
 !کنندهایی که تشخیص پزشکی را متحول مینانوحباب

های تشخیص پزشکی ها را در بهبود کارآیی دستگاهژوهشگران استرالیایی در بررسی جدید خود، کارآیی نانوحبابپ

  .اندنشان داده

      دانشگاه سیدنی موسسه نانو و دانشکده شیمی پژوهشگران به نقل از نانومگزین، به گزارش ایسنا و

(University of Sydney) ای روی سطح ایط غیرمنتظرهی کوچک گاز در شرهااند که نانوحبابداده نشان

 .کنندیم های کوچک مقیاس ارائهگیرند و روش جدیدی را برای کاهش نیروی کششی دستگاهمی شکل

انباشته شدن ناخواسته مواد بیولوژیکی  تواند به رسوب داخلی منجر شود کهها میکشش مایع درون میکرودستگاه

تواند می ند. بنابراین، این کشف جدیدها آسیب برساهای بیولوژیکی مانند سلولنمونه است یا به دلیل فشار باال، به

آزمایشگاهی روی تراشه که تجزیه و  هاینند دستگاههای تشخیص پزشکی بهتری ماراه را برای توسعه دستگاه

 .دروند، هموار کنزا به کار میتشخیص عوامل بیماری یا برایودهند را انجام می DNA تحلیل

دار های چروکپوشش ، سرپرست این پروژه و گروهش،(Chiara Neto)"چیاران نتو"پروفسور 

دهند. درصد کاهش می ۳۸جامد صاف، کشش را تا  ای را ابداع کردند که در مقایسه با سطوحشدهنانومهندسی

 تی نیز بسیار مقاومشود، پوشش در برابر رسوب زیسهای لغزنده تزریق میپوشش کننده بهزمانی که یک روان

 .گرددمی

باال  روبشی با وضوح بسیار که یک میکروسکوپ (AFM)"میکروسکوپ نیروی اتمی"پژوهشگران با استفاده از 

خود  کنند، به دلیل تشکیل خود بهشده عبور میریزساختاربندی هایاست، دریافتند مایعاتی که از کانال

 .نشده بود ز این هرگز شرح دادهلغزند. این پدیده پیش اتوانند با اصطکاک کمتری بمی هانانوحباب

 کاربردهای پزشکی احتمالی

ی و سایر کمی از مواد بیولوژیک بر تجزیه و تحلیل کوچک مقیاس مقادیر بسیاری از ابزارهای تشخیصی پزشکی

 هاکنند که در آنه میها و ریزراکتورها استفادمیکروسیال، از ریزکانال هایمواد مایع متکی هستند. این دستگاه

در مقیاس کوچک انجام  شوند،های شیمی انجام میر مقیاس بزرگ در آزمایشگاههایی که معموال دواکنش

 .گیرندمی

کند. با وجود این، مشکل پذیر میامکان تر و کارآمدتر راتجزیه و تحلیل حجم بسیار کمتری از مواد، تشخیص سریع

های جامد جریان سیال به طور چشمگیری در اثر اصطکاک مایع با دیواره های میکروسیال این است کهدستگاه

غلبه بر این موضوع،  ها برایکند. دستگاهکاهش می یابد و یک کشش هیدرودینامیکی بزرگ ایجاد می هاکانال



ها به نوبه خود نه تنها کارآمد فشار باالی داخل این دستگاه .کنندجریان اعمال میفشار زیادی را برای هدایت 

برساند. عالوه بر این،  ها و سایر مواد نرم آسیبهای ظریف دستگاه مانند سلولتواند به نمونهمی نیست، بلکه

د که تخریب فوری از طریق شونهای بیولوژیکی آلوده میباکتری ها یاهای جامد به راحتی توسط مولکولدیواره

 .در پی دارد رسوب زیستی را

ز یک انانومقیاس، مقادیر کمی  یک راه حل برای هر دو مشکل، استفاده از سطوحی است که در آنها منافذ

دهند که کشش هیدرودینامیکی را کاهش مایع لغزنده را تشکیل می اندازند و یک رابطکننده را به دام میروان

 .کندرسوب زیستی سطح جلوگیری می دهد و ازمی

دهند تا کنند و اجازه میجایگزین می امد را با دیواره مایعجشده است، دیواره سطوحی که مایع به آنها تزریق 

م عملکرد این به فشار کمتری نیاز داشته باشد. با وجود این، مکانیس ومایع دوم با اصطکاک کمتری جریان 

ده است گزارش ش برابر بیشتر از آن چیزی ۵۰ زیرا کاهش اصطکاک این سطوح، ه درستی درک نشد سطوح به

 .که انتظار می رود

 هانانوحباب

درصد کاهش  ۳۸کشش را تا  شده کهدار نانومهندسیهای چروکپروفسور نتو و گروهش با توسعه پوشش

 .شوندیروسیال تشکیل مهای میکروی دستگاه ها چگونهاند که این دیوارهدهند، توضیح دادهمی

که سطوح لغزنده جدید نسبت به  های میکروسیال نشان دادندگیریاین گروه پژوهشی با انجام دادن اندازه

رود که به جای رتی انتظار میکه معموال تنها در صو دهندای کاهش میسطوح جامد، کشش را تا اندازه

ارائه  اهش کشش راضی نبودند، برایا که پژوهشگران از کبه سطح تزریق شود. از آنج کننده چسبناک، هواروان

یر آب و با زپژوهشگران این کار را با اسکن سطوح  .شودمکانیسمی تالش کردند که باعث لغزش سطوح می

که تنها  هاییخود نانوحبابنیروی اتمی انجام دادند. آنها توانستند از تشکیل خود به  استفاده از میکروسکوپ

شده در تواند لغزش قابل توجه مشاهدهکمی می ارتفاع دارند، تصویربرداری کنند. حضور آنها از نظر نانومتر ۱۰۰

 .جریان میکروسیال را توضیح دهد

ا به ویژه برای و کاربرد آنها ر نتو افزود: هدف ما این است که مکانیسم اساسی کار این سطوح را درک کنیم

دهند، دانیم چرا این سطوح لغزنده هستند و کشش را کاهش میمی وری انرژی افزایش دهیم. اکنون کهبهره

های محدود و هندسه ای طراحی کنیم تا انرژی مورد نیاز برای هدایت جریان دررا به طور ویژه توانیم آنهامی

 .کاهش رسوب را به حداقل برسانیم

 .به چاپ رسید "Nature Communications" این پژوهش، در مجله


