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رهنمود

 نخبگان، موتور محركه رسيدن به اين اهداف 
بزرگ هستند و مسئوالن بايد به موضوع نخبگان 
نگاه جدي، عملياتي، دلسوزانه و پيگيرانه داشته 

باشند. 
  رسيدن نظام اسالمي به اهداف بزرگ خود 
نيازمند ايجاد نسلي شجاع، مؤمن، تحصيلكرده، 
مبتكر، پيش��گام، خودب��اور، غيور، پرنش��اط و 
پرانگيزه اس��ت. اين نس��ل كه بر خالف برخي 
فضاس��ازي ها به معناي حقيقي كلمه، نس��لي 
انقالبي است، همه وجود خود را صرف پيشرفت 

ايران خواهد كرد. 
 نقش نخبگان در شكل دهي و انگيزه بخشي 
به اين نسل جوان، بس��يار مهم است. نخبگان 
مي توانند با تالش نشاط آور خود به عنوان يك 
موتور محركه، نس��ل جوان يعني سرمايه هاي 

اصلي كشور را به كار و تالش ترغيب كنند. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان
 مهر ۹۵

نخبگان موتور محركه 
كشور هستند

ساخت دستگاه هوشمند تمام ديجيتال براي كاشت مو 
محققان كشور موفق به طراحي و ساخت دستگاه هوشمند تمام ديجيتال كاشت مو در راستاي بهبود 
شرايط بيمار شدند. سيستم هوشمند كاشت موي تمام ديجيتال يك وسيله كامل جهت استفاده در اتاق 
عمل هاي كاشت مو است كه عالوه بر اينكه به عنوان يك دستيار تمام عيار پزشك در حين كاشت به شمار 
مي آيد يك سيستم مكانيزه براي مديريت كاشت است. اين سيستم امكانات رفاهي آرامش بخشي را نيز 
حين عمل براي بيمار فراهم مي كند. دستگاه هوشمند تمام ديجيتال كاشت مو از دو قسمت »يونيت 
اصلي« و »تخت بيمار« تشكيل شده است. يونيت اصلي شامل پردازنده با هسته ARM و ال سي دي 
هفت اينچ لمسي با قلم قابل استريل براي در اختيار گذاشتن منو هاي مختلف جهت كنترل و تنظيمات 
مورد نظر تمامي قسمت هاي يونيت و تخت تايمر هاي مختلف، حافظه براي ذخيره اطالعات كل دوره 
عمل و... را نيز در اختيار پزشك قرار مي دهد. سيس��تم نگهدارنده گرافت هاي برداشته شده)قابليت 
نگهداري مدت زمان طوالني با همان طراوت و تازگي اوليه(، راه انداز هندپيس هاي برداشت گرافت قابل 
استريل، پرينتر براي گزارش گيري و ثبت در پرونده بيمار، اشعه يو وي )UV( براي استريل كردن سطح 

كار و آماده كردن براي عمل بعد از اجزاي اين سيستم هوشمند محسوب مي شوند. 

 دستاورد

  مترجم: سيد مصطفي موسوي فر
محققان كلمبيايي سيس�تمي را طراحي 
كرده ان�د ك�ه از نوع�ي باكت�ري ب�راي 
تبديل آب غير ش�رب به آب نوش�يدني 
اس�تفاده مي كند. اين آزمايش در غرب 
ونك�وور م�ورد آزماي�ش ق�رار گرف�ت. 
اين سيس��تم از مخزن هايي با غشا و جداره 
فيبري تشكيل ش��ده كه مواد آالينده مانند 
خاك، ذرات آل��ي، باكت��ري و ويروس ها را 
مي گيرد و در خود نگه مي دارد و درعين حال 
اجازه مي دهد تا آب از ميان آن عبور كرده و 
تصفيه شود. مجموعه اي از باكتري هاي مفيد 
يا بيوفيلم ها به عنوان خط دوم دفاعي براي از 

بين بردن مواد آالينده وارد عمل مي شود. 
بروب مدي��ر پروژه اين ط��رح مي گويد: اين 
شيوه تصفيه از طريق غش��ا و جداره بيش از 
99/99 درصد از مواد آالينده را از آب جدا و آن 
را تبديل به يك آب شرب ايده آل مي كند. اين 
شيوه تصفيه آب از طريق غشا و جداره كار تازه 
و جديدي نيست اما بروب مي گويد »اصالح و 

تعديلي كه توسط گروه او طراحي شده است 
و اخيراً در تحقيقات مربوط به آب آمده است 
راه هاي مؤثرتري را در تصفيه آب ارائه داده 
است. سيس��تم ما اولين سيستمي است كه 
از جاذبه براي جداس��ازي و پاكسازي مواد 
آالينده اي كه در غشا انباشته شده يا منافذ 

آن را مسدود كرده اس��ت استفاده مي كند. 
همچني��ن حفاظت و نگه��داري كم هزينه 
و روش هاي متداول و مفي��دي كه نيازمند 
سيس��تم هاي مكانيكي پيچيده اي هستند 
براي تميز نگه داشتن غش��ا به كار مي رود. 
همچنين بيوفيلم به ص��ورت ذاتي با از بين 

بردن تدريجي مواد آالينده جذب ش��ده به 
انجام اين كار كمك مي كند. ش��ما تنها هر 
24 ساعت چند شير را باز و بسته مي كنيد تا 
آب باال بيايد و به جاذبه و زيست شناسي اجازه 
مي دهيد تا كار خ��ود را انجام دهند. اين كار 
به معناي صرفه جويي قابل توجه در هزينه و 
زمان در طول عمر اين سيستم است.  قسمت 
غربي ونكوور به دليل نزديكي و مجاورت آن 
به عنوان نمونه آزمايشي انتخاب شده است؛ 
اما هدف نهايي نصب سيستم هاي مشابه در 
مكان هايي اس��ت كه دسترسي به آب تميز 
مشكل است.  محققان مي گويند: دسترسي 
به آب تميز و قابل ش��رب چالش هميشگي 
ميليون ها نف��ر در اطراف دنيا اس��ت. هدف 
ما ارائ��ه الگو و مدل مفي��د و كم هزينه براي 
تصفيه آب در جوامع است و همچنين كمك 
به دولت هاي محلي است تا به خودشان در 
س��اخت، راه اندازي و گسترش نيروگاه هاي 

تصفيه آب كمك كنند. 
  منبع: ساينس ديلي

استفاده از باكتري براي تصفيه و پاكسازي آب

 مترجم: علي طالبي
محققان به تازگي يك تغيي�ر مولكولي 
شناس�ايي كردند كه سلول هاي پوستي 
را تبدي�ل ب�ه س�لول هايي ك�ه ع�روق 
خوني را مي س�ازند تبدي�ل مي كرد كه 
مي ت�وان از اين س�لول ها ب�راي ترميم 
عروق آس�يب ديده در بيم�اران قلبي يا 
بازس�ازي عروق در آزمايشگاه استفاده 
كرد. فن�اوري اي كه س�طوح آنزيمي كه 
س�لول را جوان نگ�ه م�ي دارد افزايش 
داده و همچني�ن ممكن اس�ت افزايش 
س�ن معمول س�لول ها را كه طي فرايند 
كش�ت متحمل مي ش�وند درب�ر بگيرد. 
دانشمندان روش هاي بسياري براي تبديل 
يك نوع سلول به س��لول ديگر دارند. يكي 
از آنها ش��امل تبديل يك سلول بالغ به يك 
س��لول بنيادي پرتوان اس��ت، س��لولي كه 
بتواند به هر نوع سلول ديگري تبديل شود؛ 
سپس با استفاده از تركيبي از مواد شيميايي 
آن را وادار به بالغ ش��دن كرده و به س��لول 
موردنظ��ر تبديل مي كن��د. متدهاي ديگر 
سلول را دوباره پردازش مي كنند و از اين رو 
سلول هويت جديدي مي گيرد و مستقيماً 
جايگاه س��لول بنيادي را مي گيرد.  در چند 
سال اخير دانشمندان شروع به كشف شيوه 
جديدي كرده اند؛ يك راه مياني كه مي تواند 
زمان سنج را روي سلول هاي پوستي به عقب 
برگرداند. بنابراين برخي از سلول هاي بالغ 
آنها هويتشان را از دست مي دهند و بيشتر 

شبيه به سلول هاي بنيادي مي شوند. 
دكتر جيليس رحمان دانشيار داروسازي و 
داروشناسي دانش��گاه ايلينوي شيكاگو كه 
سرپرس��تي گروه محققان را بر عهده دارد 
مي گويد: »اين سلول ها براي تبديل شدن به 
سلول بنيادي پرتوان به عقب برنمي گردند اما 
در عوض تبديل به سلول نياياخته يا پروژنيتور 
مياني مي شوند.« س��لول هاي نياياخته يا 
پروژنيتور مي توانند در وسعت زيادي رشد 
كنند و ب��راي درمان ه��اي احياكننده و باز 
زايشي كافي هس��تند. برخالف سلول هاي 
پرتوان، س��لول هاي نياياخته يا پروژنيتور 
تنها مي توانند به چند نوع س��لول مختلف 
تبديل شوند. دكتر رحمان اين شيوه جديد 
در توليد سلول هاي جديد را ناهمسان سازي 
جزئي ناميده اس��ت.  گروه هاي ديگر از اين 
فناوري براي توليد س��لول هاي نياياخته يا 
پروژنيتور كه تبديل به س��لول هاي عروق 
مي شوند اس��تفاده كرده اند. رحمان گفت: 

اما تاكنون محققان كام��اًل درنيافته اند كه 
اين متد چگونه عمل مي كند. بدون فهميدن 
فرايند مولكولي، براي ما مشكل است تا براي 
ساخت مؤثر سلول هاي جديد عروق خوني 

اين فرايند را كنترل كنيم و بهبود دهيم. 
گروه او كشف كردند كه سلول هاي نياياخته 
ي��ا پروژنيت��ور مي توانن��د به س��لول هاي 
عروق خوني ي��ا به س��لول هاي قرمز خون 
تبدي��ل ش��وند كه اين مس��ئله به س��طح 
فاكتور رونويس��ي ژن كه SOX17 ناميده 
مي شود بستگي دارد. محققان تعداد سطح 
ژن هايي كه براي ش��كل دهي عروق خوني 
مفيد هس��تند را اندازه گيري مي كنند. آنها 
مش��اهده كردند همچنان كه س��لول هاي 
نياياخته يا پروژنيتور تبديل به سلول هاي 
عروق خون مي ش��وند ميزان سطح فاكتور 
رونويس��ي ژن SOX17 افزايش مي يابد.  
هنگامي ك��ه آنه��ا س��طح SOX17 را 
افزايش دادند، حتي بيش��تر در سلول هاي 
نياياخته يا پروژنيتور، مش��اهده كردند كه 
ناهمسان س��ازي و جدايش در سلول هاي 
خوني حدود پنج برابر افزايش يافته اس��ت. 
وقتي مي��زان SOX17 را كاه��ش دادند 
سلول هاي نياياخته يا پروژنيتور سلول هاي 
درون پوشه اي يا انمدوتليال كمتري را توليد 
كردند و به جاي آن سلول هاي قرمز خون را 
توليد كردند.   در ادامه رحمان گفت: »بسيار 

معني دار است كه SOX17 هم شامل اين 
مسئله مي شود، زيرا وقتي رگ هاي خوني 
در حال شكل گيري هس��تند ميزان آن در 
جنين در حال رشد فراوان است« هنگامي كه 
محققان سلول هاي نياياخته يا پروژنيتور را 
در ژلي تعبيه كردند و سپس آن ژل را در بدن 
موش كاشتند اين س��لول ها سازمان دهي 
ش��دند تا عملكردي همچون عروق خوني 
انسان داشته باشند. سلول هاي پوستي كه 
تحت واگرداني و تبدي��ل قرار نگرفته بودند 
هنگامي كه به همان صورت كاش��ت شدند 
عروق خوني را ش��كل ندادن��د. هنگامي كه 
محققان سلول هاي نياياخته يا پروژنيتور را 
در بدن موشي كه در اثر حمله قلبي آسيبي 
به قلبش واردشده بود كاشتند اين سلول ها 
عملكردي همچون عروق خوني انس��ان در 
قلب موش داش��تند و حتي به عروق خوني 
موجود در قلب موش متصل شده و عملكرد 

قلب را بهبود بخشيدند. 
سلول هاي پوست انسان بزرگسال كه توسط 
گروه رحمان استفاده مي ش��د به راحتي با 

نمونه برداري از پوست به دست مي آيد. 
رحمان گفت اين بدين معناست كه يك فرد 
مي تواند عروق خوني يا سلول هاي قرمز خاص 
را براي هر فردي توليد كند. او گفت با استفاده 
از چنين سلول هاي شخصي سازي شده خطر 
عدم پذيرش و پس زني آن كاهش مي يابد به 

اين دليل كه عروق خوني كاشته شده از لحاظ 
ژنتيكي ساختار يكساني با فرد دريافت كننده 
دارن��د.  رحمان و همكاران��ش متوجه چيز 
جديد ديگري در مورد سلول هاي نياياخته 
شدند. آنها سطح تلومراز را باال بردند، آنزيمي 
كه ضد افزايش س��ن و پيري اس��ت و يك 
كاله يا تلوم��ر به انتهاي كروم��وزوم اضافه 
مي كند. همچنان كه اين كاله هر بار مقداري 
كنار مي رود س��لول تقسيم مي ش��ود، آنها 
معتقدند كه اين كار چه در بدن و چه در زمان 
رش��د آن هنگامي كه در آزمايشگاه كشت 
مي شود موجب افزايش سن و پيري سلول 
مي گردد.  محققان معتقدند افزايش��ي كه 
در تلومراز سلول هاي نياياخته يا پروژنيتور 
مي بينيم مي تواند اثربخشي بيشتري را به 
فناوري ناهمسان سازي و جدايش براي توليد 
عروق خوني جديد براي بيم��اران مبتالبه 
بيماري هاي قلبي خصوصاً ب��راي بيماران 
مسن تر داشته باشد. ممكن است با افزايش 
سن ميزان تلومراز س��لول هاي آنها كاهش 
يابد. ممكن اس��ت فرايند تبديل و افزايش 
اين سلول ها در آزمايشگاه سن اين سلول ها 
را باالتر برده و به عملكرد طوالني مدت آنها 
آسيب برساند، اما اگر ميزان تلومراز سلول 
باال برود، خطر كمتري افزايش سن زودرس 

سلول ها را تهديد مي كند.
 منبع: ساينس ديلي
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محققان دانشگاه صنعتي اميركبير با استفاده از 
مواد كامپوزيتي قطعات زيستي براي پيوند بافت 
اس��تخواني توليد كردند. مهران صولتي مجري 
طرح با اش��اره به اج��راي تحقيقات��ي در زمينه 
توليد قطعات زيستي گفت: با قطعات توليد شده 
مي توان به طور اختصاصي بافت قطعات آسيب 
ديده را براي بيماران طراحي و توليد كرد. در اين 
روش با اس��تفاده از تصاوير» سي تي اسكن« و» 
ام آر آي« از بافت آسيب ديده يا شكسته بيماران 
تصويربرداري و سپس با كمك چاپگر سه بعدي 
قطعات مورد نياز توليد مي ش��ود. در اين روش 
براي پزشكان و بيماران امكاني فراهم مي شود كه 
قطعات مورد نياز بيماران براي ترميم بافت هاي 
آسيب ديده يا شكسته با اندازه هاي دقيق طراحي 
و ساخته شود. مواد مورد استفاده در قطعات بايد 
از نوع زيست سازگار باش��د ضمن آنكه اين مواد 
داراي استحكام و تخلخل كافي هستند تا بتوانند 
با سلول هاي طبيعي بدن سازگار شوند. استفاده 
از اين مواد موجب مي شود بدن بافت پيوندي را 

پس نزند. 

امكان ساخت بافت استخواني آسيب ديده در دانشگاه اميركبير

با هدف جوان نگه داشتن و ترميم عروق آسيب ديده انجام شد

تبديل سلول هاي پوستي به سلول هاي عروق خوني

آي تي

خنك سازي رايانه با آب
رايانه ها و تلفن هاي همراه آينده هيجان انگيزتر از تصورات 
مي شوند. دانشمندان آنها را طوري طراحي مي كنند كه با 
قطرات آب خنك شوند. اينكه بتوان سيستم يك رايانه يا 
تلفن همراهي را با استفاده از قطرات آب خنك نگه داشت 
تحولي ش��اخص در يكي از كاربردي ترين مظاهر فناوري 
محسوب مي شود. آنچه دانش��مندان دانشگاه دوك انجام 
داده اند ابداع سيس��تم قطره اي جديدي است كه با اس��تفاده از آن مي توان تمامي سيستم هاي 
الكترونيك��ي را خنك كرده و آنها را براي كار در س��رعت هاي باال آماده نگه داش��ت. يك ويژگي 
شاخص اين نوآوري در آن است كه به طرزي هوشمندانه، نواحي داغ را شناسايي كرده و آنها را به 
طرز مؤثري خنك مي كند. دانشمندان در اين مسير از طبيعت الهام گرفته اند. بال هاي كوچك اما 
قدرتمند حشراتي نظير ملخ و جيرجيرك قابليت انتشار ريزقطرات آب را با سرعتي ماوراي تصور 
دارد. حاال از همين سيستم طبيعي الهام گرفته ش��ده تا بتوان انواع مدارات الكترونيكي را كه در 

انبوهي از سيستم هاي رايانه اي به كار گرفته مي شوند خنك نگه داشت. 

روبات

ساخت اولين روبات حفاري بستر دريا
محققان براي اولين بار از روبات هوشمند حفاري و برداشت 
مواد معدني از بس��تر دري��ا رونمايي كردند. اي��ن روبات 
غول پيكر با شباهتي كه به دايناس��ورها دارد قادر است با 
استفاده از تيغ هاي محكم موجود در مته اصلي، سنگ هاي 
حاوي عناصر با ارزش را از بستر دريا بتراشد، آسياب و آماده 
خروج كند. رونمايي از اولين روبات برداشت منابع معدني 
از بس��تر دريا با انتقادهاي فراواني از جانب طرفداران محيط زيست همراه شده است. بسياري از 
محققان نيز معتقدند كه مطالعات الزم براي شناخت تأثير منفي برداشت منابع معدني از بستر 
دريا روي محيط زيست و مهم تر از آن تأثير آن بر زنجيره غذايي كه در رأس آنها انسان ها هستند 
انجام نشده است. با توجه به ارزش اقتصادي برداشت منابع از بستر دريا احتماالً در آينده نزديك 

طرفداران محيط زيست با پروژه هايي از اين دست به مبارزه خواهند پرداخت. 
----------------------------------------------------------------------

محققان با روبات ها واليبال بازي كردند
براي اولين ب��ار اعضاي تيم ملي واليب��ال ژاپن براي انجام 
تمرين ضربات اسپك از چند روبات كمك گرفتند، امري 
كه نش��انگر پيش��رفت علم روباتيك در اين كش��ور است. 
روبات هاي ياد ش��ده در قالب تيم رقي��ب در برابر تور قرار 
گرفتند و به دفاع در برابر اسپك هاي اعضاي تيم ملي ژاپن 
پرداختند. در جريان انجام حمالت تيم ملي ژاپن سه روبات 
طراحي شده به اين منظور با هوشمندي و جاگيري مناسب به دفاع روي تور پرداخته و دست هاي 
خود را به سبك بازيكنان واقعي واليبال در مس��ير توپ قرار مي دادند تا جلوي اصابت توپ را به 
زمين بگيرند. روبات هاي يادشده از سرعت جابه جايي بااليي برخوردار بوده و قدشان نيز براي انجام 
دفاع مناسب به سرعت افزايش مي يابد. سرعت جابه جايي اين روبات ها كه به ماشين سياه شهرت 

يافته اند 3/7 متر در ثانيه است و از قابليت خودآموزي و هوش مصنوعي بااليي برخوردارند.  
----------------------------------------------------------------------

تارزان، روباتي براي كشاورزي
يك تيم تحقيقاتي روبات��ي به نام روبات تارزان س��اخته اند 
كه حركات��ش كمي عجي��ب و غير منتظره اس��ت. حركات 
اين روبات بسيار سريع تر اس��ت و آنها به نظر ساده مي آيند. 
يك دست روباتيك كه به كابلي آويزان اس��ت، رها شده و با 
مومنتوم به وجود آمده، دست ديگر به كابل آويزان مي شود و 
روبات تارزان را جابه جا مي كند. استفاده از اين نوع مكانيسم 
جابه جايي، بخشي از يك جريان جديد در دنياي روباتيك است. عده اي از محققان حوزه روباتيك، به 
تازگي در حال كار روي استفاده از خواص كشساني و مومنتوم هاي حاصل از سقوط، در افزايش كارايي 
روبات ها هستند. اما كاربردي كه محققان جرجيا تك براي روبات تارزان در نظر گرفته اند آنقدرها هم 
هيجان انگيز نيست؛ اين محققان روبات تارزان را براي استفاده هاي كشاورزي و نظارت بر محصوالت 
و زمين هاي زراعي طراحي كرده اند. البته هدف اصلي مورد نظر اين طراحان افزايش ميزان توليد مواد 
غذايي در سطح جهان و برطرف كردن گرسنگي جهاني است كه به نوبه خود، هدفي ارزشمند بوده و 
جزئي از اقدامات حوزه فناوري براي كمك به بشريت است، اما تصور تاب خوردن يكي از اين روبات ها 

روي زمين هاي كشاورزي و كاربردي بودن چنين روباتي در نظارت بر محصوالت، كمي دشوار است.

خودرو

۹۷ كيلومتر بر ساعت فقط در ۲ثانيه
متخصصان اتومبيلي ارائه كردند كه مي تواند طي 2/3 ثانيه 
س��رعت خود را از صفر به 97 كيلومتر در س��اعت برساند. 
 Challenger SRT «اين خودروي قدرتمن��د به ن��ام
Demon « جزئي��ات خ��ارق الع��اده اي دارد. موتور اين 
خودرو HEMI توربو شارژ ۸ سيلندر با قدرت ۸4۰ اسب 
بخار است. اين خودرو طي 2/3 ثانيه سرعت خود را از صفر 
به 97 كيلومتر در ساعت مي رساند. داخل آن نيز يك صفحه نمايش لمسي قرار دارد تا راننده بتواند 
عملكرد بخش هاي مختلف خودرو را رصد كند. همچنين چند دكمه خارق العاده روي داشبورد 

براي تغيير دنده و ترمز قرار دارد. 

فناوري

پودر مخصوص 
تبديل هوا به آب

محققان پودري ساخته اند كه به وسيله آن مي توان 
با ش��يوه اي ارزان هوا را به آب تبدي��ل كرد. اين 
نخستين فناوري نيس��ت كه بخار آب موجود در 
جو را به آب قابل آش��اميدن تبدي��ل مي كند اما 
محققان معتقدند روش آنها ب��راي تبديل هوا به 
آب انرژي كمتري مصرف مي كند و در محيط هاي 
خشك نيز كاربرد دارد. در روش جديد از ماده اي 
به نام MOF )ساختاري از فلز طبيعي( استفاده 
مي شود كه از مخلوط كردن فلزات با تركيب هاي 
 »MOF «طبيعي ساخته مي شود. پودرهايي كه از
تشكيل مي شوند بسيار متخلخل هستند تا بتوانند 
دي اكس��يد كربن را جذب كنند. به همين دليل 
از آن براي دس��تيابي به آب اس��تفاده مي شود.   
پودرهاي »MOF « نه تنها آب مايع، بلكه بخار 
آب را نيز جذب مي كنند. محققان نمونه كوچك 
يك دستگاه جمع آوري كننده آب ساخته اند كه 
حاوي اليه نازكي از پودر مذكور اس��ت. اين پودر 
بخار آب را جذب مي كند. اين روند ادامه مي يابد 
تا زماني كه پودر اشباع شود. سپس سيستم گرما 
داده مي شود تا آب به حالت مايع از آن خارج شود. 
به گفته محققان هرچند دستگاه هاي توليد آب 
بس��يار گرانبها و پرمصرف هستند، اما استفاده از 
پودر» MOF « سبب مي شود هزينه هاي توليد 

آب از هوا به شدت كاسته شود. 

پزشكي

خودكشي اجباري سلول هاي
سرطاني با روش جديد محققان

محققان مكانيس��م جديدي اب��داع كرده اند كه 
سلول هاي سرطاني را وادار به خودكشي مي كند. 
محققاني ك��ه اين نوآوري را به جامعه پزش��كي 
جه��ان معرفي كرده ان��د اميدوارن��د از آن براي 
مقابله با فرم هاي تهاجمي سرطان نظير سرطان 
لوزالمعده استفاده كنند. اين فرآيند با استفاده از 
پروتئين هاي ويژه اصالح ش��ده اي فعال مي شود 
كه به درون بافت سرطاني نفوذ مي كند. در نتيجه 
عملكرد اين پروتئين ها، روند تقسيم سلول هاي 
س��رطاني دچار اختالل و توقف شده كه نتيجه 
نهايي آن مرگ بافت سرطاني به جاي گسترش 
آن در سراسر بدن بيمار اس��ت. ويژگي مهم اين 
نگرش جديد در آن است كه برخالف روش هاي 
درماني فعلي، خطري را متوجه سلول هاي سالم 
بدن بيمار نمي كند. ويژگي مهم ديگر اين نوآوري، 
تمركز روي پروتئين هايي است كه فرآيند ساخت 
و پايدارسازي بخش مهمي از سلول سرطاني را 
زير نظر دارد. اين بخش مس��ئول س��ازماندهي 
مواد ژنتيكي در مرحله تقس��يم سلولي موسوم 
به »متوسيس« است. برآوردهاي محققان نشان 
مي دهد هرچه روند تكثير س��لول هاي سرطاني 
سريع تر باشد، سريع تر و مؤثرتر نيز مي توان آنها را 

با استفاده از اين روش وادار به خودكشي كرد. 


