ﻧﺠﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﮑﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺣﺎوی دارو -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﺑﺎز ﮐﺮدن رگ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﮑﺘﻪ
ﻣﻐﺰی از ﻧﺎﻧﻮذرات ﺣﺎوی دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده .اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢ
دارد ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد رگ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮﻧﯽ در آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻐﺰی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺴﺪاد ﻋﺮوق ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ای
ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی درﻣﺎن ﺳﮑﺘﻪ
ِ
ﻣﺸﺒﮏ ) (stentرا درون ﻟﺨﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺮگ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻟﺨﺘﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه و در ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺪاد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد و ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺣﻔﺮه ای درون ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻧﺎﻧﻮذرات ﺣﺎوی داروی
ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺨﺘﻪ را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن داروی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﻟﺨﺘﻪ و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ آن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
در وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ از آﻫﻨﺮﺑﺎ و ذرات ﺷﺎرژ ﺷﺪه ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ دارو
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ روش ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻨﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﮐﺮده .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه  Riceدر ﺟﺮﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺸﺎن رﻗﯿﻖ ﺷﺪه از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻢ ﻣﺎر ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روش
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﮑﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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