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دیابت یکی از بیماریهای شــایع در جهان است که فرآیند تشخیص و
درمان آن با چالشهایی روبرو است .در سال های اخیر بسیاری از دستاوردهای
حوزه تشــخیص و درمان دیابت در قالب اخبار علمی منتشر شده است.
بررسی این اخبار و کنار هم قرار دادن آنها میتواند نمای کلی از توسعه این
فناوری را ارائه دهد .در این مقاله با بررسی محتوایی این اخبار و با استفاده از
دانش ضمنی نگارنده در زمینه این فناوری ،روند و مسیرهای اصلی توسعه
 1مقدمه
دیابت یــا بیماری قند ،یک اختــال متابولیک
(سوخت و سازی) در بدن است .در این بیماری،
توانایی تولید انســولین در بدن از بین میرود و
یا بدن در برابر انســولین مقاوم شــده و بنابراین
انسولین تولیدی نمیتواند عملکرد طبیعی خود را
انجام دهد .نقش اصلی انسولین ،پایین آوردن قند

روشهای تشــخیص و درمان دیابت با فناورینانو مورد تحلیل قرار گرفته
است .هدف اصلی از این مقاله آشنا شدن با سمت و سوی توسعه روشهای
تشخیص و درمان دیابت با فناورینانو بوده تا تصویر کلی از تاثیر فناورینانو
روی این حوزه در دنیا بدســت آید .نتایج این بررسی به دانشپژوهان در
تعریــف دقیقتر پروژههای مرتبط با این فنــاوری کمک کرده و همچنین
میتواند مسیر «تولید علم» به «تولید ثروت» را کوتاهتر کند.

خون با مکانیزمهای مختلفی است [.]1
براساس پیشبینیهای سازمان بهداشت جهانی،
تا ســال  2013نزدیک بــه  370میلیون نفر در
جهان با مشــکل دیابت روبــرو خواهند بود .خبر
نگرانکننده دیگر این که ،دیابت دومین بیماری
رایج در میان کودکان است .بنابر دالیل نامعلومی،
دیابت نوع یک (دیابت اتوایمنی یا  )T1Dدر حال

گســترش بوده و نرخ رشــد آن در کودکان هر
ساله سه درصد افزایش مییابد به طوری که بین
ســالهای  2004تا  2020این بیماری رشد 70
درصدی خواهد داشــت .دیابت نوع دو معموال در
افراد چاق دیده شــده که به ایــن دیابت ،دیابت
متابولیســمی یا دیابت رژیمی گفته میشود .این
بیماری نیز از دهه  1990روند رو به رشــدی در
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کودکان داشــته و به یک اپیدمــی جهانی تبدیل
شدهاست .تشخیص این دو نوع دیابت دشوار بوده
که یکی از دالیل آن تجهیزات مورد استفاده است.
بنابرایــن ،باید ادوات جدیدتری برای تشــخیص
و درمــان این بیماری ارائه شــود [ .]2براســاس
گزارش فدراســیون بینالمللــی دیابت ،در حدود
 175میلیون بیمار دیابتــی در جهان وجود دارد
که از بیماری خود بیخبر هستند 80 .درصد این
بیماران در کشورهای با درآمد کم زندگی میکنند.
ساخت دستگاهی که بتواند با روشی غیرمخرب و
با دقت باال مقدار قند خون را مشخص کند ،ابزاری
مناســب برای افرادی اســت که در خطر بیماری
دیابت هســتند [ .]3سه نوع دیابت وجود دارد که
نوع اول و دوم آن مشکلســاز بوده و نوع ســوم
(بــارداری) میتواند بهصورت موقتی تنها در دوره
بارداری ایجاد شــود و پس از زایمان کامال از بین
برود.
الف) دیابت نوع  :1بدلیل تخریب ســلولهای
ترشح کننده انسولین در لوزالمعده ایجاد میشود.
ب) دیابت نوع  :2در زمینه مقاومت به انسولین
بدلیل اختالل پیشرونده در ترشح انسولین ایجاد
میشود.
ج) دیابــت حاملگی :دیابتی کــه در طی دوره
بارداری تشخیص داده میشود.
 2نقش فناورینانو در تشخیص و درمان دیابت
فناورینانــو تاکنون اثر قابــل توجهی در حوزه
تشــخیص و درمــان دیابت داشــته اســت .این
اثربخشی را میتوان به دو بخش تعیین سطح قند
خون و درمان مشکل دیابت تقسیمبندی نمود.
اندازهگیــری میزان گلوکز خون بهوســیلة خود
شخص روش متداولی اســت که اصطالحاً به آن
 SMBGگفته میشــود .بیشــترSMBGها روی
نمونههــای خونی انجام میشــود کــه از خراش
انگشت شــخص بهدســت میآید؛ برای این کار،
خون شــخص روی یک حســگر الکتروشیمیایی
حاوی اکســیداز گلوکــز اعمال میشــود .خون
شــخص روی یک نوار حسگر مصرف شدنی ـ که
معموالً یک حسگر الکتروشیمیایی حاوی اکسیداز
گلوکز اســت ( )GOXـ اعمال میشود و جریان یا
ولتاژ حسگر بهوســیله یک الکترومتر کوچک که
به آن گلوکزمتر گفته میشــود ،خوانده
میشود .با توجه به محدودیتهای این
روش ،نیاز اساسی اندازهگیری گلوکز و
فناوری کنترل آن با روشهای بســیار
راحتتر و ارزانتــر را بهوجود میآورد.
در سال  2007پتنتی به ثبت رسید که
در آن جزئیاتی درباره ساخت نانوابزاری
دقیق و ارزان بهمنظور تعیین قند خون
درج شــده بود [ .]4سهولت در استفاده
طوالتیمــدت ،بهصرفه بــودن عناصر
مصرف شــدنی حســگر از نظر قیمت
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برای بیمار ،از جمله مزایای این حسگر جدید بود.
در همین ســال ،یک نانوحســگر الکتروشیمیایی
برای ســنجش دقیق انســولین موجود در خون
بیماران دیابتی ســاخته شد که در آن از نانوذرات
سیلسسیم کاربید ( )SiCاســتفاده شده بود [.]5
برای ساخت این حسگر ،با پخش کردن نانوذرات
 SiCدر حــال اتانول و قــرار دادن مقداری از آن
در ســطح الکترود و تبخیر حالل ،نانوذرات SiC
روی ســطح الکترود کربن شیشهای ،تثبیت شده
و ســپس الکترود اصالح شده بهعنوان الکترود در
اکسیداسیون انسولین به کار گرفته میشود.
«قیمت» یکی از عوامل تعیینکننده در نوارهای
تســت قند خون است .بســیاری از شرکتها به
دنبال کاهش قیمت هر تســت هســتند .در حال
حاضر هر تست قند خون در حدود  10پنس (10
پنس برابر یک پوند است) هزینه دارد .اما محققان
انگلیسی با اســتفاده از نانوذرات ،موفق به ساخت
نانوحســگری شــدند که قیمت آن در حدود 20
پنس بــوده و تا  400بار میتوان از آن اســتفاده
نمود [ .]6تســتهای کلینیکی این نانوحسگر در
بیمارستان آدنبوروک روی  33بیمار دیابتی انجام
شــد .در حال حاضر این نانوحسگر در آفریقا روی
بیماران دیابتی در حال آزمایش است.
محققان هنــدی زمانی که روی رفتــار بنیادی
نانوآمولوســیون روغــن در آب مطالعه میکردند،
بهصــورت تصادفــی دریافتنــد که ایــن ترکیب
میتواند برای شناســایی قند خون مورد استفاده
قــرار گیرد [ .]7این روش جدیــد کام ً
ال بینیاز از
آنزیم یا برچســبزنی بوده و بســیار سریع پاسخ
میدهد به طوری که نتیجه آزمون در کســری از
ثانیه بهدســت میآید .در این روش جدید نیاز به
استفاده از تجهیزات الکترونیکی نیست.
در تمامــی روشهای فــوق ،آزمایش روی نمونه
خون انجام میشــود که باید با یک سوزن ،پوست
سوراخ شود تا قطره خون بیرون آید .بیمار مجبور
است روزی چند مرتبه با این روش دردناک پوست
خود را سوراخ نموده و میزان گلوکز را اندازهگیری
کند .محققان به دنبال روشهایی هستند تا بدون
نیاز به خون بیمار ،مقدار قند خون را اندازهگیری
کنند .یکی از این روشها ،اســتفاده از بازدم بیمار
اســت .بیش از  300ترکیب در بازدم انسان وجود

دارند که برخی از آنها نشــانگرهای شناخته شده
بیماری هستند .تنها راه استفاده از این نشانگرها،
تولید حســگرهای بســیار حســاس برای هر گاز
است .در متابولیســم ناقص چربیها مقدار زیادی
از سه ترکیب استو استیک اسید و بتاهیدروکسی
بوتریک و اســتون در خون و ادرار دیده میشــود
که نشــانه ابتال به دیابت اســت .میانگین غلظت
اســتون در بازدم یک انسان ســالم  0/35 ppmتا
 0/85اســت .این میزان در افراد دیابتی به بیش
از  2 ppmتا  2/5میرســد .اخیرا از نانوکامپوزیت
اکسید فلزی نیمهرسانای دیاکسید قلع ()SnO2
و نانولولههای کربنی برای ســاخت حسگر تنفسی
استفاده شدهاست [ .]8حضور نانولولههای کربنی
در ساختار ماده ،ظرفیت و توانایی جذب سطحی
دیاکسید قلع را برای گاز هدف (استون) افزایش
داده اســت .هنگامی که اســتون روی سطح ماده
حساس نیمهرسانا جذب شــیمیایی شود ،در اثر
واکنش با یونهای اکســیژن ،الکترون بیشتری به
ماده حساس منتقل میشــود .در نتیجه ،غلظت
الکترونها افزایــش یافته و با کاهــش مقاومت،
پاســخ حســگر افزایش مییابد .گروه تحقیقاتی
دیگری از نانوالیاف دیاکســید قلــع که با روش
الکتروریسندگی بهدست آمده برای ساخت حسگر
تشــخیص استون در بازدم اســتفاده کردند [.]9
این حســگر ،اســتون را با دقت حدود 0/1 ppm
(هشــت برابر کمتر از حد دقت مــورد نیاز برای
تشــخیص دیابت) شناســایی میکند .این نتیجه
بهتریــن عملکرد را میان حســگرهای  SnO2که
تاکنون گــزارش شدهاســت ،دارد .حســگرهای
تنفســی دیگری نیز ســاخته شدهاست که دقت
بسیار باالتری نسبت به حسگرهای دیاکسید قلع
دارد .برای مثال ،حسگر تنفسی مبتنی بر نانوذرات
اکسید فلزی با امکان شناسایی استون در محدوده
غلظتهای  ppbساخته شدهاست [ ،]10البته این
حسگر هنوز تا تجاریســازی فاصله زیادی دارد.
تحقیقات اخیر نشــان داده که میتوان از مخلوط
نانوذرات ســرامیکی نیمهرســانا که روی ســطح
الکترود طال پوشــش داده شــده بهعنوان حسگر
تنفسی استفاده نمود [ .]11برای شناسایی استون
در بازدم میتوان از کروماتوگرافی گازی اســتفاده
کرد .محققان کروماتوگرافی گازی ،نانومقیاســی
را برای بیماران دیابتی ســاختهاند که
قادر است مقادیر بســیار کم استون را
در بازدم شناســایی کند [ .]12بهطور
کلی دستگاهها و ابزارهایی که بهمنظور
شناســایی اســتون در بازدم ســاخته
میشــوند تنها برای تشــخیص دیابت
نیســت بلکه میتوان بــا اندکی تغییر
در آنهــا ،از این ابزارها برای شناســایی
بیماریهای دیگر استفاده نمود [.]13
تنهــا بازدم بیمار نیســت که میتواند
برای تعیین قند خون اســتفاده شــود.

ادرار از دیربــاز بهعنوان منبع ترکیبات زیســتی
برای شناســایی بیماری مورد استفاده قرار گرفته
اســت .در بیمــاری دیابــت ،ادرار میتواند برای
شناســایی قند و استون ،مورد استفاده قرار گیرد.
در مواقعی که هیچگونه ترشــح انســولین وجود
ندارد و یا ترشح آن بسیار کم است ،در اثر شکسته
شدن بیش از حد ذخایر چربی ،مقدار اسید چرب
خون (که همان مواد ســازنده چربی خون است)
بهصــورت خطرناکی باال میرود .این اســیدهای
چرب اضافی در کبد به «اجســام کتون» از جمله
«استون» تبدیل میشوند .اجسام کتونی در عین
حال که بهعنوان سوخت مورد استفاده سلولهای
بدن مخصوصاً ســلولهای مغزی قرار میگیرند،
خاصیت اســیدی نیز دارند و تجمع آنها در خون
منجر به وضعیتی میشــود که به «کتواســیدوز
دیابتی» معروف است .در این حالت ،عالوهبر خون
در ادرار نیز اجســام کتونی دیده میشــود [.]14
عالوهبر اســتون ،قند نیز میتواند در ادرار وجود
داشــته باشــد .ادرار بهطور طبیعــی فاقد گلوکز
اســت .در هر لحظه ،کلیهها مــواد داخل خون را
که برای بدن مضر هســتند و یــا به مقدار زیادی
وجود دارند پاکسازی میکنند .زمانی که غلظت
قند خون به مقدار باالیی مثال باالی 180 mg/dl
(مقدار طبیعی باید زیر  100 mg/dlباشد) برسد،
کلیههــا مقدار اضافی گلوکز را از خون جدا نموده
و از طریــق ادرار دفع میکنند .از این رو میتوان
ابزارهایی برای شناســایی قند خون از طریق ادرار
تولیــد کــرد .در حال حاضر کیتهــای مختلفی
برای تشخیص زیســتمولکولهای نشانگر دیابت
در ادرار ساخته شدهاســت .یکی از مشکالت این
کیتها ،حساســیت کم آنها به مقدار اندک گلوکز
در ادرار اســت .برای حل این مشکل ،از نانوذرات
طال و گرافن برای ساخت حسگر تشخیص گلوکز
در ادرار اســتفاده شدهاســت که میتواند مقادیر
بسیار کم گلوکز را شناسایی کند [ .]15یک گروه
تحقیقاتی نیز به جــای طال ،از نانوذرات پالتین و
گرافن برای ســاخت حسگر تشــخیص گلوکز در
ادرار استفاده کرده است [ .]16این حسگر عالوهبر
دیابت در شناسایی بیماریهای دیگر نیز میتواند
مورد استفاده قرار گیرد.
اشک چشم ،گزینه دیگری برای تعیین قند خون
بیماران دیابتی اســت [ .]16گــوگل با همکاری
شــرکت نوارتیس ( )Novartisاقدام به ساخت لنز
هوشــمندی نموده که قادر اســت قند خون را از
روی ترشحات چشم شناسایی کند [ .]17فناوری
این لنز هوشــمند توســط گوگل بهدست آمده و
تجاریســازی آن به عهده شرکت نوارتیس است.
این لنز ،مجهز به آنتنی است که از تار موی انسان
کوچکتر است [.]18
از بــزاق دهــان نیز میتــوان برای شناســایی
دیابت اســتفاده نمود [6و .]16اخیــرا محققان،
زیستتراشــهای ســاختهاند که با قرار دادن بزاق

دهــان روی آن میتوان غلظــت گلوکز را تعیین
کرد .در این روش از تداخلسنجهای پالسمونیکی
استفاده شدهاست [.]19
حسگرهایی که تاکنون معرفی شدهاند ابعادی در
حد یک کیت آزمایشــگاهی دارند .یکی از اهداف
محققان ،کوچکســازی حســگرها است .یکی از
سادهترین نوع این حســگرها ،حسگری است که
روی پوســت بدن میچسبد [ .]20این حسگر که
هماننــد یک خالکوبی روی بــدن میماند ،امکان
رصد گلوکز خون را فراهم میکند .این برچســب
الیه نازک ،هیچ خارشی روی بدن ایجاد نمیکند.
ابعاد حســگرها را میتوان به قدری کوچک نمود
که در حد تراشهای در آید .اخیرا تراشهای حاوی
نانوذرات طــا برای تعیین گلوکز خون ســاخته
شدهاست [.]21
همانطور که پیشاز این اشــاره شد ،فناورینانو
عالوهبر شناســایی ســطح قند خون میتواند در
درمان این بیماری نیز مورد اســتفاده قرار گیرد.
یکی از روشهای درمان دیابت ،تزریق انسولین به
بیمار است .مهمترین مشکالت استفاد ه انسولین از
مسیر خوراکی ،تخریب انسولین توسط آنزیمهای
متعدد سیســتم گوارشی ،عدم نفوذپذیری درشت
مولکول انســولین از دیــواره روده ،موانع زیاد تا
رســیدن انســولین به خون و رهایش ناگهانی در

مکان نامناســب اســت .به همین دلیل ،در حال
حاضر تزریــق ،بهترین روش بــرای وارد نمودن
انسولین به بدن است .اخیرا محققان نانوذر ه نیوزوم
پوشــیده شــده با تری متیل کیتوزان را بهعنوان
محافظ انســولین مورد اســتفاده قــرار دادهاند.
نانوسامانه دارویی ساخته شده ،از تخریب انسولین
توسط تریپســین جلوگیری نموده و نفوذ درشت
مولکول انســولین را از دیواره تک الیه سلولهای
روده بهطــور قابل توجهی بهبــود میدهد .عالوه
براین ،بــا انجام آزمایش در محلول شبیهســازی
شده روده ،مشاهده شــد که این نانوحامل سبب
رهایش تأخیری انســولین میشــود .دستیابی به
این امر ،ســبب کاهش استفاده از انسولین بهطور
متناوب و از میان برداشــتن درد تحمیل شده به
بیماران دیابتی به دلیل تزریق انســولین میشود
[ .]22عالوهبر این نانوذرات زیســتتخریبپذیر،
از نانــوذرات پلیمــری  PLGA-PEGبهعنــوان
نانوحامل انسولین اســتفاده میشود [ .]23نتایج
آزمون روی این نانوذرات پلیمری نشان داده است
که انســولین میتواند پس از چهار ساعت در pH
خنثی و دمای  37درجه ســانتیگراد به آرامی و
با الگویی نســبتاً خطی از درون این نانوحامل آزاد
شود .اما در دو ســاعت اولیه در حدود  20درصد
از دارو در  pHاســیدی آزاد میشود .همچنین در
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 pHاســیدی ،انســولین کمتری از ماتریس پلیمر
خارج میشــود .بدیــن ترتیب نانــوذرات در این
 ،pHپایــدار باقی مانده و انســولین موجود در آن
در محیط اســیدی معده آزاد نشده و میتواند به
روده کوچک و بزرگ برسد .یک گروه تحقیقاتی از
نانوذرات پلیمری حاوی برونیک اسید برای ساخت
نانوحامل انسولین استفاده کردند [ .]24کیتوزان
(پلیمر کربوهیدراتی و طبیعی که از پوســت میگو
تهیه میشود و غیرســمی و سازگار با بدن است)
گزینه دیگری برای ســاخت نانوحامل انســولین
اســت [ .]25همچنین گروه تحقیقاتی دیگری با
ترکیب پلیمر  PLGAبا کیتوزان موفق به ســاخت
نانوحاملــی موثر برای رهایش انســولین در بدن
شــدند [ .]26یکی از مزیتهای این نانوحامل آن
است که زیر پوست تزریق شده و به آرامی انسولین
را رهاســازی میکند .اخیرا محققان با استفاده از
مــواد موثر موجود در عصاره گیــاه انگور محصور
شــده در نانوحاملهای دارویی موفــق به تولید
دارویی برای درمان دیابت شــدند .این نانوحامل
دارویی که از ســیانیدین و دلفینیدین موجود در
انواع انگور تهیه شــده ،در کاهش عوارض ناشــی
از دیابت شــیرین موشهای مبتال به این بیماری
موفق بود و میتوانــد بهعنوان فرآورده ضددیابت
جدیدی در صنایع داروســازی مورد استفاده قرار
گیرد .ســیانیدین و دلفینیدین دو ترکیب عمده
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فنلــی موجود در انــواع انگــور و دارای خاصیت
آنتیاکسیدانی هستند [.]27
یکی از ایدههای جالب در درمان دیابت ،استفاده
از نانوذراتی است که بهعنوان پانکراس (لوزالمعده)
مصنوعــی عمل میکند .با ایــن کار دیگر نیاز به
رصد ســطح قند خون بیماران وجود ندارد و این
نانوذرات میتوانند خود انســولین مورد نیاز بدن
را وارد خون کننــد [ .]28روش دیگری نیز برای
حل مشــکل پانکراس ارائه شدهاست که در آن از
نانوذرات برای رهایش دارو به این غده اســتفاده
میشــود [ .]29این روش بــرای بیمارانی که از
دیابت نوع یک رنج میبرند مناسب است .استفاده
از نانوذراتی کــه میتوانند داروها یا ســلولهای
بنیــادی درمانــی را بــه نقاط مبتال بــه بیماری
برســانند ،یک جایگزین عالی بــرای درمانهای
سیستماتیک محسوب میشود؛ زیرا با استفاده از
داروی کمتر ،پاسخ درمانی بهتری دریافت شده و
اثرات جانبی اســتفاده از دارو نیز کاهش مییابد.
بهطور کلی استفاده از نانوذرات بهعنوان نانوحامل
برای دارورســانی مســتقیم به کبد راهبرد بسیار
مناسبی در درمان دیابت نوع یک است [ .]30در
برخی بیماران دیابتی که ســلولهای پانکراس به
آنها پیوند زده میشــود ،مشخص کردن سرنوشت
سلولهای پیوند زده شــده (این که چه مقدار از
سلولها زندهاند یا مردهاند) امری حیاتی در مسیر

درمان بیماری اســت .نانوحسگرها میتوانند برای
تعیین سرنوشت این ســلولها مورد استفاده قرار
گیرند [.]31
 3نانوساختارها در شناسایی و درمان دیابت
نانوســاختارها اصلیتریــن عناصــر فناورینانو
هســتند .در هر حــوزهای ،دســتهای از نانوذرات
بیشــترین کاربرد را در توســعه فناوری دارند .در
شناسایی و درمان دیابت ،نانوذرات و نانولولههای
کربنی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
نقش اصلی نانوذرات در این حوزه ،استفاده از آنها
بهعنوان نانوحامل دارویی اســت .نانوذرات اکسید
آهــن [ ،]7کیتــوزان [ ،]26 ،25 ،22نانــوذرات
پالتیــن [ ،]16نانــوذرات طــا []32 ،21 ،15
نانوذرات پلیمری [ ]26 ،24 ،23بهعنوان نانوذرات
پرکاربرد در شناســایی و درمان دیابت هســتند.
نانولولهها و نانوالیاف نیز سهم قابل توجهی در این
حوزه دارند .نانوالیاف اکسید قلع [8و ]10بهعنوان
شناساگر در حسگرهای بازدمی مورد استفاده قرار
میگیرد.
نانولولههــای کربنــی به دلیل پتانســیل باالیی
که دارند ،کاربرد وســیعی در حوزه شناســایی و
درمان دیابــت دارنــد .از نانولولههای کربنی تک
جداره میتوان برای ســاخت الکتــرود بهمنظور
اندازهگیری ســریع مقادیر اندک انسولین در بدن

استفاده نمود .این الکترود میتواند انسولین تولید شده
توسط هر سلول را اندازهگیری کند [ .]33پوششدهی
نانولولههای کربنــی میتواند قابلیتهای جدیدی برای
آنها ایجاد کند .پوشاندن ســطح نانولولههای کربنی با
 DNAمنجر به ساخت حسگری دقیق برای اندازهگیری
زیســتمولکولها در بیماران دیابتی میشــود [.]34
ترکیــب آنزیم و نانولوله کربنــی نیز در نهایت میتواند
بهعنوان الکترودی حســاس در شناسایی دیابت به کار
گرفته شود [ .]35ترکیب نانولولهها تنها به مواد زیستی
محدود نمیشــود به طــوری که از ترکیــب نانولوله با
اکسیدهای فلزی نظیر اکسید نیکل [ ]36و اکسید روی
[ ]37میتوان برای ساخت حسگر دیابت استفاده نمود.
نانولولههــا میتوانند نقش نانوحامــل را نیز در درمان
دیابت ایفا کننــد [ .]38یکی از جالبترین کاربردهای
نانولولهها ،تبدیــل آنها به آنتیبادی اســت .برای این
کار ،ســطح نانولولههای کربنی با استفاده از یک پلیمر
پوشانده شده و از آن بهعنوان دام پروتئینی برای به دام
انداختن پروتئین مورد نظر در بیماران دیابتی استفاده
میشود [.]39
 4روند توســعه فناورینانو در حوزه بیماری دیابت
با توجه به پتانســیلهای موجــود در فناورینانو ،این
فناوری تاکنــون در بخش شناســایی و درمان دیابت
تاثیر بهســزایی داشته است .پیشرفتهای چشمگیر در
ساخت حســگرهای ارزان ،دقیق و سریع اولین ارمغان
فناورینانو در بخش دیابت بوده اســت .ارائه روشهای
جایگزین آزمایش خون ،نظیر اســتفاده از بزاق ،اشک و
ادرار برای تعیین ســطح قند خون نیز از دستاوردهای
این فناوری اســت .نانوحاملهای دارویی میتواند تاثیر
شگرفی در درمان دیابت داشته باشد.
اما آنچه کــه تاکنون اتفاق افتــاده ،یافتههای علمی و
آزمایشگاهی بوده اســت .به نظر میرسد در بخشهای
تشخیص و درمان دیابت ،روشها و راهکارهای متعدد و
امیدبخشی ارائه شدهاست که میتواند فرآیند شناسایی
و درمان دیابت را تســهیل کند .با توجه به طوالنی بودن
مسیر ساخت و تجاریســازی دارو و تجهیزات پزشکی،
هنوز فاصله زیادی تا تولید تجاری محصوالت مبتنی بر
فناورینانو ،برای شناسایی و درمان دیابت وجود دارد .این
فناوری تا رسیدن به مرحله بلوغ خود فاصله زیادی دارد.
تحقیقات بسیاری در دانشــگاههای داخل کشور برای
ســاخت ابــزار و دارو بــرای این حوزه در حــال انجام
اســت [ .]5،8،22،23،37،15،27،36مقــاالت علمی
بسیاری توسط پژوهشگران ایرانی در این حوزه منتشر
شدهاســت .اما اخبار اندکی در مــورد ثبت پتنت ،ثبت
شرکت ،معرفی محصول در حوزه بیماری دیابت منتشر
میشود .نیاز اســت محققان این حوزه ،تولیدات علمی
خــود را به فنــاوری تبدیل نموده و حرکت به ســوی
تجاریســازی یافتههای خود را آغــاز کنند .از آنجایی
که این فناوری در کشــورهای دیگر جهان نیز به بلوغ
نرســیده و هنوز رقبــای جدی در بازار وجــود ندارد،
محققان ایرانی میتوانند با تسریع فرآیند تجاریسازی
یافتههای خود ،در این بازار بـِکر پیشرو باشند.
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