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سخن مدیر مسئول
إنّما یخشی اهلل من عباده العلماء
از میان بندگان خدا ،تنها دانشمندان از او می ترسند .سوره فاطر آیۀ 28
سـپاس بیکـران پـروردگار یکتـا را کـه بـه مـا ایـن توفیـق را عطـا
فرمـود تـا بتوانیـم پنجمین شـماره از نشـریه فوتون را دراردیبهشت 1401
بـه انجـام برسـانیم و در مسـیر بیان علـم و آگاهی بخشـی ،گامـی هرچنـد
کوچـک برداریـم .در این شماره مطالعات بسیاری در بخش های مختلف نانو
تکنولوژی آورده شده است .که امیدواریم که این مطالب مورد عالقه خوانندگان
بین رشته ای قرار بگیرد.در این شماره به کاربرد نانو تکنولوژی در دندانپزشکی
،ترکیب بیوتکنولوژی ،نانوپزشکی و هوش مصنوعی ،صنایع غذایی وهمچنین به
استفاده از برچسب های صوتی نانو برای رهگیری محصوالت برای حل بیشتر
مشکالت حوزه های مختلف راه کارهای ارائه شده است  .در انتهـا بـه رسـم
ادب قـدردان زحمـات تمـام همراهـان دلسـوز نشـریه ،از جملـه اسـتاد
راهنمای محتـرم نشـریه  ،هیئـت تحریریـه گرانقـدر و همچنیـن معاونـت
محتـرم دانشـجویی و فرهنگـی دانشگاه اراک کمال تشکر و امتنان را دارم
و از همـکاری ایشـان بـرای انتشـار شـمارهای دیگـر از گاهنامه فوتون
بسـیار سـپاسگزارم .ماننـد همیشـه از دریافـت نظرهـا ،پیشـنهادها و
نقدهـای شـما مخاطبیـن محتـرم نشـریه فوتون  ،خرسـند خواهیـم شـد
ساجده میریحیایی
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خنکسازی باعث افزایش سرعت الکترونهای موجود در نانوسیمهای
باکتریایی میشود
زمین زیر پای ما و زیر کف اقیانوس شبکهای با بار الکتریکی است ،محصول باکتریهایی که
.الکترونهای اضافی را از طریق نانوسیمهای کوچک در محیطی فاقد اکسیژن «بازدم» میکنند
محققان دانشگاه ییل در حال مطالعه راه هایی برای افزایش این رسانایی الکتریکی طبیعی در
نانوسیم ها با شناسایی مکانیسم جریان الکترون هستند .در یک مطالعه جدید منتشر شده در
نشریهScience Advancesتیمی به رهبری دانشجوی فارغ التحصیل پیتر دال به همراه نیکیل ملوانکار،
استادیار بیوفیزیک مولکولی و بیوشیمی در مؤسسه علوم میکروبی و ویکتور باتیستا ،پروفسور
شیمی ،دریافتند که نانوسیم ها  10میلیارد الکترون در هر حرکت می کنند .دوم بدون اتالف انرژی
این مطالعات ظرفیت قابل توجه این باکتری ها را برای ارسال الکترون در فواصل طوالنی
توضیح می دهد .این تیم همچنین دریافت که خنک کردن محیط اطراف نانوسیم های ژئوباکتر
از دمای اتاق تا انجماد ،رسانایی را  300برابر افزایش می دهد .این بسیار تعجب آور است
زیرا سرد شدن معموالً الکترون ها را منجمد می کند و سرعت آنها را در مواد آلی کند می
کند .محققان با ترکیب آزمایشها با تئوری دریافتند که دمای سردتر پیوندهای هیدروژنی را
بازسازی کرده و پروتئینهای هِم را در نانوسیمها صاف میکند و در نتیجه جریان الکتریسیته
را افزایش میدهد .استفاده از این شبکه الکتریکی طبیعی ممکن است روزی منجر به توسعه
مدارهای الکتریکی زنده و خودترمیم شونده ،منابع جدید برق و استراتژیهای اصالح زیستی شود

منبع

https://nano-magazine.com/news/2022/5/12/cooling-speeds-up-electrons-in-bacterial-nanowires
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کاربرد نانو در دندانپزشکی

کاری از زهرا بهروزوزیری دانشجوی کارشناسی رشته شیمی
کاربردی

تا به امروز ،فناوری های نانو و مواد نانو به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته
اند .از این رو پتانسیل رشد این فن آوری در پزشکی و بهداشت دهان و دندان به حد قابل توجه
ای افزایش یافته است .سه زمینه اصلی کاربرد مواد نانو که به طور خاص مورد هدف قرار می
گیرند :تشخیص ،تجویز دارو و داروهای احیا کننده است از طرفی حوزه های اصلی ذرات نانو در
زمینه دندانپزشکی در سطح جهان شامل سفید کردن دندانها ،خمیرهای صیقل دهنده سطح مینا،
پوشش ایمپلنت دندان ،پر کردن دندان ،عوامل ضد حساسیت و جلوگیری از پوسیدگی می باشد
هیدروکسی آپاتیت ،پرکننده حفره
هیدروکسی آپاتیت شبکه ای از کلسیم است که به طور طبیعی در دندان ها و استخوان ها یافت می
شود .این ماده از درد دندان جلوگیری کرده و به کاهش و رفع حساسیت کمک می کند .با ایجاد
روکش بر روی ترک ها و پوشش شکاف های ریز ،اسید را قبل از رسیدن به مینای دندان تجزیه می
کند و از دندان در برابر پوسیدگی و ایجاد حفره محافظت می کند .هیدروکسی آپاتیت همچنین
منبعی از یون های کلسیم و فسفات است که همراه با فلوراید به بازسازی سطح دندان کمک می کند
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هیدروکسیاپتایت ،از بین برنده باکتری
ذرات نانو هیدروکسیاپتایت دارای خواص ضد پوسیدگی هستند ،که خطر بیماری لثه و بوی بد
دهان ناشی از باکتری های دهان را کاهش می دهد .استفاده آن در خمیر دندان ها تا حد زیادی به
تولیدکنندگان کمک می کند که محصول الزم جهت رفع بوی بد دهان را با کیفیت قابل توجه ارائه کنند
دی اکسید تیتانیوم  ،سفید کننده
دی اکسید تیتانیوم یک رنگدانه کام ً
ال سفید است .ضریب شکست باالیی دارد ،به این
معنی که نور را بازتاب می دهد و یک محصول بسیار سفید ایجاد می کند .دی اکسید
تیتانیوم به طور گسترده ای در خمیر دندان استفاده می شود ،اما اغلب ذرات مورد
استفاده به اندازه کافی کوچک نیستند تا بتوانند به عنوان ذرات نانو تعریف شوند
سهم بازار خمیردندان و دهانشویه
دکتر رابرت هیل ،از دانشگاه کوئین مری لندن ،که به تولید خمیر دندان حاوی نانو ذرات
هیدروکسی آپاتیت کمک کرد ،باور دارد که خمیر دندان یک محصول بهداشتی و آرایشی
است که می بایست روزانه مصرف شود .در بازار امروز محصوالت مراقبت از دهان و دندان،
بیشترین سهم متعلق به خمیردندان است .ارزش بازار خمیردندان در سال  2018معادل 26.1
میلیارد دالر برآورد شده است و پیش بینی می شود تا سال  2024به  37.0میلیارد دالر برسد
نانوپوششها در دندانپزشکی
کاربرد نانوپوششها در این حوزه عرصه وسیعی از جمله ابزارآالت دندانپزشکی ،ایمپلنتها،
قطعات و تجهیزات را شامل میشود .حضور مایعات الکترولیتی در بدن انسان سبب شده است
که محیط درونی بدن حتی برای آلیاژهای تیتانیوم و فوالد ضدزنگ بسیار خورنده و فعال باشد.
همین موضوع وجود پوششهایی را که دارای خواص مکانیکی مناسب بوده و از لحاظ شیمیایی
به شدت خنثی باشند را ضروری میکند .یکی از مثالهای معمول در این مورد ایمپلنتهای
دندانی است .نانوپوشش به علت خواص منحصر به فردی که دارد ،جای خود را بیش از پیش
در صنعت مهندسی پیدا کرده است .از این نانوپوششها در بسیاری از ابزارآالت دندانپزشکی
استفاده میشود .همچنین شرکتهای سازنده خمیردندان در رقابت شدیدی با یکدیگر هستند
تا خمیردندانهایی را ارائه کنند که مشتریان بیشتری را به دلیل خواص سفیدکنندگی بیشتر
آن جذب کند .خمیردندانهای مبتنیبر نانوهیدروکسی آپاتیت(یکی از انواع کلسیم فسفات)
کاربرد زیادی در ساخت و پوششدهی کاشتنیها دارد .نانوهیدروکسی آپاتیت خواص مکانیکی
باالتر و زیستسازگاری مطلوبتری نسبت به نمونههای میکرومتری از خود نشان میدهند و
اثربخشی بسیار عمدهای را در زدایش جرمها از سطح دندان نشان دادهاند .فناوری نانو میتواند
سبب افزایش پیوستگی بین ساختار دندان و ذرات پرکننده با اندازه نانویی شود و یک حد
واسط طبیعیتر و پایدارتر بین بافتهای سخت معدنیکاری شده دندان و زیستمواد ترمیمی
پیشرفته را به وجود آورد .از مواد تشکیلدهنده این خمیردندان ،کلسیم پرکساید است که در
اندازه نانویی به کوچکترین فاصلههای دندانی نفوذ میکند .رنگدانههای دندانی(حاصل از
قهوه ،چای یا تنباکو) به رنگ روشنتر درمیآیند .شرکت پردیس پژوهان فناوران یزد نوعی
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گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته شده.نانوساختار را در سطح آزمایشگاهی در دست تولید
دارد که این محصول در مواد دندانی ترمیمی و مواد مورد استفاده در ایمپلنتهای فک و دهانی
مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از مشکالت پالکهایی که امروزه در ارتودنسی به کار میروند،
بهداشت آنها است .از آنجا که نانوذرات نقره دارای خواص میکروبکشی و باکتریکشی زیادی
هستند ،میتوان از آنها در ساخت مواد دندانی استفاده کرد .نانوکامپوزیت دندانی تهیهشده
میتواند به عنوان پایه مواد دندانی به کار رود که دارای خاصیت ضدباکتریایی و استحکام باال
است
استفاده از نانوذرات در ترمیم دندان
از جمله مزایای استفاده از نانوذرات در ترمیم دندانها میتوان تولید پرکنندهها با جالی
باال ،حداقل زمان جال دادن ،پایداری و مقاومت مواد نسبت به ضربههای مکانیکی ،کمترین
.چسبندگی به ابزارها و امکان دقیق تطابق رنگ را نام برد
نانوذرات زیرکونیوم اکساید که دارای استحکام باال و شفافیت نسبت به نور بوده اما مانع از عبور
اشعه ایکس میشود ،در دندانپزشکی کاربرد دارد.با توجه به این ویژگیها ،امکان استفاده از
این مواد در دندانپزشکی به عنوان پرکننده فراهم شده است.محصولی از نانوذرات سیلیکونی
تولید شده که در صورت استفاده در نانوکامپوزیتهای دندانپزشکی ،باعث سختی بیشتر،
قدرت خمش افزایش یافته ،شفافیت و ایجاد ظاهری جذابتر میشوند.به عالوه استفاده از این
نانوذرات میزان شکنندگی مواد پرکننده را به اندازه  ۵۰درصد کاهش میدهد
استفاده از نانوذرات همراه با لیزر پالسما
یکی از مهمترین کاربردهای پالسما در دندانپزشکی به کشتن باکتریهای سطحی دندان و
نیز باکتریهای درون کانالهای ریشه دندان مربوط میشود که منجر به برخی فعالیتهای
ضدالتهابی در آن نواحی میشود .دومین کاربرد ،به ارتقای چسبندگی و یکسانسازی مواد مورد
استفاده در دندان ،همچون مواد پرکننده دندان است .سومین کاربرد پالسما در دندانپزشکی
نیز به سفیدکاری مینای دندان مربوط میشود که بیشتر جنبه زیبایی دارد .از نتایج امیدبخش
اخیر ،میتوان به کاربرد برس پالسما برای از بین بردن باکتریهای درون کانالهای ریشه دندان
اشاره کرد .برس پالسما میتواند تا در کمتر از  ۳۰ثانیه با انجام واکنشهای شیمیایی ،حفرههای
دندان را تمیز و ضدعفونی کرده و برای پر شدن آماده سازد .عالوهبر خواص باکتریکشی،
شعله سرد برس پالسما پیوند بهتری بین مواد پرکننده و دندان به وجود میآورد .واکنشهای
شیمیایی حاصل از برس پالسما ،در عمل سطح دندان را تغییر داده و سبب پیوندی قوی و
محکم با مواد پرکننده میگردد
ایمپلنتهای دندانی مبتنیبر فناوری نانو
افزودن نانومواد به سطح ایمپلنتهای دندانی موجب تسریع التیام زخمها ،افزایش اتصال
سلولهای استخوانی به سطح ایمپلنت و کاهش عفونت در ایمپلنتها میشود .این مزیتها
در کنار افزایش تقاضا در بازار نسبت به این فناوری ،موجب شده تا بازار جهانی ایمپلنتهای
.مبتنیبر ایمپلنتهای دندانی مدتهاست که در دنیای دندانپزشکی مورد استفاده قرار میگیرند
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این ایمپلنتها با جراحی در فک قرار داده میشوندعفونت یکی از عوامل شکست در فرآیند
کاشت ایمپلنتهاست .با ظهور فناوری نانو ،توجه به این حوزه برای بهبود شانس جراحیهای
ایمپلنت نیز افزایش یافت به طوری که بسیاری از پژوهشگران به دنبال استفاده از نانومواد در
ساخت نسل جدید ایمپلنتهای دندانی هستند .نانوموادی که در سطح ایمپلنتهای دندانی
قرار میگیرند ،فرآیند اتصال سلولهای استخوان به سطح ایمپلنت را افزایش میدهند و با این
کار موجب کاهش احتمال عفونتی شدن ایمپلنت میشوند
چسب دندانپزشکی نانومتری
چسب دندانپزشکی نانومتری از پرکنندههای سیلیکاتی نانومتری تهیه شده که پیوندی قویتر
با مینای دندان ایجاد میکند .بهعالوه ،برای جلوگیری از خوشهای شدن ذرات که موجب
کاهش عملکرد میشود ،نیازی به تکان دادن قبل از استفاده ندارد .این محصول کمترین
حساسیت را پس از استفاده دارد و بهدلیل کاربرد اتانول در آن نسبت به محصوالت معمولی
که در آنها از استون استفاده شده ،کمتر تبخیر میشود
استفاده از نانوذرات با لیزر پالسما
اگر اندازه ذرات تیتانیوماکسید تا حد اندازههای نانو( ۲۰تا  ۵۰نانومتر) کاهش یابد و روی
پوست بهشکل ژلهای امولسیونی بهکار رود ،دارای خواص جالبی خواهند شد؛ در صورتی که
این ذرات با پالسهای لیزر مورد تابش قرار گیرند ،ذرات از هم پاشیده و دارای اثرات جمعی
میشوند .ذرات ایجاد شده خود دوباره به ذرات کوچکتر تبدیل میشوند و این مسئله باعث
ایجاد حرکات جنبشی آنی میشود؛ بنابراین از این روند میتوان در میکروالیهبرداری بافتهای
سخت استفاده کرد .در این روش عالوهبر افزایش سرعت و دقت ،کار ،تمیزتر ،صافتر و بدون
نیاز به بیحسی انجام میشود .لیزر پالسمای دندانپزشکی که با نانوذرات تیتانیوماکسید تلفیق
شده ،با استفاده از فـناوری نانو در چند مورد از درمانهای دندانپزشکی از جمله درمانهای
لثهای دندانی ،حذف مالنین لثه ،برش بافت نرم بدون بیحسی ،درمان پوسیدگی دندان،
برش مینا و برش عاج دندان موثر است .یکی از مهمترین کاربردهای پالسما در دندانپزشکی
به کشتن باکتریهای سطحی دندان و نیز باکتریهای درون کانالهای ریشه دندان مربوط
میشود که منجر به برخی فعالیتهای ضدالتهابی در آن نواحی میشود
استفاده از نانوذرات با لیزر پالسما اگر اندازه ذرات تیتانیوماکسید تا حد اندازههای نانو( ۲۰تا ۵۰
نانومتر) کاهش یابد و روی پوست بهشکل ژلهای امولسیونی بهکار رود ،دارای خواص جالبی
خواهند شد؛ در صورتی که این ذرات با پالسهای لیزر مورد تابش قرار گیرند ،ذرات از هم
پاشیده و دارای اثرات جمعی میشوند .ذرات ایجاد شده خود دوباره به ذرات کوچکتر تبدیل
میشوند و این مسئله باعث ایجاد حرکات جنبشی آنی میشود؛ بنابراین از این روند میتوان
در میکروالیهبرداری بافتهای سخت استفاده کرد .در این روش عالوهبر افزایش سرعت و دقت،
کار ،تمیزتر ،صافتر و بدون نیاز به بیحسی انجام میشود .لیزر پالسمای دندانپزشکی که
با نانوذرات تیتانیوماکسید تلفیق شده ،با استفاده از فـناوری نانو در چند مورد از درمان های
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دندانپزشکی از جمله درمانهای لثهای دندانی ،حذف مالنین لثه ،برش بافت نرم بدون
بیحسی ،درمان پوسیدگی دندان ،برش مینا و برش عاج دندان موثر است .یکی از مهمترین
کاربردهای پالسما در دندانپزشکی به کشتن باکتریهای سطحی دندان و نیز باکتریهای
درون کانالهای ریشه دندان مربوط میشود.که منجر به برخی فعالیتهای ضدالتهابی در آن
نواحی میشود .دومین کاربرد ،مربوط به ارتقای چسبندگی و یکسانسازی مواد مورد استفاده
در دندان ،همچون مواد پرکننده دندان است .سومین کاربرد پالسما در دندانپزشکی نیز به
سفیدکاری مینای دندان مربوط میشود که بیشتر جنبه زیبایی دارد .از نتایج امیدبخش اخیر،
میتوان به کاربرد برس پالسما برای از بین بردن باکتریهای درون کانالهای ریشه دندان اشاره
کرد .برس پالسما قادر است تا در کمتر از  ۳۰ثانیه با انجام واکنشهای شیمیایی ،حفرههای
دندان را تمیز و ضدعفونی کرده و جهت پر شدن آماده کند؛ عالوهبر خواص باکتریکشی،
شعله سرد برس پالسما پیوند بهتری بین مواد پرکننده و دندان بهوجود میآورد .واکنشهای
شیمیایی حاصل از برس پالسما ،در عمل سطح دندان را تغییر داده و سبب پیوندی قوی
و محکم با مواد پرکننده میشود .این باریکه بنفش رنگ پالسمای سرد بهعنوان بخشی از
سیستم پرداخت حفره دندان ،قادر است باکتریها و میکروبهای دندان را نابود کند
كاربرد نانو ذرات براي پيشگيري از پوسيدگي
پوسيدگي در اطراف براكتهاي ارتودنسي يك مشكل باليني قابل مالحظه است .روشهاي
متعددي براي جلوگيري از تشكيل بيوفيلم و پوسيدگي دندان معرفي شدهاند .يكي از روشها
افزودن مواد ضد ميكروبي به رزين كامپوزيت است .دو مادهاي كه به اين منظور استفاده
شدهاند ،فلورايد و كلروهگزيدين ميباشند .نشان داده شده است كه کامپوزیت نانو پر شده
آزاد کننده فلوراید به اندازه .ميكنند آزاد فلورايد کامپوزیت میکروپر شده آزاد کننده فلوراید
بنابراين از افزودن ذرات نانو فيلد آزادكننده فلورايد به كامپوزيت ،با هدف كاهش پوسيدگي
حمايت نميشود  .راه ديگر كاهش پوسيدگي ،افزودن موادي با خاصيت آزاد سازي كلسيم و
فسفات به كامپوزيت است .از جمله اين مواد ميتوان به  ( ACPبرنامه اتصال مقرون به صرفه)
اشاره كرد .مهمترين عيب برنامه اتصال مقرون به صرفه ضعيف بودن خصوصيات مكانيكي
آن است .نانو ذرات برنامه اتصال مقرون به صرفه ميتوانند ضمن آزاد سازي كلسيم و فسفات
خصوصيات مكانيكي دو برابر قويتر از ميكرو ذرات برنامه اتصال مقرون به صرفه داشته باشند.
يك مطالعه قبلي نشان داده است كه در گروه ادهزيو داراي  NPs-ACPتا شش ماه بعد از باند
براكتها ،هم محتواي معدني بيشتر است و هم تعداد استرپتوكوكوس موتانس كمتر است
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بنابراين استفاده ازادهزيو داراي NPs-ACPتوصيه ميشود .ماده ديگري كه ميتواند خاصيت
آزادسازي كلسيم و فسفات را به طور مداوم داشته باشد يك سمان قابل شارژ داراي نانو ذرات
كلسيم و فسفات آمورف است .سمان قابل شارژ از دی متاکریالت گلیسرول اتوکسیله بیسفنول
دی متاکریالت و ) (PMGDM) (EBPADMAساخته شده است .سمان جديد (بدون شارژ)
استحكام باند مشابه با سمانه اي ارتودنسي معمول دارد .محلول شارژ كننده كلسيم و فسفات
از کلسیم کلراید و دی پتاسیم فسفات ساخته شده است .اين سمان بعد از يك شارژ (يك
دقيقه غوطهور سازي در محلول شارژ كننده كه سه بار در روز تكرار ميشود) قابليت آزاد سازي
كلسيم و فسفات را به مدت  ١٤روز را دارد.ميكرو ليكيج در زير بندهاي ارتودنسي ميتواند
يك عامل پوسيدگي باشد .نشان داده شده است كه سمان گالس آينومر تغيير يافته با نانو
هيدروكسي آپاتيت ميتواند ميكرو ليكيج را به طور معنيداري كاهش دهد
نانو هيدروكسي آپاتيت ميتواند ميكرو ليكيج را به طور معنيداري كاهش دهد
كابرد نانو ذرات براي كاهش اصطكاك بين سيم و براكت وقتي دندانها در طول آرچ واير اساليد
ميشوند ،نيرو براي تأمين هدف الزم است ،براي غلبه بر مقاومت ايجاد شده توسط تماس با
براكت و براي ايجاد ريمودلينگ استخوان مورد نياز براي حركت دندان .متأسفانه ،عكس العمل
هر دو نيرو يعني مقاومت اصطكاك و نيروي حركت دندانها ،به دندانهاي واحد انكوريج منتقل
ميشود .مطالعات نشان دادهاند كه نيروي اصطكاك تحت بهترين شرايط بزرگ ميباشد .به
عنوان مثال چنانچه دندان نيش بخواهد براي بستن فضاي ناشي از كشيدن يك دندان حركت
داده شود  ١٠٠گرم نيرو براي حركت دندان و  ١٠٠گرم براي غلبه بر مقاومت اصطكاك نياز
خواهد بود ،بنابراين كل نيروي الزم براي حركت دندان دو برابر بزرگتر از نيرويي است كه
انتظار داريم
منابع
1)https://merident.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D
8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D
B%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%
D8%B4%DA%A9%DB%8C/
2)https://www.smtnews.ir/industry/technology/38298
3)https://www.smtnews.ir/industry/technology/40290-%D8%AF%
D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D
A%A9%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D
B%8C%DB%8C.html
4)https://jdm.tums.ac.ir//article-1-5774-fa.pdf
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ثبت نام از طریق نهاد نانو دانشگاه اراک همراه با
پشتیبانی و آموزش رایگان
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای تحقق اهداف ترویجی و آموزشی تدوین شده در
سند راهبردی فناوری نانو ،اقدام به برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو کرده است .این مسابقه
بزرگترین رقابت علمی در حوزه علم و فناوری نانو است که هر ساله توسط گروه ترویج و
آموزش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با حضور هزاران نفر از عالقهمندان به فناوری نانو برگزار
می شود .مسابقه ملی فناوری نانو عالوه بر ایجاد رقابت میان شرکت کنندگان ،زمینه را برای
اخذ گواهی توانمندی تدریس و مجوز شرکت در برنامه نانواستارتآپ فراهم می کند
اهداف هدف از برگزاری مسابقه ملی نانو ،افزایش آشنایی دانشجویان و محققان با فناوری نانو،
ارتقای سطح گفتمان علم و فناوری نانو در دانشگاهها و دیگر مراکز علمی  -آموزشی کشور،
شناسایی نخبگان نانویی کشور و برترینهای این حوزه ،جهتدهی به فعالیت های آموزشی -
پژوهشی و حمایت از فعالیت های شکل گرفته در این زمینه توسط ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو است .یازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو طی سه مرحله در تابستان سال  1401برگزار
خواهد شد .مرحله اول آن اواخر تیر ماه  1401به صورت غیرحضوری (آنالین) و مرحله دوم
آن به صورت حضوری اواخر مرداد ماه  1401برگزار خواهد شد؛ نفرات برتر مرحله دوم جهت
ارزیابی نهایی وارد مرحله سوم (مسابقه عملی) خواهند شد؛ این مرحله در شهریور ماه 1401
برگزار خواهد شد .آیین نامه های مربوط به بخش های مختلف مسابقه تدوین شده و در اختیار
قرار خواهد گرفت .مخاطبان دانشجویان :کلیه دانشجویان عالقه مند به حوزه نانو در تمامی
مقاطع و رشته های مرتبط دانشگاهی ،امکان شرکت در این مسابقه را دارند .فارغ التحصیالن:
فارغ التحصیالن دانشگاهی عالقه مند به شرکت در این مسابقه درصورتی که حداکثر  3سال
از پایان آخرین مقطع تحصیلی آن ها نگذشته باشد ،امکان شرکت در مسابقه را دارند .جوایز
جوایز یازدهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو به تفکیک مقطع در دو دسته کل و مقطع
کارشناسی به داوطلبان اعطا خواهد شد .به  15نفر برتر کل در مسابقه جوایزی به شرح زیر
تعلق می گیرد ،:مجوز حضور در نانواستارتآپ نمره کسبشده در مسابقه ملی نانو معیار نمره
علمی فرد در آزمون ورودی نانواستارتآپ خواهد بود .سایر امتیازات فرد با توجه به سایر
معیارها سنجیده خواهد شد .معیارها ،شرایط و تعداد افراد پذیرش شده در نانواستارتآپ توسط
دبیرخانه این برنامه اعالم خواهد شد .نانواستارتآپ با هدف رشد و پرورش تیم های توانمند و
رساندن ایده های مبتنی بر فناوری نانو به پروتوتایپ در قالب برنامه ای یکساله اجرا می شود
که در آن تیم ها به ارائه ایده های خود در قالب حل یک چالش فناورانه می پردازند .این برنامه
تمامی تسهیالت مادی و معنوی موردنیاز یک تیم برای توسعه ایده خود را تأمین خواهد کرد
و در نهایت تیم را به سایر برنامه های حمایتی ،سرمایه گذار یا مشتری متصل می کند .این
برنامه به دنبال حمایت از تیم های فناور است
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و رویکرد رقابتی در آن حاکم نیست .کلیه تیم های عالقه مند می توانند مسیر رشد خود را به
کمک نانواستارتآپ شناسایی کنند و استارتآپ خود را توسعه دهند .آزمون توانمندی تدریس
نانو آزمون توانمندی تدریس نانو همزمان با یازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار خواهد
شد .دریافت گواهی توانمندی تدریس نانو منوط به کسب حدنصاب علمی در آزمون مسابقه
ملی نانو و حدنصاب آموزشی در جلسه مصاحبه حضوری /آنالین پس از مسابقه ملی است.
افرادی که حدنصاب الزم را در آزمون مسابقه ملی کسب کنند ،برای حضور در جلسه مصاحبه
تدریس دعوت می شوند .حدنصاب الزم برای شرکت در مصاحبه تدریس ،توسط دبیرخانه
شبکه مدرسان نانو و قبل از برگزاری مسابقه اعالم خواهد شد .مرحله مصاحبه تدریس به
منظور سنجش توانایی تدریس و انتقال مفاهیم علمی توسط داوطلبان برگزار می شود .این
مرحله پس از اعالم نتایج مسابقه ملی و در هماهنگی با داوطلبین حائز شرایط برگزار خواهد
شد .در صورتی که داوطلب حدنصاب الزم را در مرحله مصاحبه تدریس کسب کند ،مطابق با
عملکرد خود در این مرحله ،گواهی توانمندی تدریس نانو را در سه تراز الف ،ب یا ج و در دو
زمینه دانش آموزی/دانشجویی دریافت خواهد کرد.سرفصل های علمی یازدهمین مسابقه ملی
نانو به شرح زیر است :مفاهیم پایه نانوساختارها
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روش های ساخت و سنتز نانوساختارها روش ها و تجهیزات شناسایی و آنالیز کاربردهای فناوری
نانو در حوزه های مختلف تجاری سازی فناوری نانو و محصوالت ساخت ایران نحوه برگزاری:
برگزاری مرحله اول داوطلبان مسابقه به منظور شرکت در مرحله اول که به صورت غیرحضوری
برگزار می شود ،ضروری است در روزهای  30، 29و  31تیر ماه  1401وارد سایت آموزش
فناوری نانو شوند و با شرکت در آزمون های آنالین ،به سؤاالت مربوطه پاسخ دهند .بودجه
بندی سؤاالت  ۳آزمون مرحله اول به شرح ذیل است :آزمون : ۱مفاهیم پایه و نانوساختارها
آزمون : ۲روش های ساخت و سنتز نانوساختارها و روش ها و تجهیزات شناسایی و آنالیز
آزمون  ۳کاربردهای فناوری نانو ،تجاری سازی فناوری نانو ومحصوالت ساخت ایران
ا برگزاری این  ۳آزمون و بر اساس جمع نمرات کسب شده توسط داوطلبان 300 ،نفر برگزیده
مرحله اول تعیین می شوند .این افراد واجد شرایط شرکت در مرحله دوم مسابقه ملی فناوری
نانو می شوند .مرحله دوم این مسابقه به صورت آزمون چهارگزینه ای و در حوزه های منتخب
سراسر کشور برگزار می شود .برگزاری مرحله دوم  ۳۰۰فرد برگزیده مرحله اول ،می توانند
در  6حوزه آزمون که توسط دبیرخانه انتخاب شده است ،در آزمون مرحله دوم شرکت کنند.
این آزمون در تاریخ  28مرداد ماه  1401برگزار خواهد شد .حوزه های آزمون با توجه به
تمرکز داوطلبین در مراکز استانهای تهران ،آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی ،خوزستان،
مرکزی،کرمان و اصفهان خواهد بود
در صورتی که تفرات برگزیده به غیر از مراکز ذکرشده( بیش از  ۳۰نفر باشد ،مرکز استان(
مذکور به حوزه های آزمون افزوده خواهد شد .برگزاری مرحله سوم  30نفر برتر مرحله دوم به
تفکیک مقطع ( 15نفر برتر مقطع کارشناسی 15 ،نفر برتر مقاطع تحصیالت تکمیلی) با ورود
به مرحله پایانی ،با یکدیگر به رقابت پرداخته و رتبهبندی نهایی برگزیدگان مسابقه ،طی این
مرحله مشخص خواهند شد.مرحله سوم مسابقه منوط به تأیید مراجع ذیصالح از جمله ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو و بنیاد ملی نخبگان بوده و ً اعالم خواهد شد .جزئیات آن در صورت
تأیید ،متعاقبا ثبت نام در مسابقه به دو صورت امکان پذیر است :ثبت نام از طریق نهادهای
ترویجی داوطلبانی که مایل به دریافت تخفیف هستند ،با ارائه اطالعات خود به مسئول یکی از
نهادهای ترویجی ثبت شده در ستاد نانو ،می توانند ثبت نام مسابقه را با تخفیف انجام دهند.
تأییدیه ثبت نام در مسابقه ،پس از ارائه فایل اکسل افراد ثبت نامی و پرداخت هزینه ثبت نام
توسط نهادها به بنیاد آموزش فناوری نانو ،توسط کارشناسان بنیاد انجام شده و تأیید ثبت نام
به صورت پیامک ارسال شده و در صفحه شخصی داوطلب در سایت آموزش نانو درج می شود.
هزینه ثبت نام از طریق نهادهای ترویجی با  50درصد تخفیف 50 ،هزار تومان است

صفحه 13

نشریه علمی-دانشجویی فوتون

اردیبهشت 1401

ثبت نام از طریق نهاد انجمن علمی دانشگاه اراک همراه با پشتیبانی و آموزش رایگان برای
ثبت نام با تخفیف ویژه  ۵۰درصدی از طریق لینک زیر اقدام کنید
https://idpay.ir/nnc11nahad/shop/489605
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برگزاری مدرسه تابستانی و نمایشگاه دستاوردهای
دانشآموزی نانو
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فناوری نانو برای مقابله با مشکل تقلب در صنایع
غذایی
کاری از فاطمه حاج محمدلو دانشجوی کارشناسی رشته شیمی

چکیده
تقلب در مواد غذایی یک مشکل جدی است که ما در مورد آن اطالعات کمی داریم .در سرتاسر
جهان ،تولیدکنندگان و توزیعکنندگان با حجیم کردن مواد غذایی با محصوالت پرکننده
ارزانتر ،نادیده گرفتن ممنوعیتها و محدودیتهای مواد خطرناک یا ناپایدار ،یا پوشاندن
محصوالت غذایی پایینتر با رنگها و افزودنیهای نامشخص ،مشتریان را فریب میدهند.
اکنون ،دانشمندان راهحلهای نانوتکنولوژی جدیدی را پیشنهاد میکنند تا به ما در درک میزان
تقلب در مواد غذایی امروز و مقابله با آن کمک کنند
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مه
مقد
صنایع غذایی همواره به دنبال راههای نوآورانهتر و دقیقتر برای نظارت بر ایمنی مواد غذایی
و کنترل کیفیت محصوالت نهایی است .تکنیکهای تشخیص فعلی آنالیتها پرهزینه
و زمانبر هستند و گاهی به متخصصان حرفهای و ابزارهای تخصصی نیاز دارند .استفاده
از نانومواد در سیستم های حسی نه تنها این ایرادات را برطرف کرده است ،بلکه دارای
مزایایی از جمله حساسیت و گزینش پذیری باالتر است .این مقاله ابتدا مروری کلی بر
مطالعات فعلی انجام شده در زمینه تشخیص فساد و تقلب در مواد غذایی از سال 2015
تا  2020ارائه میکند .سپس خواص حسی نانومواد شامل نانوذرات فلزی و مغناطیسی،
نانوساختارهای کربنی (نانولولهها ،گرافن و مشتقات آن و  ...نانوالیاف) ،نانوسیمها و نانوالیاف
الکتروریسی شده ارائه شدهاند .آخرین تحقیقات و پیشرفتها در کاربرد حسگرهای مبتنی
بر نانومواد در تشخیص فساد (عوامل بیماریزای فساد مواد غذایی ،سموم ،تغییرات  PHو
گازها) و مواد تقلبی (افزودنیهای غذایی ،گلوکز ،مالمین و اوره) نیز در بخشهای زیر مورد
بحث قرار گرفتهاند . .برای نتیجه گیری ،این حسگرها را می توان در بسته بندی هوشمند
.محصوالت غذایی برای پاسخگویی به تقاضای مصرف کنندگان در عصر جدید به کار برد
چالش جعل :جعل یک تجارت با حجم باال و سود باال است .خطراتی که سالمتی
شهروندان را به دنبال دارد برای کسب و کارها ،نام تجاری آسیب دیده و کاهش یافته است
اعتماد عمومی عوامل متعددی باعث این فعالیت می شود .خالفکاران به دلیل وجود عوامل
:متعدد به ابن فعالیت عالقه مند هستنداز جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد
مناطق آزاد تجاری ،جهانی سازی وزنجیره پیچیده عرضه محصوالت
باعث آسان شدن وارد کردن محصوالت تغلبی به کانال های قانونی،
به ویژه در مناطقی با کنترل های دقیق وجود ندارد؛
عرضه محصوالترا
این یک فعالیت پرسود به خصوص برای محصوالت است که قیمت های باالیی دارند
یا در حجم وسیع مورد نیاز هستند
فناوری های تولید مواد مورد نیاز و بستهبندی محصوالت ،ارزان و در دسترس هستند
فناوری های ضد تقلب موجود ،محدودیت های بسیاری دارند که به متقلبان اجازه می دهد
اکثر فناوری های ضد تقلب را در مدت  18ماه کپی کنند .منصوبات و مقررات موجود
به اندازه ی کافی بازدارنده نیست و نمی توانند برای متقلبان تهدید جدی به شمار روند
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نانوتکنولوژی برای تجزیه و تحلیل مواد غذایی
صنعت غذا و نوشیدنی در مقیاس بزرگی فعالیت می کند و همواره در حال تحقیق و
توسعه ابزارهای نوآورانه کنترل کیفیت و نظارت بر ایمنی برای عملیات فرآوری مواد غذایی
خود است .بسیاری از راهحلهای سنتی به نیروهای متخصص و تجهیزات گرانقیمت نیاز
دارند ،و زمانبندی را از برنامههای تولید که قب ً
ال به دلیل تمایل مواد غذایی به فاسد شدن
محدود شده است ،میگیرد
اخیراً ،فناوری نانو به مرحلهای رسیده است که در آن کاربردهای مقیاس صنعتی امکانپذیر
است .در مورد تکنیکهای سنجش مبتنی بر فناوری نانو ،این بدان معناست که صنعت غذا
و نوشیدنی میتواند برای کسری از سرمایهگذاری اولیه و بدون نیاز به تخصص متخصص،
آنالیز مواد غذایی را با حساسیت و گزینش باالتر آغاز کند .نانومواد خواص حسی را نشان
میدهند که برای ایجاد سیستمهای حسگر در مقیاس بزرگ ،حساس ،انتخابی و خودکار
برای تجزیه و تحلیل غذا و نوشیدنی دستکاری میشوند .موادی مانند نانوذرات فلزی ( ،) NPs
نانوذرات مغناطیسی ،نانوساختارهای کربنی مانند نانولولهها ،ورقههای گرافن ،و نانوالیاف
گرافن ،نانوسیمها و نانوالیاف الکتروریسیشده همگی برای تجزیه و تحلیل عملی مواد غذایی
در چند سال گذشته استفاده شدهاند .نانوتکنولوژی با شناسایی عوامل بیماری زا ،سموم،
تغییرات تعادل  PHو گازها ،مواد غذایی فاسد را شناسایی می کند ،اما با یافتن مواد تقلبی
مانند افزودنی ها ،گلوکز ،مالمین و حتی اوره در مواد غذایی مصرفی ،با تقلب در مواد غذایی
نیز مبارزه می کند
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مطالعه جدید در دانشگاه مرکزی فلوریدا
و همکارانش شروع به توسعه
اخیراً ،شیائوهو شیا ،پروفسور دپارتمان شیمی
UCF
راهحلهای فناوری نانو برای مقابله با مشکل تقلب در صنایع غذایی ایاالت متحده
کردهاند که طبق تجزیه و تحلیل انجمن برندهای مصرفکننده ،ممکن است
هر سال بین  10تا  15میلیارد دالر برای مصرفکنندگان هزینه داشته باشد.
عالوه بر حجیم کردن مواد غذایی با محصوالت ارزانتر که به عنوان پرکننده استفاده میشوند،
تقلب در مواد غذایی نیز میتواند باعث شود افراد اصول اخالقی یا مذهبی عمیقاً در مورد
اقالمی را که نمیخواهند مصرف کنند ،زیر پا بگذارند .نه تنها این ،بلکه تقلب در مواد غذایی
نیز افراد مبتال به آلرژی را در معرض خطر فیزیکی با احتمال ایجاد آسیب جدی قرار می دهد.
در ایاالت متحده ،عمده ترین انواع مواد غذایی تقلبی که گزارش می شود ،گوشت حیوانات
از جمله ماهی و حیوانات دریایی ،محصوالت تهیه شده از شیر گاو ،عسل زنبور عسل ،روغن
و چربی ،نوشیدنی های الکلی ،شیرین کننده های طبیعی و محصوالت غالت است .آزمایش
های کنترل کیفیت و تشخیص تقلب در این محصوالت می تواند گران و دشوار باشد .در
جایی که تستهای ارزانتر و استفاده آسانتر در دسترس هستند ،این تستها کمتر موثر
هستند .برای رسیدگی به این مشکالت ،ابتکار تحقیقات کشاورزی و غذا از مؤسسه ملی غذا
و کشاورزی وزارت کشاورزی دولت ایاالت متحده 490000 ،دالر پول کمک مالی را برای
تحقیقات  Xiaو  UCFسرمایهگذاری کرد .این وزارتخانه به دنبال روشهای جدیدی برای
آزمایش موارد تقلب در مواد غذایی مانند جایگزینی گوشت گاو با گوشت خوک در محصوالت
.بدون برچسبگذاری صحیح این تغییرات است
راه حل پروفوسور شیا برای حل این
تحقیقات شیا بر توسعه یک نوار تست مبتنی بر فناوری نانو متمرکز شده است که شبیه یک
تست بارداری خانگی یا تست جریان جانبی برای کوید19به نظر می رسد و عمل می کند .این
نوار باید به راحتی توسط بازرسان آزمایش و مصرف کنندگان به طور یکسان مورد استفاده قرار
گیرد و باید به سرعت و با اطمینان موارد تقلبی را در نمونه های محصوالت غذایی شناسایی
کند .زمایش جدید ،که هنوز در حال توسعه است ،مبتنی بر روش سنجش جریان جانبی
رنگسنجی است که اکثر مردم اکنون از طریق آزمایشهای سریع کووید -19در خانه درباره
آن میدانند .آزمایش شیا از نانوذرات طال محصور در پوششهای فلزی ساخته شده از مواد
حساس مانند پالتین ،پاالدیوم یا ایریدیم استفاده میکند که میتواند حساسیت دستگاه را
افزایش دهد .نتایج اولیه قب ً
ال نشان داده است که پوششهای پالتین میتوانند
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سنجشهای جریان جانبی رنگسنجی فعلی را  100برابر حساستر کنند و آنها را نسبت
به سنجشهای ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم که در صنعت غذا و نوشیدنی با هزینه
و زمان قابلتوجهی استفاده میکنند ،مؤثرتر میسازد .اکنون تحقیقات بر روی یافتن
پوششهای فلزی متمرکز شده است که میتواند حساسیت را حتی بیشتر بهبود بخشد .این
پروژه قرار است در سال  2023تکمیل شود و با تحقیقات گستردهتر شیا در کاربردهای
سنجش فناوری نانو برای تشخیص سرطان و همچنین بیماریهای زئوتروپیک مانند کوید
 19مرتبط است.راه حل های نانوتکنولوژی بیشتر از همیشه برای تقلب در مواد غذایی
در سرتاسر جهان ،راهحلهای فناوری نانو برای مبارزه با تقلب در مواد غذایی بیش از هر زمان دیگری
مورد استفاده قرار میگیرد .به عنوان مثال ،دانشمندان اخیرا ً روشهای سنجش الکتروشیمیایی
را برای تشخیص سودان  ،که یک رنگ مصنوعی است که در پودر فلفل قرمز با کیفیت پایین و
محصوالت کاری یافت میشود ،با استفاده از یک الکترود کربن اصالحشده با نانوذرات مگنتیت
توسعه دادهاند .سودان را نیز می توان با نانوذرات پالتین در اطراف الکترود اصالح شده با گرافن-
سیکلودکسترین شناسایی کردکالم آخر
انواع مختلف کاال های تقلب در سرتاسر جهان از طریق کانال های غیر قانونی وهم کانال های
غیر مجاز،به عنوان مثال تجارت الکترونیک عرضه می شوند و سالمت و و ایمنی جامعه را به خطر
می اندازند ،درآمد مشاغل را کاهش می دهند،برند های تجاری را نامعتبر کرده و اعتماد عمومی
را سلب می کنند.انتظار می رود پیشرفت های اخیر در فناوری های ضد تقلبکه مبتنی بر فناوری
نانو بئده اند بتوانند جهشی قابل توجه در ممانعت از کپی غیرقانونی مالکیت فکری و محصوالت
به وجود آورد.یک فناوری موفق باید ساده و جهنی باشد تا در سرتاسر جهان مورد پذیرش قرار
بگیرد .افزایش آگاهی عمومی مردم نسبت به خطرات محصوالت غیرقانونی و تقلبی و نیز در
دسترس قرار دادن فناوری های پیشرفته ضد تقلب باید در دستور کار قرار بگیرد

منبع
1.https://www.ucf.edu/news/ucf-is-developing-new-nan tech-todetect-food-fraud

2.https://doi.org/10.1016/j.cis.2020.102297
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ترکیب بیوتکنولوژی ،نانوپزشکی و هوش
مصنوعی
ترکیب بیوتکنولوژی ،نانوپزشکی و هوش مصنوعی برای پیشرفت سالمتی که توسط نابغه اپل استیو
جابز پیشبینی شده است.بنیانگذار رویایی اپل ،مرحوم استیو جابز ،زمانی گفت :بزرگترین نوآوری
های قرن بیست و یکم در تقاطع زیست شناسی و فناوری خواهد بود  .و این پیشبینی در زمینه
کشف دارو ،جایی که زیستشناسی ،نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی در برابر بیماریهای غیرقابل
درمان قبلی ،همهگیریها و پیری انسان متحد میشوند ،محقق میشود.پل استنارد گفت« :بدون
مرگ و ویرانی کووید و تأثیر منفی بر افرادی که قب ً
ال به دلیل سرطان ،بیماری قلبی و سایر قاتالن
درازمدت ضعیف شدهاند ،دیدن اینکه چگونه رشتههای بیوتکنولوژی ،نانوپزشکی و محاسبات
واکنش نشان میدهند ،خوشحال کننده است ».رئیس سازمان خیریه مراقبت های بهداشتی و
بنیاد جهانی نانو  -موسسه غیرانتفاعی که از تجاری سازی جهانی فناوری نانو حمایت می کند«.این
ترکیبی است که استیو جابز با چنین دید معمولی پیشبینی کرده بود و قب ً
ال تولید سریعتر و
مؤثرتر واکسن و آزمایش ویروس را برای مقابله با کووید به ما ارائه کرده است ،در حالی که شروع
به ترسیم سیستمهای بهداشتی مؤثرتری کرده است که بر روی درمان در مرحله مراقبت متمرکز
هستند. .اما هیجان واقعی از تکنیکهای جدید کشف دارو ناشی میشود که توسط محاسبات
قدرتمند و پلتفرمهای هوش مصنوعی که استیو جابز میتوانست مانند iMac ، iPadو iPonخود
را به عنوان مختلکنندهها انتخاب کند ،سرچشمه میگیرد.به عنوان مثال ،استنارد پیشرفتهای
یک همسایه کوچک اما در حال رشد در سیلیکون ولی را با غول جابز اپل ،شرکت کشف داروی
مبتنی بر نسخه های هوش مصنوعی  ،که یک پلتفرم فناوری اختصاصی برای ایجاد اتم به اتم
داروهای جدید ساخته است ،برجسته کرد

صفحه 21

نشریه علمی-دانشجویی فوتون

اردیبهشت 1401

نسخه های هوش مصنوعی مستقر در فرمونت می گوید این پلت فرم بسیار پیچیده تر از “سیستم های
هوش مصنوعی” سایر توسعه دهندگان دارو است ،زیرا طراحی ساختارهای شیمیایی کام ً
ال جدیدی را
که برای مبارزه با بیماری های غیرقابل درمان در حال حاضر مورد نیاز است را قادر می سازد.نسخه های
هوش مصنوعی تأکید می کند که هوش مصنوعی تنها به اندازه داده های موجود برای یادگیری مؤثر
است ،همانطور که در مسائل ناشی از توسعه وسایل نقلیه “خودران” نشان داده شده است .در مورد دیگر
«سیستمهای کشف داروی هوش مصنوعی» ،این دادهها فقط ازداروهای موجود و آزمایشهای گذشته
به دست میآیند .همانطور که با پوشش فعلی در مجله  impact weaithمشخص شده است،نسخه
های هوش مصنوعی خود را از این رویکرد مرسوم رها کرده است و درمانهای جدید بسیار مورد نیاز
را برای سرطانها ،بیماریهای قلبی و سایر قاتالن به بازار میآورد .این شرکت همچنین در حال توسعه
محصوالتی است که پیری انسان را کند می کند و طول عمر را افزایش می دهد .بسیاری از ناظران بازار
اکنون بر این باورند که علیرغم درآمد ساالنه  1تریلیون دالری صنعت داروسازی که با پتنت محافظت
میشود ،فرآیند تولید داروی آزمایش و خطای مستعد شکست ،مانعی فزاینده برای یافتن درمانهای
بسیار مورد نیاز بیماری است .نسخه های هوش مصنوعی متوجه شد که طراحی سیستماتیک داروهای
کام ً
ال جدید مستلزم پیشرفتهایی در مدلسازی فیزیک مولکولی است تا مشخص شود چگونه یک
ساختار شیمیایی جدید به پروتئین بیماریزا متصل میشود.و با استفاده از پلتفرم خود ،این شرکت
چندین نامزد بالینی جدید را برای هر یک از برنامه های خود شناسایی کرده است  -شاهکاری که
در صنعت داروسازی سابقه نداشته است.تیم مدیریت نسخه های هوش مصنوعی مجموعا بیش از
 200پتنت را در اختیار دارد و با پیشرفت های تحول آفرین غریبه نیست.بنیانگذاران (مدیر عامل) و
فناوریهایی را که اکنون متعلق به اینتل هستند ،به ثبت رساندند که تمام جریانهای ویدیویی امروزی،
از آمازون پرایم تا زوم را تامین میکنند.دیوید کیتا ،بنیانگذار سوم نسخه های هوش مصنوعی  ،مدیر
ارشد علمی (  ) csoیکی از اولین پلتفرم های بیوانفورماتیکی را توسعه داد که انقالب ژنومیک را
تسریع کرد .و  ، Kim Sangtaeمدیر ارشد فنی نسخه های هوش مصنوعی مدیر عامل سابق واحد
زیست پزشکی مؤسسه  Morgridgeو معاون سابق شرکت بزرگ داروسازی  -Lilly Eliاکنون در
حال ارتقاء هوش مصنوعی قدرتمند شرکت است او گفت« :پلتفرم نسخه شامل پیشرفتهای جدید
قابل توجهی در چندین شاخه مختلف علم است.هر یک از این پیشرفتها با اشتیاق مورد استقبال
متخصصان برجسته در حوزه مربوطه قرار میگیرد ،اما جمعآوری آنها با هم عم ً
ال توسط هیچ سازمان
دیگری غیرقابل دسترس است .این تا حد زیادی پیشرفته ترین روش طراحی دارو از ابتدا موجود
است.نسخه در حال حاضر داروهایی با خطر خونریزی بسیار کم را برای درمان و پیشگیری از حمالت
قلبی و سکته در بیش از  400میلیون بیمار در سراسر جهان آزمایش می کند  -خونریزی کنترل
نشده بزرگترین عامل خطر با جایگزین های فعلی است.یکی از متخصصان برجسته قلب جهان ،جان
دینفیلد ،استاد قلب و عروق کالج دانشگاه
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لندن ،اظهار داشت”:ضد انعقادهای نگهدارنده پالکت نسخه های هوش مصنوعی یک
فرصت هیجان انگیز “داروی دقیق” برای درمان جمعیت زیادی از بیماران مبتال به بیماری
قلبی عروقی است”.نسخه همچنین در حال توسعه داروهای خوراکی برای درمان از دست
دادن بینایی دیابتی در بیش از  154میلیون بیمار ،به عالوه درمانی برای کروناویروسها،
و سه برنامه مختلف برای مبارزه با سرطان است  -یکی از بزرگترین مرگها در جهان
منبع
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برچسب های صوتی نانو برای
رهگیری محصوالت
کاری از محدثه مسکین نواز

چکیده برچسب های  RFIDنانوتکنولوژی می تواند جایگزینی برای بارکدها باشد
دیگر نگران صف های طوالنی تصویه حساب در فروشگاه های بزرگ نباشید تعدادی
از محققان کره ای فناوری ساخته اند که برای حل این مشکل به شما کمک می کند.
برچسب های صوتی نانویی که قبل از رسیدن شما به صندوق ،صورت حساب را محاسبه
و از شارژ شما کم می کنند(.اخبار نانووورک) صف های طوالنی تصویه حساب در فروشگاه
ها می تواند تاریخی شود اگر تکنولوژی جدید ساخته شده در دانشگاه رایس اتفاق بیوفتد
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محققان دانشگاه رایس در همکاری با تیمی به رهبری گیو جین چو در دانشگاه بین المللی
سانچون کره ،با فرستنده ی قابل چاپ و ارزانی که می تواند به طور نامرئی در بسته بندی تعبیه
شود مطرح شدند .به مشتری این امکان می دهد که با سبد پر از موادغذایی یا کاالهای دیگر در
مسیر رفتن به ماشین از اسکنر عبور کند،اسکنر می تواند تمام آیتم های موجود در سبد خرید را
در یک لحظه بخواند ،آنها را جمع کند و هنگام تنظیم موجودی فروشگاه حساب کاربری مشتری
را شارژ کند
ورژن های پیشرفته تر می تواند تمام اطالعات محتوای فروشگاه را فوری جمع آوری کنند و به
خرده فروش این اجازه را بدهد که بداند هر بسته در هر زمانی درکجا قرار دارد برچسب های
ی  RFIDنانوتکنولوژی می تواند جایگزینی برای بارکدها باشد.خالصه مقاله :دیگر نگران صف
های طوالنی تصویه حساب در فروشگاه های بزرگ نباشید تعدادی از محققان کره ای فناوری
ساخته اند که برای حل این مشکل به شما کمک می کند .برچسب های صوتی نانویی که قبل از
رسیدن شما به صندوق ،صورت حساب را محاسبه و از شارژ شما کم می کنند(.اخبار نانووورک)
صف های طوالنی تصویه حساب در فروشگاه ها می تواند تاریخی شود اگر تکنولوژی جدید ساخته
شده در دانشگاه رایس اتفاق بیوفتد.محققان دانشگاه رایس در همکاری با تیمی به رهبری گیو
جین چو در دانشگاه بین المللی سانچون کره ،با فرستنده ی قابل چاپ و ارزانی که می تواند
به طور نامرئی در بسته بندی تعبیه شود مطرح شدند.به مشتری این امکان می دهد که با سبد
پر از موادغذایی یا کاالهای دیگر در مسیر رفتن به ماشین از اسکنر عبور کند،اسکنر می تواند
تمام آیتم های موجود در سبد خرید را در یک لحظه بخواند ،آنها را جمع کند و هنگام تنظیم
موجودی فروشگاه حساب کاربری مشتری را شارژ کند .ورژن های پیشرفته تر می تواند تمام
اطالعات محتوای فروشگاه را فوری جمع آوری کنند و به خرده فروش این اجازه را بدهد که بداند
هر بسته در هر زمانی درکجا قرار دارد

تصویر :1چاپ برچسب هایRFIDاز طریق فرایندهای جدید رول به رول می تواند
جایگزینی برای بارکدها باشد و ازبین رفتن تصویه حساب فروشگاهی می شود
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فناوری RFIDبه دهه  1940برمی گردد،زمانی که لئون تیریمین مخترع ساز موسیقی الکترونیکی
به همین نام  ،شنید که در بسیاری از فیلم های علمی تخیلی و ترسناک دهه ،50ابزار جاسوسی
برای اتحاد جماهیر شوروی مطرح شده که قدرت را از امواج رادیویی مجدد ارسال شده می کشد
خود در دهه  1970به وجود آمد و به طور گسترده توسط وزارت دفاع و صنعت برای ردیابی
کانتینرهای حمل و نقل در سراسر جهان وبسیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرار گرفت اما
برچسب های  RFIDتا به امروز عمدتا برپایه سیلیکون بودند.برچسب های کاغذی RFIDیا
پالستیکی که به عنوان بخشی از بسته بندی چاپ می شوند،هزینه ها را به طور چشمگیری
.کاهش می دهند
چو انتظار دارد که تکنیک رول به رول او که از فرآیند گراور به جای چاپگرهای جوهرافشان
استفاده می کند،جایگزین بارکدهایی شود که اکنون تقریبا روی هرچیزی که می خرید وجود
دارد .چو ،پرفسور تور و تیم های آنها در مجله ای فرآیند سه مرحله ای برای چاپ برچسب های
یک بیتی که شامل آنتن،الکترودها و الیه های دی الکتریک روی فویل پالستیکی را گزارش
کردند.آزمایشگاه چو روی برچسب های  16بیتی کار می کند که اطالعات کاربردی تری را در
خود نگه می دارد و همچنین روی کاغذ قابل پرینت است.چو در سال  2005هنگام گذراندن
فرصت مطالعاتی در دانشگاه رایس با جوهر های پرفسور تور آشنا شد.چو گفت”:پرفسور تور
ابتدا توصیه کرد که از نانولوله های کربنی تک جداره برای چاپ ترانزیستورهای الیه نازک
استفاده کنیم.آزمایشگاه تور به حمایت از پروژه به عنوان مشاوره ادامه می دهد و گاهی میزبان
دانش آموزان چو است.تور گفت رایس مالک نیمی از حق ثبت اختراعی است که هنوز در حال
تعلیق است و تمام تکنولوژی براساس آن است .تور گفت”:گیوجین بار سنگین این کار را به
دوش کشیده است و این تنها پروژه اوست“ ”.ما مشاور هستیم و هنوز هم مواد خام را برای او
ارسال می کنیم “نانو لوله های تک جداره در رایس تولید می شود
های قابل چاپ به دلیل غیرفعال بودن کاربردی هستند .این برچسب ها با برخورد RFID
امواج رادیویی با فرکانس مناسب روشن می شوند و اطالعاتی را که در خود دارند برمی
گردانند .تور گفت ”:اگر منبع تغذیه نداشته باشد هیچ محدودیتی در طول عمر وجود ندارد.
زمانی که سیگنال  RFرا دریافت کنند،ساطع می شوند ”.چندین مانع برای تجاری سازی
وجود دارد .ابتدا دستگاه باید سایز بارکد را کاهش دهد،حدود یک سوم سایزی که در مقاله ی
تور گزارش شده.دوم دامنه آن افزایش یابد “ .در حال حاضر فرستنده باید تقریبا به برچسب
ها نزدیک باشد ،اما دائما در حال دور شدن است” او گفت”:فاصله ی کاربردی برای اینکه تمام
اقالم موجود در سبد خرید شما را به صدا در آورد یک متر است.اما در نهایت باید از هر کاال در
فروشگاه-آنچه در قفسه ها است،تاریخ انقضا آنها و همه چیز سیگنال و پاسخ سریع دریافت
کنید
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در فاصله  300متری،شما تنظیم می شوید -اطالعات لحظه ای در مورد هر کاال در انبار را“
می توانید داشته باشید.اگر چیزی پشت قفسه ها افتاده باشد می فهمید.اگر یک محصول در
”.آستانه انقضا باشد،می توانید آن را به جلو یا به صندوق معامله منتقل کنید
تور نگرانی ها در رابطه با سرنوشت نانولوله ها در بسته بندی ها را رفع کرد.مقدار نانولوله ها در
یک برچسب  RFIDاحتماال کوچکتر از یک پیکوگرام است .این بدان معنا است که شما می
توانید یک تریلیون از آنها را از یک گرم نانولوله تولید کنید-مقداری ناچیز.راکتور هیپکو ما در
ساعت یک گرم نانولوله تولید می کند ،و این مقدارمی تواند برای رسیدگی به هر کاالیی در
فروشگاه والمارت کافی باشد”.در واقع نانولوله های زیادی در طبیعت وجود دارد بنابراین حتی
منصفانه نیست که بگوییم ریسک آن حداقل است(بی نهایت کم است
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