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رهنمود

  برخي از استعدادهايي كه امروز وجود دارد، صرف 
كارهايي مي شود كه اين كارها خيلي براي كشور الزم 
نيست؛ مثالً همين مسئله خروج نخبگان از كشور، 
البته بهتر اين است كه ما امكاناتي را براي همين نخبه 
فراهم كنيم، تا در خوِد كشور آنچه را كه از نظر رشد و 

شكوفايي استعداد الزم دارد، مهيا شود. 
   يك انسان نخبه آن وقتي سرافراز و سربلند است 
كه بتواند در بهبود اوضاع كشور و خانه و ملت خودش 
و بهبود زندگي و آينده و تاريخ انسان هايي كه ذي 
حق نسبت به او هستند، نقش ايفا كند. شماها آن 
وقتي چهره درخشان خواهيد داشت كه بتوانيد در 

كشور خودتان نقش ايفا كنيد. 
   كش��ور هرگز ب��ه آن مهن��دس يا پزش��ك يا 
تحصيلكرده و نخبه اي كه رفته و عضو و جزئي شده از 
يك مجموعه سرمايه داري متعلق به فالن مجموعه 
يا فالن شخص، افتخار نمي كند؛ افتخار اين است كه 
كسي بتواند در داخل كشور خودش، براي كشورش 
پيشرفت، اعتال، ترقي، آبرو و جبران عقب ماندگي ها 
را به وجود بياورد. بنابراين اگر كسي با اين نيت، چه 
در اين جا درس بخواند و چه در بيرون - هر درسي 
كه بخواند و در هر رشته اي كه كار كند - اين مي شود 
يك موجود ارزش��مند. به هرح��ال، هدفگذاري، 
سياستگذاري و اجراي چنين مقوله هايي در همان 

بنيادي كه اشاره شد، مي تواند تحقق پيدا كند. 
بيانات رهبر انقالب
 در جمع نخبگان- ارديبهشت ۸۷

يك نخبه وقتي سرافراز است
 كه در بهبود اوضاع كشورش

 نقش ايفا كند

شناسايي زود هنگام آلزايمر با تالش محققان كشور
 محقق��ان ايران��ي در طرحي ب��ا معرفي 
نشانگرهاي زيستي پالسمايي –خوني در 
راس��تاي شناس��ايي زودهنگام بيماري 
آلزايمر گام برداشتند. محمد خلج كندري 
مجري طرح شناسايي زودهنگام آلزايمر 
گفت: هدف اصلي از اين پ��روژه ارزيابي 
پتانسيل RNAهاي بلند غيركدكننده 
دخيل در آلزايمر به عنوان نش��انگرهاي 
زيس��تي پالس��مايي- خوني در بيماري 
آلزايمر اس��ت تا بتوان با آشكارس��ازي تغييرات مقدار آنها در خون براي تشخيص زود هنگام 
بيماري از آن بهره برد. با توجه به اينكه تغييرات در بيان ژن ها در مغز حدود ۲۰ سال قبل از بروز 
عاليم بيماري شروع مي شود بنابراين مي توان آن تغييرات را قبل از بروز بيماري شناسايي كرد 
البته به شرطي كه RNAهاي مورد بحث از سلول هاي مغزي آزاد شده و به حد كافي در خون 
وجود داشته باشند. تحقيقات مشابهي در مورد س��رطان وجود دارد و با توجه به اين موضوع 

اساس اين طرح طراحي شد. 
چون تحقيقات اخير نشان مي دهند كه س��لول ها ذراتي به نام اگزوزوم از خود به مايعات بين 
سلولي و نهايتاً خون آزاد مي كنند كه حاوي مولكول هاي زيستي نماينده تغييرات اتفاق افتاده 
در بافت و سلول منشأ هستند. اتمام اين طرح در صورت موفقيت به شناسايي زود هنگام بيماري 
در افراد مستعد كمك زيادي مي كند تا با بررسي پالسماي افراد و دادن آگاهي هاي الزم مانع 
بيماري يا تأخير در ايجاد آن ش��د. در حال حاضر درمان هاي موجود براي اين بيماري كارساز 
نيستند و دارويي كه تجويز مي شود روند از بين رفتن س��لول ها را كند يا در مقطعي حافظه را 
تقويت مي كند زيرا وقتي عاليم بيماري ظاهر مي ش��ود تغييرات زيادي در مغز بر اثر بيماري 

ايجاد شده كه تقريباً غير قابل بازگشت هستند. 

 دستاورد

   مترجم: نادر داودي
سلول هاي زنده دائماً اطالعات را پردازش 
مي كنن�د ت�ا بتوانن�د از تغيي�رات جهان 
اطرافشان آگاه ش�وند و پاس�خ مناسبي 
ارائه دهند.  اين در حالی اس�ت كه امروزه 
دانشمندان با اقتباس از الکترونيک درون 
س�لول های زن�ده م�دار ايج�اد كرده اند. 
 نظريه تكامل تدريجي طي ميلياردها س��ال 
آزمون  و خطا به شيوه اي براي پردازش اطالعات 
دست  يافت. در ريزتراشه هايي كه كامپيوترها 
را به كار مي اندازند امكانات پردازش اطالعات 
داده ها را به صفر و يك هاي غيرمبهم تبديل 
مي كند؛ اما موضوع در س��لول ها آنقدرها هم 
ساده نيست. دي ان اي، پروتئين ها، ليپيدها و 
قندها در ساختارهايي پيچيده و تفكيك  شده 
قرار گرفته اند.  اما دانشمنداني كه مي خواهند 
توانايي سلول ها را همانند كامپيوترهاي واقعي 
تحت كنترل درآورند تا بتوانند به بيماري ها 
عكس العمل نشان دهند، سوخت هاي زيستي 
مفيد يا مواد ش��يميايي گياهي توليد كنند، 
منتظر تحولي براي س��اخت سيستم سلولي 
مطلوبشان نيستند.  به تازگي گروهي از محققان 
زيست شناسي مصنوعي روش جديدي را در 
پردازش ديجيتالي اطالعات سلول هاي زنده 
نشان دادند كه مش��ابه گيت هاي منطقي به 
كار رفت��ه در مدارهاي الكتريكي اس��ت. آنها 
مجموعه اي از ژن هاي مصنوعي ساختند كه 
درون سلول مش��ابه گيت نايا )كه معموالً در 
مدارهاي الكتريكي اس��تفاده مي شود( عمل 
مي كند؛ ك��ه درصورتي كه ه��ر دو ورودي ها 

منفي باشند براي سيگنال مثبت هركدام دراي 
۲ ورودي و 1 گذرگاه است.  گيت هاي نايا از نظر 
عملكرد كامل هستند به اين معنا كه مي توان 
آنها را بر اساس ترتيب متفاوتي سرهم كرد و هر 
نوع مدار پردازش اطالعاتي كه مي خواهيم را 
ايجاد كنيم.  مهندسان دانشگاه ويسكانسين 
اين كار را به جاي محيط كاري الكتريكي درون 
س��لول هاي مخمر و با اس��تفاده از دي ان اي 
به جاي سيليكون و لحيم انجام دادند. مداري 
كه اين محققان ساختند بزرگ ترين مداري 
است كه تاكنون براي سلول هاي يوكاريوتي 
ايجاد شده كه همانند سلول هاي انسان داراي 
هسته و ديگر ساختارهايي است كه رفتارهاي 

پيچيده را امكان پذير مي كنند. 
نويسنده ارشد و استاد مهندسي برق دانشگاه 
ويسكانسين اظهار داشت: درحالي كه اجراي 

برنامه هاي ساده در سلول ها با سرعت يا صحت 
محاس��بات س��يليكون برابري نخواهد كرد، 
برنامه هاي ژنتيكي مي توانند به طور مستقيم 
با محيط سلول ها روابط متقابل داشته باشند. 
براي مثال سلول هاي دوباره برنامه ريزي شده 
در بيمار قادرند تصميمات درماني در بسياري 
از بافت هاي مرتبط را مورد هدف قرار دهند و 
نياز به تش��خيص هاي پيچيده و رويكردهاي 
زنجيره اي گس��ترده براي درم��ان را برطرف 
كنند.  هر گيت نايا سلولي از ژني با 3 دي ان اي 
كشسان قابل برنامه ريزي تشكيل شده است كه 
دوتاي آن به عنوان ورودي و يكي از آنها به عنوان 
خروجي عمل مي كند. س��پس با استفاده از 
 CRISPR- Cas9 فناوري جديد معروف به
توالي هاي مخصوص دي ان اي درون سلول را 
مورد هدف قرار مي دهند. پروتئين Cas9 در 

مدار همانند دروازه بان مولكولي عمل مي كند 
كه با ق��رار گرفتن روي دي ان اي مش��خص 

مي كند كه آيا گيت خاصي فعال شود يا نه. 
اگر گيتي فعال باشد سيگنالي را ارسال مي كند 
كه به Cas9 فرمان مي دهد تا گيت ديگري را 
در مدار غيرفعال كن��د. محققان در اين روش 
مي توانند به منظور ايجاد برنامه هاي منطقي 
درون سلول ها، گيت ها را به هم متصل كنند. 

محققان اظهار داشتند: چيزي كه اين پژوهش 
را از كارهاي قبلي متمايز مي سازد اين است كه 
مقياس پيچيدگي مدارها با موفقيت فراهم شد 
كه شامل بيش از 7 گيت نايا است كه به صورت 

سري يا موازي سرهم شده است. 
مداره��ا در اين ان��دازه مي توانند ب��ا دريافت 
اطالعات از حس��گرهاي محيط��ي مختلف 
رفتارهايي سودمند اعمال كنند و محاسباتي 
را انج��ام دهند ت��ا در م��ورد واكنش صحيح 
تصميم گيري كنن��د. برنامه ه��اي كاربردي 
تصويري داراي س��لول هاي مهندسي ش��ده 
ايمني هستند كه مي توانند به سرطان زاها يا 
زيست حسگرهاي سلولي كه قادرند به آساني 
بيماري هاي عفون��ي را در بافت ه��اي بيمار 

تشخيص دهند، پاسخ دهند. 
محقق��ان اظهار داش��تند: مداره��اي بزرگ 
دي ان اي در داخل سلول گامي بزرگ به سوي 
برنامه دار كردن س��لول هاي زنده است. آنها 
طرحي كلي ارائه دادند ك��ه درآن برنامه هاي 
منطقي مي توانند به آساني به منظور كنترل 

فعاليت و وضعيت سلول به كار گرفته شوند. 
منبع:ساينس ديلي

دانشمندان با  اقتباس از الكترونيك
 درون سلول هاي زنده مدار ايجاد كردند

مترجم: علي طالبي
فن�اوري ايجادش�ده توس�ط محققان 
شيوه اي ايمن، قابل دسترس و سازگار 
با محيط  زيس�ت را ارائه داده اس�ت كه 
به وسيله آن مي توان باتري هاي وسايل 
نقليه برقي و هيبريد را با فرآيندي سريع 
و آس�ان مشابه س�وخت گيري ماشين 
در پمپ بنزي�ن دوباره ش�ارژ كرد. اين 
نوآوري مي تواند استفاده از وسايل نقليه 
هيبريدي و برقي را با حذف زمان مورد 
نياز براي متوقف كردن و ش�ارژ مجدد 
باتري ماشين برقي و به طور چشمگيري 
با كاهش ني�از به زيربن�اي جديد براي 
ايستگاه هاي شارژ مجدد تسهيل كند. 
جان كاشمن، استاد برجس��ته علوم زمين، 
هوايي و نجومي استاد رياضيات، در انجمن 
بين الملل��ي اخي��ر ب��راي نهمي��ن اجالس 
بين المللي رسانه پوردو واقع در روتردام هلند 
يافته هاي پژوهش را با عنوان »واكنش هاي 
اكس��ايش- كاهش در مايعات امتزاج ناپذير 
در محيط متخلخل، برنامه ه��اي كاربردي 
باتري هاي فاقد پوس��ته« ارائه داد. كاشمن 
باتري IF LLC را به منظور توسعه بيشتر و 

تجاري كردن اين فناوري ساخت. 
كاشمن كه گروه توسعه دهنده اين باتري را 
هدايت مي كند اظهار داشت: فروش وسايل 
نقليه هيبريدي در سراس��ر جه��ان در حال 
افزايش است و شهرت شركت هايي همچون 
تِلسا شگفت انگيز است اما چالش بزرگي براي 
صنعت و مصرف كنندگان ماشين هاي برقي 
و هيبريدي خواهد ب��ود. بزرگ ترين چالش 
براي صنعت اين اس��ت كه بايد عمر ش��ارژ 
باتري و زيربناي مورد نياز شارژ وسايل نقليه 

را افزايش دهد. 

اتومبيل هاي كنوني به مكان هايي مناس��ب 
براي پورت ش��ارژ نياز دارن��د. اريك نومان، 
بنيان گذار و استاد مهندسي مكانيك، علوم 
پايه پزش��كي و مهندسي زيس��ت پزشكي 
دانشگاه پوردو، اظهار داشت: طراحي و ساخت 
تعداد كافي ايستگاه هاي شارژ مجدد نيازمند 
توسعه زيربناي عظيمي اس��ت؛ به اين معنا 
كه سيس��تم ذخيره و توزيع انرژي با هزينه 
عظيمي بازس��ازي مي ش��ود تا با نياز شارژ 
مجدد و پيوسته باتري هاي محلي مطابقت 
پيدا كند. IFbattery در حال توسعه سيستم 
ذخيره انرژي است كه به رانندگان اين امكان 
را مي دهد كه وسايل نقليه هيبريدي يا برقي 
خود را ب��ا الكتروليت هاي مايع پ��ر كنند تا 
مايع مصرف شده باتري شبيه سوخت گيري 

مجدد مخزن گاز اتومبيل هايش��ان نيرويي 
تازه به دست آورد.  مايع مصرف شده باتري 
يا الكتروليت را مي توان جم��ع آوري كرد و 
به منظور ش��ارژ مجدد به مزرعه خورشيدي 
يا محل استقرار توربين هاي بادي يا نيروگاه 
برق آبي فرس��تاد.  كاش��من در ادامه اظهار 
كرد: كارگران پااليشگاه بايد به جاي پااليش 
نفت خ��ام، الكتروليت هاي مصرف ش��ده را 
پردازش مج��دد كنند و ايس��تگاه هاي گاز 
به جاي توزي��ع گاز بايد محلول ه��اي آبي و 
اتانول يا متان��ول را به عنوان الكتروليت هاي 
مايع توزيع كنند تا نيروي وس��ايل نقليه را 
تأمين كنن��د. مصرف كنن��دگان مي توانند 
الكتروليت هاي مصرف شده را به ايستگاه هاي 
گاز تحويل دهند تا بعداً براي بازسازي مجدد 

به صورت انبوه به مزارع خورش��يدي، محل 
اس��تقرار توربين هاي بادي ي��ا نيروگاه هاي 
برق آبي فرستاده شوند يا به الكتروليت هاي 
قابل دوام كه بتوان چندين بار از آن استفاده 
كرد ش��ارژ ش��وند. ما معتقديم اين فّناوري 
را مي توان تقريباً براي بيش��تر سيستم هاي 
لوله كشي زيرزميني، سيس��تم هاي توزيِع 
راه آهن و كاميون، ايستگاه هاي گاز و كارگران 
پااليشگاه به كاربرد. سيستم باتري مايع است 
ك��ه IFbattery را منحصربه فرد مي كند. 
باتري هاي مايع ديگري هم وجود دارند اما ما 
اولين افرادي هستيم كه باتري هاي پوسته دار 
را حذف كرديم كه اين كار باعث كاهش هزينه 

و افزايش عمر باتري ها شد. 
منبع: ساينس ديلي
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ويلچر مكانيكي ب��ا قابليت قرار گيري در س��ه وضعيت 
توسط پژوهشگران   داخلی طراحي و ساخته شد. حامد 
معيري سرپرست گروه طراحي و ساخت ويلچر مكانيكي 
در اين باره گفت: در اين واحد تيمي متش��كل از ۲۸ نفر 
از دانشجويان رشته مهندس��ي مكانيك وجود دارند كه 

تجهيزات م��ورد نياز س��المندان و معل��والن را طراحي 
مي كنند. در اين ويلچر اين قابليت طراحي ش��ده كه به 
وسيله اهرم جابه جا ش��ده و به حالت ايستاده يا خوابيده 

تغيير وضعيت مي دهد.
 از اي��ن ويژگي مي ت��وان ب��راي جابه جاي��ي معلوالن و 

سالمندان از حالت نشسته به حالت خوابيده و انتقال آنها 
به تخت و بالعكس استفاده كرد. مزيت ديگر اين محصول 
عدم استفاده از نيروي برق و الكترونيك است. هدف ما اين 
است كه شركت دانش بنياني با مشاركت دانشگاه آزاد ثبت 

كرده و زمينه اشتغال دانشجويان را فراهم سازيم. 

محققان داخلی ويلچر مكانيكي با قابليت قرارگيري در 3 وضعيت ساختند

باتري هاي اضطراري قابل شارژ
 آينده خودروهای  برقي و هيبريدي را تغيير می دهد

 ابتکار

ساخت جليقه هوشمند 
با قابليت ارسال عاليم حياتي 

بيمار به پزشك
 محققان كشور جليقه هوشمندي را عرضه كردند كه 
قادر به ارسال نوار قلب و عاليم حياتي بيمار به پزشك 
است. در حال حاضر كشور با باال بودن آمارهاي مرگ 
و مير ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي مواجه است 
و از س��وي ديگر به دليل مهيا بودن شرايط ابتال به 
امراض، بهره گيري از اس��تانداردهاي بين المللي در 
زمينه هاي مختلف ضروري است. از اين رو با توجه 
به رژيم هاي نامناس��ب غذايي و آلودگي هاي مزمن 
محيطي توسعه يك تكنولوژي پوشيدني با قابليت 
مانيتورينگ پيوسته وضعيت عملكرد قلب و عاليم 
حياتي تحت نظارت مستقيم پزشك بيش از پيش 
احساس مي شود. بر اين اس��اس محققان كشور با 
بهره گيري از فناوري اطالعات جليقه هوشمندي را 
براي ارسال الكتروكارديوگراف )نوار قلب( بي سيم به 
كلينيك هاي مجازي ارائه كردند. اين طرح در واقع 
لباس هوشمندي است كه عالوه بر راحتي استفاده، 
عاليم حياتي فرد را مي سنجد و قادر به ارائه گزارش 
دقيق از وضعيت بيمار به پزشك است. استفاده از اين 
فناوري عالوه بر آنكه فرد را از ايستادن در صف هاي 
طوالني انتظار بيمارس��تاني و ترافيك هاي شهري 
مي رهاند، از بروز خط��رات جبران ناپذير نيز رهايي 

مي بخشد. 

سالمتي

كاشت رگ هاي خوني مصنوعي  
در دندان عصب كشي شده

 دانشمندان شيوه اي نوآورانه براي توليد رگ هاي 
خوني مصنوعي در دندان هاي عصب كشيده شده 
ارائه داده اند ك��ه مي تواند كاربرد اي��ن دندان ها را 
بازيابي كند. زماني كه بافت داخل��ي دندان به نام 
پالپ دندان ملتهب يا عفوني مي شود موجب بروز 
مشكالتي مانند پوسيدگي يا ترك خوردگي دندان 
مي گردد و بايد آن را عصب كشي كرد. در اين فرايند، 
بافت عفوني برداشته و يك ماده مصنوعي جايگزين 
آن مي شود. اين فرايند شامل استفاده از يك چاپگر 
زيستي براي توليد فيبرهاي ريزي بود كه به عنوان 
يك قالب عم��ل مي كنن��د و از مولكول هاي قند 
ساخته شده بودند. محققان سپس اين قالب را در 
دندان عصب كشي شده يك ش��خص قرار دادند و 
ماده ژل مانندي مملو از سلول هاي پالپ دندان را به 
آن تزريق كردند. پس از آن، آنها فيبرها را برداشتند 
تا كانال كوچكي در طول عصب كشيده ش��ده به 
جا بماند. تيم علمي سپس س��لول هاي اندوتليال 
استخراج ش��ده از خط دروني ش��ريان هاي خوني 
را به اين قالب تزري��ق كرد. نتايج به دس��ت آمده 
نش��ان مي دهند توليد رگ هاي خوني مصنوعي 
مي تواند استراتژي بسيار كارآمدي براي احياي كامل 
عملكرد دندان باشد. روش جديد همچنين مي تواند 
درمان هاي كنوني عصب كشي را دچار تغيير كند. 

آی تی

رديابي نابينايي با استفاده از هوش مصنوعي
 محققان گ��وگل با اس��تفاده از هوش مصنوع��ي به يك 
الگوريتم رايانه اي آموزش داده اند تا نش��انه هاي نابينايي 
را در بيماران هندي شناس��ايي كند. يك��ي از داليل مهم 
كوري در سراسر جهان به ديابت مرتبط است. كوري ناشي 
از ديابت كه »رتينوپاتي ديابتي« ناميده مي شود، مربوط 
به زماني است كه سطح باالي قند خون به رگ هاي خوني 
قرنيه چشم آسيب مي زند. درهمين راس��تا محققان گوگل تصميم گرفتند با استفاده از هوش 
مصنوعي اين مشكل را رفع كنند. اين شركت سال گذشته اعالم كرد به وسيله هوش مصنوعي 
به يك الگوريتم رايانه آموزش داده تا نش��انه هاي رتينوپاتي ديابتي را رديابي كند. براي اين كار 
نيز از مخزن اطالعاتي مربوط به 1۲۸ هزار تصوير قرنيه اس��تفاده خواه��د كرد. اين پروژه از آن 
زمان تاكنون مشغول تأييد نتيجه آزمايش هاي خود در دو بيمارستان زنجيره اي در هند است. 
جالب آنكه محققان يكي از بيمارستان ها متوجه شدند عملكرد اين الگوريتم تاحدي بهتر از يك 

چشم پزشك متوسط است. 

نوآوری

توليد پوست ارزان با پرينترهاي 3 بعدي 
 محققان كره جنوبي توانس��ته اند روش��ي جديد را براي 
پرينت سه بعدي پوست انساني ارائه دهند كه هم فرايند را 
كوتاه تر مي كند و هم هزينه ها را كاهش مي دهد. هرچند 
رويكردهاي متعددي براي ايجاد مدل هاي پوستي زيست 
تقليد انساني ايجاد شده است اما مدل هاي پوستي موجود 
بر روش هاي توليدي چند مرحله اي با استفاده از چيپ هاي 
پلي دي متيل سيلوكس��ان)PDMS( و )insert( هاي تجاري كشت سلول تكيه دارند كه  در 
رسيدن به يك طرح كامل و همه كاره كه ايجاد مدل هاي پوستي داراي عملكرد انساني را تسهيل 
كند، محدوديت دارند. به همين دليل تكنيك هاي پرينت سه بعدي مي توانند راه را براي ايجاد 

مدل هاي پوستي مؤثرتر و پيشرفته باز كنند. 
محققان دانشگاه پوهانگ كره جنوبي يك سيستم پرينت س��ه بعدي هيبريد را ايجاد كرده اند 
كه اجازه اس��تفاده از ماژول ه��اي اكس��تروژن و جوهر افش��ان را به طور همزم��ان مي دهد. با 
اس��تفاده از ماژول اكس��تروژن اين پرينتر، محققان يك ماده مبتني بر كالژن را با غش��اي پلي 
كاپروالكتوني)PCL( مهندسي كردند. اين مدل پوس��تي كه به وسيله اين محققان ايجاد شد، 
شامل يك سازه س��ه بعدي حمايت كننده طي يك فرايند يكدفعه اي بود كه بلوغ مدل پوستي 
بدون استفاده از insertهاي تجاري كش��ت س��لول را مي دهد. اين مدل پوستي ويژگي هاي 
زيستي مناسبي مانند درم كشيده حاوي فيبروبالست و تثبيت شده و همچنين اليه هاي اپيدرم 

مخطط را بعد از 1۴ روز مي دهد. 

روبات

روباتي از ني پالستيكي ساخته شد
 محققان با استفاده از ني هاي پالستيكي يك روبات نرم 
با الهام از عنكبوت ساخته اند. اين روبات مي تواند روي آب 
شناور شود و قابليت اس��تفاده در عمليات نجات را دارد. 
روبات هاي ساخته ش��ده از فوالد و پالستيك خشك در 
دنياي كنوني بسيار مش��هور هس��تند، اما براي برخي 
مصارف نياز به روبات هايي ب��ا بدنه نرم تر وجود دارد. در 
همين راستا گروهي از محققان دانشگاه  هاروارد يك ش��به نرم روبات را با استفاده از ني هاي 
پالستيكي ساخته اند. روبات هاي نرم آرام تر با مبلمان، اشيا و انسان هاي اطراف خود برخورد 
مي كنند. درهمين راستا محققان اين تيم در ني هاي پالستيكي شكاف هايي ايجاد كردند تا 
بتوان آنها را خم كرد. سپس به وسيله نوعي نخ لوله هايي در اين نقاط قرار و تكه هايي از اليتك 
را در هر طرف قرار داده اند تا مانند تاندون عمل كند. هنگامي كه روبات مجهز به هشت پا شد 

توانست حتي روي آب شناور بماند و خود را روي سطح بكشد. 

روباتي كه مشكالت ناشي
 از سكته مغزي را برطرف مي كند

محققان در ك��ره جنوبي موفق به توليد اب��زار روباتيك 
تازه اي شده اند كه به فعال ش��دن مجدد عضالت و حل 
مش��كل اختالل حركتي ناشي از س��كته مغزي كمك 
مي كند. روبات ياد شده عماًل يك متخصص فيزيوتراپي 
هوشمند است كه مي تواند براي توانبخشي به كار گرفته 
شود و به افرادي كه از عوارض سكته مغزي رنج مي برند 
كمك كند تا توان حركتي خود را مجدداً به دست آورند. سيستم ابداع شده ابتدا در عرض چند 
دقيقه ارزيابي دقيقي از وضعيت ساعد و مچ بيماران به عمل مي آورد و ميزان اينرسي، ميرايي 
و خش��كي آنها را محاس��به مي كند. س��كته مغزي يكي از عوامل اصلي ناتواني جس��مي در 
انسان هاست و باعث مي شود جريان خون در مغز و صدور دستورات به اعضاي بدن مختل شود. 
ساالنه 1۵۰ هزار نفر به علت ابتال به سكته مغزي فوت مي كنند و افرادي كه از آن نجات پيدا 
كنند نيز معموالً دچار مشكالتي مانند اسپاس��م عضالني و بي حركتي مي شوند. دانشمندان 
اميدوارند با ارتقاي امكانات اين روبات در آينده بتوان با سرعت بيشتري افراد را پس از ابتال به 

سكته مغزي به زندگي عادي بازگرداند و امكان حركت را در دست هاي آنها ايجاد كرد. 


