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داودزارع

شیميدرمانيكاراتربانانوداروها


پژوهشگران در جریان یک طرح پژوهشي، 
در بیمارس��تان جنرال ماساچوس��ت، با ترکیب 
دو رویک��رد در درمان س��رطان، یکي اس��تفاده 
از نانوداروه��ا و دیگري، اس��تفاده از دارویي که 
از توس��عه و رش��د رگ هاي خون��ي جلوگیري 

مي کند، به نتایج موفقیت آمیزي دست یافته اند.
توده هاي س��رطاني براي ادامة رشد خود به 
رگ ه��اي خوني ویژه اي نی��از دارند. این رگ ها 
تمایل زیادي به تغییر شکل و اندازه نشان مي دهند 
و گاه دچار نشت مي شوند. بنابراین نفوذ دارو به 
توده، کاه��ش مي یابد. اس��تفاده از داروهایي که 
رگ س��ازي را فعال مي کنند، کاهش این رفتارها 
را در پي خواهد داش��ت که به آن، متعادل کردن 
رگ1 مي گویند. این کار، کارایي شیمي درماني را 

در برخي سرطان ها افزایش مي دهد.
بنا ب��ه پژوهش ه��ا، متعادل ک��ردن رگ هاي 

خون��ِي درون تودة س��رطاني � که آزاد ش��دن 
داروهاي ش��یمي درماني را بهبود مي بخش��د � 
مي تواند مس��یر مولکول هاي دارویي درشت تر 
را ببندد. دانش��مندان دریافته اند که نانوداروها، 
نس��بت به داروهایي که مولکول هاي درش��تي 
دارند بهتر مي توانند در س��لول هاي س��رطاني 
نفوذ کنند. قطر این داروها از حفره هاي موجود 
در رگ هاي بافت هاي س��الم، 10 ت��ا 100 بار 
بزرگ تر اس��ت بنابراین، س��لول هاي س��الم از 
اثر داروها درام��ان مي مانند اما ابعاد نانوداروها 
نس��بت به رگ ه��اي توده هاي س��رطاني چنان 
کوچک است که نانودارو مي تواند به درون آنها 
نفوذ کند و اثرهاي درماني خود را اِعمال نماید.
هدف از اج��راي این طرح، پاس��خ به این 
پرس��ش اس��ت که »آیا داروهاي متعادل کنندة 
رگ سازي براي توده هاي س��رطاني، آزادشدن 
و نف��وذ نانوداروه��ا را بهبود مي دهن��د یا مانع 
آن مي ش��وند؟« بنا ب��ر نتایج، اگ��ر در حضور 
داروهاي غیرفعال کنندة رش��د رگ هاي خوني، 
از نانوداروهایي با قطر 12nm اس��تفاده ش��ود، 
نف��وذ دارو ب��ه این رگ ه��ا انج��ام مي گیرد اما 
نانوداروه��اي 60 ت��ا 125 نانومت��ري، چنی��ن 

توانایي اي ندارند.
1. vascular normalization
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پنجرههاهمبرقتولیدميكنند

یک گروه پژوهشي در دانشگاه فلیندر1، رویاي 
ساخت پنجره هاي هوشمند را به واقعیت نزدیک 
کرده اس��ت. به تازگي، پنجره هایي تولید شده که 
مي توانند از نور خورشید، انرژي الکتریکي تولید 
کنند. در این طرح از نانولوله هاي کربني براي تهیة 

سلول هاي خورشیدي استفاده شده است.
سیلیس��یم،  نمونه ه��اي ح��اوي  برخ��الف 
نانولوله ه��اي کربني هم  ارزانن��د و هم مي توانند 
با کارایي بیش��تري انرژي تولید کنند. سلول هاي 
خورش��یدي سیلیس��یمي بس��یار گران قیمتند و 
خالص س��ازي آنها با صرف ان��رژي زیاد همراه 
اس��ت. بازدة این سلول ها تقریبًا 10 درصد است 
و از آنجا که در تولید آنها از سوخت هاي فسیلي 
استفاده مي شود، 15 سال طول مي کشد تا انرژي 

صرف شده براي تولید آنها جبران شود.
نانولوله هاي کربني، شفاف هستند و اگر به طور 
مستقیم،  روي شیش��ة پنجره ها پاش��یده شوند، از 
عبور نور جلوگیري نمي کنند. از این گذشته، بسیار 
انعطاف پذیرند پس مي توان آنها را به موادي همچون 

پارچه افزود. این فناوري براي کساني که در حوزة 
تبلیغات فعالیت مي کنند بسیار جذاب است.

پژوهش��گران دریافته ان��د ب��ا آنک��ه، مقدار 
ان��رژي اي که ای��ن پنج��رة خورش��یدي تولید 
مي کند، پاس��خگوي همة ان��رژي مورد نیاز یک 
دفتر کار نیست، از برتري هایي مانند سازگاري با 
محیط زیست و صرفة اقتصادي بیشتر، برخوردار 
است. درس��ت مانند هنگامي که شیشة پنجره ها 
رن��گ مي ش��ود، مي ت��وان پوشش��ي از نانولولة 
کربني روي شیش��ه ها کشید و به کمک آن، نور 
خورش��ید را ب��ه جریان الکتریک��ي تبدیل کرد. 
تابش نور خورشید به این نانولوله ها سبب تولید 
الکترون در آنها مي ش��ود و به کار افتادن وسایل 
الکترونیکي را در پ��ي دارد. هم اکنون، تنها یک 
نمونة آزمایش��گاهي از این س��امانه ساخته شده 
اس��ت ام��ا در گام هاي بعدي در نظر اس��ت که 
سلول هاي خورشیدي کربني در مقیاس صنعتي 
تولید ش��وند. پیش بیني مي ش��ود که تا 10 سال 

آینده ، این فناوري به بازار راه یابد.
1. Flinders

phys.org/news/2012-03-solarcell-windows.

html

شیوهاينودرتبديلگرمابهبرق

پژوهش��گران گروه مهندسي مواد در دانشگاه 

پيمايشگر نقش يك نگارنده را 
بازي مي كند و بدون واردكردن 
آسيب به سطح، اطالعات را روي 

الية نازكي از مواد فّروالكتريك 
ثبت مي كند

نانولوله ها به گونه اي عامل دار 
شده اند كه بتوانند آالينده هاي 

زيان بار موجود در هوا را 
شناسايي كنند
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کورن��ل، روش ت��ازه اي ب��راي تولی��د ورقه هاي 
بلور اکس��یدها ارائه کرده اند ک��ه ارزان بوده و با 
محیط زیس��ت نیز سازگار اس��ت. این ورقه ها با 
ضخامتي در حد چن��د نانومتر، از چنان خواص 
س��ودمندي برخوردارن��د که مي ت��وان از آنها در 
حوزة تولید انرژي استفاده کرد. رهبري این طرح 
را ریچارد رابینسون1، استادیار گروه مهندسي مواد 
این دانشگاه، به عهده دارد که گزارشي از آن را نیز 

در یک نشریة علمي2 به چاپ رسانده است.
بلورهاي اکسید کبالت � سدیم که ضخامتي 
در ح��دود 20nm و طول چند میلي متر دارند، با 
استفاده از یک روش سنتز سول � ژل، شامل یک 
مرحله اِعمال میدان الکتریکي ساخته مي شوند. در 
مرحلة بعد، خودآرایي ورقه ها بارها، روي مي دهد 
و به تولید ده ها هزار نانو ورقه مي انجامد. رابینسون 
مي گوید این ماده خواص بس��یار جالبي دارد که 
ت��وان گرما الکتریکي3 زیاد، رس��انایي الکتریکي 
زی��اد، اَبَ��ر رس��انایي و امکان اس��تفاده به عنوان 
کاتد در باتري هاي یون س��دیم نمونه هایي از این 
خواص است. او مي افزاید اکسیدها معموالً مانند 
فنجان هاي سرامیکي نارسا هستند اما اکسید کبالت 
� سدیم رساناي الکتریکي است، پس مي توان از 
آن در وس��ایلي که گرما را ب��ه جریان الکتریکي 
تبدیل مي کنند، اس��تفاده کرد. پژوهشگران انتظار 
دارند با تولید نانوورقه ها، کارایي این وس��ایل را 
افزایش دهند. همچنین مي توان نانوورقه ها را خم 
کرد. این ویژگي اي اس��ت که در سرامیک ها، که 

موادي بسیار شکننده اند، مشاهده نمي شود.
در تهیة نانورقه ها از عنصرهایي استفاده مي شود 
که به فراواني یافت مي شوند مانند اکسیژن، سدیم 
و کبالت. در عوض، عنصرهاي سّمي مانند تلور، 
کاربردي ندارند. گفتني است در بسیاري از وسایل 

گرما الکتریکي، استفاده از تلور رایج است.
1. Robinson, R.

2. J. of Materials Mather

3. thermoelectrci

www.news.cornel.edu/stories/april12/robins 

on NaCo.html

نسلتواناترسلولهايخورشیدي
درراهند

بنا به گفته هاي دانشمنداني از دانشگاه کمبریج، 
مي ت��وان به��ره وري قالب هاي خورش��یدي را با 
سلول هاي خورشیدي جدید، تا 25 درصد افزایش 
داد. دانش��مندان آزمایشگاه کاوندیش، سلول هاي 
خورش��یدي تازه اي ساخته اند که مي توانند انرژي 
خورشیدي را با بازده بیشتري، نسبت به نمونه هاي 

متداول کنوني، جمع آوري کنند.
س��لول هاي خورشیدي کنوني تنها مي توانند 
بخشي از نور خورشید را به دام بیندازند و مقدار 
زیادي از نور جذب شده، به ویژه فوتون هاي آبي 
آن، به صورت گرما از دست مي رود. این ناتواني 
در بهره گیري کام��ل از انرژي هاي مختلف نور، 
در نگاه نخست به این معني است که سلول هاي 
خورش��یدي رایج، از تبدیل بی��ش از 34 درصد 

نورخورشید به توان الکتریکي، ناتوانند.
پژوهش��گران ب��ه رهب��ري نیل گرینه��ام1 و 
ِسرریچارد فرند2، س��لولي هیبریدي ساخته اند که 
نور س��رخ را جذب مي کن��د و بقیة انرژي نورآبي 
را ب��راي افزایش جریان الکتریکي، به کار مي گیرد. 
معموالً هر س��لول خورش��یدي به ازاي هر فوتون 
جذب شده، یک الکترون تولید مي کند. با این حال، 
افزودن پنتاس��ین � که یک نیم رساناي آلي است � 
باعث مي شود سلول خورشیدي به ازاي هر فوتون 
نور آبي، 2 الکترون تولید کند. به این ترتیب سلول 
مي تواند 44 درصد انرژي خورشید را به دام بیندازد.
برون��و ارلر3، پژوهش��گر ارش��د ای��ن گروه، 
مي گوید: »سلول خورشیدي هیبریدي و آلي ما، بر 
انواع سیلیسیمي رایج، برتري دارد زیرا در مقدارهاي 

اين پيش بيني كه يك مادة 
تك  اليه اي به ضخامت تنها 
يك اتم بتواند نور را به طور 
كامل جذب كند بسيار 
هيجان انگيز است
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زی��اد و با قیمت کم تولید مي ش��ود. با این حال، 
بخش عمدة هزینه هاي یک نیروگاه خورش��یدي، 
به زمین، نیروي کار انس��اني و سخت افزار وابسته 
اس��ت. در نتیجه، حتي اگر قالب هاي خورشیدِي 
آلي قیمت کمتري داشته باشند باز هم ما ناچاریم 

کارایي آنها را بهبود بخشیم.«
به باور این پژوهش��گران، حرکت به سمت 
تولید و اس��تفاده از منابع بادوام تر انرژي بس��یار 
ضروري اس��ت و ممکن اس��ت به راهکارهاي 

هیجان آوري بینجامد. 
1. Greenham. N.

2. Friend, S. R.

3. Ehrler, B.

ترازوييبادقتتوزينيکپروتون

پژوهش��گران در اس��پانیا موفق به س��اخت 
ت��رازوي بس��یار دقیق��ي ش��ده اند؛ ترازویي که 

مي تواند وزن یک پروتون را تعیین کند.
وزن اجس��ام، نش��ان دهندة ارزش آن هاست 
ام��ا ب��ا ترازوهاي فعل��ي امکان توزی��ن برخي 
اجس��ام وجود ندارد. اگر بتوان ترازویي ساخت 
ک��ه نه تنها بتوان��د وزن اتم ها را تعیین کند بلکه 
واحدهاي س��ازندة اتم را نی��ز وزن کند، ابزاري 
بسیار سودمندي براي تشخیص مقدارهاي بسیار 
ک��م از هر ماده در اختیار خواه��د بود. با چنین 
اب��زاري، پژوهش��گران مي توانن��د مولکول هاي 

بسیار شبیه به هم را نیز شناسایي کنند.
ای��ن گ��روه پژوهش��ي کار خود را ب��ا نانو 
لوله هاي کربني کوتاه به طول 150nm آغاز کرد. 
این نانولوله ها در فرکانس کمتر از 2GHz نوسان 
دارن��د و به عنوان نوس��انگر نانومکانیکي به کار 
مي روند. وقتي جس��مي روي این نانولوله قرار 
مي گیرد فرکانس نوسان آن تغییر مي کند و همین 

تغییر است که وزن آن جسم را نشان مي دهد.
پژوهش��گران با کوتاه ک��ردن نانولولة کربني 
موفق شدند قدرت تفکیک ترازو را بهبود بخشند 
و دریافتند که این ترازو مي تواند در دماهاي کم نیز 
کار کند. در این آزمون ها، آن ها وزن یک اتم زنون را 
در خأل اندازه گیري کردند و به مقدار 24-10 گرم 
)1 س��پتیلیم1 گرم یا 1 یوکتو2 گرم( رسیدند. پیش 
از انجام توزین، نانولوله باید گرم شود تا هر مادة 
موجود روي آن زدوده شود. پژوهشگران توانستند 
با این نانولوله وزن یک پروتون را 1/7 یوکتوگرم 
اندازه گیري کنند که این موفقیتي بزرگ براي آنها 
بوده اس��ت. بهترین نتیجه پیش از این، مربوط به 
اندازه گیري جس��مي به وزن 100 یوکتوگرم بود. 
پژوهشگران بر این باورند که مي توان از این ترازو 
در علم س��طح، مغناطیس س��نجي و طیف سنجي 
جرمي اس��تفاده کرد. به این ترتیب امکان توزین 
س��لول ها، مولکول هاي گاز و زیست مولکول ها 

فراهم مي شود.
با این که ساخت ترازویي چنین حساس یک 
پیش��رفت بزرگ به ش��مار مي رود هنوز هم یک 
مانع وجود دارد؛ این ابزار در صورتي س��ودمند 
خواه��د بود ک��ه در اختیار همگان ق��رار گیرد. 
بنابراین باید روي ساخت آن با قیمت و کیفیت 

مناسب کار شود.
1. septillion

 2. yocto

phys.org.news/2012-04-team-sensitive-scale.

html

وقتي جسمي روي اين نانولوله 
قرار مي گيرد فركانس نوسان 

آن تغيير مي كند و همين تغيير 
است كه وزن آن جسم را نشان 

مي دهد

www.energyer.com
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بخش متحرك نانولوله


