ﻣﺤﻘﻘﺎن راه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﻣﺎ
اﺻﻮﻻ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤﻪی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ً
ً
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ زﯾﺎدی در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮی  E. coliﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن
اﻟﮑﺘﺮون در ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﺶ ،اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ  MITﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺪف دارد ﮐﻪ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
» «Cullen Buieﻣﺪرس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ  MITﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪه در ﻣﻌﺎدن ،اﻋﻤﺎق درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و روده اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﻓﻊ و ﭘﻤﭙﺎژ اﻟﮑﺘﺮون ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ زﻧﺪه
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ  MITاز ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ )رﯾﺰﺳﯿﺎلﺷﻨﺎﺳﯽ( اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دروﻧﺸﺎن ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه

اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺮاﻫﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم  Dielectrophoresisاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارﻧﺪ از دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪای ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮐﺮده و ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ )ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ(
ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﻤﻮد.

دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ
راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ زﻧﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از آن در ﺗﮑﺜﯿﺮ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺣﺴﮕﺮ

زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

