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رهنمود

 تولید علم یا تولید مقاله؟ 
توليد علم را كه ما عرض كرديم، با توليد مقاله 
نبايد اش��تباه ك��رد. آمارهايى ك��ه مي دهند، 
مقاله هايى كه منتشر شده، مقاله هاى علمى و 
بعضاً باارزش و مرجع كه در دنيا جنبه  مرجع پيدا 
كرده، اين چيز خوبى است، چيز باارزشى است 
اّما اين همه  قضيه نيس��ت؛ اّوالً بايستى مقاله ها 
به ثبت ابداع بينجامد، ثاني��اً بايد مقاله ها ناظر 
به نيازهاى درونى كشور باش��د؛ اين را بايد هم  
دانشگاه ها، هم دستگاه هاى مراكز تحقيقاتى و 

علمى دنبال بكنند؛ روى اين بايد تكيه كرد.
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان-مهر ۹۳

روز
ير 

صو
ت

پژوهشگران دانشگاه  صنعتي اميركبير با همكاري محققان 
دو دانشگاه ديگر سنسورهايي را براي تخمين نيروي مچ 
دست به منظور ساخت دست مصنوعي طراحى و عرضه 
كردند. سيس��تم عصبي عضالني نقش پررنگي در انجام 
دادن كارهاي روزم��ره دارد. يك��ي از مهم ترين وظايف 
اين سيستم، توليد نيرو اس��ت. در فرآيند توليد نيرو به 
دنب��ال تحريك دريافتي از سيس��تم عصب��ي، عضالت 
مرتبط منقبض شده و متعاقباً نيرو توليد مي شود. دامنه 
و زمان فعال ش��دن عضالت در پي تحريك وارد شده به 

ما اين ام��كان را مي دهد تا با اجس��ام مختلف به صورت 
هوشمندانه اي ارتباط برقرار كنيم. با به دست آوردن مدلي 
از انقباض عضالت قادر به تحليل نحوه عملكرد عضالت 
و فرآيند توليد نيرو خواهيم ب��ود. در اين روش نيازي به 
دانستن مشخصات فيزيكي عضالت نيست و با استفاده از 
شبكه هاي عصبي قادر به تخمين نيروي توليد شده توسط 
عضالت خواهيم بود. براي به دست آوردن مدل غيرپارامتر 
يكدس��ت، ثبت همزمان داده ني��رو و فعاليت الكتريكي 
عضالت ضروري اس��ت. به منظور بهينه س��ازي فرآيند 

ثبت نيرو از سنسور 3 درجه آزادي ساخته شده استفاده 
شد. اين سنسور داراي ساختار متقارن و يكپارچه بوده و 
مي تواند نيروي عضالت را به صورت حقيقي ثبت كند و 
نمايش دهد. هدف اين محققان از س��اخت اين سنسور 
مدلسازي الگوي فعاليت عضالت دست با دقت مناسب 
بوده است. داده هاي به دست آمده از شبكه عصبي پيش 
رونده و نتايج شبيه س��ازي بيانگر اين حقيقت است كه 
مدل ايجاد شده قادر به تخمين نيروي توليدشده توسط 

عضالت با حداكثر خطاي 2/5 درصد است. 

گام پژوهشگران ایرانی برای ساخت دست مصنوعي

فناوري

اندازه گیري ضربان قلب با دوربین فیلمبرداري
محقق��ان ب��ا كم��ك ي��ك دوربي��ن 
فيلمبرداري ساده و نرم افزاري مخصوص 
مي توانند ضربان قل��ب را اندازه بگيرند. 
اين سيس��تم با توجه به اي��ن واقعيت 
ساخته ش��ده كه پوس��ت بدن همراه با 
ضربان قلب تغيير رن��گ مي دهد. البته 
اين تغيير با چشم انسان قابل مشاهده 
نيست اما دوربين مي تواند آن را رديابي 
كند. جيك گونتر يكي از محققان مبدع 
اين سيستم مي گويد: هموگلوبين خون به شدت نور سبزرنگ را جذب مي كند، بنابراين هنگامي 
كه قلب خون را به رگ هاي نزديك پوست پمپاژ مي كند، نور سبز بيشتري جذب و مقدار اندكي 
منعكس مي ش��ود. اين بدان معناس��ت كه در تصاوير دوربيني اين رنگ كمتر مشاهده مي شود. 
نرم افزار اين سيس��تم نه تنها اطالعات رنگ را پردازش مي كند بلكه ميزان آن در بخش هايى از 

پوست مانند صورت، گردن يا بازوها را نيز محاسبه مي كند. 
-----------------------------------------------------------------------

ساخت عینك هایي براي برطرف كردن دیابت!
ً عينك هاي��ي را  دانش��مندان اخي��را
تولي��د كرده اند كه به درم��ان معضالت 
و بيماري هاي مختل��ف از قبيل ديابت، 
سرگيجه، اضافه وزن و پاركينسون كمك 
مي كند. امروزه استفاده ازعينك ها تنها به 
»بينايي بهتر« محدود نمي شود. در حال 
حاضر طيف وسيعي از »عينك هاي ايمني 
هوشمند« با تكنولوژي هاي پيشرفته و با 
هدف درمان بيماري هاي مختلف از قبيل 
»ديابت« و»س��رگيجه« وجود دارند. اين عينك ها روي بيماران ديابتي در حال آزمايش است. اين 
بيماران هر روز صبح به مدت يك س��اعت و تا 4 هفته از اين عينك ها استفاده خواهند كرد تا سطح 
قندخون آنها اندازه گيري شود. اين عينك ها در ابتدا با هدف درمان »بي خوابي« و »پَروازَزِدگي« توليد 
شده بودند كه براي درمان مش��كالت مرتبط با خواب نيز استفاده مي شوند و از نور سبز رنگ در اين 

عينك استفاده مي شود تا بخشي از مغز كه مسئول تنظيم »خواب شبانه« است، تحريك شود. 
-----------------------------------------------------------------------
تولید حسگر قابل چسباندن به پوست دست براي مدت طوالني

محققان توكيو براي اولي��ن بار موفق به 
توليد نوعي حس��گر الكترونيك شده اند 
كه بدون ايجاد مشكل براي پوست براي 
هفته ه��اي متمادي قابل چس��باندن به 
ب��دن اس��ت. اي��ن حس��گر الكترونيك 
ضدحساس��يت از الكترودهاي منعطف 
و ش��بكه اي از مواد مختل��ف در مقياس 
نانو توليد شده است. پژوهشگران ژاپني 
مي گويند توليد چنين حس��گري توليد 
محصوالت برقي قابل چسباندن به پوست بدن انس��ان را ممكن خواهد كرد. از اين نوع محصوالت 
مي توان براي كنترل و بررسي وضعيت سالمت انس��ان براي يك دوره طوالني مدت استفاده كرد. 
حسگر جديد جلوي تعريق پوست را نمي گيرد و خارش نيز ايجاد نمي كند، بنابراين به سالمت انسان 
آسيب نمي زند. براي چسباندن حسگرهاي يادشده به پوست تنها كافيست مقداري آب به آنها اضافه 
شود تا چسبندگي الزم براي اتصالشان به بدن ايجاد گردد. با اين كار فيبرهاي نانوي الكل پلي وينيل 
كه در توليد حسگرهاي يادشده به كار رفته آب مي شوند و حسگر چسبندگي الزم براي اتصال طوالني 
مدت به پوست را پيدا مي كند. آزمايش هاي انجام شده با استفاده از اين حسگر روي پوست 2۰ نفر 
تا به حال مشكلي به وجود نياورده است و اميد مي رود با آزمايش هاي بيشتر زمينه استفاده عملي از 

حسگرهاي يادشده به وجود آيد.

دانستنی

تولید آنتي بیوتیك هاي مؤثر با الهام از مورچه ها
محقق��ان نوعي آنتي ميك��روب در بدن 
گون��ه اي از مورچه ه��ا كش��ف كرده اند 
و اميدوارن��د بتوانند از آن ب��راي توليد 
انس��اني  مؤث��ر  آنتي بيوتيك ه��اي 
اس��تفاده كنن��د. دانش��مندان گونه اي 
از مورچه ه��ا را شناس��ايي كرده اند كه 
بدنشان آنتي ميكروب هاي قدرتمندي 
براي محافظت از خود استفاده مي كند. 
كارشناس��ان اميدوارند در آينده از اين 
ماده آنتي ميكروبي براي توليد آنتي بيوتيك هايي مؤثر براي انسان استفاده شود. به هر حال محققان 
در يك پژوهش 2۰ گونه مورچه را بررسي كردند كه از اين تعداد حدود ۱2 مورد آنتي ميكروبي 
قدرتمند در بدن خود داش��تند. اما هش��ت گونه ديگر اصاًل از آنتي ميكروب استفاده نمي كردند. 
آنتي ميكروب تولي��دي اين مورچه ها بيش��ترين مي��زان تأثيرگ��ذاري روي گونه هاي مختلف 
آزمايشگاهي را داشت. يافتن گونه هايي كه عامل هاي آنتي ميكروبي قدرتمند توليد مي كنند براي 
توليد عامل هاي آنتي بيوتيك هاي مورد مصرف انسان ها بسيار كارآمد است. اين مورچه ها نوعي 

آنتي بيوتيك طبيعي در سطح بدنشان حمل مي كنند. 

سالمت

باكتري »نوكاردیا«  در كمین 
بیماران دچار نقص ایمني

نتايج بررسي هايي كه توس��ط محققان كشورمان 
انجام شده، لزوم توجه به نوعي باكتري خطرناك و 
هوازي را كه مي تواند موجب بروز مشكل در بيماران 
داراي نقص ايمن��ي نظير مبتاليان به آبس��ه هاي 
پستان شود، نشان مي دهد. نوكارديا، باكتري هوازي، 
رشته اي، گرم مثبت و كند رشدي است كه به طور 
گسترده در منابع محيطي از قبيل آب، خاك، ذرات 
گردوغبار و گياهان در حال فس��اد زندگي مي كند. 
اين گ��روه از باكتري  ها قادرند از طريق استنش��اق 
ذرات گردوغبار يا  تلقيح تروماتيك، به بدن انسان راه 
يابند و عفونت ريوي موسوم به »نوكارديوزيس« را در 
بيماران نقص سيستم ايمني و حتي افراد سالم پديد 
آورند. بيماران نقص سيستم ايمني همچون بيماران 
سرطاني، ديابت و دريافت كنندگان پيوند به دليل 
مصرف داروهاي س��ركوب كننده سيستم ايمني، 
مس��تعد ابتال به عفونت نوكارديا به صورت بيماري 
حاد يا مزمن چركي هستند. نتايج تحقيق محققان 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نشان مي دهد با توجه 
به اينكه عفونت  هاي نوكارديايي را نمي توان بر اساس 
تظاهرات باليني يافته هاي راديولوژيك تشخيص 
داد، بنابراين تكنيك هاي آزمايش��گاهي همچون 
كش��ت و رنگ آميزي گرم به عن��وان كليدي ترين 
تس��ت هاي شناس��ايي جنس نوكارديا به حساب 
مي آيند. همچنين عفونت هاي نوكارديايي را مي توان 
از چرك، ترش��حات برونش، نمونه هاي بافتي و به 
ميزان كمتر از نمونه هاي خون و ادرار جداس��ازي 
كرد. مطالعات نشان داده اند كه گونه هاي نوكارديا، 
الگوي حساس��يت دارويي متف��اوت و مختص به 
خ��ود را دارند. عالوه ب��ر اين، تجوي��ز بيش ازحد و 
نامناسب آنتي بيوتيك ها موجب شده است كه برخي 

گونه هاي نوكارديا نسبت به اين دارو مقاوم شوند. 
-----------------------------------

روشي نوین در درمان دیابت نوع 
یك به كمك كپسول هاي نانویي

محققان توانستند با كپس��وله كردن بيلي روبين 
در اندازه نان��و ذرات مدت زمان بقاي س��لول هاي 
جزاير پانكراسي مؤثر در بيماري ديابت نوع يك را 
در مدل هاي آزمايشگاهي افزايش دهند. بيماران 
مبتال به ديابت نوع يك نمي توانند به صورت طبيعي 
انس��ولين مورد نياز خ��ود را توليد كنن��د. يكي از 
درمان هايي كه براي ديابت نوع يك استفاده مي شود 
پيوند جزاير پانكراسي اس��ت كه در آن گروهي از 
س��لول هاي پانكراس به بيمار پيوند  زده مي شوند 
تا بتواند س��طح گلوك��ز خون را تش��خيص داده و 
انسولين الزم را ترشح كند و به اين طريق بيماري 
ديابت را كنترل كند. پيون��د جزاير النگرهانس در 
حال حاضر تنه��ا راه درمان غيرتهاجمي در ديابت 
اس��ت، بزرگ ترين مش��كل در اين روش درماني 
مرگ سلول هاي پيوند زده شده پس از پيوند است. 
محققان معتقدند كه بيلي روبين راه حل نجات اين 
سلول ها از مرگ است. بيلي روبين مولكولي است 
كه در همه سلول هاي بدن يافت مي شود و غلظت 
باالي آن در سلول مي تواند براي بيمار مضر و سمي 
باش��د. اما در مقادير طبيعي بسيار مفيد است. اگر 
بيلي روبين به س��لول هاي جزيره پانكراس اضافه 
ش��ود، مي تواند باعث افزايش تعداد س��لول هاي 
نجات يافته از مرگ ناشي از كمبود اكسيژن باشد. 
تنها مانع براي انجام اين كار تحويل بيلي روبين به 
س��لول هاي مورد نظر بود، زيرا اين مولكول در آب 
حل نمي شود. محققان دريافتند غلظت بيلي روبين 
مناسب براي اين هدف 5 ميكروموالر است و سلول 

نيز با اين غلظت آسيب نخواهد ديد. 

پزشکی

تماشاي درون بدن انسان در زمان جراحي 
هدست هاي واقعيت افزوده در آينده به پزش��كان كمك مي كند تا در زمان انجام جراحي هاي 
دشوار درون بدن انس��ان و بافت هاي آن را مش��اهده كنند و كيفيت جراحي هاي خود را بهبود 
ببخش��ند. بررس��ي هايي كه در امپريال كالج لندن انجام شده نش��ان مي دهد كه با استفاده از 
هدست هولولنز مايكروسافت كه قابل اتصال به رايانه هاست مي توان به راحتي اندام هاي داخلي 
افراد تحت جراحي را با دقت مش��اهده كرد و از اين طريق دقت كار را باال برد.فناوري يادشده 
مشاهده موقعيت دقيق استخوان ها، رگ ها و شريان هاي حياتي بدن و غيره را تسهيل مي كند و 
حتي به جراح كمك مي كند تا درون بسياري از اندام هاي بدن افراد را ببيند. هدست هاي واقعيت 
مجازي به پزشكان كمك خواهد كرد تا به طور دقيق رگ هاي خوني را ببينند و آنها را به درستي 
به يكديگر پيوند بزنند. اين امر نتيجه اعمال جراحي را به خصوص در زمان وقوع سوانحي مانند 
تصادفات رانندگي، سقوط هاي مرگبار و غيره به ميزان چشمگيري ارتقا مي بخشد. پژوهشگران 
اميدوارند در آينده اي نه چندان دور قادر به اس��تفاده عملياتي از اي��ن روش نوين جراحي در 

بيمارس��تان ها و مراكز درماني باش��ند. 
  مترجم: علي طالبي

زيس�ت  فش�ار  سنس�ور  مهندس�ان 
تخريب پذيري را س�اخته اند كه مي تواند 
به پزشکان كمك كند تا بيماري هاي مزمن 
ريوي، ت�ورم مغز و س�اير ش�رايط خاص 
پزشکي را قبل از اينکه مدت زماني طوالني 
به صورت بي خطر در بدن بيمار سپري كنند، 
تحت نظارت و كنترل خود داشته باشند. 
اين سنس��ور كوچك و انعطاف پذي��ر از مواد 
ايمن پزشكي ساخته ش��ده و براي استفاده 
در جراحي، پيوند اس��تخوان و ايمپلنت هاي 
پزشكي مورد اس��تفاده قرار گرفته است. اين 
سنس��ور با هدف جايگزين شدن آن به جاي 
سنسورهاي فشار ايمپلنت كه داراي قطعات 
بالقوه سمي هستند، طراحي و ساخته شده 
است. آن سنس��ور ها بايد بعد از استفاده ، از 
بدن بيمار جدا مي ش��دند و همين امر منجر 

به اين مي ش��د كه بيم��اران در معرض يك 
روش تهاجمي اضافي قرار گرفته و در نتيجه، 
زمان بهب��ودي آنها طوالني تر ش��ده و عالوه 
بر اين، امكان ابتال به عفونت در اين بيماران 

بيشتر مي شد. 
تاندوك نيوين محقق و نويس��نده اين طرح 
معتقد است:»بسيار هيجان زده هستيم، زيرا 
اين اولين بار اس��ت كه اين مواد كه سازگار با 
موجودات زنده هس��تند، با اي��ن روش مورد 
استفاده قرار مي گيرد. نمونه سنسور ساخته 
شده توسط اين آزمايش��گاه شامل يك فيلم 
پليمري نازك پن��ج ميلي متري بوده كه پنج 
ميلي متر ع��رض و 2۰۰ ميكرومتر ضخامت 
دارد. سنسور به منظور كنترل تنفس موش 
در شكم آن قرار داده شد. بر اساس نتايج قابل 
اعتماد از انقباضات ديافراگم موش طي مدت 
چهار روز، اين سنسور به اجزاي آلي خودش 

تجزيه ش��د.  يكي از بزرگ ترين چالش هاي 
پ��روژه، فرآيند شناخته ش��ده اي به ن��ام اثر 
پيزوالكتريك اس��ت كه در آن مواد زيس��ت 
تخريب پذير بايد براي تولي��د بار الكتريكي، 
تحت فش��ار قرار گيرند يا  فش��رده شوند. در 
حالت معمولي، براي سنس��ور از پليمر ايمن 
پزشكي استفاده مي ش��ود كه يك محصول 
شناخته ش��ده با نام Poly )L-lactide( يا 
PLLA – و ماده اي خنث��ي بوده و به همين 

دليل تأثيري روي بار الكتريكي ندارد. 
 PLLA با دو اليه از فيلم UConn سنسور
پيزوالكتري��ك كه بي��ن الكترودهاي باريك 
موليبدن قرار گرفته اس��ت، س��اخته شده و 
 PLA س��پس با اليه هاي پلي اتيل اس��يد يا
كه يك محصول زيست تخريب پذير است و 
معموالً براي پيچ هاي استخواني و بست هاي 
بافت استفاده مي شود، س��اخته شده است. 

موليبدن براي اس��تنت هاي قلبي - عروقي و 
ايمپلنت ها نيز مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. 
 PLLA زماني كه فش��ار جزئ��ي به فيل��م
پيزوالكتري��ك وارد ش��ود، ش��ارژ الكتريكي 
كوچكي تولي��د مي كند. اين س��يگنال هاي 
الكتريكي كوچك را مي توان براي بررس��ي و 
نظارت پزشك، ذخيره نموده و به تجهيزات 

ديگري براي نظارت منتقل نمود. 
به عنوان بخشي از مستندات تست مفهومي 
اين سنس��ور جدي��د، تي��م تحقيقاتي، يك 
سنسور ايمپلنت شده را به يك تقويت كننده 
سيگنال در خارج از بدن موش متصل كردند. 
تقويت كننده توانست سيگنال هاي الكتريكي 
را تقويت نموده و آن را به يك اسيلوس��كوپ 
انتقال دهد و همين امر باعث ش��د، خروجي 
س��يگنال دريافتي از سنس��ور قابل مشاهده 
شود. محققان مي گويند كه سيستم نظارت 
بر وضعيت سنسور حين تست، كاري مشابه 
دستگاه هاي تجاري موجود انجام مي دهد و به 
همان اندازه قابل اعتماد است. سنسور جديد 
قادر اس��ت طيف گس��ترده اي از فشارهاي 
فيزيولوژيكي مانند فشارهاي موجود در مغز، 
پشت چشم و شكم را دريافت كند. حساسيت 
حس��گر را مي توان با تغيير تع��داد اليه هاي 
PLLA مورد استفاده قرار داد و ساير عوامل 

را تنظيم كرد. 
گروه نگوين در حال بررس��ي راه هايي براي 
افزايش عمر مفيد اين سنسور هستند. هدف 
نهايي آزمايش��گاه اين است كه يك سيستم 
حس��گر ايجاد كند كه در بدن انس��ان كاماًل 
تخريب پذير باشد. محققان مي گويند كه تا به 
اين لحظه، سنسور جديد مي تواند در همين 
ش��كل فعلي خود به كمك بيماران رفته تا از 

انجام عمل جراحي خالص شوند. 
AP :منبع

 سنسوري كه نظارت بر شرايط سالمتي بيمار را 
در اختيار پزشك قرار مي دهد

  مترجم: رضا محمدي
پيش�رفت روزافزون تکنول�وژي گامي 
نوين در عرصه پزش�کي داشته و دارد، 
تا آنجا ك�ه ام�روزه محققان ب�ا كمك 
علم و فن�اوري و تحريك مغز، دس�ت 
فلج بيمار را وادار ب�ه حركت مي كنند. 
تركيب تحري��ك مغزي با يك دس��تگاه 
روباتيك مي تواند كمك��ى به بازگرداندن 
عملكرد دس��ت در بيماران سكته مغزي 
باش��د. به گفته محققان در مطالعه اي كه 
روي افراد بالغ سالم انجام شده است نشان 
مى دهد يك رابط مغز كه تحريك مغزي 
را با يك دستگاه روباتيك تركيب مي كند 
تا حركت دس��ت را كنترل كند، خروجي 
مس��يرهاي اتصال مغز و نخاع را افزايش 
مي دهد. اين كار مي تواند در بيماران سكته 
مغزي با فلج دس��ت باعث بهبود عملكرد 
ش��ود. در واقع محققان براي آزمايش اين 
فناوري از داوطلبان خواستند دست خود 
را درون دستگاهي قرار دهند كه قادر است 
به صورت منفعل انگشتان را حركت دهد 
و سپس بدون اينكه دست خود را حركت 

دهند، به باز كردن آن فكر كنند. 
از  همكاران��ش  و  قرباغ��ي  عليرض��ا 
شركت كنندگان خواس��تند تصور كنند 
كه دست خود را بدون هيچ گونه حركتي 
باز كنند، در حالي كه دس��ت آنها در يك 

وسيله قرار داده ش��ده بود كه زماني كه از 
طريق فعاليت مغزيشان ورودي مورد نياز 
را دريافت مي كرد، با انگش��تان دستشان 
بي مقاومت باز و بس��ته مي شد. محققان 
نش��ان مي دهند كه تحريك ناحيه دست 
قشر مغزي در يك زمان، اما نه بعد از آن، 
دستگاه روباتيكي كه حركت دست را آغاز 
كرده بود، قدرت سيگنال عصبي را افزايش 
مي داد، به احتمال زياد با استفاده از توان 
پ��ردازش نورون هاي فرعي در دس��تگاه 
كورتيكواس��پاينال. در اين آزمايش رابط 
كامپيوتر و مغز توانست همزمان با دريافت 

محرك هاي مغ��زي از غش��اي حركتي، 
انگشتان دس��ت را با اس��تفاده از دستگاه 
روباتيك حركت دهد و احتماالً با استفاده 
از توان پردازشي س��اير نورون ها سيگنال 
عصبي مغز را تشديد كند. اين سيگنال در 
زماني كه داوطلبان به حركت دادن دست 

فكر نمي كردند، تضعيف شد. 
با اين حال، زماني كه شركت كنندگان 
نبايد حرك��ت دس��ت خ��ود را تصور 
مي كردند، س��يگنال كاهش مي يافت. 
تحريك مغز و بازخورد موتور روباتيك 
به طور همزمان طي توانبخشي ممكن 

اس��ت براي بيماراني كه كنترل دائمي 
عضالت را از دس��ت داده اند، سودمند 
باشد. محققان اميدوارند از طريق انتقال 
محرك هاي مغ��زي به يك سيس��تم 
روباتيك و دريافت همزم��ان بازخورد 
از آن بتوانن��د اش��خاصي را كه كنترل 
ارادي عضالت خود را از دست داده اند، 
در بازيابي توان حركتي عضالت ياري 

كنند. 
پيش از اين متخصصان به لطف كاش��ت 
وسيله الكترونيكي در مغز باعث تحريك 
عضالت ش��ده بودند. در اصل اين فناوري 
نخاع آس��يب ديده را دور مي زند و مغز را 
مستقيماً به عضالت مجددا وصل مي كند. 
اين سيس��تم تكانه هاي عصب��ي را از مغز 
رمز گشايي  و آنها را به س��يگنالي تبديل 
مي كند كه پس از آن، به طور ويژه توسعه 
يافته و ب��ه روك��ش تحري��كات الكترود 
كيفيت باالي متصل ب��ه اندام فلج منتقل 
مي ش��ود. روكش س��پس باعث تحريك 
عضالت صحي��ح به انجام ح��ركات مورد 
نظر، با هر فعاليتي كه در يك دهم ثانيه به 
فكر خطور كرده است، مي شود. اين بسيار 
شبيه به باي پس قلب بود، اما به جاي دور 
زدن خون، در واقع باي پس سيگنال هاي 

الكتريكي بود. 
منبع: ساينس ديلي

همکاری مغز و فناوري براي حرکت دست فلج


