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   نسخۀ طبابت بهتر-»  نانو -تکنولوژی« 
  ابعاد خيلی کوچک، تشخيص دقيق و تداوی مؤثربا با افزار جديد 

  
  

= نانو(تکنولوژی " نانو" اولين کانگرس اروپائی طبابت کلينيکی به اساس ) سويس(درين روزها در شهر بازل 
که يک تن از داير کنندگان اين  " Paktrik Hunzikerپاتريک هونسيکر . "داير گرديده است) معيار يک ميلياردم

کانگريس می باشد، دريک گفت و شنود چانسها و خطرات اين طبابت جديد را توضيح می دارد که هميش فانتازی 
  :های ساينس فيکشن را به خاطر می آرد

  
چرا ما .  است و بدون شک طبابت را در تحول قرار می دهد٢١، تکنولوژی کليدی در قرن "تکنولوزی نانو "-س

  ؟ بايد از آن مسرور باشيم
  

  : پاتريک هونسيکر
تشخيص برای ابعاد )  افزار(مثالً  بسياری و سايلِ  .  زيرا طبابت امروزی دارای نقاطی ضعيف می باشد-ج 

ولی پروسۀ مريضی در . ياوی در مواد مايع اساسگذاری گرديده اندساخته شده يا تحليل های کم" ماکروسکوپی"
  .انجام می پذيرد) يک نانومتر مساوی است به بک ميليارم متر(وجود  قايدتآً  در سطح حجروی به ابعاد نانومتری 

  
  چيست؟" طب نانو" خوصوصيت -س
اين تکنولوژی . مفاد مريض در بر می گيردرا ب" تکنولوژی نانو"بکار بردن مواد، متودها و افزاِر ، " طب نانو"-ج

به معنی ديگر به موليکول ها، اتوم ) يک مليونمِ   يک متر(متمرکز است به ابعادِ  به بزرگی کمتر از يک مييکرومتر
  .منحصر است" زوپرا موليکوالر"ها و به ساختمانهای 

  
   آيابکار برد تکنولوژی نانو در شفاخانه ها شروع شده است؟-س
، ساختمان های کره وی که در طبيعت دست ياب می گردد و از موليکول های مختلف  " Liposomيپوزوم ها ل " -ج

ً  به حيث وسيلۀ انتقال. تشکيل گرديده اند، پيشگام می باشند بکار برده می شوند تا ادويۀ ضد ) حامل(اين ها ضمنا
ليپوزوم ها و . کار برد به پايان نمی رسدالکن ظرفيت آنها صرف با اين ب.  به مريض داده شود"امراض فنگس"

 تجهيز functionalرا می توان در پهلوی انتقال ادويه با عمل اجراتی " حاملين نانو"همچنان وسايل  مصنوعی مانند 
  .و حجره های سالم را نجات دهند) تکيه کنند(که هدف است بچسپند " حجرۀ مريض"کرد که بتوانند بطور مثال به 

  
  عمل اکنون در مريضان مورد تطبيق می يابد؟ آيا اين -س
بر خالف در البراتوارها اين تعامل قوياً  در آمدن هستند؛ . در کار های روتين هنوز  تطبيق نمی شود" طب نانو "-ج

به مواد قليل آزمايشی ضرورت دارند، جريان عمل زياد کوتاهست و پيمايش پارامتر های متعدد را همزمان اجازه 
 .دف اين است که از يک قطره خون، همه پارامترهای کلينيکی ارز يابی شده بتوانده. می دهند

 
چه انتظاری را از آن .  محققين گروپ خود شما مصروف آن استند تا حجره ها را با اجزای مصنوعی تهيه کنند-س

  می تواند داشت؟
را نسبت به وضع " Intelegent هوشمند " ماکوشش داريم برای تشخيص و تداوی امراض، ستراتيژی های -ج

 تخريب فونکسيون حجره می باشد که باعث تحمع ١"ذخيره يی"مثالً  سبب بعضی از امراض .  فعلی، انکشاف دهيم
برای اين منظوربايد . با طب عادی کوشش می کنيم دقيقاً اين تعامل را در حجره تعويض نمايم . مواد زهری می گردد

  .  دهيم تا بصورت دقيق عملی را انجام دهد که حجره مريض اجرا کرده نمی تواندرا در حجره جای" وسيلۀ نانو"يک 
  

                                            
.مثالً  موليکول های چربی در اثر تعامل ژنتيک در حجره جمع شده و باعث مريضی می شوند  ١  
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جديد را آزمايش کرديد که موليکول ها را در  راه خروجی تنفس انسان می شناسد و " نانو بيوِسنُسر" شما هم يک -س

  تا چه حد اين ِسنُسر ها دقيق کار می کنند؟. به امراض معين اشاره می کند
استيم ببينيم که آيا می توانيم از روی هوای تنفس شده اشخاص سالم را از مريضان که به نکليف کرده يا  ما خو-ج

اطمينان بخش بود در صورتيکه ارزيابی سيگنال های پيمايش را با يک % ٩٠نتيجه تا . شش مبتال هستند، تفريق کنيم
  .ختلف، تنظيم  نمايم، برای شناخت نمونه های م"Algorithmusالگوريتموس "نسخۀ معين،

  
نانو صحبت کرديد؛ که مملو با ادويه در وجود انسان به حجره ) حاملين( شما ازاجسام کره وی نانو و کونتنرها -س

  با چنين کانسپت تا حال چه بدست آمده است؟. های مريض تکيه بزند و آنجا محمولۀ خود را تخليه کند
در ِکشت حجره و تجربه با . رند که درکلينک از آن ها استفاده گردد اکثر تجارب در مرحلۀ قبلی آز آن قرار دا-ج

اکنون با  حاملين سادۀ . حيوانات ممکن گرديده است حجره های مريض بصورت بسيار دقيق هدف قرار داده شوند
رزو داريم د رآينده آ. اين اوبيکت ها هنوز هم بايد در تومور سرطانی تزريق گردند. نانو يگان تومور معالجه می شود

حامل می تواند قابل ديد .  آن ها خود حجرۀ مورد نظر را می يابند. را از طريق رگ داخل کنيم) حامل(انتقال دهنده
حتی نسخه های وجود دارند که تشخيص . باشد به اين معنی که ما موقعيت پروسۀ مريضی را در وجود شناسائی کنيم

    و Therapyترکيبی است از کلمات   " (Teragostikيراگوستيک ت"و تداوی دريک مرحله اجرا می گردد و بنام 
Diagnostic ( ياد می شو که در آينده خيلی مهم خواهد بود  . 

 
آيا عوارض جانبی .  هميشه چنين و اقع می شود که ادويۀ راجستر شده نسبت تأثير سو از مارکيت کشيده می شوند-س

  کنترول است؟ حاملين نانو که تذکر يافت، بدرستی قابل 
وظيفۀ ما اين نيست که برای يک تکنولوژی تبليغ کنيم بلکه می می خواهيم بيابيم که چه .  اين يک سؤال عمده است-ج

مؤثريت "ازين لحاظ نصف منابع خود را در موضوعاتی سرمايه گذاری می کنيم که با . برای مريض مفيد است
بله، پروبلم شناخنه شده .  تداوی جديد و متود ها پيوند می گيردجنبه های زهری اين گونه"و " Interactionمتقابل

  .  است و ما نبايده پريشان باشيم
  
   چطور می توانيد چنين مطمئن باشيد؟-س
 اوبيکت های مغلق نانو هم از اجزای متعدد ساخته شده اند و می توان آن جز را انتخاب کرد که فهميده شود -ج

ما حامل نانو را از مواد مصنوعی که برای لينز چشم نيز بکار برده . ک دربر داردبيولوژي" copatible" سازگاری
در حاملين نانو که . برعالوه می توان موادی بکار برده شود که از نظر بيولوژی قابل تجزيه باشد. می شود می سازيم

نقايص دراز مدت نسبت به در ظرف چند ساعت، روز ويا هفته تجزيه و از آن چيزی باقی نمی ماند، پروبلم های 
  . موادی که در جسم باقی می مانند، کمتر است

  
کمپنی بيوتخسيتوس " ممکن است در انتخاب مواد وساختمان اجسام نانو بيشتر از طبيعت تقليد شود؟ -س

Biotchfirma Cytos "  های ويروس ) ذره(برای توليد مواد نانو که تزريق می گردد، پارتيکل ) سويس(در زوريخ
  .مانند را بکار می برد

.  طب نانو ازين لحاظی مورد دلچسپی قرار می گيرد که سطح تماس برای ساحات مختلف علمی را تشکيل می کند-ج
از همين جهت ما برای الهام گرفتن از طبيعت و از . صورت می گيرد" طب بيو"درين ساحه تجمع فزيک، کميا و 

  .جهان تخنيک مساويانه آمادگی داريم
  
  هميشه نبايد چيزی مصنوعی، تخنيکی باشد؟" نانو"ه دين معنی که  ب-س
  . استوار است" نانو" نانو چشم های ما را باز کرد که ساختمان طبيعت اساساً  روی معيار - تکنولوژی-ج

های  ساحۀ محدود ساختمان يک حجره با يک فونکسيون خاص، همچنان ماشين های نانو هستند، که ويروس
مضر صحت از اغزاز موتر اجسام نانو می ) ذرات(اما همين طور هم پارتيکل ها . يز می باشندخطرناک چيچک ن

تکنولوژی نانو به ما افزاری را می دهد تا اين پديده ها دانسته شوند و آنرا طوری دستکاری کنيم که از آن . باشند
  .مستفيد گرديم
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  .اکثراً  در التوار تطبيق می گردد" طب نانو"هنوز 
ديده می  " Nanocontainerحاملين نانو "در تصوير 

شوند که حجرات هدف را خود می يابند و به آنها تکيه 
  . می کنند

 

  
  
همچنان از طبابت موليکوالرنيز انتظاری زياد برده می .  تنها طبابت نانو يک جهت جديد طب شناخته نمی شود-س
. يک و متعلق به آن پروتئين ها دانسته شوند و بررسی گردندبه اين وسيله در نظر است امراض در سطح ژنيت. شود

  آيا اين طريق در اکثر امراض مستقيماً  به هدف نمی رساند؟
" ژن"  در سطح حجره هردو ساحه باهم تماس دارند و می توان مثالً  متود های تکنولوژی نانو را برای تداوی -ج

  . يد هردو ساحه در برابر يک ديگر قرار داده شوندتقاطع ها بسيار قوی هستند و نبا. هدف قرار دهيم
  
نانو را در وجود انسان مانند پوليس به گزمه بگمارند " روبوت" هستند طرفداران طب نانو که به ما قول می دهند -س

آيا چنين چيز . و هنگام ضرورت خود بخود فعال گردد و مثالً  در شرائين قلب پالگ های تشکيل شده را پاک کند
  نن است؟ممک
ولی بدون شک بين واقعيت و فانتازی تقاطع .  تکنولوژی های جديد هميشه افکار ساينس فيکشن را روح می بخشند-ج

" intelligentهوشمند تر "ما دلچسپی داريم اجسام نانو را . ها وجود دارند و اين در روبوت نانو به حقيقت می پيوندد
را قبل از اينکه به هدف برسند از دست ) دوا( تداوی نکنند و محموله به اين معنی که آنها حجرۀ غلطرا. بسازيم 
روی . برعالوه می خواهيم اين افزار مؤثر باشند. صرورت است) Sensor(ازين لحاظ در حاملين به ِسنَسر. ندهند

ن مرحله را می اگر خواسته شده باشد اي. اين مطلب ِسنَسر ها و ميکانيزم شروع فعاليت بايد باهم ساز گارشده باشند
  .توان مرحلۀ قبلی روبوت نام نهاد

  
   ماشين های ترميم حجرات شايد ساخته شوند؟-س
حاملين نانو وقتی به هدف رسيده باشند . موجود است" test-tubeِر آ گنس گالس " ُمدل های ساده امروز در -ج

وقتی . م آنها رو به تقليل استعالوه بر آن روبوت های ماکروسکوپی وجود دارند که حج. بخودی سوچ می شوند
  . خواهد رسيد که روبوت و حامل نانو در برابر هم قرار گيرند و کانسپت مشترک را بسازند

  
ً  به احساس اخالقی تماس می گيرند-س ازين لحاظ بسياری .  در طبابت ساحات تخصصی وجود دارند که اکثرا

اور دارند که ضرور نيست هر چيز که ممکن است اشخاص چند، ب. اشخاص تحت فشار قرار گرفته و می ترسند
  آيا اين چنين مباحثه در چوکات طبابت نانو نيز صورت خواهد گرفت؟. جامۀ عمل نيرپوشانيد شود

اگر شما مجله های اختصاصی ما و کنفرانس بازل را ببنيد می .  اين گونه بحث ها امروز فعاالنه صورت ميگيرند-ج
اگر يک تکنولوژی جديد در افق پديد آيد . وعات اخالقی مفاهيم مهم را تشکيل می دهندتوانيد مالحظه نمايد که موض

از گذشته می دانيم که هر هجوم تکنولوژی تحرک بخش است تا در بارۀ موجوديت . می خواهيم بدانيم چه تأ ثير دارد
  . اهد داشتاين درمورد تکنولوژی نانو و طبابت نانو هم تفاوتی نخو. انسان و ماحولش فکر شود

  
   موارد حساس طب نانو چه خواهد بود؟-س
محققينی وجود دارند که می خواهند به کمک اين .  به اين معنی که افکار انسان به جنبۀ تخنيکی اش محدود گردد-ج

  . تکنولوژی حيات جاودانی نصيب گردد
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   آيا اين دانشمندان جدی می باشند؟ -س
ترانس "بصورت عموم برای اين نمايندگان تحرک . مله شامل انداشخاصی از پوهنتون های مشهور در ج

به نظر من اين ها باور بدون قيد . هدف تخنيک در نهايت  در از بين برداشتن مرگ  خالصه می شود" ٢هومانيستيک
  .به تکنولوژی دارند

  
 ضمن روح در کجا آيا درين.  ولی طبابت نانو يک تصور نهايی تخنيکی را از امراض و صحت وسيله می شود-س

  قرار می گيرد؟
اما بدون شک اشخاصی وجود دارند که به .   به حيث يک ساحۀ تحقيق، طبابت نانو نقطۀ نظر فلسفی را ندارد-ج

  .ولی هستند هم اشخاصی  که انسان را مخلوقِ  همرای روح می بينند. ماديات عالقه می گيرند
  

 پايان
  

                                                                                                                                                                      
  
  
 

                                            
.ير خصوصيات انسانی را بوسيلۀ تکنولوژی طرفداری می کندفلسفه و تحرِک که تغي: ترانس هومانيسموس  ٢  


