جهش بزرگی داشته است. ماشین های کوانتومی که چند دهه قبل 
تئوری آنها ارائه شده اســت، در نهایت برای اولین بار آماده استفاده 
شده اند. تصور کنید اگر ما می توانستیم به ســال 1946 برگردیم، 
همان بصیرت در ارتباط با ENIAC، اولیــن کامپیوتر همه منظوره 
الکترونیکی را خواهیم داشت. پیشگامان ENIAC یک صنعت جدید 
را ایجاد کردند و امکانات و احتماالت غیرقابل تصوری را به روی ما 
باز کردند. امروزه چنین فرصت هایی با سیســتم های D-Wave در 
اختیار ما قرار گرفته است. شرکت D-Wave اولین شرکت محاسبات 
کوانتومی در جهان اســت و بیانگر منحصربفردترین شرکتی است 
که تا کنون در حرفه ما مشــاهده شده اســت. شرکت D-Wave به 

واسطه روشی که برای تجاری سازی انتخاب کرده از دیگر شرکت ها 
متمایز است. راه حل D-Wave ، هم ســاده و هم زیرکانه بود که دو 
محدودیت بزرگ آن را )یعنی زمان و پول( حل کرد. این شــرکت با 
استفاده از همکاری با متخصصان پیشرو موفق به دست یابی به دانش 
کامپیوتر کوانتومی تجمعی شده است که در نهایت به هدف نهایی 
آنها یعنی تجاری سازی یک کامپیوتر کوانتومی در مدت زمان کوتاه 
کمک می کنند. شرکت D-Wave این راهبرد را از طریق همکاری با 
مراکز آکادمی و آزمایشگاه های ملی با یک پروپوزال تشخیص داد: 
ســرمایه گذاری در بخش پژوهش منجر به حل مشــکالت فیزیک 
کوانتومی اساسی می شود و در عوض D-Wave مالک یا دارای حقوق 

اجرایی همه مالکیت معنوی )IP( تحقیقات وابسته است. «
کیم برای این ادعا لیستی از مشــتریان D-Wave را اشاره می کند 
که شامل آزمایشــگاه Los Aamos، Lockheed Martin، QuAIL و 

NASA است.

http://nbic.isti.ir/news/54157 : منبع

 ابزاری برای تحلیل نتایج 
DNA توالی سنج

محققان مرکز آنالیز ژنــوم )Genome Analysis Centre( اقدام به 
اســتفاده از یک ابزار جدید موســوم به نانواوکی )NanoOk( برای 
توالی ســنجی DNA با کمک نانوحفره کرده اند. این توالی ســنجی 
Oxford Nanop�( شرکت آکسفورد نانوپور MinlON  توسط دستگاه

ore( انجام می شود.
نانواوکی اولین ابزار منبع بازی اســت که می توان با اســتفاده از آن 
آنالیز کنترل کیفی و خطایابی را در دســتگاه توالی سنجی شرکت 
 Pdf آکســفوردنانوپور انجام داد. این ابزار خروجی خود را در فرمت
ارائه می کند. در این گزارش، جدول و نمودارهای مورد نظر درج شده 
است. هر نمودار شامل اطالعات خامی است که کاربرد می تواند از آن 

براساس نیاز خود استفاده کند.
این ابزار در حال حاضر می تواند از نرم افزار نصب شده روی توالی سنج 
اســتفاده کند با این حال می توان آن را برای سیستم های مبتنی بر 

جاوا نیز استفاده کرد.
دستگاه MinlON یک توالی سنجی بسیار کوچک و قابل حمل است 
که از یک کنترل تلویزیون کوچکتر بوده و قادر به خواندن رشته های 
DNA به طول چند کیلو باز است. این دستگاه با استفاده از یک رابط 
USB به کامپیوتر متصل می شــود. از آنجایی که ابعاد این دستگاه 
بسیار کوچک اســت، برای اســتفاده در تحقیقات مختلف ایده آل 

می باشد.
نانواوکی ابزاری جانبی است که می تواند کیفیت خروجی این دستگاه 
را ارزیابی کند. همچنین تاثیر ادوات جانبی مختلف این دستگاه روی 

نتایج ارائه شده از آن با این دستگاه قابل تشخیص است.

ریچارد لگت مدیر پروژه مربوط به این دســتگاه می گوید: » سرعت 
تغییرات نتایج در این دســتگاه بسیار سریع اســت، وجود این ابزار 
به محققان کمک می کند تا این تغییــرات را ارزیابی و درک کنند. 
نانواوکی امکان آنالیز جامع روی نتایج را فراهم می کند. زمانی که ما از 
این توالی سنج استفاده می کنیم، کامال جای خالی یک ابزار آنالیزی 
احساس می شود. مطمئن هستیم که گروه های تحقیقاتی مختلف 

نیز می توانند از این ابزار استفاده کنند.
Multi-reference alignment analysis of nan�  مقاله ای با عنوان

opore sequencing data, quality and error profiles در نشریه 
Bioinformatics درباره این ابزار منتشر شده است.

http://nbic.isti.ir/news/54328  : منبع

مقاالت

درک ماهیت برهم کنش های
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   نانویی در فصل مشترک های  زیستی ـ 
مترجم: ابوالفضل آذرنیا

دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
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در مرز بین نانومواد و سیســتم های زیستی، دنیای سنتز 
مواد آلی با حوزه جدیدی موســوم به »اســتفاده ایمن از 
نانوفناوری و طراحی نانومواد برای کاربردهای زیســتی« 
تلفیق شده است. آنچه در فصل مشــترک های زیستی-
نانویی اتفاق می افتد، برهم کنش های دینامیکی فیزیکی-
شیمیایی، تبادل و توازن ترمودینامیکی و سینتیکی بین 
سطوح نانومواد و سطح اجزای زیستی )مانند پروتئین ها، 
غشاهای سلولی، فسفولیپیدها3، وزیکول های اندوسیتیک، 
اندامک ها، DNA و ســیاالت زیستی( است. برای توسعه و 
تکامل این شاخه از پزشــکی، درک عمیق علل به وجود 

آورنده برهم کنش های فصل مشــترکی )یعنی نیروهای 
دینامیکی و مولفه هــای ملکولی( امری ضروری اســت. 
الزم به ذکر است که توصیف کامل کلیه برهم کنش های 
زیستی-فیزیکی-شیمیایی دخیل در فصل مشترک های 
زیســتی امکان پذیر نیســت، اما ما امروزه در جایگاهی 
هستیم که بتوانیم با مجموعه به هم پیوسته ای از اطالعات، 
چارچوب انتزاعی قابــل قبولی را برای بررســی ماهیت 
فصل مشترک های یاد شــده ارائه دهیم. در مقاله حاضر، 
ما به دنبال بررســی این فصل مشــترک ها از نقطه نظر 
نیروهای کنترل کننده شــیمی کلوئیدی و ســازگاری 

فصل مشــترک های زیستی هســتیم. در این مقاله، ما بر 
روی آن دسته از فصل مشترک های زیستی که نانوذرات 
پس از معلق شدن در محیط بافت و یا پس از برهم کنش با 
سلول ها )غشاهای سلولی، سطوح غشاء، اجزای اندوزوم4، 
اندامک ها، و سیتوپالســم5( با اجزای زیســتی می سازند 
متمرکز می شــویم. ما به دنبال پاسخی برای این پرسش 
هستیم که برهم کنش های یاد شده چگونه نیروهای موثر 
در برهم کنش های نانوذره/بافت را کنترل می کنند و چه 
روش هایی تاکنــون برای مطالعه و پایش مســتمر فصل 

مشترک های زیستی-نانویی ارائه شده است. 

  مقدمه

چکیده

مرزهای تشکیل دهنده فصل مشترک ها

فصل مشترک بافت زیستی-نانوذره شامل سه مولفه دینامیکی 
برهم کنشی است: )الف( ســطح نانوذره )خواص و ویژگی های 
این سطح، بر اســاس ترکیب شــیمیایی-فیزیکی آن تعیین 
می شود( ؛ )ب( فصل مشترک جامد- مایع و تغییراتی که در حین 
برهم کنش ذره با مولفه های موجود در محیط پیرامون به وجود 
می آید؛ )ج( منطقه تماس فصل مشترک جامد- مایع با زیرالیه 
زیستی )شــکل 1 و جدول 1(. در یک محیط معین، مهم ترین 
ویژگی های نانوذرات که خواص سطحی آنها را تعیین می کنند 
عبارتند از: ترکیب شــیمیایی، عامل دار کردن ســطح، شکل و 
زاویه انحنا، تخلخل و بلورینگی ســطح، غیریکنواختی، زبری 
سطح، و آبدوستی یا آبگریزی. ســایر خواص قابل اندازه گیری 
نظیر بار موثر سطحی )پتانسیل زتا( ، آگلومراسیون ذرات، میزان 
پراکندگی ذره در محیط آبی، زیست تخریب پذیری- پایداری، 
ویژگی های انحالل پذیری ذره، هیبریداســیون و ظرفیت الیه 
 ،pH ،ســطحی، با خواص محیط پیرامون شــامل قدرت یونی
دما، و حضور ملکول های آلی بزرگ )ماننــد پروتئین ها یا مواد 
گندزدا( کنترل می شــود. خواص ذره می تواند به چند طریق به 
برهم کنش با محیط پیرامون کمــک کند: )الف( افزایش جذب 
سطحی یون ها، پروتئین ها، مواد آلی طبیعی، و مواد پاک کننده؛ 
)ب( تشکیل الیه دو جداره؛ )ج( انحالل؛ )د( به حداقل رساندن 
انرژی آزاد سطحی با بازآرایی سطحی. در واقع، بسیاری از خواص 
یاد شــده برای ذرات نانومتری و نوع اســتحاله های سطحی، 
تعیین کننده نیروهایی هستند که در فصل مشترک ذره- محیط 

پیرامــون با عرض مشــخصه عمل 
می کنند )شکل 2(. این نیروها شامل 
دو مولفه کلی هستند: )الف( نیروهای 
بلند دامنه ای کــه از برهم کنش های 
جاذبه ای واندروالس و برهم کنش های 
دافعه ای الکترواســتاتیکی نشــات 
می گیرنــد؛ و )ب( نیروهــای کوتاه 
دامنه که ناشــی از بارهای الکتریکی 
و برهم کنش های فضایی )جدول 2( 
هستند. برهم کنش های محیطی )مانند 
برهم کنش با پروتئین هــا( می تواند 
باعث تغییرات بزرگــی نظیر انحالل 
نانــوذرات، انحالل انتخابــی یون، 
اســتحاله های فازی، و آگلومراسیون 

ذرات شود )شکل 3-الف(.
مشــخصه یابی فصل مشــترک 
جامد- مایع، چالش مهمی در درک 
ماهیت فصل مشترک های زیستی-

نانویی به شــمار می رود. اگرچه ما 
اغلب برای ارزیابــی خواص بالک 
سوسپانسیون ها )مانند بار خالص، 
نقطــه ایزوالکتریک، و یــا اندازه 
متوسط خوشــه ها( ، رفتار حالت 

رشد و توســعه ســریع نانوفناوری، احتمال ورود مواد 
نانومتــری بــه کاربردهای انســانی و محیط زیســت 
را افزایــش داده اســت. نانوذراتی که بــا پروتئین ها، 
غشاهای ســلولی، ســلول های زنده، و اندامک ها1 در 
تماس هســتند، یک سری سطوح مشــترک بین جزء 
زیستی و نانوذره به وجود می آورند که ماهیت این فصل 
مشــترک ها به نیروهای کلوئیــدی و برهم کنش های 
دینامیکی زیستی-فیزیکی-شــیمیایی بستگی دارد. 

این برهم کنش ها منجر به تشکیل غشاهای پروتئینی2، 
پوشیده شــدن ســطح ذره با پروتئین، جذب نانوذره 
به صورت درون ســلولی و فرآیندهای بیوکاتالیســتی 
می شود. پدیده های یاد شده می توانند پیامدهای ناگوار 
زیستی از نقطه نظر زیست ســازگاری به همراه داشته 
باشند. ملکول های زیستی به نوبه خود می توانند باعث 
انجام استحاله های فازی، آزادسازی انرژی آزاد بافت، 
بازسازی و حتی انحالل سطح نانوذرات شوند. مطالعه 

و پایش مستمر این سطوح، این امکان را برای ما فراهم 
می سازد تا بتوانیم به روابطی بین »ساختار و اکتیویته 
شیمیایی نانوذرات« و »خواص مواد نانومتری« دست 
پیدا کنیــم. خواص نانومواد به اندازه، شــکل ظاهری، 
شیمی سطح، زبری ســطح، و پوشش های سطحی آنها 
بستگی دارد. چنین اطالعاتی از نقطه نظر کاربرد آسان 

نانومواد بسیار حائز اهمیت است.

شکل 1- شمایی از فصل مشترک بین نانوذره و فیلم دوالیه لیپید. اثرات اصلی این برهم کنش از 
خواص ماده، اصالح خواص سطحی مواد، برهم کنش با محیط سوسپانسیون، و برهم کنش های 
دینامیکی فصل مشترک جامد- مایع با ملکول های زیستی و اجزای سلولی نشات می گیرد. برای 

جزئیات بیشتر به جدول 1 مراجعه کنید.

نانوذرات

اندازه، شکل، و مساحت سطحی
بار سطحی، انرژی، زبری، و تخلخل

ظرفیت شیمیایی و حالت های رسانایی
گروه های عاملی

لیگاندها
بلورینگی و نقایص کریستالی

آبدوستی و آبگریزی

محیط سوسپانسیون

ملکول های آب
اسیدها و بازها

نمک ها و یون های چند ظرفیتی
مواد آلی طبیعی )پروتئین ها، لیپیدها و گیاخاک( 

سورفکتانت ها
پلیمرها

پلی الکترولیت ها

فصل مشترک جامد/ مایع

هیدریداسیون و دهیدریداسیون سطحی
بازسازی سطحی و آزادسازی انرژی آزاد سطحی

جذب سطحی یون ها و خنثی سازی بار
تشکیل الیه دوجداره با منشاء الکتریکی، پتانسیل زتا، نقطه ایزوالکتریک

جذب سطحی مواد سمی و ملکول های استریک
برهم کنش های الکترواستاتیک، استریک، و الکترواستریک

آگلومراسیون، پراکندگی، و انحالل
برهم کنش های آبدوستی و آبگریزی

فصل مشترک زیستی- نانویی

برهم کنش های غشایی: نیروهای معین و نامعین
برهم کنش های لیگاند/ گیرنده سلول

ایجاد پوششی از غشای پروتئینی بر روی نانوذرات: نیروهای مقاومتی و تشویقی
برهم کنش ها بین ملکول های زیستی )لیپیدها، پروتئین ها و DNA( که منجر به اثرات علمکردی و ساختاری می شود.

 انتقال انرژی آزاد به ملکول های زیستی
تغییر آرایش فضایی ملکول های زیستی

آسیب به ملکول های زیستی در اثر اکسیداسیون
ATP آسیب به میتوکندری6 و لیزوزوم ها7، کاهش

جدول 1- اثرات زیستی-شیمیایی-فیزیکی بر روی فصل مشترک بین مواد نانومقیاس و سیستم های زیستی

پایدار را برای سیســتم در نظر می گیریم، اما این رویکرد 
می بایست برای مطالعه فصل مشترک های زیستی-نانویی 
اصالح و تعدیل شود. فصل مشترک نیمه پایدار جامد/مایع 
دارای یک غیریکنواختی و منطقه گذرای پویایی است که 
می تواند به تشکیل یک فصل مشــترک زیستی-نانویی 
منجر شود. این عدم یکنواختی ترکیب شیمیایی در فصل 
مشترک، معموالً از توزیع و استقرار فضایی منحصر به فرد 
پروتئین ها، لیپیدها و ساختارهای قندی در غشای سطحی 
ناشی می شــود. عالوه بر این، فصل مشترک ها در حالت 
پایدار نیستند. چنین فصل مشترکی تغییرات پیوسته ای را 
در اثر فعالیت های سلولی و اثرات محیطی تجربه می کند؛ 
برای نمونه، موادی که از سلول های زنده ترشح می شوند 

ممکن است خواص محیط سوسپانسیون را تغییر دهند و 
منجر به اتصال نانوذرات به غشاهای سلولی و یا ملکول های 
زیستی معلق در محلول شوند. به طور مشابه، برهم کنش 
بین مولفه های زیستی ممکن است از ماهیت ذرات متصل 
به لیگاندهای سطحی، تماس با مناطق باردار یا آبدوست، 
تغییر انرژی آزاد ســطحی ذرات و ملکول های زیســتی 
)شامل تغییر آرایش فضایی و یا آسیب های تحمیل شده به 
ملکول های زیستی در اثر اکسیداسیون ناشی از گونه های 
واکنشی اکسیژن )ROS( ( تاثیر بپذیرد. تشکیل پوشش 
بر روی ذرات با استفاده از غشای سطحی و جذب سلولی 
باعث به وجود آمدن فصل مشترک های جدیدی در داخل 
ماده خواهد شــد. اگرچه برهم کنش بین سطوح سلولی 

و اجزای درون ســلولی، از حضور تعداد زیادی از نیروها و 
برهم کنش های ملکولی نشــات می گیرد، اما بکارگیری 
موفق نانــوذرات برای دســتیابی به نتایج زیســتی قابل 
اندازه گیری نظیر تصویربرداری زیرسلولی، نشان می دهد 
که مطالعه و پایش مســتمر فصل مشترک های زیستی-
نانویی به طور آزمایشــگاهی امکان پذیر و عملی اســت. 
اگرچه ممکن است توســعه و تکامل روش های پژوهش 
برای مطالعه آزمایشگاهی این فصل مشترک ها در مقیاس 
شــیمی کلوئیدی، زمان زیادی طول بکشد، اما می توان 
مبانی فصل مشترک های زیســتی-نانویی را با استفاده از 
تکنیک های جدید تصویربرداری و رویکردهای زیســتی 

مورد مطالعه قرار داد )نکته 1(.

مقاالت
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الزامات جدیــد تصویربرداری برای پایش مســتمر فصل 
مشترک های زیســتی- نانویی برای این که بتوان طراحی 
ایمن تری از نانومــواد در کاربردهای زیســتی انجام داد، 
می بایست فصل مشــترک زیســتی- نانویی، با استفاده 
از ابزارهای جدید مورد مطالعه و بررســی قــرار گیرد تا 
برهم کنش های دینامیکی موجود به خوبی شناخته شود. 
می تــوان از روش های معروف و جا افتــاده، برای مطالعه 
اجزای نانومقیاس فصل مشترک زیستی- نانویی استفاده 

کرد؛ این اجــزای نانومقیاس می تواننــد ترکیبات میانی 
نیمه پایــداری را تشــکیل دهند. رویکرد اول، اســتفاده 
از متدهای مشــخصه یابی مواد کاتالیســتی است )برای 
مثال، مساحت ویژه سطحی، ساختار بلوری، و انرژی نوار 
ممنوعه(. با این حال، تفاوت هــای قابل مالحظه ای بین 
مشخصه یابی کاتالیست ها تحت شــرایط سخت و آنالیز 
نانومواد در محیط های بیولوژیکی وجود دارد. روش های 
جدیدی مانند نانوحســگرهای زیستی می بایست توسعه 

 )ROS( یابند تا بتوان تشکیل گونه های واکنشی اکسیژن
را با اســتفاده از آنزیم های مختلف احیایی در آرایه های 
نانوالکترودی شناســایی نمود. روش های مستقیمی که 
برای مشخصه یابی پدیده های فصل مشترکی در مواد بالک 
مرسوم مورد استفاده قرار می گیرند )مانند ترشوندگی، و 
کشش فصل مشترکی( ، بسیار حائز اهمیت هستند، اما این 
روش ها می بایست با نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی 
و نظری در زمینه فصل مشــترک های زیســتی- نانویی 

نکته 1

محدوده منشاء و ماهیت نیرونیرو
اثرات احتمالی بر فصل مشترک)نانومتر( 

برهم کنش های 
هیدرودینامیکی

حرکت های همرفتی، برشی، براونی و نفوذی هستند که 
غالباً در فاصله نانومتری بین فصل مشترک های زیستی- 

نانویی تقویت یا تضعیف می شوند.
افزایش بسامد برخوردها بین نانوذرات و سایر سطوح درگیر در 102 تا 106

انتقال ذره به داخل غشای سلولی

برهم کنش های 
الکترودینامیکی

نیروهای واندروالسی هستند که از برهم کنش بین مواد و 
1 تا 100محیط های پیرامون ناشی می شوند.

در محیط های محلولی به وجود می آیند؛ در محیط های زیستی 
و سلولی به دلیل میزان رطوبت باالی محیط، بسیار کوچک 

هستند.

برهم کنش های 
الکترواستاتیکی

فصل مشترک های باردار به واسطه نیروهای کولمبی، 
یون های ناهم نام خود را جذب و یون های هم نام خود را 
دفع می کنند و منجر به تشکیل دو الیه الکترواستاتیکی 

می شوند.
1 تا 100

از آن جایی که بسیاری از مواد در محیط های محلولی نیازمند 
بارهای منفی هستند، هم پوشانی الیه های یاد شده عموماً از نوع 
دافعه می باشد. با این حال، این نیروها برای مواد با بار مثبت نیز 

حائز اهمیت هستند.

برهم کنش های اجزای حل 
شده

مواد حالل دوست یا پایدار در آب به دلخواه با ملکول های 
حالل بر هم کنش می کنند.

1 تا 10

مواد پایدار در آب از نظر ترمودینامیکی در حالل پایدار هستند و 
آگلومره نمی شوند.

مواد ناپایدار در آب به اجبار با ملکول های حالل بر هم 
کنش می کنند.

مواد ناپایدار در حالل به طور خود به خودی از حجم حالل بیرون 
رانده می شوند و مجبور به آگلومره شدن و تجمع در مناطق فصل 

مشترکی می شوند. 

برهم کنش های استریک 
)فضایی( 

گونه های پلیمری جذب شده به ذرات غیرآلی یا پلیمرهای 
زیستی بیان شده در سطح سلول ها منجر به ایجاد 

برهم کنش های دافعه ای فنرمانند با سایر فصل مشترک ها 
می شوند.

1 تا 100
عموماً پایداری ذرات منفرد را افزایش داده و می توانند جذب 
سلولی را تحت تاثیر قرار دهند، به ویژه، زمانی که پلیمرهای 

سطحی حاللیت بسیاری باالیی در آب دارند.

برهم کنش های موجود بین 
پل های پلیمری

گونه های پلیمری جذب شده به ذرات غیرآلی یا پلیمرهای 
زیستی بیان شده در سطح سلول ها )شامل گروه های عاملی 
باردار( می توانند منجر به جذب گونه هایی با بار مثبت در 

سطح زیرالیه می شوند. 
1 تا 100

عموماً خوشه ای شدن یا رسوب گذاری را ترغیب می کند، به ویژه، 
زمانی که عامل باردار اسید کربوسیلیک بوده و در محیط محلولی 

شامل یون های کلسیم پخش شده است.

جدول 2. نیروهای اصلی کنترل کننده برهم کنش های فصل مشترکی بین نانومواد و سیستم های زیستی

نیروهای درگیر در فصل مشترک های زیستی-نانویی

در نــگاه اول، بــه نظر می رســد کــه اصــول حاکم بر 
برهم کنش بین نانوذرات و ســلول ها، مشابه اصول حاکم 
بر ذرات کلوئیدی اســت. برهم کنش های واندروالســی، 
الکترواستاتیکی، حالل پوشی13، و نیروهای سالووفوبیک14 
نیز در این سیســتم ها وجود دارند، اما نیازمند مالحظات 
خاصی برای استفاده در سیستم های نانومقیاس هستند 
)جدول2 و شکل 2(. برای نمونه، به دلیل اینکه نانوذرات 
از تعداد نســبتاً کمی اتم تشــکیل می شــوند، نیروهای 
واندروالسی در آنها شــدیداً به جایگیری و آرایش اتم های 
سطحی و نفوذپذیری ذرات بســتگی دارد. زمانی بحث، 
پیچیده تر می شــود که در مورد یک فصل مشترک بین 
نانوذره و سیســتم زیســتی صحبت کنیم. دو مثال زیر 
را در نظــر بگیرید: برهم کنــش بین دو ذره ســیلیکا، و 

برهم کنش بین یک ذره SiO2 و یک سلول فیبروبالست15. 
برهم کنش های مرســوم بین ذرات SiO2 در محیط آبی 
شــامل برهم کنش واندروالســی، الکترواســتاتیکی، و 
حالل پوشی اســت )شــکل 2(. نیروهای واندروالسی از 
حرکت هدفمند الکترون ها بر اســاس اصــول مکانیک 
کوانتوم سرچشمه می گیرند؛ نوسانات این الکترون ها در 
هر لحظه باعث ایجاد یک دوقطبــی کوچک در ذره مورد 
نظر و نهایتاً یک ممان دوقطبی در اتم های ذرات سیلیکای 
مجاور می شود و تشکیل همین دوقطبی ها باعث ایجاد یک 
نیروی جاذبه ای بین ذرات SiO2 می گردد. از طرفی، نیروی 
الکترواستاتیکی در این سیستم ناشی از بارهای سطحی 
اســت که به طور اجتناب ناپذیری در سطح ذرات SiO2 به 
وجود می آید. گروه های سیالنول )Si-OH( در محیط های 

آبی تجزیه و منجر به تشکیل بارهای منفی در سطح ذرات 
می شود. این بارها می توانند )حداقل به طور موقت( باعث 
به وجود آمدن نیروهای دافعه الکترواستاتیکی بین ذرات 
شوند. اگر پتانسیل سطح ذرات ثابت در نظر گرفته شود، 
چنین نیروی دافعه ای ممکن است در اثر شرایط سطحی 
ذرات کاهش یافته و یا حذف شــود. حاصل جمع نیروی 
جاذبه واندروالسی و نیروی دافعه الکترواستاتیکی، زیربنای 
نظریه معــروف درجاقون-النداو-اوربیک16 در زمینه علم 

کلوئیدها است )شکل 2(. 
در سیاالت زیستی، قدرت یونی حدودا برابر mM 150 است 
و این عدد بدین معنی است که نیروهای الکترواستاتیکی به 
احتمال قوی در چند نانومتر از سطح ذرات محدود شده اند. 
قدرت یونی باال منجر به حذف و نادیده گرفته شدن سهم 

تلفیق شــوند. تصویربرداری با میکروســکوپ الکترونی 
 )TEM( میکروسکوپ الکترونی عبوری ، )SEM( روبشی
و میکروســکوپ فلوئورســنتی بــه درک فرآیند جذب 
ســلولی و فرآوری نانومواد کمک کرده است. روش های 
تصویربرداری SEM و TEM برای مــواد صلب الکترونی 
مانند نانوذرات فلزی بســیار مفید و کاربردی هســتند، 
اما برای مواد نرم ماننــد دندریمرهــا و لیپوزوم ها قابل 
استفاده نمی باشــند. با این حال، پیشرفت های متعددی 
در بهبود توانایی TEM برای مطالعه فصل مشــترک بین 
نانومواد و سیســتم های زیســتی به دســت آمده است. 
برای مثال، امروزه میکروســکوپ سرمایشی TEM، برای 
تصویربــرداری از ملکول های زیســتی و ســاختارهای 
بین سلولی رنگ آمیزی نشــده در مقیاس نانومتری مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. زمانی که این روش با پردازش 
داده همراه شود، می تواند منجر به تعیین توپوگرافی های 
ملکولــی در زیســت ملکول های منفرد شــود؛ نتایجی 
که با پراش اشــعه ایکس قابل دســتیابی نیست. امروزه 
برگردان های ســه بعدی۸ از اجزای زیستی نانومقیاس با 
اســتفاده از روش های مختلف آماده سازی تهیه می شود. 
اخیراً میکروسکوپ های TEM با قدرت تفکیک بسیار باال 
)زیر آنگسترومی( و پایین ترین عدم انطباق کانونی، برای 
تصویربرداری مستقیم از ساختارهای اتمی نانوذرات هم 
در حالت عبوری و هم در حالت عبوری روبشــی توسعه 
یافته اند. میکروســکوپ های روبشــی TEM، زمانی که 
تصویربرداری TEM با فیلتر انرژی تلفیق شود، کنتراست 

را در تصاویر ساختارهای زیستی بهبود می دهد. 
یکی از مشکالت موجود در تصویربرداری از اجزای زیستی، 
نیاز به حل ذرات در حجم بســیار باالیی از مواد زیستی 
است. یکی از راهکارهای ارائه شــده، میکروسکوپ های 
همبســته9  اســت: اســتفاده از تکنیک های نوری برای 
شناســایی اهداف، انتقــال نمونه و مختصــات گرید به 
یک میکروســکوپ TEM و مطالعه اتوماتیک اهداف یاد 
شــده برای دســتیابی به تصاویر با کیفیت بــاال در یک 
محفظه بسیار ســرد. روش دیگر، اســتفاده از ابزاری با 

دو باریکه اســت: یــک باریکه یونی برای بریدن ســطح 
مقطع مواد زیستی بالک و میکروسکوپ SEM برای ثبت 
ریزساختار. با اتوماتیک شــدن فرآیند برشکاری و ثبت 
تصویر، می توان داده های به دست آمده را پردازش کرده 
و تصاویر توپوگرافیکی از حجم ماده تهیه کرد. این روش 
می تواند در آنالیز تمام اتوماتیک مواد بالک و حتی مطالعه 
مواد زیستی طبیعی در دماهای بسیار پایین مورد استفاده 
قرار گیرد. برای مطالعه مواد زیســتی در دماهای پایین، 
ساختار ماده از طریق تصعید اجزای سلولی با سرعت های 
مختلف شناسایی می شــود. این تکنیک برای جدا کردن 
الیه های نازکی از بافت تحت تبرید برای میکروســکوپ 

سرمایشی TEM مورد استفاده قرار می گیرد.
نانوذرات برچسب زنی شده با مواد فلوئورسنتی و روش های 
تصویربرداری متناظر با آنها )مانند میکروسکوپ کانونی( 
مشکالت احتمالی متعددی دارند: ناپایداری برچسب های 
مورد استفاده؛ تغییر خواص فیزیکی- شیمیایی؛ و از دست 
دادن رنگ در تماس با لیزر )رنگ بری نوری10(. در حالت 
ایده آل، روش های تصویربرداری جدیدی در آینده نزدیک 
توســعه خواهند یافت که تعداد کلی نانوذرات در داخل 
سلول ها را با رزلوشن نانومقیاس و بدون تخریب ساختار 
ماده به دست می دهد. میکروســکوپ هم کانونی سلول 
زنده، یکی از این ابزارهای خوش آتیه به شمار می رود که 
برای تصویربرداری حرکت ها در محیط های درون سلولی 
)نظیر اندوسیتوز یا اگزوسیتوز، ردیابی وزیکول ها، انتقال 
ذره به داخل سلول، و مکانیزم های جذب ذرات به کمک 
غشا از طریق سیتوسولی یا سیال درون سلولی( با رزولوشن 

باال مناسب است. 
امروزه با ظهور بســیاری از فناوری ها، امکان حل و فصل 
مســائل مربوط به فصل مشترک های زیســتی- نانویی 
فراهم شده است. برای نمونه، اگر جانمونه ای با فرکانس 
کمی متفاوت شروع به ارتعاش کند، پروب میکروسکوپ 
نیروی اتمی، کنتراستی را متناسب با ارتعاش آن به عنوان 
غیریکنواختی نانومقیاس ثبت می کند. پراکندگی رامان 
ارتقا یافته ســطحی )SERS 11( تکنیک دیگری اســت 

که امروزه به طور گســترده برای تصویربرداری زیستی 
از ســلول ها و حیوانات مورد اســتفاده قرار می گیرد. در 
این روش، پراکندگی رامان ملکول های جذب شــده به 
سطوح فلزی اندازه گیری می شود )این ملکول ها ممکن 
اســت در مقیاس نانو دارای آرایش جهت دار هم باشند(. 
روش یاد شده با بهبود پارامترها قادر به شناسایی یک تک 
ملکول نیز می باشــد )برای نمونه، نانوذرات نقره و طالی 
پوششکاری شــده با PEG(. براســاس تصویربرداری با 
استفاده از عامل کنتراست نانولوله های کربنی تک جداره، 
SERS روش مناسبی برای تصویربرداری با قدرت تفکیک 

تک ملکول در نمونه های زیستی است. توسعه تکنیک های 
جدید نیاز به زمان دارد. در ضمن، سرعت رشد و توسعه 
نانومواد با خواص عملکردی ارتقا یافته بســیار باال است. 
بسیاری از مواد سنتی، برای دهه ها کاربردهای متداولی 
داشــته اند، اما واکنش پذیــری آنها امروزه نیــز به طور 
کامل درک نشــده اســت. اگرچه صنعــت عالقه مند به 
استفاده گســترده و ایمن از نانوفناوری اســت، اما این 
امر محقق نخواهد شــد تا اینکه مشخصه یابی سطحی با 
تجهیزات آزمایشگاهی ســاده و در دسترس امکان پذیر 
باشــد. روش های اندازه گیری تک نقطه ای و اســتاتیکی 
کافی نیستند، زیرا تکنیک های مورد استفاده می بایست 
به حالت های دینامیکی و شبه پایدار در فصل مشترک های 
زیستی- نانویی توجه ویژه داشته باشند. روش تیتراسیون 
پتانسیومتری12 )نســبت به روش اندازه گیری پتانسیل 
زتا( می بایست بتواند خواص اســیدی- بازی پوشش ها، 
جاذب هــا، و زیرالیه ها را مشــابه با مواد کاتالیســتی و 
کلوئیدهــا اندازه گیری کند. روش هــای جایگزین دیگر 
عبارتند از: )الف( اندازه گیری توزیع اندازه ذرات در آب و 
سیاالت زیستی؛ )ب( اندازه گیری اتالف وزن نمونه ها در 
اثر حرارت دهی و ارزیابی میزان تبخیر؛ و )ج( اندازه گیری 
تغییرات به وجود آمده در پاسخ طیف سنجی نمونه های 
آزمایشــی، پس از شستشــو در آب، اســید، و باز )نظیر 
طیف ســنجی پراش انرژی پرتو ایکس یا طیف ســنجی 

تبدیل فوریه مادون قرمز(.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbuvHf9MHMAhUGfRoKHdQLDg8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Firannano.org%2Fnanolab%2Findex.php%3Factn%3Dpv%26lang%3D1%26id%3D19&usg=AFQjCNF4i17-Hu5tfH0wAOhxY1P49EPBgA&sig2=bGdDIYaCDJBAhT__ljskuA&bvm=bv.121099550,d.ZGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbuvHf9MHMAhUGfRoKHdQLDg8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Firannano.org%2Fnanolab%2Findex.php%3Factn%3Dpv%26lang%3D1%26id%3D19&usg=AFQjCNF4i17-Hu5tfH0wAOhxY1P49EPBgA&sig2=bGdDIYaCDJBAhT__ljskuA&bvm=bv.121099550,d.ZGg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbuvHf9MHMAhUGfRoKHdQLDg8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Firannano.org%2Fnanolab%2Findex.php%3Factn%3Dpv%26lang%3D1%26id%3D19&usg=AFQjCNF4i17-Hu5tfH0wAOhxY1P49EPBgA&sig2=bGdDIYaCDJBAhT__ljskuA&bvm=bv.121099550,d.ZGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbuvHf9MHMAhUGfRoKHdQLDg8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Firannano.org%2Fnanolab%2Findex.php%3Factn%3Dpv%26lang%3D1%26id%3D19&usg=AFQjCNF4i17-Hu5tfH0wAOhxY1P49EPBgA&sig2=bGdDIYaCDJBAhT__ljskuA&bvm=bv.121099550,d.ZGg
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شکل 2. برهم کنش بین نانوذرات. )الف( نیروهای رایج در شکل گیری کلوئید )برای نمونه، نیروهای الکترواستاتیکی، واندروالسی، و کوواالنسی( و سایر نیروهای مهم دیگر )برای نمونه، حالل پوششی، نیروهای 
سالووفوبیک، نیروی بین ملکول های زیستی، و نیروهای ضعیف ویسکوز در فاز کلوئیدی( که هنگامی در ماده به وجود می آیند که ذرات نانومقیاس در داخل یک محیط زیستی معلق شوند و با سلول ها تماس پیدا 
کنند؛ و )ب( نیروهای واندروالسی و نیروهای ضعیف ویسکوز در فاز کلوئیدی، در صورتی که نیروهای الکترواستاتیکی در محدوده معینی از فاصله ذرات، حالت دافعه داشته باشند، به صورت جاذبه بروز می کنند. 
نظریه معروف درجاقون-النداو-اوربیک )DLVO( در علم کلوئیدها، حاصل جمع این نیروها را در نظر می گیرد. پارامتر Φ: پتانسیل برهم کنش، k: ثابت بولتزمن، T: دمای مطلق، κ: معکوس طول دبایδ ،17 : فاصله 

جدایش ذرات معلق در حالل.

مقاالت

نیروهای واندروالســی در فرکانس صفر می شــود، اما در 
فرکانس های باالتر همچنان به قوت خود باقی هســتند. 
عالوه بر این، حالل پوشــی پدیده دیگری است که برای 
نانوذرات آبدوســت و غیرآلی بسیار حائز اهمیت می باشد 
)شکل 2(. ملکول های آب به ذراتی با انرژی کافی متصل 
می شوند تا الیه های فضایی را در سطح ذرات تشکیل دهند 
و تماس ذرات و اتصال آنها به یکدیگر را ســخت تر کنند. 
بنابراین، نیروهای حالل پوشی پایداری ذرات را از طریق 
»فشار هیدریداسیون« یا »دافعه آبدوست« افزایش دهند. 
به طور مشــابه، اگر تمایل شیمیایی نسبی دو سطح برای 
جذب ملکول های آب خیلی کمتر از تمایل آنها برای جذب 
سطوح هم جنس باشــد )جاذبه آبگریز یا اثر آبگریزی( ، 
دهیدریداسیون و آگلومراسیون سریع ذرات اتفاق خواهد 
افتاد. کلیه این نیروها- که تغییراتشــان با گذشت زمان 
بسیار جزئی اســت- می تواند با استفاده از نظریه یاد شده 
)نظریه DLVO( پیش بینی و یا تخمین زده شــود. چنین 
اندازه گیری های آزمایشــگاهی منجر به نتایج همسان و 

سازگار شده اند. 

در این بخش، ما به ذکر مثالی در مــورد برهم کنش ذره 
با یک سلول فیبروبالســت می پردازیم. اگرچه نیروهای 
حاکم بر فصل مشــترک نانوذره-بافت زیســتی، مشابه 
فصل مشترک های یاد شده هستند، اما تفاوت های اساسی 
بین این دو نوع ســطح زمانی به وجود می آید که ســطح 
ذره به غشای ســطحی نزدیک شــود. اولین پدیده این 
اســت که ســلول دارای غشــایی نرم و غیرصلب است و 
می تواند به واسطه ســیالیت باال و ترمودینامیک مناسب، 
تغییرشکل یابد. این تغییرشکل به مجموعه پیچیده ای از 
برهم کنش ها منجر می شود. حتی یک مطالعه نسبتاً ساده 
)مانند مطالعه ذره ای که با ســطح جیوه مایع برهم کنش 
می دهد( پیچیدگی تحقیقات در این حــوزه را به وضوح 
نشان می دهد. پیچیدگی زمانی بیشتر می شود که سطح 
ســلول  دارای فراز و نشــیب های زیادی باشد. در چنین 
شرایطی، غیر یکنواختی بار الکتریکی در سطح می تواند 
تا حدود زیادی باعث تغییر انرژی برهم کنش بین ذره ای، 
حتی بین دو ذره ایده آل شود. سلول ها غالباً به دلیل حضور 
پروتئین های سطحی و سایر ســاختارها، غیریکنواختی 

سطحی کوچکی در مقیاس طولی 50-10 نانومتر دارند. 
بنابراین، اگر یک ذره میکرومتری با سطح ناصاف سلولی 
برهم کنش کند، میانگینی از ســطوح انــرژی مربوط به 
ناصافی های غیریکنواخت سطحی را تجربه خواهد کرد. اگر 
ذره ای به قطر 50-10 نانومتر در یک زمان معین با یکی از 
ناصافی های سطح سلول برهم کنش کند، انرژی برهم کنش 
بسته به موقعیت دقیق ذره و پتانسیل آن برای قرار گرفتن 
روی سطح سلول تغییر می کند. به عالوه، ذرات مختلف در 
کنار یکدیگر ممکن است سطوح صافی را به وجود آورند که 
باعث ایجاد خواص متفاوت تری نسبت به ذرات منفرد شود.

پیچیدگی ســوم زمانی به وجود می آید که ســلول ها از 
نظر شیمیایی غیرفعال نیستند. با انتقال یون ها یا ترشح 
پروتئین ها و سایر ملکول های زیستی، سلول، سطح ذرات 
SiO2 را تحت تاثیر قرار می دهد و آن را به ســطحی کاماًل 

متفاوت تر از آنچــه قباًل بود تبدیل می کنــد. این پدیده، 
مفهوم »فصل مشــترک های دینامیکی وابسته به زمان« 
را توسعه داده اســت. احتمال وقوع اندوســیتوز1۸ )ورود 
نانوذرة متصل به سطح به داخل سلول با باز شدن غشای 

سلولی( ، پیچیدگی این برهم کنش ها را افزایش می دهد و 
پیش بینی نظری آنها را با دشواری هایی همراه می کند. در 
حوزه فاگوسیتوز19 ذرات )بلعیده شدن ذرات با استفاده از 
فاگوسیت20 شامل ماکروفاژها21 و سلول های دندریتی( ، 
تالش های بســیاری برای مدل کردن اثر برهم کنش های 
گیرنده های سلولی-لیگاند ها با یکدیگر در قالب نیروهای 
جاذبه ای، دافعه ای، و اســتریک واندروالســی و نیروهای 
الکترواســتاتیکی بین سطح ذرات و غشــای سلول های 
فاگوسیت انجام شده است. بر اســاس دیدگاه ارائه شده، 
این برهم کنش ها، با شرایط آزمایشگاهی مانند نوع سلول، 

مراحل تمایز سلولی، ترکیب شیمیایی محیط کشت سلول، 
و روش های فرآوری سلول  تغییر می کنند. این مدل نهایتاً 
زمینه بی نهایتی از نانوذرات را در نظــر می گیرد و موارد 
زیر را برای آن متصور می شــود: )الف( شکل های متنوع 
ظاهری )برای نمونه، کروی، مکعبی، مســتطیلی شکل، 
میله ای، سوزنی شکل، و شاخه دار( ؛ )ب( بلورینگی داخلی 
باال که منجر به خواص مطلــوب فوتونیکی، الکترونیکی، 
نیمه رسانایی، انتقال بار الکتریکی، جذب سطحی و خواص 
کاتالیستی می شود؛ و )ج( شیمی سطح خارجی که برای 
چسبندگی انتخابی سلول ها، رفتار آمفوتری و دوخصلتی22 

وابسته به pH و دما، و عملکردهای آنتی باکتریال مناسب 
باشــد. این مدل بدون توجه به نمونه هــای واقعی، طیف 
وسیعی از نانومواد را که مهندسان و دانشمندان علم مواد 
و پژوهشگران زیست پزشکی در ســال های اخیر سنتز و 
بررســی کرده اند، مورد مطالعه قرار می دهد. با این حال، 
یافته های جدیدی که برای یک نانوماده خاص به دســت 
می آید ممکن است با تغییر روش سنتز و اصالح سطحی 

آنها تغییر کند. 

کرونای پروتئین23

زمانی که نانوذرات به داخل یک سیال زیستی )مانند خون، 
پالسما، و سیال بین نشینی( وارد می شوند، با پروتئین هایی 
که در حال تغییر آرایش فضایی خود هستند پوششکاری 
می شــوند. این پدیده منجر به پیدایــش اپیتوپ های24 
جدیدی می شــود و عملکرد و میزان ســمیت نانوذرات 
را تغییر می دهــد. مفهوم کرونــای نانوذره-پروتئین، در 
شکل گیری خواص سطحی، بارهای الکتریکی، مقاومت به 
آگلومراسیون نانوذرات و اندازه هیدرودینامیکی نانوذرات 
بسیار حائز اهمیت است )شــکل 3(. الزم به ذکر است که 
سطح برهم کنشــی نانوذرات ممکن است قبل از تشکیل 
کرونا، با مواد شیمیایی دیگری پوششــکاری شده باشد 
)منظور عاملدار شدن نانوذرات است( و همین امر می تواند 
سینتیک جذب پروتئین به سطح نانوذرات را تحت تاثیر 
قرار دهد. این گونه های ســطحِی از قبل آماده در سطح 
نانوذرات، از چند منبع ممکن اســت نشات گرفته باشند: 
)الف( پسماندهایی که در حین فرآیند ساخت یا در تماس 
ذرات با گازهای محیط اطراف تشــکیل شــده اند؛ )ب( 
مواد شــیمیایی و پایدارکننده های صنعتی مورد استفاده 
برای ایجاد توزیع یکنواخت نانوذرات؛ و )ج( اجزای آلی و 
غیرآلی بافرهای زیستی مورد استفاده در تهیه محلول های 

آزمایشگاهی. 
در سیاالت زیستی، اتصال پروتئین ها به ذرات باعث ایجاد 
یک فصل مشترک زیستی-نانویی می شود. این سطوح با 
حرکت بر روی ســلول ها یا جذب به داخل آنها، تغییرات 
دینامیکی خاصی را تجربه می کنند. ســینتیک اتصال و 
جدا شدن پروتئین ها از سطح نانوذرات و تبادل همزمان 
پروتئین های آزاد با محیط، نقش مهمــی در تعیین نوع 
برهم کنش های ذرات با ســطوح و گیرنده های زیستی )و 
متعاقباً مرگ سلول( ایفا می کنند. طول عمر کمپلکس های 
لیگاند-ذره از چند میکروثانیه تا چند روز متغیر است. این 
کمپلکس ها می توانند با روش هــای مختلف کّمی مورد 
ارزیابی قرار گیرند )برای مثال، کالری متری تیتراســیون 
همدمــا25، کروماتوگرافــی اندازه ای )ســوا نــگاری(26، 
طیف سنجی رزونانس پالسمون سطحی، و طیف سنجی 

.)  T 27فلوئورسنتی تیوفالوین
از آنجایی کــه کرونــای پروتئیــن می توانــد منجر به 
برهم کنش های ســلولی با نانومواد شود، سوال مهمی که 

باقی می ماند این اســت که آیا چنین برهم کنش هایی به 
ترکیب شــیمیایی ذرات نیز بســتگی دارد یا نه؟ )شکل 
3-الف(. ماهیت ســطح ذرات )نظیر خاصیت آبگریزی، 
اندازه ذرات، شعاع انحنای ذرات، بار سطحی، و پوشش هایی 
که باعث بــه وجود آمــدن برهم کنش های اســتریک و 
الکترواستریک می شوند؛ شــکل 3-الف( کنترل خواهند 
کرد که کدامیک از ملکول های زیستی با ذرات برهم کنش 
کنند. بر اساس یافته های علمی، چند پروتئین می توانند 
کمپلکس هــای گذرایی را بــا نانوذرات تشــکیل دهند؛ 
برهم کنش های ترجیحــی بین انواع خاصــی از ذرات و 
سیاالت زیستی حاوی آنها باعث تغییر ناگهانی در سرعت 
جدا شــدن پروتئین ها از سطح ذرات می شــوند. عالوه 
بر ایــن، غلظت پروتئین هــا در نزدیکــی ذرات می تواند 
ماهیت و نوع اتصال آنهــا به ســطح ذرات را تحت تاثیر 
قرار دهد. برای نمونه، کرونــای دینامیکی یک نانوذره در 
محیط خون را در نظر بگیرید: آلبومین2۸ ســرم انسانی و 
فیبرینوژن29 ممکن است سطح ذرات را در بازه های زمانی 
کوتاه اشغال کند؛ در این حالت، ممکن است پروتئین های 
نادر و با تمایل شیمیایی باالتر و سینتیک اتصال آهسته تر، 
جایگزین آنها شوند. در مقابل، اگر در یک محیط، غلظت 
پروتئین پایین باشد )مانند سیال نایژه یا چشم( ، ممکن 
اســت پروتئین هایی با تمایل شــیمیایی پایین تر )مانند 
آلبومین( سطح ذرات را اشــغال کنند. از بین پروتئین ها، 
آلبومیــن، ایمنوگلوبین ها30، مکمل هــا31، فیبرینوژن، و 
آپولیپوپروتئین ها32، بیشترین چسبندگی را به نانولوله های 
کربنــی )CNTs( ، ذرات اکســید آهــن، لیپوزوم ها33، و 

نانوذرات پلیمری دارند. 
اتصال مکمل و ایمنوگلوبین منجر به آماده ســازی لقمه 
برای فاگوسیتوز34 می شــود؛ به عبارت دیگر، این اتصال 
فرآیند فاگوسیتوز را تسریع و تسهیل می کند. این عمل، 
برای توسعه واکسن های جدید یا به حداقل رساندن اثرات 
نامطلوب آنها بر ســالمتی انسان به واســطه فعال سازی 
سیستم ایمنی بدن، مناســب و مفید است. اگرچه اتصال 
لیگاندهای پروتئین به نانوذرات )برای نمونه، ترانسفرین35( 
می تواند جذب اندوســیتیک را افزایش دهد، اما اطالعات 
کافی در مورد ایــن موضوع که »تشــکیل خودبخودی 
کرونای پروتئین چگونه می تواند به جذب بافت به صورت 

درون تنی کمک کند؟« وجود ندارد. بنا بر یک باور عمومی، 
اتصال پروتئین های پالسما نقش مهمی در توزیع درون تنی 
ذرات حامل و پاکسازی آنها از سیستم گردش خون دارد. 
برای نمونه، می توان این رفتار را با توجه به این نکته توضیح 
داد که »چرا کاهش جذب ســطحی پروتئین ها در ذرات 
پوششکاری شــده با پلی اتیلن گلیکول )PEG( منجر به 
زمان های باالی گردش خون می شود و توزیع زیستی بافت 

را تغییر می دهد؟«. 
 ،ZnO، CdSe پروتئین ها و مواد آلی، سرعت انحالل ذرات
اکســید آهن؛ اکســید آلومینیوم، و اکسی هیدوکسیدها 
را از طریق دو مکانیزم فعال زیــر افزایش می دهد: )الف( 
کمپلکس ســازی در فاز محلول )یعنی گونه های محلولی 
که با یون های آزاد شده از سطح ماده، تشکیل کمپلکس 
می دهند( ؛ و )ب( انحالل لیگاندها )یعنی اسیدهای آلی و 
مواد آلی طبیعی که اتم های سطحی را از سطح نانوذرات 
فلزی خارج می کنند(. مکانیزم دیگری برای اکسیدهای 
آهن و آلومینیوم و اکسی هیدروکسیدها ارائه شده است و 

احتماالً برای ZnO نیز صادق باشد.
مطالعه اثرات نامطلوب ذرات بر روی پروتئین ها، برای درک 
عمیق آسیب های زیستی احتمالی بســیار حائز اهمیت 
است. این آسیب های زیستی می توانند ناشی از تغییرات 
قابل مالحظه در سیستم بیولوژیکی مانند فیبریالسیون، 
تماس با اپیتوپ های آنتی ژنی جدیــد و عدم انجام عمل 
خاصی ماننــد فعالیت هــای آنزیمی باشــند. در یکی از 
مدل های آزمایشگاهی، نانوذرات به عنوان کاتالیست هایی 
عمل می کنند که در محدوده برهم کنــش  با پروتئین ها 
قرار گرفته اند. این محدوده برهم کنش شــامل جنگلی از 
پیوند های هیدروژنی و محلی برای تشــکیل فیبریل های 
اشــاعه دهنده بیماری اســت. برای نمونه، فیبریالسیون 
بتا-2 میکروگلوبولین36 انسانی، در سطح نانوذرات اکسید 
سریم و کوپلیمر و نانولوله های کربنی )CNTs( رخ می دهد؛ 
تشکیل فیبریل های نشاسته ای، یک فرآیند کّمی است و 
می توان محاسبات کّمی را برای آن انجام داد. با این حال، 
باید به این پرسش پاسخ داد که »آیا شرایط آزمایشگاهی 
مورد نظر می تواند به صورت درون تنی ایجاد شود یا نه؟ و 
به عبارتی، آیا می توان شــرایطی را فراهم کرد که در آن، 
پیوند رقابتی در سیاالت زیستی پیچیده، مانع از جوانه زنی 
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شکل 3. پدیده هایی که با تشکیل کرونای پروتئین در اطراف یک نانوذره به وجود می آید. با تشکیل کرونا، یک فصل مشترک نانویی-زیستی که سرنوشت نانوذره را تعیین می کند، به وجود می آید و می تواند اثرات 
مخرب و نامطلوبی بر روی پروتئین های درگیر با سطح ذره داشته باشد: )الف( خواص اصلی ماده به تشکیل کرونا در یک محیط زیستی کمک می کند. سرعت جدا شدن و پیوستن پروتئین ها به سطح ذرات، برهم کنش 
رقابتی برای پوستن پروتئین ها به سطح، ممانعت فضایی به وجود آمده در اثر مواد پاک کننده و پلیمرهای جذب شده در ســطح، و پروفایل پروتئین37  در سیال بدن می توانند منجر به تغییرات دینامیکی در کرونا 
شوند. این کرونا می تواند زمانی که ذرات از یک بخش محیط زیستی به بخش دیگر آن حرکت می کند، شکل بگیرد؛ و )ب( ایجاد تغییرات احتمالی در ساختار و عملکرد پروتئین در اثر برهم کنش با سطح نانوذرات 
می تواند منجر به فعال شدن یک سری مکانیزم های ملکولی شود که از بیماری های خاصی نشــات می گیرند. عالیم رنگی در شکل، نشان دهنده انواع مختلف پروتئین ها )شامل پروتئین های انعطاف پذیر با قابلیت 
تغییر آرایش فضایی، پروتئین های باردار و پروتئین های چربی دوست، آنزیم های کاتالیستی با گروه های حساس تیول، و پروتئین هایی که با تجمع در کنار یکدیگر، فیبریل های پروتئینی را شکل می دهند( هستند. 

فیبریل ها در سطح شود یا نه؟«. تاکنون شاهدی برای اثبات 
این احتمال ارائه نشده است که »فیبریالسیون پروتئین در 
سطح ذرات منجر به بیماری زایی می شود«. با این حال، به 
طور نظری، تکرار این فرآیند در مغز می تواند به فرآیندهای 
مختل کننده سیســتم عصبی بدن ماننــد آلزایمر کمک 
کند. اگرچه ماهیت دقیق باز شدن تاخوردگی ملکول های 
پروتئنی3۸ در ســطح نانوذرات معلوم نیست، اما نیروهای 
تماسی مانند آزاد شــدن انرژی آزاد ســطحی از طریق 
بازسازی ســطحی، در این پدیده دخیل هستند. کاهش 

تنش در ســاختار کریســتالی ذرات از طریق پیوند بین 
پروتئین ها، نمونه ای از پدیده یاد شده است )شکل 3-ب(. 
به طور مشــابه، محدودیت الکترون یا تشکیل جفت های 
الکترون- حفره در سطح ماده می تواند منجر به شکستن 
پیوند های ســاختاری و یا اتصاالت عرضی کواالنسی بین 
دامنه های SH پروتئین شود. برای نمونه، اتصال لیزوزیم39 
 SiO2 موجود در ســفیده تخم پرندگان به سطح نانوذرات
منجر به باز شدن تاخوردگی مارپیچ بحرانی آلفا می شود 
و فعالیت کاتالیستی آنزیم را مختل می کند. عالوه بر این، 

اتصاالت عرضی گروه های تیول در گلیکول آلدهید فسفات 
دهیدروژناز منجر به از بین رفتن برخی از فعالیت های بدنی 
قابل محاسبه می شود. به طور مشــابه، زمانی که ماهیت 
پروتئینی حاوی اپتوپ های کریپتیک، در سطح یک ذره 
تغییر می کند، در دســترس بودن مکان های جدید آنتی 
ژنی ممکن است باعث ایجاد پاسخ از طرف سیستم ایمنی 
بدن شود. اگر این پاسخ ایمنی در برابر همان پروتئین داده 
شود، می تواند موجب بروز بیماری های خود ایمنی گردد 

)شکل 3-ب(. 

پوشش ذره با غشای سلولی
چســبیدن ذره به غشــای دوالیه لیپیدی سطح سلول، 
مثالی از فصل مشــترک های بین نانومــاده و ملکول های 
زیستی است. این فصل مشترک ها می توانند در درمان با 
دارورسانی هدفمند مورد استفاده قرار گیرند. در ابتدا به 
آن دســته از نیروها و پدیده های فصل مشترکی پرداخته 
می شود که در تماس بافت زنده با سطح نانوذرات و پوشش 
آنها با غشاهای سلولی نقش تعیین کننده ای دارند. برای 
اینکه ذره بتواند به سطح غشاء چسبیده و در نقطه اتصال 

توسط آن احاطه شود، می بایست برهم کنش های جاذبه ای 
ذره-سلول بتواند بر نیروهای مقاومی که مانع از جذب ذره 
می شوند غلبه کنند )شکل 4 و جدول 3(. مدت زمانی که 
یک ذره توسط غشای سلولی پوشیده می شود، معیار کّمی 
مناسبی برای به تعادل رســیدن نیروهای یاد شده است. 
این معیار از نظر ریاضی، بر اســاس یک سری متغیرهای 
خاص ماده مانند اندازه و شــکل ذره، انرژی سیستم، نرخ 
نفوذ گیرنده های ســلولی، و االستیســیته غشای سلولی 

بیان می شود. 
برهم کنش های موجود بین لیگاندهای سطحی، موثرترین 
برهم کنش های جاذبه ای در بین نیروهای فصل مشترکی 
هســتند که امکان برهم کنش با ملکول ها و گیرنده های 
مکمل در سطح غشــای ســلولی را فراهم می کنند. این 
برهم کنش ها منجر به »اندوســیتوز ناشی از گیرنده های 
ســلولی« می شــوند؛ فرآیندی که کاربرد و جایگاه قابل 
توجهی در روش های درمانی مبتنی بر داروسانی هدفمند 

نیروهای مقاومنیروهای محرکه

کشیدگی و االستیسیته غشای سلولیپیوندهای ویژه: برهم کنش بین گیرنده های سلولی- لیگاند

نوسانات حرارتی غشای سلولیپیوندهای غیرویژه: خواص سطحی ذرات

نفوذ گیرنده های سلولی به جبهه در حال پیشرویآزادسازی انرژی آزاد در نقاط تماس ذره- سلول

جداسازی آبگریز سطح قطبی با استفاده از غشای سطحیاندازه و شکل بهینه ذرات

مولفه های وابسته به انرژی در غشاء و ساختمان سلول، نیروهای فعال 
)برای مثال، در تشکیل یک لیف کالترینِی متصل به پروتئین های 

موجود در ساختمان سلولی( 
کشیدگی پیوندهای گیرنده- لیگاند؛ فاکتور االستیسیته

جدول 3. نیروهایی که از احاطه شدن نانوذرات توسط غشای سلولی جلوگیری کرده و یا آن را ترغیب می کنند.

شکل 4. شمایی از بلعیده شدن نانوذره در سطح غشای سلولی. برای اینکه ذره بتواند در سطح غشای سلول جذب شود، برهم کنش های ویژه )برهم کنش بین گیرنده سلول و لیگاند( و برهم کنش های ناویژه )برای 
نمونه، برهم کنش های کولمبی و آبگریز( می بایست انرژی آزاد را در نقطه تماس ذره-سلول کاهش دهند تا سیســتم بتواند بر نیروهای دافعه غلبه کند )جدول 3 را ببینید(. اشکال بیضوی آبی رنگ، نشان دهنده 
کالترین40  هستند. این پروتئین به عنوان یک جزء اندوسیتیک، در فرآیند جذب و اندوسیتوز سلولی مشارکت دارد. کره های قرمز نیز موید نانوذراتی با لیگاندهای متصل به آنها )نقاط زرد رنگ( هستند. این لیگاندها 

به گیرنده های Y شکل غشای سلولی متصل می شوند.

دارد. برای اینکه جذب ذره به ســطح غشــا با استفاده از 
لیگاندها انجام شود، گیرنده های سطح غشا می بایست به 
نقطه اتصال ذره/سلول نفوذ کنند تا بتوانند تعداد معینی 
برهم کنش بین ذره و سلول به وجود آورند )شکل 4(. نفوذ 
گیرنده های ســلولی به نقطه تماس ذره-سلول باعث به 
وجود آمدن نیروی مقاومی با ثابت ســرعت بهینه شده و 
بدین ترتیب، ذره توسط غشای سلولی احاطه می شود. اگر 
تعداد گیرنده های سلولی محدود بوده و فاکتور االستیسیته 
پیوند بین لیگاند-گیرنده پایین باشــد، احاطه شدن ذره 
توسط غشای سلولی محدودتر می شــود و حتی ممکن 
اســت اتفاق نیافتد. به طور خالصه، برای اینکه ذره بتواند 

توسط غشای سلولی جذب شود می بایست نیروهای فصل 
مشترکی یاد شده بتوانند انرژی ترمودینامیکی مورد نیاز 
برای غلبه بر انرژی »بازگشت االستیکی41 غشای سلول به 

حالت اولیه خود )نیروهای دافعه( « را تولید کنند. 
 لیگاندها لزوماً منشاء زیستی ندارند و ممکن است شامل 
گونه های شــیمیایی، مکان هــای اتم فلــزی، پلیمرها و 
گروه های عاملی سطحی نیز باشند. این گروه های عاملی 
و مکان های اتمی تمایل شیمیایی سطح را به ایجاد پیوند 
افزایش می دهند و منجر به اندوســیتوز ســلولی یا نفوذ 
مستقیم ذره به سطح غشاء می شوند. مکانیزم دیگر برای 
جذب ذره به سطح غشای ســلولی بدین صورت ارئه شده 

اســت: »از آنجایی که نانوذرات طــال دارای ترکیبات دو 
خاصیتی )آبدوســتی و آبگریزی( در سطح خود هستند، 
این امکان را دارند که بر روی غشاهای سلولی سالم بدون 
آســیب وارد کردن به آنها بلغزند. این رفتار کاماًل مشابه 
رفتــار پپتیدهــای دوخاصیتی نفوذکننده در ســلول42 
)CCPs( اســت. مارپیچ آلفای این ترکیبــات، گروه های 
عاملی آبدوستی در یک طرف و سطح آبگریزی در طرف 
دیگر دارد. CCPs احتماالً با استفاده از گروه های کاتیونی 
به داخل سلول ها نفوذ می کنند. در طی این فرآیند نفوذ، 
گروه های کاتیونی ابتدا با گروه های ســطحی غشاء با بار 
منفی، برهم کنش کرده و مناطق آبگریزی در سطح غشاء بر 
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جای می گذارند. دسترسی به مناطق آبگریز داخلی غشاء، با 
استفاده از این مناطق امکان پذیر می شود. 

چنین مکانیزمی، استراتژی موثر و کارآمدی برای توصیف 
انتقال حامل های نانوذرات به داخل غشاهای سطحی )با 
ضخامت 30 آنگســتروم( ارائه می کند. در این مکانیزم، 
آبدوســتی به عنوان یک مانع موثر در برابر احاطه شدن 
ذرات توسط غشای سلولی در نظر گرفته می شود. عالوه بر 
CCPs، مواد پلیمری نظیر پلی کاتیونیک پلی اتیلن آمین 

)PEI( و پلی آمیدوآمین نیز می توانند به عنوان لیگاندهای 
غیرزیســتی43 برای افزایش جذب ذرات توسط سلول ها 
مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، اگر چگالی کاتیون ها 
کنترل نشــود، این برهم کنش ها ممکن است یکپارچگی 
غشای سلولی را از بین ببرد و منجر به تشکیل حفره، نازک 
شدن و سایش غشای سلولی، و نهایتاً سمیت ذره در برابر 

سلول شود. 
نیروهای جاذبه، تمایل سلول ها برای جذب ذرات را افرایش 
می دهند و از ویژگی های ذاتی نانوماده مانند بار سطحی، 
آبگریزی، و زبری سطح ذرات نشات می گیرند )شکل 5(. 
بار سطحی، نقش مهمی در برهم کنش ذرات با گروه های 
باردار فسوفلیپید یا دامنه های پروتئینی سطح سلول ایفا 
می کند. اگرچه هر دو گروه کاتیونی و آنیونی بســیار حائز 
اهمیت هستند، اما واحدهای کاتیونی سطحی عموماً اثرات 
قوی تری نســبت به واحدهای آنیونی دارند. با این حال، 
زمانی که نقش آبدوستی نانوذرات را در جذب سلولی در 
نظر بگیریم، توصیف پدیده جذب ذرات به سطح سلول ها، 
به دلیل هیدریداســیون احتمالی ســطح ذرات و غشای 
سلولی، دشوارتر می شــود. این پدیده منجر به یک  سری 
برهم کنش های دینامیکی می شود و پیامدهای حاصل از آن 
به استحکام »پیوندهای تشکیل شده بین ملکول های آب 
و سطح ماده«، در مقایسه با »پیوند های بین ملکول های 
آب با یکدیگر« بستگی دارد )شکل 2(. اگرچه تالش هایی 
برای یکسان سازی این فرآیند با پدیده ترشوندگی سطح 
مواد یا به وجود آمدن کشش سطحی بین سطوح جامد و 
مایع در فیلم های نازک انجام شده است، اما دینامیک واقعی 
ذرات کلوئید هنگام برخورد با سطح یک سلول فاگوسیت، 
چیزی فراتر از پدیده کالسیک ترشــوندگی می باشد. بر 
اساس »مدل کشش سطحی فیلم نازک«، ذراتی که نسبت 
به سطح غشای سلولی آبگریزتر هستند، شانس بیشتری 
برای احاطه شدن توسط غشــاء دارند تا ذراتی با خاصیت 
آبگریــزی ضعیف تر. نتایــج حاصل از شبیه ســازی های 
کامپیوتری نشــان می دهند که جذب سلولی خوشه های 
فولرن 60 )با خاصیت آبگریزی باال( ، از نظر ترمودینامیکی 
مرجح اســت و دلیل آن، خاصیت آبگریزی فضای داخلی 

غشا می باشد.
به محض اینکه این خوشه ها توسط گروه های لیپیدی در 
سطح غشاء پس زده می شــوند، در فضای داخلی غشا به 
هم متصل شده و در آن به طور منفرد پخش می شوند. اما 
اینکه »آیا این پدیده در محیط های بیولوژیکی درون تنی 
اتفاق می افتد یا نه؟« هنوز معلوم نیست. ذراتی با سطوح 
آبگریز، تمایل به آگلومره شدن دارند و لذا توسط سیستم 

رتیکولو آندوتلیال44 از داخل غشــا بیرون رانده می شوند. 
برای موادی با خاصیت ضعیف تر آبگریــزی، توانایی ذره 
برای تماس با سطح غشــای سلولی به خاصیت آبدوستی 
آن بستگی دارد. با این حال، توجه کنید که کلیه نیروهای 
جاذبه ای یاد شده ممکن است به دلیل ممانعت های فضایی 
کمتر شــده و یا از بین بروند. برای نمونه می توان به پیوند 
بین ملکول های پلیمری )نظیر PEG و ســلولز کربوکسی 
متیل( ، نیروی دافعه الکترواستاتیکی )مانند نیروی دافعه 
بین سورفکتانت ها( و نیروی دافعه الکترواستریک )مانند 
نیروی جاذبه کوپلیمرهای ســه بلوکه آنیونــی 45 یا پلی 
آسپارتیک اسید( اشــاره کرد. به نظر می رسد که هنگام 
بررســی ایمنی یک ماده )هدف هایی مانند جلوگیری از 
جذب نانوذرات در حین دارورســانی هدفمند با استفاده 
از ســلول های مونوسیت-فاگوســیت در کبد و طحال( ، 
بکارگیری چنین پوشش هایی بسیار ضروری و حائز اهمیت 
باشند. از طرف دیگر، اثرات سطحی به طور قابل توجهی 
با زبری سطح ذرات در مقیاس نانو تغییر می کند. منظور 
از زبری نانومقیاس، برجستگی ها و فرورفتگی های موضعی 
سطح با شعاعی کوچکتر از شعاع ذرات است. در واقع، زبری 
سطحی کم، شدت برهم کنش  بین سلول-نانوذره را تعیین 
می کند. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی ذراتی که با 
غشاهای سنتز شــده برهم کنش می کنند، زبری سطحی 
نانومقیاس به طور قابل مالحظه ای، برهم کنش های دافعه 
)نظیر برهم کنش های آبدوستی یا الکترواستاتیکی( را به 
حداقل مقدار خود می رســاند و بدین وسیله، چسبندگی 
سطحی را بهبود می بخشد. چسبندگی خوب، احاطه شدن 

ذرات توسط سلول ها را تسریع و تسهیل می کند. 
سایر ویژگی های سطحی ذرات مانند اندازه، شکل، و شعاع، 
کیفیت جذب سلولی را تحت تاثیر قرار می دهند )شکل 4(. 
برای هر ذره ای که قابلیت جذب سلولی را دارد، یک شعاع 
آستانه ای )rth( تعریف می شــود که پایین تر از آن، میزان 
جذب ســلولی کاهش می یابد؛ هر چه شعاع بهینه ذرات 
بزرگتر باشد )ropt( ، احاطه شــدن ذرات توسط سلول ها 
آسان تر انجام می گیرد. اگرچه بر اساس محاسبات تجربی، 
شعاع بهینه برای جذب سطحی ذرات کروی و استوانه ای 
توسط غشای سلولی، به ترتیب 15 و 30 نانومتر پیشنهاد 
شده اســت، اما مقدار تجربی این شــعاع برای نانوذرات 
طالی پوششکاری شده با ترانســفرین، 50 نانومتر بوده 
است. مقادیر یاد شده بدین معنا است که تعداد محل های 
تماس بین غشاء و سطح ذرات، انرژی آزاد مربوط به جذب 
سطحی ذرات توسط سلول ها را به شدت تحت تاثیر قرار 
می دهد. بر اساس همین مفهوم می توان به دو پرسش زیر 
پاسخ داد که »چرا سرعت جذب سطحی نانوذرات طالی 
پوششکاری شده با ترانسفرین، نسبت به ذرات نیکل بدون 
پوشش کمتر اســت؟« و »چرا برای تشــکیل خوشه ای 
که بتواند جذب ســطحی را تجربه کند، به شش ذره طال 
با پوشش ترانســفرین و شــعاع 14 نانومتر نیاز است؟«. 
برای اینکه ذرات بزرگتر از ropt جذب ســطحی شوند، به 
مدت زمان های طوالنی تری نیاز اســت، زیرا سرعت نفوذ 
گیرنده های سلولی به شدت پایین می باشد. ترانسفرین از 

دیرباز به عنوان کاندید احتمالی برای تحویل عوامل درمانی 
در فرآیند دارورسانی هدفمند مطرح بوده است، زیرا این 
ماده، فارماکوکینتیک46 ضعیف تری را تجربه می کند )اثر 

منفی کمتری بر بدن انسان دارد(. 
پوششکاری سطح ذرات با استفاده از سایر لیگاندها، زمان 
الزم برای جذب سطحی توسط غشــای سلولی را تحت 
تاثیر قــرار می دهد. متغیرهای چنیــن فرآیندی عبارت 
است از: اندازه، چگالی لیگاندها، نفوذ گیرنده های سلولی، 
و تغییرات انرژی آزاد سیســتم در اثر جذب سطحی. در 
سال های گذشته، اعتقاد عمومی بر این بود که »نانوذرات 
استوانه ای و میله ای شکل، به مدت زمان های طوالنی تری 
برای جذب ســطحی نیاز دارند تا نانوذرات کروی.« دلیل 
این امر بــه نیروهای ترمودینامیکــی بزرگی بر می گردد 
که برای احاطه ذرات توســط غشای ســلولی مورد نیاز 
است. بعدها این باور توســط گراتون و همکاران به چالش 
کشیده شــد. آنها در مطالعات خود دریافتند که در یک 
حجم و اندازه ثابتــی از ذرات، وارد شــدن ذرات میله ای 
شکل هیدروژل کاتیونی PEG )با نســبت ابعادی باال( به 
داخل غشای سلول های زنده، بســیار سریع تر از ذراتی با 
سایر اشکال هندسی انجام می شود. واضح است که هنگام 
بررسی ایمنی نانوماده و طراحی نانوحامل ها، شکل ذرات 
و نسبت ابعادی آنها بسیار حائز اهمیت است. برای نمونه، 
نسبت ابعادی باالی نانولوله های کربنی، آنها را به عوامل 
مضر زیستی تبدیل کرده است. نانولوله های کربنی چند 
جداره )که غیر قابل تجزیه و نسبتاً مستحکم بوده و قادر 
به ایجاد ســاختارهای الیافی هســتند( موجب به وجود 
آمدن مشــکالتی برای ماکروفاژها )که مسئول تجزیه و 
خارج کردن ذرات بیگانه از ســلول هســتند( می شوند. 
این ماکروفاژها ممکن اســت تالش کنند تا نانولوله های 
کربنی مســتحکم و طویل را در داخل فاگوزوم ها47 جمع 
کنند. این احتمال وجــود دارد که لوله های مســتحکم 
نانولوله های کربنی بزرگتر از اندازه غشای سلول باشند. به 
این پدیده، عقیم شدن فرآیند فاگوسیتوز4۸ گفته می شود، 
زیرا برای اینکه سلول فاگوسیت بتواند نانولوله های کربنی 
را از بین ببــرد، رادیکال های مضر اکســیژن و آنزیم های 
هیدرولیتیک49 را در محیط پیرامون خود نشر می دهد و 
منجر به التهاب مزمن می شود. اگر این پدیده برای مدت 
زمان های طوالنی تر انجام شــود، التهــاب مزمن در پرده 
جنب50 یا صفاق51 می تواند منجر به ایجاد اثرات موتاژنیک 
و نهایتاً تشکیل تومورهای بین پوستی شود. اگرچه هیچ 
شاهدی تاکنون ارائه نشده است تا اثبات کند نانولوله های 
کربنی چندجداره در عمل منجر به ایجاد تومورهای بین 
پوستی می شــوند، اما الیاف آزبســت می تواند بر اساس 
مکانیزم یاد شده منجر به تشــکیل تومورهای بدخیم در 
بدن گردد. جدول 4 مهم ترین مکانیزم های فعال در سمیت 
نانومواد را فهرست کرده است. بر اساس مدل های ریاضی 
از نقطه نظر درمان، ذرات استوانه ای و نیم کره، از چند نظر 
موفق تر از ذرات کروی هستند: )الف( جذب نشدن توسط 
سلول های فاگوسیت؛ )ب( حرکت در داخل مویرگ ها؛ و 

)ج( چسبیدن به دیواره های عروق خونی. 

شکل 5. شمایی از جذب نانوذره توسط گیرنده های سلولی. این پدیده، به عنوان یک مکانیزم زیستی ویژه برای ذراتی مطرح اســت که در حال برهم کنش با غشای سطحی سلول هستند و جذب سلولی را تجربه 
می کنند. ویژگی های ذاتی نانوذرات مانند زبری سطحی، آبگریزی، و بار کاتیونی )که چسبندگی سطحی آنها را افزایش می دهند( ، عموماً منجر به ایجاد نیروهای پیوندی غیر ویژه  و ترغیب جذب سلولی می شوند. 
در مقابل، برهم کنش های ویژه لیگاند-گیرنده سلول منجر به جذب از طریق اندوسیتوز می شوند. تلفیق نیروهای پیوندی غیرویژه در سطح ذرات می تواند منجر به نفوذ مستقیم غشای سطحی سلول بدون نیاز به 

مشارکت اجزای اندوسیتوز شود.

ویژگی های احتمالی طراحی در کاهش سمیت نانومادهمکانیزم حاکم بر سمیت نانوماده

TiO2

تولید گونه های واکنشی اکسیژن به واسطه جفت های الکترون-حفره
از بین رفتن گلوتاتیون52 و ایجاد تنش اکسایشی در اثر فوتواکتیویته و 

خواص احیایی
اختالل در غشای سلول به واسطه جذب سطحی نانوذره و نهایتاً مرگ 

سلول
فیبریالسیون پروتئین

پوششکاری ذرات با سورفکتانت ها، پلیمرها، و لیگاندهای تشکیل دهنده کمپلکس
پوششکاری با آنتی اکسیدان های سبک از نظر ملکولی )مانند نمک اسید اسکوربیک، 
گلوتاتیون، و تیول ها( ، رباینده های53 آنزیمی )مانند سوپراکسید دیسموتاز و مشتقات 

آن( 
تغییر ترکیب شیمیایی به گونه ای که کریستالینیته یا عیوبات ماده را از بین ببرد.

ZnO

تولید گونه های واکنشی اکسیژن
انحالل و آزادسازی کاتیون های سمی

آسیب لیزوزومی
التهاب

-

Ag

 ATP انحالل و آزاد شدن یون نقره مانع از آنزیم های تنفسی و تولید
می شود.

تولید گونه های واکنشی اکسیژن
ایجاد اختالل در یکپارچه شدن و ترمیم غشاء در فرآیند فاگوسیتوز و 

فرآیندهای انتقال ذرات به داخل سلول

-

نانوذرات و 
 Au تغییر بار، اندازه ذرات، و خاصیت آبگریزیایجاد اختالل در تغییر آرایش فضایی )کانفورماسیون( پروتئین هانانومیله های

ایجاد ممانعت فضایی

جدول 4. مکانیزم های حاکم بر سمیت نانومواد و ویژگی های ایمن و مفید آنها در طراحی.
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CdSe.Se و Cd پوششکاری هسته سمی با پلیمرهای زیست سازگار و پوسته های غیرآلی )معدنی( انحالل و آزادسازی یون های سمی

SiO2

تولید گونه های واکنشی اکسیژن از طریق عیوبات سطحی و ناخالصی ها
باز شدن تاخوردگی ملکول های پروتئینی
ایجاد اختالل در عملکرد غشای سلولی

ترغیب آگلومراسیون  ذرات
بهینه سازی اندازه و یا باز سطحی

polyvinylpyridine N-oxide یا aluminium lactate بهینه سازی سطح با

Fe3O4

تولید گونه های واکنشی اکسیژن و ایجاد تنش اکسایشی 
Fe2+ آزادسازی یون سمی

ایجاد اختالل در اکتیویته انتقال یونی- الکترونی در غشای سلولی

عاملدار کردن ذرات با یک پوسته زیست سازگار
پوششکاری با یک پلیمر )نظیر نمک اسید الژنیک و کیتوسان( 

CeO2اصالح ماده برای ایجاد اثرات آنتی اکسیدانی از طریق تغییر حالت های الکترونی مادهآگلومراسیون و فیبریالسیون ملکول های پروتئینی

MWCNT عقیم شدن فرآیند فاگوسیتوز منجر به التهاب مزمن بافت و آسیب
اکسایشی به DNA می شود.

اصالح ساختار MWCNT با هدف کاهش سفتی ماده
کاهش نسبت ابعادی نانولوله ها برای دستیابی به رشته هایی با طول کمتر از 5 میکرون

تسهیل فرآیند فاگوسیتوز نانولوله های کربنی )برای نمونه، تشعشع گاما می تواند سفتی 
نانولوله های کربنی را کاهش دهد( 

استفاده از ساختارهای جایگزین )مانند نانوآنیون ها کربنی چند دیواره( 

SWCNT و 
 MWCNT

تولید گونه های واکنشی اکسیژن به واسطه ناخالصی های فلزی حبس 
شده در داخل نانولوله های کربنی

اثرات دیرهنگام التهابی به واسطه آسیب اکسایشی

عاملدار کردن سطح نانولوله ها با سورفکتانت یا عامل فلزی کمپلکس ساز
پوششکاری با یک پایمر یا پوسته برای جلوگیری از آزاد شدن یون  فلزی

خالص سازی نانولوله کربنی برای حذف آلودگی های فلزی
اتصال لیگاند به نانولوله های کربنی برای ترغیب فاگوسیتوز ناشی از گیرنده سلولی 

 )N )N-dope دوپ کردن از نوع

فولرن ها

تولید گونه های واکنشی اکسایشی )به طور خود به خودی یا فعال شونده 
با نور( 

سطح آبگریز، خوشه ای شدن ذرات را افزایش می دهد اما تمرکز 
درون غشایی54 را تقویت می کند. 

کاهش آبگریزی با پوششکاری یا عاملدار کردن سطح فولرن با گروه های اصلی آنیونی 

نانوکره ها و 
دندریمرهای 

کاتیونی

تخریب، کاهش ضخامت، و ایجاد حفره در غشای سلولی
آسیب رساندن به جزء اسیدی اندوزومی به واسطه اثرات اسفنج پروتونی 

)شکل 6( 

کاهش چگالی بار کاتیونی
جایگزینی گروه های اصلی کاتیونی با گروه های آمفوتری )دو خصلتی( 

کاهش برهم کنش های سلولی غیر ویژه از طریق مزدوج کردن ذرات با گونه های مناسب

نانوذرات فریت 
Co-Ni؛ نانوذرات 
فلزی مغناطیسی

آزادسازی کاتیون های سمی
پوششکاری با پلیمرهای گرافت شده، کربن، اسیدهای سولفونیک و هیدروکسی آمید 

کپسوله کردن ذرات در یک پوشش پلیمری یا لیپوزوم
ایجاد یک ساختار هسته- پوسته )طال یا سیلیکا( 

Al2O3
تولید گونه های واکنشی اکسیژن

پوششکاری یا عاملدار کردن سطحپاسخ دیرهنگام به التهاب

Cu-CuO
آسیب رساندن به DNA و ایجاد تنش های اکسایشی )یعنی ایجاد تنش 

-در اثر ترکیب با اکسیژن( 

MoO3ایجاد اختالل در عملکرد غشای سلولی-

برهم کنش های ممکن در اندامک ها و فرآیند اندوسیتوز
علی رغم اینکه پیشرفت های شگرفی در علوم نانو به دست 
آمده اســت، اما هنوز اطالعات کمی در مورد پدیده های 
درون ســلولی و نقش نانوذرات در آنها وجــود دارد. این 
حوزه تحقیقاتی، برای توسعه سیســتم های موثر و ایمن 
دارورسانی هدفمند با اســتفاده از نانوذرات، بسیار حائز 
اهمیت است. بخش اعظمی از دانش ما، حاصل مطالعات 
کمی است که بر روی نانومواد فلوئورسنت یا برچسب زنی 
شده )مانند کوپلیمرهای بلوکه ای، لیپوزوم ها، دندریمرها، 
و نقاط کوانتومی( به دســت آمده است. بســیاری از این 
مطالعات تنها به سرنوشت درون سلولی با تمرکز بر مراحل 
اندوســیتوز یا تاثیر آن بر تعداد محدودی از اندامک های 
سلولی پرداخته اند و کمتر درصدد کشف ارتباط معنادار 
بین پاسخ های ظاهری سلول و خواص فیزیکی-شیمیایی 

نانوذرات مهندسی شده برآمده اند. 
نانوذرات منجر به ایجاد محدوده وســیعی از پاســخ های 
درون سلولی می شود که کم و کیف آن، به خواص فیزیکی-

شیمیایی ذرات، غلظت آنها در داخل سلول ها، مدت زمان 
تماس ذرات با غشای سلولی، توزیع آنها و نهایتاً برهم کنش 
ذرات با ملکول های زیســتی بســتگی دارد. مسیرهای 
اندوسیتوز شامل پینوسیتوز، تشــکیل لیپید کاوئولین55 
و کالترین56، و جذب نانوذره یا عامل خارجی با کالترین- 
کاوئولین است. هر کدام از مسیرهای یاد شده به مولفه ها و 
مکانیزم های منحصر به فرد بستگی دارد. اگرچه نوع سلول 
و حالت تمایز سلولی آنها می تواند انتخاب مسیر اندوسیتوز 
را تحت تاثیر قرار دهد، اما خواص فیزیکی-شــیمیایی و 
واکنش پذیری ســطحی نانوذرات نیز بسیار حائز اهمیت 
است. اندازه ذرات و شکل ظاهری آنها از جمله پارامتر های 
مهم، از نقطه نظر فضای در دسترس برای اجزای درگیر در 
اندوسیتوز به شــمار می رود. اگرچه پیشنهاد می شود که 
»اندازه ذرات، بیشــتر، جذب با مکانیزم کاوئولین را تحت 
تاثیر قرار می دهد تا جذب با مکانیزم کالترین«، اما نتایج 
ضد و نقیضی گزارش شده اســت که در آنها، از مشکالتی 
هنگام بهینه سازی یک پارامتر فیزیکی-شیمیایی در آن 
واحد، سخن به میان آمده است. غالباً اندازه ذرات کوچکتر 
از 120 نانومتر برای جذب اندوسیتیک مناسب است، اما 
داده های علمی بسیار کمی برای تایید این دیدگاه وجود 
دارد. اگرچه مطالعــات محدودی در زمینه ســلول های 
ســرطانی، تالش کرده اند که رابطه ای بیــن اندازه ذرات 
و مکانیزم های اندوســیتوز بیابند، اما مشکل بسیاری از 
آنها، مشــخصه یابی ضعیف نانوذرات و عدم قطعیت قابل 
مالحظه در ماهیت ممانعت کننده هایی بوده اســت که 
جذب اندوسیتوز را با دشــواری هایی همراه می سازند. بر 
اساس یکی از مطالعات، وارد شدن ذرات کروی با قطری 
کمتر از 200 نانومتر به داخل سلول باعث ایجاد حفراتی 
در الیه کالترین می شود؛ هرگاه اندازه این حفره ها افزایش 
یابد، مکانیزم احاطه شدن ذرات توسط غشای سلولی، از 
مکاینزم »جذب سطحی« به »مکانیزم وارد شدن ذره به 
داخل سلول از طریق الیه کاوئولین « تغییر پیدا می کند. 

مکانیزم دوم در ذراتی با قطر 500 نانومتر متداول است. 

با این حــال، این داده ها با ســایر ارزیابی هایــی که برای 
ذراتی با قطر ۸0-50 نانومتر و 120 نانومتر انجام شــده 
اســت مغایرت دارند. وجود چنین تفاوت های فاحشــی، 
گواهی بر شــکاف عمیــق در درک ما از این سیســتم ها 
است. جذب از طریق لیگاندهای سطحی، نقش مهمی در 
تعیین مولفه فعال در اندوسیتوز دارد. برای نمونه، اتصال 
لیگاندهای ترانسفرین به گیرنده های ترانسفرین منجر به 
آغاز فرآیند اندوسیتوز از طریق حفره های کالترین می شود. 
کاوئولین ها در بسیاری از ســلول های پستانداران )برای 
نمونه، بافت های چربی، ســلول های اندوتلیال و عضالت 
صاف، و فیبروبالســت ها57( به وفور یافت می شوند، اما در 
ســایر جانداران به ندرت وجود دارند. امروزه اندوسیتوز 
مبتنی بر کاوئولین، به عنوان مکانیزم مهمی برای تعدادی 
از ویروس هــا )نظیر SV40( مطرح اســت. پروتئین هایی 
که شــرایط را برای وارد شــدن و انتقال عامل خارجی از 
طریق کاوئولین فراهم می کنند، ممکن است این مسیر از 
اندوسیتوز را ترجیح دهند. یکی دیگر از تفاوت های موجود 
بین حفره های کاوئولین و کالترین این است که وارد شدن 
عامل خارجی به داخل سلول از طریق کاوئولین، معموالً 
مکانیزم غالبی نیست، زیرا این پدیده نیازمند فعال سازی 
سلول می باشد. اگرچه مکانیزم جذب فاگسیتوز در ذرات 
بزرگ )بزرگ تر از 0/5 میکرون( بســیار مرجح است، اما 
بســیاری از نانوموادی که در طی آگلومراســیون )حین 
روش های ساخت یا پراکنده ســازی در محلول های آبی 
بیولوژیکی( ، خوشــه هایی با این اندازه تشکیل می دهند 
قابلیت فاگوسیتوز دارند. مشاجره علمی شدیدی در زمینه 
اثرات اندازه ذرات اولیه، آگلومراسیون، شدت چسبندگی 
ذرات به یکدیگر )پیوندهای قوی تر در ذرات زینتر شده یا 
پیوندهای ضعیف تر مانند نیروهای ضعیف واندروالسی( و 

اتصال فیزیکی ذرات به یکدیگر وجود دارد. 
بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه سمیت مواد پودری، 
قطر هیدرودینامیکی موادی ماننــد TiO2، ZnO، و کربن 
سیاه در محلول آب نمک )با بافر فسفاته( )PBS( به طور 
چشمگیری بزرگتر از قطر آنها در آب است. از طرف دیگر، 
قطر یاد شده غالباً بزرگتر از اندازه اولیه ذرات می باشد. با 
این حال، ذرات SiO2 از این قاعده مســتثنی هستند. بر 
اســاس یک مطالعه هدفمند بــر روی ذرات TiO2، قدرت 
یونی و pH می تواند قطر ذرات را در سیســتم های زیستی 
تحت تاثیر قــرار دهند. همچنین، حضــور پروتئین های 
خارج سلولی در محیط، اندازه ذرات نانومتری ZnS را تحت 
تاثیر قرار می دهد. این ذرات زمانی که سیســتئین5۸ در 
محیط حضور داشته باشد، شروع به رشد می کنند. عالوه 
بر این، کاهش تنش سطحی نانوذرات نیمه پایدار )از طریق 
آگلومراسیون، درشت شدن ذرات با مکانیزم استوالد و یا 
پیوند جهتدار( می تواند اندازه نهایی ذرات و مساحت سطح 

قابل اتصال را تحت تاثیر قرار دهد )شکل 3-ب(. 
اگر مســاحت ســطحی نانــوذرات، نیــروی محرکه ای 
برای فعالیت زیســتی آنها در نظر گرفته شــود، کنترل 
آگلومراســیون در محیط های بیولوژیکی می تواند منجر 

به افزایش دسترسی زیستی59 گردد. ســاگر و همکاران 
دریافتنــد که بهبــود پخش نانــوذرات کربن ســیاه در 
محلول های زیســتی، التهاب در موش هــا را به طور قابل 
توجهی افزایش می دهد. نتایج مشابهی برای نانولوله های 

کربنی نیز گزارش شده است.
شــواهدی نیز وجود دارد که مبنی بر آنها، عاملدار کردن 
و پسیواسیون سطحی، فرآیند فاگوسیتوز در نانوذرات را 
 ،PEG تحت تاثیر قرار می دهند. برای نمونه، اتصال پلیمر
پلوکسامر، و پلکسامین60 به ســطح ذرات، از فاگوسیتوز 
سلولی جلوگیری می کنند. دلیل این امر به ممانعت فضایی 
ملکول ها بر می گردد که باعث بهبود پخش ذرات و تغییر 
خواص ســطحی آنها )نظیر لیگاندها و بارهای سطحی( 
می شود )شکل 2(. عالوه بر این، برهم کنش ذرات با خون و 
دیگر سیاالت بدن می تواند منجر به اصالح سطحی ذرات 
شده و فاگوســیتوز را بهبود بخشــد. این بهبود با تسریع 
آپسونیزاسیون61 انجام می شــود. جذب مواد نانومتری از 
طریق فاگوزوم، نفش مهمی در ســرعت تجزیه نانوماده 
در بدن، توزیع زیستی آن، و ایمنی بیولوژیکی ذرات دارد. 
نانوموادی که در محیط های زیستی پایدار هستند )مانند 
نانولوله های کربنی( ، در برابــر تجزیه مقاومت می کنند. 
این مواد ممکن اســت موجــب ایجاد ســمیت و التهاب 
گرانولومایی62 در بدن شوند. نانومواد مهندسی شده، عالوه 
بر اجزای اندوزوم، بر روی اندامک های دیگر سلول نیز تاثیر 

می گذارد. 
نکته دیگری که باید گفته شود، تاثیر نانوذرات بر عملکرد 
آنزیم های لیزوزمی اســت. این اثر، اســاس اســتفاده از 
نانــوذرات برای مصارف دارورســانی هدفمنــد و مفهوم 
ســمیت آنها به شــمار می رود. در این بخش به ذکر دو 
مثال پرداخته می شــود. مثال اول مربوط به پتانســیل 
دندریمرهای کاتیونی، پلیمرها )نظیر PEI( و پلی استایرن 
برچسب زنی شــده با گروه های آمینی، برای نفوذ به جزء 
لیزوزومی اســت. پمــپ پروتون توســط لیزوزوم ها )که 
مسئول اسیدی کردن محیط هستند( ، کلیدی برای درک 
فرضیه اسفنج پروتونی63 محسوب می شود. بر اساس این 
فرضیه، گروه های آمینی اشباع نشده در سطح ماده، قادر 
به تشکیل کمپلکس با پروتون ها هستند )شکل 6(. پمپ 
پروتون توسط لیزوزوم ها همچنان ادامه می یابد و می تواند 
منجر به قرار گرفتن یک آنیون - Cl و یک ملکول آب در کنار 
یکدیگر به ازای هر پروتونی که وارد لیزوزوم می شود، گردد. 
در نهایت، این فرآیند منجر به تورم لیزوزومی، شکســت 
نهایی لیزوزوم، و تجزیه ذره در سیتوپالسم سلولی می شود. 
بنابراین، اگرچه ذره ممکن اســت به داخل سیتوسل64 یا 
سیال درون سلولی راه پیدا کند، اما منجر به کاهش مقدار 
لیزوزوم ها و شــروع فرآیند آزاد شــدن یون های +Ca2 در 
داخل سلول و در نهایت، ایجاد سمیت در ماده می شود. این 
فرآیند موجب تشــکیل حفره های انتقالی )با نفوذپذیری 
قابل کنترل با+Ca( در داخل میتوکندری می شود و نهایتاً 
میزان تولید ATP کاهش یافته و منجر به مرگ برنامه ریزی 
شده سلول65 می گردد. تجزیه آنزیم های لیزوزومی می تواند 
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منجر به فعال سازی فاکتورهای پیش التهابی Bid، Bax، و 
کاسپازها شود. نانوذرات عاملدار شــده با پلیمرهای پلی 
 DNA-siRNAکاتیونی می توانند داروهای ضد سرطان و یا
را به داخل سیتوزول انتقال دهند. از طرف دیگر، لیزوزوم ها 
می توانند منجر به فروپاشی و تجزیه نانوذرات شوند )این 
موضوع با ارائه مثالی از ســمیت ZnO در مرجع 23 مقاله 
حاضر توصیف شده است(. عالوه بر برهم کنش های فصل 
مشترکی که انحالل ZnO در داخل سیاالت بدن و محیط 

کشت بافت را ترغیب می کنند، جذب ذرات به داخل جزء 
اسیدی اندوزومی، انحالل ZnO را تسریع می کند. عالوه بر 
این، لیزوزوم ها نقش مهمی در هموستاز سلولی روی دارند؛ 
آزاد شدن یون های اضافی +Zn2 و ورود آنها به داخل سلول 
می تواند منجر به تشکیل سیتوکین و اثرات سمیتی  شود 
)شکل 7(. می توان به کمک این پدیده، نشانه های کلینیکی 
تب دود فلز66 را که از استنشاق ذرات فوق ریز ZnO حاصل 

می شود توضیح داد. 

انحالل ذرات ZnO و سایر اکســیدهای فلزی در سیستم 
تنفســی موجب آزاد شــدن یون های +Zn2 می شود. این 
یون ها آغازی بر التهابات حاد به همراه تب و لرز هســتند. 
به طور معمول، این بیماری دوره نقاهت کوتاهی دارد )24 
تا 4۸ ساعت( و دلیل آن احتماالً به انحالل و تجزیه ذرات 

برمی گردد. 

شکل 6. شمایی از اثر اسفنج پروتونی که منجر به آسیب لیپوزومی و ایجاد سمیت توسط نانوذرات کاتیونی می شود. ذرات کاتیونی )برای نمونه، پوششکاری شده با PEI( با تمایل شیمیایی باال، به گروه های لیپیدی 
موجود در سطح غشای سلولی، متصل و در وزیکول ها اندوسیتوز می شوند. به محض اینکه نانوذرات کاتیونی به داخل جزء اسیدی لیزوزوم وارد می شوند، گروه های غیراشباع آمینه قادر به تجزیه پروتون هایی هستند 
که توسط پمپ پروتونی ذخیره شده اند. این فرآیند، پمپ پروتونی را فعال نگه می دارد و منجر به احتباس یک یون -Cl  و یک ملکول آب به ازای هر پروتون می شود. تورم لیزوزومی بعدی و پارگی نهایی غشای سلولی 

منجر به رسوب ذره در سیتوپالسم، و نشت و برون روی لیزوزوم می شود.

آزمایشهایدرونتنی
ماهیت فصل مشترک بین نانومواد و سیستم های زیستی 
می تواند زیست سازگاری درون تنی و سمیت نانوذرات را 
تحت تاثیر قرار دهد. اثر ترکیب شیمیایی، شکل ظاهری، 
و ویژگی های سطحی بر روی پاسخ درون تنی نانولوله های 
کربنی تک جداره، نمونه  خوبی در این زمینه است. مرسر 
و همکاران، توزیع نانولوله های کربنی برچسب زنی شده با 
طال را پس از استنشاق توســط یک فرد مورد ارزیابی قرار 
دادند. مشاهدات نشان دادند که نانولوله های کربنی خالص 
در طی استنشــاق، به طور جزئی توســط ماکروفاژهای 
سیستم تنفسی )شش ها( بلعیده می شوند. در عوض، این 
مواد به مکان های بین نشــینی در دیواره شش مهاجرت 
می کنند و پس از برقراری تماس مستقیم با فیبروبالست ها، 

موجب تشــویق تکثیر ســلولی و تولید کالژن می شوند. 
پاسخ های زیستی یاد شده به نسبت ابعادی نانولوله های 
کربنی تک جداره بستگی دارد. نتایج به دست آمده دلیلی 
بر این مدعا اســت که »اگر ماکروفاژها غیرفعال باشند و 
یا التهاب اولیه ای در داخل دیواره سیستم تنفسی وجود 
داشته باشــد، فیبروز67 بین نشینی به طور سریع به وجود 
می آید و به سرعت گسترش پیدا می کند«. آزمایش های 
برون تنی تایید می کننــد که ماکروفاژها در شناســایی 
نانولوله های کربنی خالص تک جداره به عنوان مواد بیگانه 
با بدن عاجز هســتند، زیرا نه جــذب نانولوله های کربنی 
توســط ســلول ها و نه تولید گونه های واکنشی اکسیژن 
)ROS( و ســیتوکین اتفاق نمی افتد. با این حال، اصالح 

سطح نانولوله های کربنی تک جداره به طور قابل توجهی 
می تواند برهم کنش های زیســتی یاد شده را تغییر دهد. 
برای نمونه، اگــر نانولوله های کربنی تک جــداره قبل از 
بلعیده شدن توســط ماکروفاژها، در داخل سرم 15-10 
درصد پخش شوند، جذب ســطحی برون تنی بسیار باال 
خواهد بود، زیرا نانولوله های کربنی تک جداره، آلبومین را 
از محلول پخش کننده جذب می کنند و تغییرات به وجود 
آمده در ساختار پروتئین منجر به جذب توسط گیرنده های 

ماکروفاژ روبنده6۸ می شوند. 
اندازه ذرات و مساحت ســطحی آنها، پارامتر های مهمی 
هستند که فعالیت زیستی درون تنی ذرات را تحت تاثیر 
قرار می دهند. برای مثال، به ازای مقــدار معینی از ماده، 

شکل 7. اثر ZnO بر نقش لیزوزوم: انحالل ZnO به واسطه برهم کنش های موجود در فصل مشترک های متوالی زیستی- نانویی در محیط های خارج سلولی و لیزوزوم اسیدی می تواند منجر به پیدایش سمیت سلولی 
به واسطه آزادسازی یون های سمی +Zn2 شود. آزادسازی یون های -Zn2 در لیزوزوم و محیط خارج سلولی می تواند منجر به وقوع یک سری رخدادهای سلولی مضر مانند آسیب لیزوزومی، اختالالت میتوکندریایی، 

تولید گونه های واکنشی اکسایشی، تحریک سیتوکین پس از تورم و تولید کموکین69 شود.

ذرات فوق ریــز موجب التهاب ریوی بســیار حادتری در 
خرگوش ها نسبت به ذرات ریز با همان ترکیب شیمیایی 
می شــوند. حال اگر این دوز از ذره بر اســاس مســاحت 
سطحی ذرات وارد شــده به ریه گونه حیوانی نرماله شود، 
دیگــر تفاوتی بین ذرات ریــز و فوق ریز وجــود نخواهد 
داشــت. مطالعات برون تنی، این فرضیه را تایید می کنند 
که »مســاحت ســطحی ذرات، فاکتور مهمی است که 
می تواند پاسخ های نانویی-زیستی )ماهیت برهم کنش های 
فصل مشترک زیســتی-نانویی( را تحت تاثیر قرار دهد«. 
در این مطالعات، توانایی برون تنــی ذرات برای تحریک 
ســلول های اپی تلیال ریه برای تولید سیتوکین در سطح 
ذرات پیش بینی شده بود. اخیراً وارهیت و همکاران، اهمیت 
مســاحت ســطحی ذرات در واکنش پذیری بافت ریوی 
را زیر ســوال برده اند. اما الزم به ذکر است که نمونه های 
آزمایشــگاهی آنها برای تجویز داخل تراشــه ای70 ذرات 
فوق ریز TiO2 به شــدت آگلومره بوده و قطر موثر مناطق 
آگلومره مشــابه ذرات ریز TiO2 گزارش شده است. ساگر 
و همکاران گزارش کرده انــد که اگر بتوان پخش ذرات در 

نمونه های کربن سیاه و TiO2 را بهبود داد، ذرات فوق ریز 
20 برابر اثربخش تر از ذرات ریز معمولی به ازای یک دوز 
برابر از ذرات خواهد بود. این اثر زمانی که میزان ذرات مورد 
استفاده بر اساس مساحت ســطح کل ذرات نرماله شود، 
دیگر موثر نخواهــد بود. رویکرد دیگری کــه برای اثبات 
اهمیت اندازه آگلومره ها وجود دارد، تجویز داخل تراشه ای 
ذرات فوق ریز TiO2 و کربن ســیاه با توزیع ضعیف و توزیع 
بسیار مناسب در خرگوش اســت. بر اساس این آزمایش، 
التهاب ریوی به وجود آمده توسط ذراتی با توزیع همگن تر 
یک روز پس از تماس ذرات با خرگوش، ســه برابر بیشتر 
از نانوذرات آگلومره بوده اســت. بنابراین، افزایش سطح 
نانوذرات منجر به برهم کنش های بیشــتر با ســلول های 
سیستم تنفسی می شود. ما می بایســت به این نکته هم 
توجه داشته باشــیم که واکنش پذیری سطحی می تواند 
مســتقاًل به افزایش ســمیت ذرات کمک کند. بنابراین، 
مساحت سطحی واکنش پذیر ذرات می تواند روشی برای 
سنجش و اندازه گیری ســمیت ذرات باشد. این سناریو را 
می توان در نمودار صعودی مربوط به میزان التهاب حاصل 

از کوارتز با سمیت باال و TiO2 با سمیت پایین یا نانوذرات 
کربن سیاه، پس از نرماله کردن مقادیر برحسب مساحت 
سطحی ذرات مشــاهده کرد. عالوه بر این، مسدود کردن 
سطوح واکنشــی کوارتز با یون های آلومینیوم، پتانسیل 
التهاب زایی آنها را کاهش می دهد. الزم به ذکر اســت که 
امروزه انجام محاسبات کمی برای تعیین مساحت سطوح 
واکنشی ذرات دشوار اســت. جدول 4 و نکته 2 مثال های 
متعددی از ویژگی های احتمالی طراحی برای بهبود ایمنی 

نانومواد ارائه کرده است. 
ویژگی های فیزیکی- شیمیایی نانوذرات، زیست سازگاری 
درون تنی آنهــا در حوزه های درمــان را تعیین می کنند 
)شــکل ۸(. آزمایشــگاه مشــخصه یابی نانوفناوری در 
انســتیتوی ملی ســرطان در ماریلنــد )NCL( تاکنون 
حــدود 130 نوع نانــوذره )نظیر فولرن ها، اکســیدهای 
فلزی، پلیمرها، لیپوزوم هــا، دندریمرها، نقاط کوانتومی، 
و کلوئیدهای طال( را مورد ارزیابی قرار داده اند و مشاهده 
کرده اند کــه آبگریزی، انــدازه، و بار ســطحی ذرات، از 
اصلی ترین پارامتر هایی هســتند که زیست ســازگاری 
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مقاالت

نکته 2

طراحی ایمن مواد در فصل مشترک بافت زیستی- 
نانوذره

درک خواص مخرب نانومواد بســیار ضروری است، چرا 
که این مواد چه بــه طور عمدی و چه به طــور تصادفی، 
در تماس با انسان و محیط زیســت قرار می گیرند. بحثی 
که در مورد ایمنــی نانومواد وجود دارد این اســت که آیا 
نانوفناوری می بایست بدون دستکاری انسان به پیشرفت 
خود ادامه دهد، یا باید به گونه ای مدیریت و تنظیم شود تا 

از آسیب های زیستی آن جلوگیری گردد.
بنابراین، جا دارد این پرسش مطرح شــود که »آیا درک 
فصل مشترک بین سیستم های زیستی و مواد نانومقیاس، 
بررسی ویژگی های اصلی طراحی نانومواد )که در کنترل 
دسترسی زیســتی و خواص زیست کاتالیستی این مواد، 
نقش تعیین کننده ای دارند( را هم شامل می شود؟« اگرچه 
هیچ خاصیت یا ویژگی منحصر به فــردی که با توصیف 
یاد شده همخوانی داشته باشــد وجود ندارد، اما ما در این 
بخش، به شناسایی برخی از روش های احتمالی می پردازیم 
)جدول 4(. الزم به ذکر است که بازطراحی هر کدام از این 
خواص ممکن اســت خواص عملکردی نانوذرات را تحت 
تاثیر قرار دهد )برای نمونه، رسانایی الکتریکی، رسانایی 
حرارتی، و خواص مغناطیســی(. بر همین اساس، فرآیند 

طراحی بهینه، مزیت های چندجانبه ای را به همراه دارد.
یکی از روش های کاهش ســمیت مواد، استفاده از تمایل 
ذرات به آگلومره شــدن در محیط های زیستی و طبیعی 
 ،TiO2 است. برای نمونه، میزان خوشــه ای شدن نانوذرات
میزان سمیت این ماده را در حضور سلول های ماهی و در 
معرض پرتوی فرابنفش تحت تاثیر قرار می دهد؛ کلیواژ72 
رشته های DNA ارتباط نزدیکی با میزان پخش ذرات دارد. 
این پخش شــدن در آب مقطر بهتر از محلول PBS انجام 

می شود. لذا می توان با افزایش میزان خوشه ای شدن ذرات، 
اثرات رقابتی مواد آلی طبیعی مانند پروتئین ها را کنترل 
و طراحی نمود. برای مثال، اگرچه ممانعت فضایی پوشش 
نانوذره ممکن است میزان جذب سلول و زیست باره73- را 
کاهش دهد، اما در مقابل، میزان تماس آنها با محیط زیست 
را به واسطه جلوگیری از خوشه ای شدن افزایش می دهد. 
بنابراین، این اصول رقابتی )یعنی خوشه ای شدن، میزان 
انتقال ذرات به داخل سلول ها، دسترسی زیستی، و میزان 
پخش شدگی در محلول( می بایست با جزئیات بیشتری 
مورد بررســی و مطالعه قرار گیرند تا بتــوان به بهترین 
استراتژی طراحی دســت یافت. تکنیک دیگر، استفاده از 
نانوذرات طبیعی برای آگلومره و غیرمتحرک کردن نانومواد 
مهندسی است. در صورتی که بخواهیم از مواد نانومقیاس 
برای پاکسازی محیط از مواد زائد استفاده کنیم، طراحی 
سیســتم باید به گونه ای باشد که بهترین پخش شدگی و 
کمترین آگلومراســیون در نانوذرات به وجود آید. در این 
مورد، بهتر است از مواد زیســتی تخریب پذیری استفاده 
شود که پتانسیل ذاتی باالیی برای سمیت نداشته و منجر 

به زیست باره هم نشود. 
پوششکاری ســطحی، یکی دیگر از رویکردهای طراحی 
اســت که برای بهبود ایمنــی نانوذرات بــا جلوگیری از 
واکنش پذیری زیستی آنها مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
بــرای نمونــه، نانــوذرات TiO2، ZnO، و Fe2O3 در مواد 
آرایشی- بهداشتی )مانند لوسیون های برنزه کننده( غالباً 
با یک پلیمر آبگریز مانند پلی )متیل وینیل اتر- مالئیک 
اسید( پوششکاری می شوند تا کمترین تماس مستقیم با 
پوست را داشته باشند. در روش دیگر، از ممانعت فضایی 
پلیمرها و مــواد پاک کننده برای کاهش جذب ســلولی 
استفاده می شود. مواد شــیمیایی آنتی اکسیدان )مانند 

پروآنتوســیانیدین الیگومری( به عنوان مواد پوششکاری 
برای ذراتی مورد اســتفاده قرار می گیرند که با اســتفاده 
از گونه های واکنشــی اکســیژن )ROS( تولید می شوند. 
با این حــال، باید توجه کرد که بســیاری از پوشــش ها 
تخریب پذیر هســتند. بنابراین، ممکن اســت یک ماده 
سمی پس از تخریب پوشش به ماده ای بسیار سمی تبدیل 
شود. راه حل ارائه شده برای این چالش، افزایش پایداری 
مواد پوششــکاری یا تجدید نظر در طراحی آنها با هدف 

جلوگیری از خواص نامطلوب زیستی است. 
پوششــکاری نانوذرات با فیلم های حفاظتی، ابزار موثری 
برای جلوگیری از انحالل و آزادسازی یون های سمی است و 
می تواند مانع فیزیکی موثری در برابر جذب سلولی به وجود 
آورد. مواد مناسبی که به عنوان پوشــش برای نانوذرات 
استفاده می شــوند عبارتند از: مواد آلی و غیر آلی زیست 
سازگار مانند PEG-طال، طال، و پلیمرهای زیست سازگار. 
اصالح بار ســطحی، روش دیگری برای کاهش ســمیت 
نانوذرات است. برای مثال، پوشــش های چندالیه از پلی 
الکترولیت بر روی نانومیله های طال، جذب سلولی نانوذرات 
را با بهبود بار سطحی و عملکرد آنها کاهش می دهد. برای 
طراحی ایمن موادی کــه از الیاف زیســتی پایدار مانند 
نانولوله های کربنی ساخته می شوند، پارامترهای نسبت 
ابعادی، آبگریزی و سفتی، بســیار حائز اهمیت هستند. 
عاملدار کردن شــیمیایی نانولوله های کربنی چندجداره 
کوتاه )با طول کمتر از 5 میکرون( می تواند توزیع پایدارتری 
از لوله های منفرد در محیط های فیزیولوژیکی را به وجود 
آورد و امکان استفاده ایمن از این مواد برای تصویربرداری 
زیستی و سیستم های دارورسانی هدفمند را فراهم کند. 
ســرعت باالی دفع این مواد از طریق ادرار )مشابه با مواد 
سمی مانند نقاط کوانتومی در کاربردهای پزشکی زیستی( 

نانوذرات را تحت تاثیــر قرار می دهنــد. در حالت کلی، 
نانوذرات آبگریز طول عمــر درون تنی کوتاهی )در حدود 
چند ثانیه تا چند دقیقه( دارند، زیرا به واســطه سیستم 
رتیکولو اندوتلیال، به ویژه در کبد یا طحال به ســرعت از 
جریان خون خارج می شــوند. اگرچه این پدیده می تواند 
دسترسی زیستی و استفاده از ذرات به عنوان حامل های 
دارو را محدود کند، اما برخی از کاربردهای درون تنی، به 
جذب سریع ذرات توسط ماکروفاژها برای حمل نانوذرات 
به داخل جراحت ها یا محل های ملتهب بستگی دارد. برای 
نمونه، می توان به تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کبد 
به کمک نانوذرات پارامغناطیس آهن اشاره کرد. اهمیت 
اندازه ذرات با نتایج حاصل از برخی آزمایش ها تایید شده 
است. بر اساس داده های موجود، شش ها، مجاری روده یا 
معده، و بافت پوســتی، موانع نسبتاً موثری در برابر جذب 
و گسترش نانوذرات هستند. برای نمونه، نانوذرات TiO2 و 
پلی استایرن در پوست معمولی انسان نفوذ نمی کنند، در 

حالی که نقاط کوانتومی کوچک می توانند در پوست های 
ترک خورده نفوذ کرده و در بافت ها یا اندام های بدن تجمع 
کنند. با این حال، اندازه نانوذرات، در تزریق عمدی آنها به 
داخل جریان خون، تاثیر مهمی بر خرگوش ها و روش های 
پاکســازی ذرات از محیط بدن دارد. بــرای نمونه، کلیه 
می تواند ذرات کوچکتر از ۸ نانومتر را دفع کند )شکل ۸(. 
از طرف دیگر، کبد و طحال می توانند ذرات بزرگتر از 200 
نانومتر را به دام بیاندازد. کبد، بــدن را از ذرات بزرگتر از 
200 نانومتر پاکسازی می کند؛ اما پاکسازی جریان خون 
از نانوذرات لزوماً به معنی دفع کامل مواد زائد نیست، زیرا 

قطر مجاری صفرا حدود 30 نانومتر است.
سلول های کوپفر71 روی ذرات قرار می گیرند تا اینکه کبد 
آنها را به طور کامل از بین ببرد. نانوذراتی که اندازه آنها در 
محدوده 40-30 نانومتر تا چند صد نانومتر است می توانند 
در محل های تشکیل تومور با افزایش ترشحات و احتباس 
مواد زائد از بدن تجمع کنند. این پدیده منجر به افزایش 

نفوذپذیری رگ های مســتعد به تومور می شــود. هرگاه 
پدیده یاد شده با تخلیه ضعیف مواد زائد از طریق رگ های 
لنفاوی همراه باشد، به نانوذرات این امکان را می دهد که 
در مجــاورت رگ های حفره دار تجمع کننــد. در نهایت، 
 NCL اهمیت بار سطحی ذرات بر اساس مطالعات موسسه
درباره ایمنی درون تنی و برون تنی یک ســری نانومواد با 
اندازه نسبتاً ثابت و پتانســیل زتای متفاوت توصیف شده 
است. ذرات کاتیونی در مقایسه با ذرات آنیونی با خنثی، 
بسیار سمی هستند و به احتمال زیاد، منجر به خون کافت 
و تجمع پالکت ها می شوند. این واقعیت در مطالعات انجام 
شده بر روی توانایی پلی استایرن کاتیونی در ایجاد سمیت، 
نشــت عروقی، و تولید ترشــحات التهابی در شش های 
خرگوش یا موش تایید شده است. مکانیزم سمیت می تواند 
دلیل ایجاد ورم حاد ریوی و التهاب نایژک ها را در افرادی 
که در تماس نزدیک با ذرات رنگی کاتیونی بوده اند توضیح 

دهد. 

، حاشیه امنی را برای استفاده ایمن از آنها به وجود می آورد. 
بر اساس شواهد تجربی، نانولوله های کربنی طویل و صلب 
می بایست هرگز برای کاربردهای درون تنی مورد استفاده 
قرار نگیرند؛ عاملدار کردن ایــن مواد با گروه های کوچک 
آبدوست می تواند با تشکیل محلول های یکنواخت و پایدار 

و سرعت های باالی دفع، به اســتفاده ایمن از آنها منجر 
شود. حالت اکسیداســیونی نانومواد در فصل مشترک، از 
ویژگی های دیگر این مواد است که می تواند برای کاهش 
ســمیت آنها مورد اســتفاده قرار گیرد. سمیت مشتقات 
آبگریز فولرن C60( 60( می تواند با افزایش هیدراتاسیون 

آنها از طریق عاملدار کردن ســطحی، مدوله شود )تغییر 
کند(. بر اساس مباحث نظری، افزایش حاللیت فولرن ها 
با استفاده از گروه های عاملی خاص ممکن است تشکیل 

گونه های واکنشی اکسیژن )ROS( را کاهش دهد. 

شکل 8. خواص فیزیکی نانوذرات، زیست سازگاری درون تنی آنها را تعیین می کنند. این نمودار فازی سه بعدی، روند کمی زیست سازگاری ذرات را پس از مطالعه درون تنی حدود 130 نانوذره برای کاربردهای درمانی 
نشان می دهد. متغیرهای مستقلی که زیست سازگاری درون تنی نانوذرات )طیف رنگی در نمودار( را تعیین می کنند عبارتند از: اندازه ذرات، پتانسیل زتا )بار سطحی( ، و قابلیت پخش همگن )به ویژه، اثر آبگریزی(. 
در این تصویر، زیست سازگاری با یک طیف رنگی گسترده نشان داده شده است. رنگ قرمز بیانگر سمیت، رنگ آبی نشانگر ایمنی نانوذرات، و بخش های میانی طیف  )آبی-سبز-زرد( ، بیانگر سطوح متوسطی از ایمنی 
نانوذرات هستند. ذرات کاتیونی یا ذراتی با واکنش پذیری سطحی باال بسیار سمی هستند )قرمز رنگ(. در مقابل، ذراتی با توزیع غیریکنواخت یا ذراتی با سطوح نسبتاً آبگریز، ایمن هستند )آبی رنگ(. ذراتی نیز که 

پدیده های احتباس مواد زائد در سلول و ترشحات سلولی را تشویق می کنند دارای اندازه های متوسط و بارهای سطحی خنثی می باشند.

نتیجه گیری

فصل مشترک بین نانومواد و سیستم های زیستی شامل 
یک سری برهم کنش های دینامیکی بین سطوح نانوماده 
و سطوح نانومقیاس یا نانوساختار بافت زیستی است. این 
برهم کنش ها توسط تعداد زیادی نیرو شکل گرفته است؛ 
نیروهایی که دسترســی زیســتی نانوذره را تعیین کرده 
و در برهم کنش های زیست ســازگاری یا اندرکنش های 

مخرب زیستی مشارکت دارند. این برهم کنش ها هستند 
که ماهیت فرآیندهایی مانند تشــکیل کرونای پروتئین، 
تماس سلولی، احاطه شــدن ذرات توسط غشای سلولی، 
اندوسیتوز و فرآیندهای کاتالیستی درون سلولی را تعیین 
می کنند. پایش مستمر این فصل مشترک ها نیازمند ایده ها 
و روش های جدید تصویربرداری است. انتظار می رود که 

درک بهتر و عمیق تر مکانیزم های حاکم بر آســیب های 
ناشی از حضور نانوذرات، و مطالعه ماهیت آنها این امکان را 
برای محققین فراهم سازد تا تصمیم های آگاهانه تری درباره 
طراحی فصل مشترک های زیستی بگیرند و گام هایی را که 
می بایست برای استفاده ایمن از نانوفناوری برداشته شوند 

شناسایی کنند.

مراجع:

Nel, A.E., Mädler, L., Velegol, D., Xia, T., Hoek, E.M., Somasundaran, P., Klaessig, F., Castranova, V. and Thompson, M., 2009. “Understanding 
biophysicochemical interactions at the nano–bio interface”. Nature materials, 8 (7) , pp.543�557.
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مقاالت

1� Organelles 
 2� Protein corona 
3�  Phospholipid 
4�  Endosome 

)در فرآیند اندوسیتوز، مواد اندوسیتوز شده به کمک اندامکی به نام اندوزوم )Endosome( حمل می شوند(. مترجم
5�Cytoplasm
6� Mitochondrial 
7� Lysosome
8-Replica 
9� correlative  microscopy
10� photobleaching
11� Surface enhanced  Raman  scattering  (SERS)  
12� potentiometric titration

)تیتراسیون هایی که با دستگاه پتانسیومتر انجام می گیرد، تیتراسیون های پتانسیومتری نام دارند. در تیتراسیون های پتانسیومتری، تغییرات پتانسیل الکترود شناساگر نسبت به الکترود 
مرجع، به ازای افزایش حجم های معینی از ماده تیتر کننده، سنجیده می شود(. مترجم

13�Solvation 
14�solvophobic  interactions 
15�Fibroblast 
16�Derjaguin–Landau–Verwey–Overbeek  (DLVO) theory of colloid science 
17� debye length

)طول دبای، به طولی از یک گاز یونیده گفته می شود که اگر طول )یا حجم( گاز یونیده از آن کمتر باشد، آن گاز هیچگاه خصوصیات یک پالسما را از خود نشان نخواهد داد(. مترجم
18�Endocytosis 

)اندوسیتوز و اگزوسیتوز نام دو فرایندی است که سلول با استفاده از آن ها به جابه جایی موادی می پردازد که توانایی عبور از کانال های موجود در غشا را ندارند. چگونگی انجام این فرایند، 
بیشتر مربوط به غشا است. در اندوسیتوز، ابتدا سلول، غشای خود را افزایش داده و مواد مورد نیازی را که می خواهد با غشای خود احاطه کند به صورت یک وزیکول در می آورد. سپس این 
وزیکول به غشا می چسبد و موادش را داخل سلول می ریزد. اما در اگزوسیتو، سلول برای دفع مواد زایدی که نمی توانند از کانال های موجود در غشا عبور کنند از این روش استفاده می کند. 

بدین صورت که ابتدا مواد زائد را به یک وزیکول انتقالی تبدیل می کند. سپس این وزیکول به غشا می چسبد و به بیرون سلول انتقال می یابد(. مترجم 
19-phagocytes 

)فرآیند احاطه شدن میکرواورگانیسم ها، ذرات بیگانه و سلول های مهاجم توسط فاگوسیت به منظور از بین بردن عوامل مزاحم خارجی(. مترجم 
20-Phagocyte

)به نوعی از سلول های بدن مانند سلول های سفید خون گفته می شود که قادر به عمل فاگوسیتوزیس و احاطه کردن عوامل خارجی و نابودی آن هستند(. مترجم 
21-Macrophage 

)ماکروفاژها، سلول هایی با قدرت بیگانه خواری هستند که سلول های فرسوده و بقایای سلولی و میکرواورگانیسم ها را به درون خود کشیده و توسط آنزیم های لیزوزومی از بین می برند. این 
سلول ها به طور غیر مستقیم در حفظ و ترمیم و به طور مستقیم در دفاع از بدن دخیل هستند. چند عملکرد مهم ماکروفاژها در سیســتم ایمنی ذاتی و اکتسابی عبارتند از: )الف( دفاع از 
سلول های میزبان با بلعیدن و انهدام میکروب ها؛ )ب( بلعیدن سلول های مرده میزبان به عنوان بخشی از فرایند پاکسازی بعد از عفونت یا آسیب بافتی. برای نمونه، نوتروفیل های مرده ای 
که به سرعت در مکان های عفونت یا یا بافت مرده در اثر آسیب یا اختالل در خون رسانی تجمع یافته اند را فاگوسیتوز می کنند؛ )ج( ترشح پروتئین هایی به نام سایتوکاین. این پروتئین ها به 
گیرنده های انتقال پیام موجود بر دیگر سلول ها متصل شده و سبب ایجاد پاسخ و مشارکت در دفاع میزبان می شوند. برای نمونه، برخی از سایتوکاین ها بر روی سلول های اندوتلیال پوشاننده 
رگ های خونی اثر کرده تا مونوسیت های بیشتری را از خون به مکان های عفونت فرا خوانند و بدین ترتیب، پاسخ های حفاظتی را در برابر میکروب ها تقویت می کنند؛ )د( عمل کردن به عنوان 
سلول های عرضه کننده آنتی ژن؛ و )ه( تقویت ترمیم بافت های آسیب دیده به واسطه تحریک رگ زایی )angiogenesis(  و ساخت ماتریکس خارج سلولی غنی از کالژن )fibrosis((. مترجم
22-Amphiphilic 

)مولکول آمفیفیلیک دارای یک سر قطبی )آب دوست( و یک سر غیرقطبی )روغن دوست( است. ســر قطبی آن در آب حل شده و سر غیرقطبی آن در آب نامحلول است. هنگامی که این 
مولکول ها بر روی سطح قرار داشته باشند منجر به کاهش انرژی چسبندگی و متعاقباً کاهش کشش سطحی می شوند. در واقع، این مولکول ها فعال کننده سطح بوده و با نام سورفکتانت نیز 

شناخه می شوند(. مترجم 
23-Protein corona

)بخش غالب ملکول های زیستی جذب شده بر روی سطح نانوذرات در پالسمای خون را پروتئین ها و بخش کوچکی را نیز لیپیدها تشکیل می دهند. جذب سطحی پروتئین ها بر روی سطح 
نانوذره با تمایل شیمیایی بین ذره-پروتئین و پروتئین-پروتئین کنترل می شود. به پروتئین هایی که با تمایل شیمیایی باال جذب سطح نانوذره می شوند، کرونای سخت را تشکیل می دهند 
که شامل پروتئین های به هم پیوسته ای هستند که به آسانی از سطح ذره جدا نخواهند شد. از طرفی، پروتئین هایی که تمایل شیمیایی پایین تری دارند، کرونای نرم را تشکیل می دهند. 
کرونای نرم شامل پروتئین های می شوند که با قدرت کمتری به نانوذره متصل هستند. می توان کرونای سخت و نرم را بر مبنای زمان تبادل پروتئین )زمان الزم برای جدا شدن پروتیئن از 

سطح نانوذره( نیز تعریف کرد. کرونای سخت، زمان های باالتری )در محدود چندین ساعت( برای جدا شدن از سطح ذره نیاز دارد(. مترجم
Rahman, Masoud, Sophie Laurent, Nancy Tawil, L’Hocine Yahia, and Morteza Mahmoudi. "Nanoparticle and protein corona." In Protein-nanoparticle interactions, 
pp. 21�44. Springer Berlin Heidelberg, 2013. 
24 -Epitope 

)بخشي از آنتي ژن است که با گیرنده های آنتي ژن در سیستم ایمني اتصال برقرار مي کند. اپیتوپ ها توسط سیستم دفاعی تشخیص داده شده و آنتی بادی هایی علیه آنها تولید می شود(. 
مترجم

25� Isothermal Titration Calorimetry (ITC)
)روشی برای مطالعه کمی طیف وسیعی از برهم کنش های بین ملکول های زیستی در سیاالت زیستی است. روش کار هم بدین صورت است که گرمای آزاد شده یا جذب شده برای ایجاد 

پیوند و اتصال بین ملکول های زیستی به طور مستقیم اندازه گیری می شود(. مترجم 
26- size  exclusion  chromatography

)کروماتوگرافی اندازه ای نوعی کروماتوگرافی مایعی است که در آن جداسازی صرفاً براساس اندازه اجزای ماده انجام می شود(. مترجم 
27- thioflavin T 

)تیوفالوین T رنگی با ترکیب شمیایی C17H19ClN2S است که در بافت شناسی و مطالعه فیزیک زیستی پروتئین ها مورد استفاده قرار می گیرد(. مترجم 
28- Albumin

)آلبومین از جمله پروتئین های محلول در آب بوده و پروتئین اصلی خون به شمار می رود. پروتئین ساده و فاقد کربوهیدرات است و در pH فیزیولوژیک یدن، بار منفی دارد. وظیفه آلبومین، 
حفظ فشار اسمزی خون است(. مترجم 

29-Fibrinogen
)فیبرینوژن یک فاکتور انعقادی )پروتئین محلول در خون( است که وجود آن برای تشکیل لخته ضروری است. فیبرینوژن توسط کبد ساخته شده و برحسب نیاز بدن به همراه سایر فاکتورهای 
انعقادی در جریان خون آزاد می شود. زمانیکه بافت یا دیواره رگ خونی دچار آسیب می شــود، فرایندی به نام هموستاز آغاز می شود و نتیجه نهایی آن، تشکیل لخته در محل آسیب رگ و 
متوقف شدن خونریزی است. در صورت آسیب دیدن دیواره رگ، اجزای کوچک سلولی به نام پالکت ها در محل آسیب تجمع یافته و به آن متصل می شوند و به دنبال آن، زنجیره واکنش های 
انعقادی آغاز می شود. در طی این واکنش ها، فاکتورهای انعقادی خون یکی پس از دیگری فعال می شوند. در مرحله پایانی این واکنش زنجیر وار، فیبرینوژن محلول به رشته های فیبرین 
نامحلول تبدیل شده و در هم می پیچند و به همراه پالکت ها در محل آسیب دیده رگ لخته تشــکیل می دهند. لخته مانع از ادامه خونریزی از محل آسیب می شود و تا زمان بهبود آسیب 

همچنان در آن محل باقی می ماند(. مترجم
30-immunoglobulin

)ایمنوگلوبولین ها آنتی بادی های سرم هستند که توسط سلول های پالسمایی )سلول های سفید خون( تولید می شوند و جزء مهم پاسخ ایمنی همورال به شمار می رود(. مترجم
31-Complements

)مکمل به ماده اي گفته می شود که بطور عادي در پالسما وجود داشته و در مکانیسم ایمني اهمیت دارد، زیرا با مجموعه آنتي ژن و آنتي کور ترکیب مي شود و این عمل باعث تکمیل واکنش هائي 
از قبیل باکـتـریـولـیـز و کـشـتـه شدن باکتري ها مي گردد. مکمل در برابر حرارت از بین مي رود و عمل آن اختصاصي نیست(. مترجم

32-Apolipoproteins 
)آپولیپوپروتئین به پروتئین های موجود در لیپوپروتئین ها گفته می شود. از آنجایی که لیپیدهای جریان خون در محلول های آلی مانند پالسمای خون نامحلول هستند، نقل وانتقال آنها توسط 
مولکول های حامل یا ترکیب پروتئین و لیپید انجام می شود. اسیدهای چرب آزاد پالسمای خون به صورت اتصال به آلبومین منتقل می شوند. تری گلیسریدها، فسفولیپیدها و کلسترول همراه 
با پروتئین ها، ساختمان میسل کروی شکلی به نام لیپوپروتئین را به وجود می آورند. در ساختمان لیپوپروتئین ها، استرهای کلسترول و تری گلیسریدهای آبگریز در مرکز قرار می گیرند و 
پروتئین ها )آپولیپوپروتئین ها(، بخشهای قطبی فسفولیپیدها و کلسترول آزاد به صورت یک الیه قطبی سطحی، لیپیدهای آبگریز را احاطه می کنند. اجزای قطبی سطحی باعث حاللیت 
لیپوپروتئین ها شده و انتقال لیپیدهای نامحلول را در جریان خون امکان پذیر می سازند. لیپوپروتئین های پالسمای خون براساس دانسیته یا حرکت الکتروفورزی خود، از یکدیگر قابل جدا 

شدن هستند و بر همین اساس، تقسیم بندی می شوند(. مترجم
33-Liposomes 
)لیپوزوم ها حبابچه هایي به قطر تقریبي 2 نانومترند که دارای یک دیواره فسفولیپیدي با دو الیه شبیه به غشای سلولي هستند و مي توانند در دیواره یا فضاي داخلي خود مواد مختلفي را 

حمل کنند. لیپوزوم ها در آزمایشگاه از مشتقات فسفولیپیدي طبیعي یا از ترکیبات surfactant خالص تولید مي شوند(. مترجم 
34-Opsonization 
35-transferrin 

)نوعي پروتئین گلوبولین سرمي است که نقش آن، حمل آهن در خون است(. مترجم
36- Β2- macroglobulin 

)بتا-2 میکروگلوبولین، پروتئینی است با  وزن مولکولی 11۸00 دالتون که توسط سلول های هسته دار ساخته می شود. این پروتئین اولین باردر ادرار بیماران مبتال به نارسایی کلیه تخلیص 
شده است. افزایش سطح سرمی بتا-2 میکروگلوبولین در رد پیوند، لوکمی لنفوسیتیک، بدخیمی های خونی  و  در بیماری  مولتیپل میلوما ) MM ( گزارش شده است(. مترجم

37- protein profiling 
)پروفایل پروتئین به شناسایی کمی خواص محموعه مشخصی از پروتئین ها در خون و سایر نمونه ها گفته می شود. پروفایل پروتئین اغلب به عنوان روشی برای شناسایی و تشخیص بیماری های 

خاص مانند سرطان ها، یا بیماری های عفونی که الگوهای پروتئینی منحصر به فردی را در سرم انسان به وجود می آورند مورد استفاده قرار می گیرد(. مترجم
38� Protein unfolding 
39- lysozyme

)لیزوزیم به دسته ای از آنزیم های گلیکوزید هیدروالز گفته می شود. لیزوزیم باعث تخریب و شکسته شــدن دیواره سلولی بسیاری از باکتری ها و در نتیجه، آزاد شدن و مرگ پروتوپالست 
می شود(. مترجم

40- clathrin 
)در زیر گوده ها )محل اتصال به گیرنده( و بر روی سطح درونی غشای سلول، شبکه ای از پروتئین فیبریلی به نام کالترین وجود دارد که شامل فیلمان های انقباضی اکتین و میوزین است. 
هنگامی که مولکول های پروتئینی به گیرنده ها متصل می شوند، خصوصیات سطح غشاء به گونه ای تغییر می کند که تمام گوده به درون سلول فرو می روند و پروتئین های پیرامون آن )اکتین 
و میوزین( تدریجاً به هم نزدیک می شوند. در این بین، کالترین با ایجاد یک شبکه پروتئینی زیر غشایی گنبدی شکل در زیر گوده، به فرو رفتن آنها کمک می کند و فرآیند جذب به آسانی 

انجام می شود(. مترجم
41� elastic recoil
42� cell penetrating peptides (CCPs)
43� abiotic ligands
44� reticuloendothelial  system  

)شبکه وسیعی از سلول های بدن است که در رابطه با تشکیل سلول، تشکیل صفرا، و بلعیدن مواد خارجی )فاگوسیتوز( وارد عمل می شود. این سیستم شامل سلو ل                                   های مغز استخوان لنف، 

پی نوشت
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طحال، و کبد است(. مترجم
45� anionic  triblock  copolymers

)زمانی که یک پلیمر، با پیوستن به تنها یک نوع از ملکول های کوچک )مثال A( یا یک مونومر به وجود آید به آن هوموپلیمر گفته می شود. اما هرگاه دو نوع متفاوت از مونومرها در زنجیره 
همان پلیمر به یکدیگر بپیوندند، پلیمر به وجود آمده، کوپلیمر نامیده می شود(. مترجم

46-Pharmacokinetics
)فارماکوکینتیک، جنبه ای از داروشناسی است که به بررسی پارامترهائی مانند فراهمی زیستی )bioavailability(، کلیرانس، متابولیسم، نیمه عمر، حجم توزیع و اثر داروها بر بدن می پردازد. 

فارماکوکینتیک غالباً همراه با فارماکودینامیک مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع، اولی اثر بدن بر دارو است و دومی اثر دارو بر بدن(. مترجم
47-Phagosome

)در مواردی که سطح سلول سخت باشد، سلول فاگوسیت به طور کامل ماده را به داخل برده و تشکیل یک »واکوئل« به نام »فاگوزوم« در داخل سلول را می دهد. توجه شود که واکوئل ها 
کیسه هایي هستند که درون بسیاري از سلول ها جاي دارند. درون این کیسه ها، موادي مانند آب، مواد غذایي و مواد زاید انباشته مي شوند(. مترجم

48-frustrated  phagocytosis
49-   )به آنزیم های تجزیه کننده آب گفته می شود(. مترجم

50-pleura
51-peritoneum
52� Glutathione

)ترکیبي که در بافت هاي حیوانات و گیاهان به عنوان ناقل اکسیژن شناخته مي شود (. مترجم
53� scavenger
54- Intramembranous localization
55-Caveolin

)خانواده ای از پروتئین های یکپارچه در غشای سلول(. مترجم
56-Clatrin 

)شبکه ای از پروتئین فیبریلی است که در سطح داخلی غشای سلولی قرار دارد(. مترجم
57-fibroblasts

)فیبروبالست، به سلول های اصلی بخش میانی پوست گفته می شود که کالژن و ماتریس خارج سلولی را تولید می کند. فیبروبالست ها فراوان ترین سلول های بافت همبند بدن انسان هستند(. 
مترجم

58-Cysteine
)سیستئین، یک آلفا-آمینو اسید با فرمول HO2CCH)NH2(CH2SH است که در بدن انسان در ترکیب پروتئین های مختلفی بکار رفته است(. مترجم

59-Bioavailability 
)به میزان سرعت ورود دارو به دستگاه گردش خون و بافت ها یا اندام گفته می شود(. مترجم

60-  )نوعی سورفکتانت هستند(. مترجم
61-Opsonization

)اپسونیزاسیون، نوع خاصی از اندوسیتوز است که به واسطه گیرنده های سلولی و لیگاندهای آنها بر روی سلول های پاتوژن انجام می شود. از مزایای اپسونیزاسیون می توان به موارد زیر اشاره 
کرد: )الف( احتمال اتصال این مولکول ها به سطح باال است؛ )ب( هر چه مدت زمان اتصال به سطح باال باشد، احتمال جذب توسط سلول افزایش می یابد؛ و )ج( احتمال برخورد مولکول با 

سلول بیشتر است(. مترجم
62-granulomatous  inflammation   

)گرانولوما به زخم های التهابی مزمن(. مترجم
63- proton sponge

)نام تجاری ترکیب شیمیایی Bis(dimethylamino)naphthalene�1.8 است(. مترجم
64� cytosol
65� apoptosis
66� metal fume fever
67� Fibrosis 

)به ورم و خشک شدن دیواره ریه گفته می شود(. مترجم
68� scavenger receptor
69- chemokine

)خانواده ای از سیتوکین های با اندازه کوچک یا پروتئین های تولید شده توسط سلول ها هستند. نام این خانواده از خاصیت آن ها برای جذب سلول های پاسخ دهنده الهام گرفته شده است(. 
مترجم

70� intratracheal instillation
71� Kupffer cells

)سلول های کوپفر، ماکروفاژهای کبدی هستند که در تماس و ارتباط مستقیم با سینوزوئیدها می باشند. این سلول ها باکتری هایی که از طریق روده ها وارد خون شده اند را به دام انداخته و 
نابود می کنند(. مترجم

72�cleavage 
)تقسیمات سلولي که بالفاصله پس از تشکیل زیگوت انجام مي گردد و در آنها، افزایش اندازه سلول دیده نمي شود(. مترجم

73-bioaccumulation
)فرایند جمع شدن تدریجی مواد شیمیایی مضر و فضوالت صنعتی در بافت های زنده به ویژه بافت های بدن انسان(. مترجم

علوم همگرا از دیدگاه

پروفسور گوستاو ویکتور جوزف

مصاحبه

پروفسور گوســتاو ویکتور جوزف نوسال1 در ســال 1931 در اتریش 
متولد شــد. وی یکی از برجســته ترین زیست شناســان استرالیایی 
می باشــد که به خاطر فعالیت های مستمر خود در زمینه ی پادتن ها و 
ایمونولوژی ها بسیار مشهور شده است. ایشان موفق به اخذ عالی ترین 
نشان کشور استرالیا2 و همچنین عالی ترین رتبه ی کشور انگلستان3 
)نشان شــوالیه گری( نیز شده است. پروفسور نوســال در سال 194۸ 
وارد دانشکده پزشکی دانشــگاه سیدنی شــد و به عنوان شاگرد اول 
فارغ التحصیل شد؛ همچنین مدرک دکترای خود را در سال 1960 و 
بعد از چندین سال کار در ملبورن و در موسسه ی تحقیقات پزشکی والتر 
و الیزا4به دست آورد. وی در طی این سال ها مسئولیت های بسیاری در 
انجمن های علمی بزرگ دنیا و مراکز تحقیقاتی معتبر جهانی داشــته 
اســت. از معروف ترین جوایزی که ایشان به دســت آورده، می توان به 
جایزه ی بین المللی آلبرت انیشتین اشاره کرد که در سال 1990 موفق 
به اخذ آن شده اســت. همچنین برای تقدیر و یادبود از ایشان چندین 

مدرسه و مرکز تحقیقاتی به نام وی در استرالیا ایجاد شده است.

مقاالت
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مصاحبه

لطفا در ارتباط با اهمیت علوم همگرا اندکی 
توضیح دهید.

به نظرم برای مقدمه باید این سوال را از خودمان بپرسیم که 
واقعا علوم همگرا چیســت؟ و چرا اهمیت دارد؟ برای جواب 
باید گفت دانش های همگرا اساسا یک رویکرد میان رشته ای 
در علوم مختلف است و این تنها مربوط به علوم نانو، زیستی، 
فناوری اطالعات و علوم شناختی نیست و اگر شما به سمت 
یک رویکرد میان رشــته ای از هر نوع علمی بروید، در اصل 
به ســمت علوم همگرا حرکــت کرده اید. وقتــی چندین 
رشته ی متفاوت با یکدیگر روبه رو شــوند، اغلب اتفاق های 
هیجان انگیزی رخ می دهد. اتفاقاتی که وقتی بیشتر در مورد 
آنان مطالعه و پژوهش انجام دهید، متوجه می شــوید که در 
اصل ابزاری برای پاسخگویی به سواالتی هستند که قبال برای 

آن ها جوابی نداشته ایم. 

لطفا در مورد کاربرد علوم همگرا که خود نیز 
آن را تجربه کرده اید، مثالی بزنید.

به دلیل این  که علوم همگرا بر روی موارد زیادی در سالمت 
و پزشــکی تاثیر می گذارد؛ من می توانم مثال های خوبی از 
دانش همگرا در این زمینه ها برای شــما بیان کنم. بهترین 
مثالی که می توانم برای شما بزنم پروژه ژنوم بشر است.پروژه 
ژنوم بشر شامل ژنتیک، شــیمی، زیست شناسی مولکولی و 
بخش اعظم آن فناوری اطالعات اســت. در این پروژه مقدار 
قابل توجهی از داده ها  تولید می شــود که شــما برای درک 
بهتر آن به مهارت های محاسباتی و زیست انفورماتیک نیاز 
دارید. حاال چرا مســئله همگرایی علوم اهمیت دارد؟ اجازه 

دهید برای شما یک مثال بســیار روشن بیان کنم. این مثال 
در زمینه نو ظهور پزشکی شخصی است. اگر فردی به سرطان 
مبتال و دارای مولکول های به خصوصی در ســطح سرطانی 
باشد که جهش یافته اند، آن سرطان متعلق به آن فرد است. 
سلول های ســرطانی، جهش های متفاوتی خواهند داشت 
و برای درمان آن، نیاز داریم ژنتیک را به خوبی بشناســیم و 
زمانی ما ژنتیک را به خوبی می شناســیم  که زیست  شیمی 
را بشناســیم. در این صورت ما به خوبی می توانیم داروهای 
هدفمند را برای آن سرطان درست کنیم و این مثال خوبی از 
همگرایی دانش ها است. اگر تمایل داشته باشید من می توانم 
نمونه دیگری برای شما مثال بزنم. این مثال از زمینه مطالعاتی 
من که بیماری های خودایمنی5 است، می باشد. سلول های 
سفید نابه هنجار از خود رفتار مخربی نشان می دهند و شروع 
به حمله به اعضــای خود بدن می کنند. یــک مثال خوب از 
این مورد بیماری دیابت نوع 1 اســت. که در آن سلول های 

سفید نابه هنجار هستند، سلول هایی که باید از فرد در مقابل 
ویروس ها و میکروب  ها محافظت کنند؛ ولی به سلول های غده 
پانکرانس که انسولین تولید می کنند، حمله می کنند. بنابراین 
این بیماران با کمبود انسولین مواجه می شوند و دچار بیماری 
دیابت نوع 1 می گردند. برای درمان این بیماری ما نیازمند آن 
هستیم که هم زمان از چند علم و فناوری استفاده کنیم. این 
کار بدون استفاده از همگرایی فناوری ها غیر ممکن هست و 
این مورد اهمیت علوم همگرا را می رساند که به نظر بنده مثال 
زیبایی از علوم همگرا که در آن مسائل بالینی با موضوع ایمنی 

آمیخته شده است.

به نظر شما علوم همگرا بر روی تعلیم و تربیت 
و فرهنگ چه تاثیری دارد؟

در حال حاضر مسئله ای که نیاز به بررسی آن وجود دارد این 
است که دانش های همگرا چه تاثیری بر روی تعلیم و تربیت 
خواهند گذاشت؛ وقتی من جوان بودم، فکر می کردم که به 
اندازه کافی باهوش هستم و می توانم در مورد دانش سلولی، 
سلول های زیستی، و ایمنی شناسی و امثال آن علم بیاموزم و 
در سایر رشته ها مانند زیست شیمی و کامپیوتر می توانم از علم 
دوستان وهمکارانم استفاده کنم؛  اما امروزه افراد جوان مجبور 
می شوند تا در تعدادی از رشته ها تخصص پیدا کنند. علت این 
امر را می توان این نکته ذکر کرد کــه آن ها قصد این را دارند 
که بهره بیشــتری را از دانش های همگرا و از تلفیق و تالقی 
انواع  رشته ها کســب کنند. عالوه  بر این یک نکته ی مهمی 
که وجود دارد این می باشد که ظرفیت های بشر بسیار قابل 
توجه و گسترده است و من از تجربیات خود متوجه شده ام که 

اگر شما جوانان مقدار کمی از آن )ظرفیت بشر( را در مسیر 
درست قرار دهید، با ضوابط کنار بیایید و جزئیات خسته  کننده 
را فراموش کنید، آمادگی خوبی برای پذیرش یادگیری علوم 

بین رشته ای در خود خواهید داشت.

به نظر شما چرا علوم همگرا برای کشورها و 
به طور مثال برای کشور شما، استرالیا، اهمیت دارد؟

به عنوان یک ویکتوریایــی6 من به طور شــگفت انگیزی به 
پیشینه مقاالت در تحقیقات پزشکی افتخار می کنم. اگر ما 
شرایط آموزشی مناسبی را فراهم کنیم، و بتوانیم همگرایی 
علوم را به طور صحیح درک کنیم این روند )تولید مناســب 

1� Gustav Victor Joseph Nossal
2� Order of Australia
3� Order of the British Empire
4� Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research
5� Autoimmune diseases

6-  ایالتی واقع در جنوب شرق استرالیا

علم در استرالیا( ادامه خواهد یافت. این مسئله بسیار اهمیت 
دارد به این دلیل این کار ما و تعداد متخصصانی که ما آموزش 
می دهیم به دانش جهانی و ســالمت جهانی کمک می کند. 
با در ذهن داشــتن این که اگر اســترالیایی ها ســه درصد از 
موفقیت های پزشکی جهان را کشف کنند ما باید نود و هفت 
درصد از آن که باقی می ماند را توسط انتقال فناوری به اینجا 
منتقل کنیم، این ســوال پیش می آید که این فرآیند توسط 
چه کسانی باید انجام شود؟ فرآیند انتقال فناوری باید توسط 
متخصصانی انجام می شود که خودشــان را در میدان نبرد 
می بینند، درگیر فناوری های علمی هســتند و خودشان را 
بخشی از شبکه بین المللی می دانند. بنابراین در زمینه هایی 
که ما اکتشافاتی نداشته ایم ما بهترین عملکرد بروز پزشکی 
را برای شــهروندان اســترالیایی باید فرآهم آوریم. حاال این 
مسئله منجر به ایجاد شبکه دانش همگرا می گردد. این شبکه 
سابقه درخشانی در ارتباطات دارد و منظور من تنها ارتباط با 
مردم عادی نیست، منظور من آموزش در مدارس و همچنین 
برنامه های شاخص است که در سخنرانی گریم کالرک مطرح 
شد. ایشان با خود هر ساله تعدادی از افراد شاخص جهانی را 
به اســترالیا می آورند که این کار تماشاچیان فراوانی را هم با 
خود به همراه دارد و بعد از آن شبکه های علمی، نشست ها و 
مالقات ها در دنیای ارتباطات بــه وجود می آید. به  دلیل این 
که این برقراری ارتباط در یک سطح متفاوت است و همچنین 
این ارتباطات دانشمندان را از انزوا خارج می کنند، دانشمندان 
تمایل دارند که در انزوا کوچک خود پنهان شوند. من حاال چه 
چیز می خواهم؟ من می خواهم که دانشمندان بیرون بیایند 
و ارتباط برقرار کنند. زیرا فعالیت های آنان آینده را شــکل 
می دهد و اگر کار های دانشــمندان توسط عموم مردم درک 
نشود، توســط عموم مردم حمایت نخواهد شد و شما مقدار 

فراوانی از اطالعات نادرست را دریافت خواهید کرد.

به نظر شما بزرگترین اثر همگرایی چیست ؟
در گذشته ای نه چندان دور، یکی از بزرگترین اثرات همگرایی 
فناوری ها فرستادن نخستین انســان به فضا در سال 1969 
بوده اســت. امروزه محققان باید به جــای راه رفتن روی ماه 
بیشتر روی ذهن تمرکز کنند. علوم شناختی به تدریج در حال 
یادگیری نحوه کارکرد مغز و ذهن است، بنابراین ما می توانیم 
خودمان را بهتر با رشــد فناوری هماهنگ کنیم و از تمامی 
قابلیت های موجود فناوری بهره مند شویم. چیزی که همه ی 
ما می خواهیم افزایش سطح سالمتی و ارتقای توانمندی های 
فیزیکی و ذهنی اســت. همه ی ما در حال پیر شدن هستیم 
و اصوال هیچ راهی برای مقابله با ایــن پدیده نداریم. اگر یک 
ماشین هوشــمند را در نظر بگیرید مصداق هایی از افزایش 
توانمدی ها را مشاهده می کنیم. مثال در گوشی های هوشمند، 
رایانه و مرورگری که هرروزه با آن ســایت های مختلف نظیر 
فیس بوک، یاهو و ...  را بازدید می کنید، این مورد به این دلیل 
تحقق پیدا می کند که شــما به یک دستگاه که خارج از بدن 
شماست دسترســی دارید و با این کار تواندمندی های خود 
را افزایش داده اید. البته این دســتگاه در حقیقت در خانه ی 

شماست ولی این دستگاه ها به فضای ذخیره سازی عظیمی 
دسترسی دارند و  قدرت پردازش بسیار باالیی نیز دارند و این 
دقیقا عملکرد ذهن ماست. ما یک فضای بزرگ برای ذخیره 
اطالعات داریم و همچنین قدرت پردازش ما بسیار باالست و 
این قدرت در آن فضای بزرگ برای پــردازش قرار می گیرد. 
با استفاده از این قدرت شــما پیش بینی هایی در سطح ملی 
انجام می دهید. ما همواره در حال پیش بینی هستیم. ذهن 

ما شبیه یک ماشین زمان است و حاال این قدرت پردازش در 
بیرون از ذهن و در دستگاه  هایی که به آنها دسترسی داریم، 
وجود دارد. ایــن ارمغان فناوری طی ده ســال اخیر  برای ما 
توسط فشرده ســازی زمان و مکان اتفاق افتاده است. حتما 
می پرسید چگونه ؟ خب زمان به این صورت فشرده شده است 
که قبال برای یادگیری نیاز بود به کتابخانه بروید ولی امروزه 
شما ســوال خود را می توانید با یک توییت یا یک سرچ ساده 
به پاسخ برسانید. امروزه شما به همه اطالعات مورد نیاز خود 
دسترسی دارید زمان به گونه ای فشرده شده که اگر گوشه ای 
از جهان همایشی برگزار شــود بین زمان اطالع شما از این 
همایش و زمان واکنش ما فاصله ای وجود ندارد. می بینید که 

فناوری چطور به فشرده سازی زمان وگسترش علوم بشری، 
محاسبات، و پیش بینی کمک کرده است. فناوری همچنین 
به فشرده سازی مکان کمک کرده است، به گونه ای که در هر 
جای دنیا شما می توانید با کمک موبایل خود به وب دسترسی 
داشته  باشید و همچنین شما می توانید در هر جا و مکانی یاد 
بگیرید. فضای آنالین در صنعت آموزش تحولی عظیم ایجاد 
کرده است. شما آنالین می شوید و به تمام دروس دانشگاهی 

و بهترین اساتید در تمام دانشگاه های جهان دسترسی دارید. 
همچنین شــما می توانید مدرک تحصیلی خود را به صورت 
مجازی دریافــت کنید. به نظرم فضای آمــوزش در حوزه ی 
دانش های همگرا به گونه ای متحول خواهد شد که دانش های 
به هم وابسته و همگرا مهم ترین سرفصل هایی خواهد بود که 
در آینده ای نزدیک افراد برای یادگیری به دنبال آن بروند و در 
این صورت یادگیری به طور چشمگیری ارتقا خواهد یافت و 

سطح زندگی انسانی افزایش می یابد.
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معرفی کتاب 

درک اهمیت و کاربرد حسگرهای زیستی به این دلیل که طیف وسیعی از روش ها و کاربردها 
را شامل می شوند، بسیار پیچیده است. عالوه بر این، منابع موجود تا حدی ماهیت فنی دارند 
و استفاده از آن ها برای افراد مبتدی دشوار است. در این کتاب اطالعاتی در مورد حسگرهای 
زیستی به روشی قابل فهم و مناسب برای مخاطبان متعدد با سطوح علمی مختلف منتشر 

شده است. مباحث کتاب شامل موضوعاتی چون تصویربرداری نوری، رزونانس پالسمون 
سطحی)در فیزیک به نوسانات الکترون های آزاد یک محیط پالسمایی، پالسمون می گویند(، 
میکروپایه ها، الکتروشــیمی، آپتامرها )مترجــم: مولکول های کوچکی کــه می توانند به 

مولکول های دیگر متصل شوند(، فلورسانس ، نانوحسگرهای زیستی و نانوسیم ها می باشد.

حسگرهای زیستی و سرطان

حسگرهای زیستی و سرطان
Biosensors and Cancer عنوان اصلی

Victor R. Preedy, Vinood Patel نویسندگان

2012 سال انتشار

سی آرسی ناشر

97۸157۸0۸7341 ISBN

مبانی علمی موضوع

این کتاب با ارائه چارچوب مفهومی جدیدی برای تحقیق بیشتر در زیست شناسی و علوم 
شناختی به معرفی زمینه های جدید زیست شناسی شناختی می پردازد. رویکرد سیستم های 
زیستی نشان می دهد پیشرفت بیشتر در این زمینه در گرو شناخت عمیق فرایندهای رشد، 
و همچنین در نظر گرفتن ارگانیسم پیشرفته به عنوان عاملی است که قادر به تغییر و کنترل 
محیط پیرامون خود می باشد. نقش شناخت، به عنوان ابزاری که ارگانیسم از طریق آن قادر 
به مقابله با محیط زیست خود است را نمی توان دست کم گرفت. به طور خاص، نشان داده 
شده اســت که این فعالیت بر تئوری اطالعات احتماالت بیزی )Bayesian( استوار است.  

)احتماالت بیزی روشی بر پایه احتماالت برای استنتاج است. اساس این روش بر این اصل 
استوار است که برای هر کمیتی یک توزیع احتمال وجود دارد که با مشاهده یک داده جدید 
و اســتدالل در مورد توزیع احتمال آن می توان تصمیمات بهینه ای اتخاذ کرد(. هر موجود 
زنده سیستم پیچیده ای است که تنها زمانی می تواند زنده بماند که قادر به حفظ نظم داخلی 
خود در برابر تمایل خود به خودی به سمت اختالل باشد. بنابراین مجبور به نظارت و کنترل 
محیط زیست خود بوده و همچنین باید مدارهای بازخوردی را ایجاد نماید که باعث سازش 
مشترک با محیط زیست شود. فرآیندهای شناختی و زیستی جدایی ناپذیر به نظر می رسند.

زیست شناسی شناختی

زیست شناسی شناختی
Cognitive Biology عنوان اصلی

Gennaro Auletta نویسندگان

2011 سال انتشار

آکسفورد ناشر

97۸019960۸4۸5 ISBN

سیاست گذاری موضوع

انبار داده ها برای انفورماتیک زیست پزشکی

Data Warehousing for Biomedical Informatics عنوان اصلی

Richard E. Biehl نویسندگان

2015 سال انتشار

سی آرسی ناشر

97۸14۸2215212 ISBN

مهندسی موضوع

این کتاب راهنمایی گام به گام برای طراحی و ساخت یک پایگاه داده  گسترده در یک موسسه 
زیست پزشکی یا بهداشت و درمان اســت، که از یک چرخه  زندگی با چهار مرحله تکرار و 
الگوی استاندارد طراحی استفاده می کند. این کتاب شما را قادر به پیاده سازی سریع معماری 
عمومی داده های کامال مقیاس پذیر خواهد کرد که از داده های بالینی، عملیاتی، اداری، مالی 
و پژوهشی سازمان شما حمایت خواهد کرد. با پیروی از دستورالعمل های این کتاب شما قادر 
خواهید بود عالوه بر پیاده سازی کامل اولین نسخه  تولیدی خود در تقریبا یک سال، با موفقیت 
نسخه های آلفا، بتا و گامای آن را نیز منتشر کنید. در نســخه آلفا شما تنها می توانید برای 
دیدن قابلیت های مهم برنامه،  الگوی طراحی اولیه را اجرا کرده و در عین حال برای اهداف 

نظارتی یک نمونه برداری کوچک از داده های محدود داشته باشید. شما می توانید نسخه آلفا 
را که از آن به عنوان اثبات مفهوم نیز یاد می شود در کمتر از 3 الی 4 هفته به پایان برسانید.

نسخه بتا، که می تواند در ظرف 2 الی 3 ماه کامل شــود، قابلیت های مورد نیاز و داده های 
بیشتری را در بر دارد. این نسخه به منظور تسریع برنامه ریزی طوالنی مدت، آموزش کاربر 
و تیم پشتیبان، و تنظیم محیط کاربری به شما اجازه  ذخیره  کامل داده ها و اجرای سریع را 
می دهد. نسخه گاما یک سیستم کامال کاربردی )هرچند فاقد داده( است و می تواند در 3 الی 
4 ماه کامل شود. تقریبا یک سال پس از شروع، شما برای راه اندازی نسخه 1/0 به عنوان یک 

سیستم ذخیره سازی کامل و امن آماده خواهید بود.

انبار داده ها برای انفورماتیک زیست پزشکی

نوعی تبادل مستمر ایده محور در مرز میان علوم زیستی و فیزیکی در بسیاری از حوزه های 
علوم نانو وجود دارد. نانو فناوری از فرآیندهای بیومیمتیک یا الهام گرفته شده  زیستی، برای 
تولید مواد در ابعاد نانو به منظور کاربرد در زیست شناسی و سایر رشته ها استفاده می کند. 
در عوض، فواید فناوری نانو برای گسترش حوزه  فرآیندهای زیست پزشکی و درمانی، مانند 
نانوساختارهای جدید، مهندسی بافت یا داروســازی هدفمند به کار گرفته می شود. به این 
ترتیب، نانو زیست فناوری به عنوان پلی میان نانو و زیست شناسی عمل می کند که نانومواد 
بلوک های ساخت این »پل« را فراهم می سازند. کتاب توسعه و کاربرد نانومواد زیستی به شما 

دیدی گسترده و میان رشته ای از پیشرفت های کنونی و همچنین یافته های جدید در حیطه 
نانومواد زیستی خواهد داد. این کتاب، آثار نویسندگان بین المللی فعال و پیشگامان پژوهشی 

جهان را جمع آوری کرده  است.
این کتاب به چهار بخش تقسیم شده و به دنبال بررسی روند تهیه و توصیف نانومواد، راه های 
جدید تهیه نانومواد نرم با استفاده از مولکول های زیستی، هیبریدشدن مواد در ابعاد نانو و 

میکرو و سمیت نانومواد می باشد.

توسعه و کاربرد نانومواد زیستی 

توسعه و کاربرد نانومواد زیستی

Nanobiomaterials: Development and Applications عنوان اصلی

 Dong Kee Yi, Georgia C. Papaefthymiou نویسندگان

2013 سال انتشار

سی آرسی ناشر

97۸1439۸76411 ISBN

علمی- مهندسی موضوع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
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هشتاد و سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت ها در مدیریت کسب و 
کار و فناوری اطالعات

تاریخ شروع : 1395/4/24 
تاریخ پایان: 1395/4/24

شهر :زوریخ
کشور: سوئیس

http://theiier.org/Conference/Switzerland/5/ICABMIT                                                    :وب سایت
 )IIER( توســط موسســه بین المللی مهندســان و محققان ICABET 2016 : توضیحات
حمایت می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد بستری بین المللی و پیشرو برای ارائه 
پیشرفت های بنیادی در زمینه های مدیریت کسب وکارشبکه های عصبی مصنوعی و فناوری 

اطالعات می باشد.

هفتاد و هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت ها در مدیریت کسب 
و کار و فناوری اطالعات

تاریخ شروع: 1395/4/5
تاریخ پایان: 1395/4/5

شهر: بروکسل
کشور: بلژیک

http://theiier.org/Conference/Switzerland/5/ICABMIT                                                    :وب سایت

http://theiier.org/Conference/Belgium/3/ICABMIT                                                              :وب سایت
  توضیحات: این کنفرانس با حمایت IIER در زمینه فناوری اطالعات و مدیریت برگزار می شود. 
از موضوعات محوری این کنفرانس می توان به شــبکه های عصبی مصنوعی، تشخیص الگو و 

دیگر موضوعات مرتبط با فناوری اطالعات اشاره کرد.

کنفرانس سامانه های ربات های هوشمند منطقه آسیا واقیانوس آرام
تاریخ شروع : 1395/4/30 

تاریخ پایان: 1395/5/1
شهر : توکیو
کشور: ژاپن

http://www.acirs.org   :وب سایت
توضیحات : ایــن کنفرانس در توکیو ژاپن، باحمایت مالی دانشــگاه فنی هوِسی،دانشــگاه 
تویاما ژاپن و دانشگاه چونگ کینگ،چین برگزارمی شــود. IEEE ACIS 2016 انجمنی برای 
ارائه پیشرفت های علمی در تئوری و کارکرد سامانه های ربات های هوشمند می باشد. در این 
همایش مقاله های کامال گزینش شده ارائه خواهند شد.IEEE ACIRS 2016 در صدد است که 
به یکی از کنفرانسهای بین المللی پیشرو درمنطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شود و یک محیطی 
هیجان انگیز را برای محققان فراهم کند تابه ارائه و بحث درباره آخرین دستاوردهای فناوری، 

الگوریتم، معماری سیستم و کاربردها بپردازند.

پنجمین کنفرانس بین المللی زیست انفورماتیک و علم زیست پزشکی

تاریخ شروع : 1395/4/5
تاریخ پایان : 1395/4/7

شهر : بالی
کشور : اندونزی

http://www.icbbs.org     : وب سایت
توضیحات :این کنفرانس سه روزه به منظور گردهمایی مبتکرین دانشگاهی و متخصصین 
صنعتی در حوزه انفورماتیک زیســتی و علوم زیســت پزشــکی در انجمنی مشترک برگزار 
خواهد شــد. هدف اصلی از برگزاری این رویداد ترویج فعالیت های پژوهشی و توسعه ای در 
حوزه انفورماتیک زیستی و علوم زیست پزشــکی و تبادل اطالعات علمی بین پژوهشگران ، 
توسعه دهندگان، مهندسین، دانشجویان و افراد متخصص شاغل در اندونزی و کشورهای دیگر 
می باشد. این رویداد هر ساله برگزار شــده و فرصتی مناسب برای به اشتراک گذاری نظرات و 

تجربیات موجود در حوزه های ذکر شده و زمینه های مرتبط با آن ها خواهد بود.

http://researchworld.org/Conference/Saudi_Arabia2016/2/ICMBS/



