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DNA ، هادى جريان الكتريكى
محققين موسسه نانو فن آورى كاليفرنياى آمريكا براى اولين 
بار نشان داده اند كه يك رشته DNA طوالنى 34 نانومترى، 
مى تواند بدون آسيب ديدگى به عنوان يك سيم مولكولى 
براى هدايت جريان الكتريكى استفاده شود. طبق يافته هاى 
اين محققين در آينده نه چندان دور ، DNA مى تواند در 

نانورايانه هاى الكترونيكى مورد استفاده قرار گيرند. 
تصويرى از نانو حفره ها

محققان دانشگاه كرنل براي اولين بار از نانوحفره هاي موجود 
در مواد عايق، تصويربرداري كردند. درك بهتر ساختار مواد عايق 
مي تواند منجر به  بهبود عملكرد مدارات الكترونيكي شود. با چنين 
روشى مي توان نگاه وسيع ترى به مواد داشت و تصوير شفاف تر و 
بهترى ازساختارهاى پيچيده گرفت. در روش ارائه شده توسط اين 
گروه مي توان با توموگرافي الكتروني تصاويري سه بعدي از حفره ها 
تهيه كرد. اين در حالى است كه مى دانيم ساختار و هدايت اين 
حفره  ها تأثير بسزايي روي استحكام مكانيكي، پايداري شيميايي 
و.. دي الكتريك ها دارد. با استفاده از اين تصاوير سه بعدى مشاهده  
ماده با تفكيك پذيرى اتمي امكان پذير بوده كه اين مساله مى تواند 

در صنعت بسيار مفيد واقع شود.
بهبود حساسيت بيو حسگرها

دانشگاه وسترن شمالى در يك تحقيق جديد  محققين 
دريافته اند كه مي توان حساسيت بيو حسگرهايى كه بر اساس 
بلورهاي پالسمونيك كار مى كنند، را با تنظيم زاويه نوري كه 
سطح پالسمون ها را در بلورها تحريك مي كند، بهبود بخشند. 
از اين ابزارها مي توان در مطالعات بيو محيطي و كاربردهاي 
بيو پزشكي استفاده كرد.اين گروه با استفاده از ليتوگرافي تداخلي 
نرم (SIL) يك روش نانوساخت ارزان و قابل اجرا در سطح وسيع 
توسعه داده  اند كه توليد بلورهاي پالسمونيك دو بعدي را ميسر 
ساخته و اين بلورها مى توانند در سطح خود نور را به تله بيندازند. 
در ضمن با اين روش، امكان توليد بلورهاي پالسمونيك در 

مقياس سانتى متر مكعب  وجودخواهد داشت.
شارژ همراه با تى شرت

 تصور اينكه براى شارژ تلفن همراهتان دوشاخه را به جاى پريز 
برق به تى شرتتان وصل كنيد، غير ممكن به نظر مى رسد اما اين 
اتفاق چندان دور از دسترس نيست. در حال حاضر اولين گام در 
اين راستا توسط تيم هاى زونگ لين وانگ در موسسه نانوفن آورى 
جورجياى آمريكا و كيم جونگ از سامسونگ الكترونيك در 
كره جنوبى برداشته شده است. اين گروه يك نمونه اوليه از 
دستگاه هاى ذخيره انرژى قابل انعطاف كه مى تواند در منسوجات 
به كار برده شود، ساخته اند. اين دستگاه ها از آرايش بسيار ويژه اى 

از نانوسيم هاى اكسيد روى، در الياف معمولى ساخته شده اند.

شايد شما هم سئوال كنيد؟

چرا آثار زخم و خالكوبي از سطح پوست پاك 
نمي شود؟

جيمز بي بريدنستاين، از دپارتمان پوست شناسي، مركز پزشكِي 
دانشگاه پيتسبرگ به اين پرسش، پاسخ مي دهد: 

پوست ما عمدتاً از پروتئيني به نام كالژن ساخته شده است كه توسط 
سلولهايي به نام فيبروبالست توليد مي شود. زماني كه پوست (و يا هر بافت 
ديگري) زخمي مي شود، فرآيند ترميِم زخم با ايجاِد فيبروبالست هاي 
جديد به منظور توليد كالژِن اثِر زخم كه با كالژِن موجود در پوست 
طبيعي متفاوت است آغاز مي شود. با وجودي كه سلولهاي پوست متناوباً 
مي ميرند و توسط سلولهاي جديد جايگزين مي شوند، كالژِن اثِر زخم 
بدون تغيير    بر سطِح پوست باقي مي ماند. تنها در مرحله  جنيني است 
كه زخم بدون بر جاي گذاردن اثري از خود ترميم مي شود. يعني زماني 
كه پوست، كالژِن جنيني، پروتئيني كه با كالژِن افراد بالغ فرق دارد را 
توليد مي كند. اگر مي توانستيم راهي پيدا كنيم كه بعد از تولد نيز پوست 
به توليد كالژِن جنيني ادامه دهد، احتماال مي توانستيم بدون آن كه اثر 
زخِم جراحي بر جاي بماند به جراحي بپردازيم. خالكوبي ها از پوست 
پاك نمي شوند. دليلش هم اين است كه ذّراِت رنگي كه رنِگ خالكوبي 
را تشكيل مي دهند آن قدر بزرگند كه گلبولهاي سفيدي كه در بدن به 
گشت زني مشغولند و مواد خارجي را از پوست پاك مي كنند نمي توانند 
آنها را هضم كنند. ليزر درماني هايي كه آثار خالكوبي را از سطح پوست 
مي ُزدايند، ذّرات رنگدانه ي خالوبي ها را چنان مي شكنند و ُخرد مي كنند 
و به ذّراِت بسيار ريز غبار گونه اي تبديل مي كنند كه به راحتي توسط 

گلبولهاي سفيد خورده شده و از سطح پوست پاك مي شوند.
ترجمه: عبدالرضا شهبازي

مفيدترين نوشيدني جهان!
طي تحقيقات پروفسور برديشيف روسي راز طول عمر رهبران اتحاد 
جماهير شوروي سابق، هند و كره شمالي نوشيدن آب مي باشد. اين 
پروفسور روسي كه 82 سال سن دارد درخصوص چگونگي تهيه اين 
آب دستور زير را ارائه داده است:آب معمولي شير را منجمد و سپس 
آن را از يخچال خارج كرده و اجازه دهيد تا دوباره ذوب شود به اندازه 
اي كه درون ظرف فقط قطعه يخي به حجم يك تخم مرغ باقي بماند. 
اين قطعه يخ تمام ناخالصي هاي آب را از جمله موادي كه سلول هاي 
بدن را از بين مي برد، به خود جذب مي كند. با خارج كردن اين قطعه 
يخ يك ليوان آب  سبك به دست مي  آيد كه مفيدترين نوشيدني دنيا 

است كه در طوالني كردن عمر انسان نيز موثر است.

اخبار نانو


