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رهنمود

   اعتقاد راسخ من اين اس��ت كه اگر چنانچه 
روي مس��ئله عل��م و فن��اوري و نخبه پ��روري 
س��رمايه گذاري كني��م، حتم��اً در يك��ي از با 

اولويت ترين كارها سرمايه گذاري كرده ايم. 
 پيشرفت علمي و به دنبال آن پيشرفت فناوري، 
به كشور و ملت اين فرصت و اين امكان را خواهد 
داد كه اقتدار مادي و معنوي پيدا كند. بنابراين 
با يك نگاه راهبردي، علم چنين اهميتي دارد. 

تكيه ما بر اين اساس است. 
ما در اين زمينه  فناوري يك عقب افتادگي مزمن 
تاريخى فاحش��ي داريم كه گناه��ش به گردن 
آن كساني اس��ت كه با سياس��ت خودشان، با 
رفتار خودشان، با طمع ورزي هاي خودشان، با 
سهل انگاري هاي خودشان، اين بيماري مزمن 
را بر چنين ملت بزرگي تحميل كردند و ما حاال 
مي خواهيم خودمان را از زير اين بار، از زير اين 

بختك سنگين خالص كنيم. 
بيانات رهبر انقالب
 در جمع نخبگان - مهر ۸۹

 پيشرفت فناوري به كشور
 ضرورت توجه به توليد »ارگان هاي مصنوعي اقتدار مادي و معنوي مي دهد

 با سلول هاي بنيادي« در كشور
كشت ارگاني شبيه ارگان بدن بيمار با سلول بنيادي يك موضوع ملي مهم در زمينه سلول درماني 
محسوب مي شود كه در ايران روي آن سرمايه گذاري چنداني نشده، بنابراين ضروري است در اين 
زمينه فعاليت هاي بيشتري صورت گيرد. بهنام صادقي عضو هيئت علمي پژوهشكده سرطان جهاد 
دانشگاهي با تأكيد بر اينكه كشت ارگان هاي مصنوعي در ايران يك موضوع ملي است كه تاكنون 
فعاليت زيادي روي آن انجام نشده است، عنوان كرد: كشت ارگاني شبيه ارگان بدن بيمار با سلول 
بنيادي يك موضوع مهم در زمينه سلول درماني است كه در ايران روي آن سرمايه گذاري چنداني 
نشده است كه بتوانيم با استفاده از سلول هاي خود بيمار، ارگان هاي مختلف بدن از جمله كليه و 

كبد را براي وي توليد كنيم.
 اين نوع درمان مي تواند بسيار سريع تر از ساير روش هاي سلول درماني به نتيجه برسد و وارد بازار 
شود، لذا اگر روي آن سرمايه گذاري شود، به دستاوردهاي مهمي دست خواهيم يافت. نتايج آخرين 
اقدامات صورت گرفته در زمينه سلول درماني نشان داد كه معالجه سرطان و ساير بيماري ها از طريق 
سلول هاي بنيادي امكانپذير است و بر اساس مطالعات ما در گروه پژوهشي ايمني درماني سرطان و 
پزشكي ترميمي استفاده از سلول هاي پرده جنيني و جفت براي معالجه بيماراني كه در حال حاضر 
درمان قطعي براي آنان وجود ندارد، بسيار مؤثر است. درحال حاضر پيوند مغز و استخوان با استفاده 
از سلول هاي بنيادي درجهان قطعي شده است كه اين پيوند به عنوان نخستين سلول درماني موفق 
در دنيا شناخته مي شود. اكنون استفاده از س��لول هاي هيدروپالس براي درمان سوختگي، چين 
و چروك و ضايعات پوستي نيز كاربرد دارد. همچنين استفاده از دندريتيك براي كمك به درمان 

پروستات داراي تأييديه است. 

 پزشکی

   مترجم: رضا محمدي
پژوهشي جديد نشان داده است ديدن 
رنگ ها توسط زنبورعس�ل مي تواند 
زمينه را براي توليد دوربين هاي دقيق 
مورداستفاده در تلفن و درون روبات ها 
فراهم كند. مش�خص كردن رنگ در 
محيط هاي پيچي�ده بيروني بس�يار 
سخت است چون رنگ نور دائماً تغيير 

مي كند. 
محققان در ملبورن استراليا در حال بررسي 
اين موضوع هس��تند كه زنبورهاي عس��ل 
چگونه اين مش��كل را حل و مكانيسم هاي 
كاماًل جديدي را در پردازش اطالعات نوري 
انجام مى دهند. پروفس��ور گراس��يا و تيم 
تحقيقاتي اش چند سالي است روي عملكرد 
يكپارچه مغز كار مي كردند تا اين مش��كل 
قديمي )بينايي رنگ چگونه كار مي كند؟( 

را حل كنند. 
گراسيا در اين باره مي گويد: غالباً رنگ اشياء 
براي سيستم هاي ديجيتالي مانند دوربين 
يا روبات تغيير مي كند. اين مشكل در حال 
حاضر با ف��رض اينكه جه��ان روي هم رفته 
خاكستري است برطرف شده است. اين بدين 
معناست كه مشخص كردن رنگ دقيق ميوه 

رسيده يا شن هاي معدني مشكل است كه 
براي مثال منعكس كردن رنگ هاي محيط 
بيروني را توس��ط درون ها محدود مي كند. 
زنبورها داراي س��ه چش��م اضافي )چشم 
ساده( در باالي سرشان هستند كه به وسيله 
آنها مستقيماً به آسمان نگاه مي كنند. آنها 
دريافتند چشم س��اده دو گيرنده رنگ دارد 
كه براي درك رنگ هاي نور محيطي كاماًل 
تنظيم مي شوند. زنبورها همچنين داراي دو 
چشم مركب اصلي هستند كه به طور مستقيم 

رنگ گل ها را از محيط درك مي كنند. 
وي اظهار مي كند: فيزيك حاكي از آن است 

كه درك رنگ نور توسط چشم ساده به مغز 
اين امكان را مي دهد ك��ه به طور طبيعي 
روش��نايي رنگي را كاهش  دهد كه در غير 
اين صورت باعث مختل كردن درك رنگ 
مي ش��ود. اما براي اينكه اين اتفاق نيفتد 
بايد اطالعات از چشم س��اده با رنگ هايي 
كه توس��ط چش��م مركب ديده مي شوند 

ادغام شوند. 
محققان دانشگاه ملبورن براي بررسي اينكه 
آيا اين اتفاق مي افتد مسير عصبي چشم ساده 
را ترسيم كرده و نشان دادند تصوير عصبي 
در واقع رنگ هاي اصلي مناطق پردازش��ي 

مغز زنبور را تغذي��ه مي كند. اينكه فيزيك، 
بيول��وژي، آناتومي عصبي و بوم شناس��ي 
همگي با هم هماهنگ شوند به ندرت اتفاق 
مي افت��د اما اي��ن هماهنگي در م��ورد اين 
موضوع وج��ود دارد. اين سيس��تم با دقت 
رفتار پيشين مشاهده شده زنبورهايي را كه 
در محيط هاي پيچيده در جست وجوي غذا 
هستند را پيش بيني مي كند و پاسخ جديدي 
را متناسب با نور طبيعي جنگل، نور خورشيد 

يا سايه ارائه مي دهد. 
محققان در ادامه مي گويند: ما با استفاده از 
پاسخ هاي الهام گرفته از طبيعت مشكالت 
اصل��ي درك ديداري را برط��رف مي كنيم. 
كشف ثبات رنگ را مي توان در سيستم هاي 
تصويري به كار بست تا تفسير دقيق رنگ را 
امكانپذير ساخت. اين اكتشاف راه حلي بسيار 
خوب براي اين مشكل قديمي ارائه مي دهد 
و ثبات رنگ را ازنظر محاسبه اي كم هزينه 
مي س��ازد. توانايي اين پژوهش در تركيب 
آناليز نمونه اي، رفتاري و آناتومي عصبي است 
و نشان مي دهد چگونه علم عصب شناسي 
مدرن و ميان رشته اي مي تواند راه حلي عالي 

براي مشكالت ديداري ارائه دهد. 
منبع: ساينس ديلي

 ساخت دوربين هاي دقيق تر با بررسی چشم زنبور ها 

  مترجم: علي طالبي
فقدان آب تميز در بس�ياري از مناطق جهان يکي از 
مشکالت بزرگ و هميشگي بهداشت همگاني است. 
روبات هاي بسيار كوچك در آينده خواهند توانست با 
زوم كردن پيرامون آب آلوده اين مشکل را برطرف و 

آب را از باكتري هاي بيماري زا پاك كنند. 
نوش��يدن آب آلوده به باكتري هاي بيماري زا ممكن است 
موجب بيماري هاي خطرناك در مناطقي شود كه خدمات 
پزش��كي نامناس��ب دارند كه در صورت درمان نامناس��ب 
مي تواند كشنده باش��د. آب را مي توان به وسيله كلر يا ديگر 
مواد ضدعفوني كننده ضدعفوني كرد اما برخي از باكتري هاي 
مقاوم و ميكروارگانيسم ها را نمي توان با اين روش از بين برد. 
به طور معمول آب به وس��يله مقدار زيادي كلر يا ساير مواد 
ش��يميايي قوي پاك مي شود. مش��كل اين روش در ايجاد 
بيماري است. از طرفي در اين روش همه ذرات آلوده كننده 
از بين نرفته و گاهي اوقات برخي از آنها همچنان در آب باقي 

مي مانند. آب را مي توان با تركيبي از مواد ضدعفوني كننده يا 
افزايش غلظت آنها تميز كرد اما اين مواد در آب باقي مي مانند 
و فرآورده هاي جانبي آن مي توانند براي سالمت انسان مضر 
باشند. محققان در سال هاي اخير در حال بررسي استفاده از 
ريزموتور هاي خودكار هستند تا آلودگي هاي آب را جذب 
كنند و كاهش دهند. ديانا وايال، سموئل اوردونز و همكاران 
ديگرشان با اميد به اين كار در جست وجوي اين هستند كه 
آيا مي توان با طراحي و س��اخت روبات هاي بسيار كوچك 
باكتري هاي آبزي را از بين برد. در واقع دانشمندان اسپانيايي 
با تلفيق روش هاي سابق با روبات هاي خودشناگر، آنها را به 
مبارزه با باكتري ها وا مي دارند تا شايستگي اين روش را به 
عنوان روش تصفيه آب بدون مواد شيميايي بررسي كنند. 
اين ميكروبات ها كامالً هوشمندانه طراحي شده اند و سرنخ ها 
و نشانه هاي روشني از ذرات ژانوس كه سال گذشته توسط 
تيم ماكس پالنك طراحي شده اند را به دست مي آورند. در 
حالي كه ميكروبات هاي دو رويه به طور اتوماتيك خودشان 

را به سمت منبع نور هدايت مي كنند، ميكروبات هاي جديد 
با واكنش هاي شيميايي طراحي ش��ده و داراي سالح هاي 
ضد باكتري هستند.  اين گروه براي انجام اين كار ذره هاي 
كروي دو وجهي را طراح��ي كردند. يكي از اي��ن وجه ها از 
منيزيم ساخته شده بود كه با آب واكنش داده و حباب هاي 
هيدروژن را به سمت جلوي ميكروبات توليد مي كند. وجه 
ديگر به صورت متناوب از اليه هاي آهن و طال و در قسمت 
فوقاني از نانوذره هاي نقره ساخته شده است. باكتري ها به اليه 
طال مي چسبند و توسط نانوذره هاي نقره كشته مي شوند. 
آزمايش در محيط آزمايشگاه نشان داد اين ذره ها مي توانند 
در اطراف آب به مدت 15 تا 20 دقيقه قبل از واكنش منيزم با 
آب حركت كنند و بيش از 80 درصد اشرشياكالي موجود در 
آب با غلظت باالي باكتري را به دام اندازند. سپس ميكروبات ها 
به دليل ويژگي مغناطيس��ي آهن به آس��اني و بدون برجا 

گذاشتن مواد مضر در آب از آهنربا جدا مي شوند. 
منبع: ساينس ديلي

روز
ير 

صو
ت

دانشمندان دريافته اند بدن عنكبوت هاي دريايي به جاي 
استفاده از قلب از روده براي پمپاژ كردن خون و اكسيژن 
در سراسر بدن اس��تفاده مي كند. روده انسان در داخل 
شكم وي فشرده شده است اما روده عنكبوت هاي دريايي 
بيشتر شبيه دستگاه گردش خون بوده و در سراسر بدن 
آنها گسترده شده اس��ت. دانشمندان نخست دريافتند 
روده اين حش��رات عملي بيش از هضم انجام مي دهد، 
زيرا در همه جا و حتي تا انتهاي پاهاي آنها گسترده شده 
است. تيم علمي سپس متوجه شد ضربان هاي قلب اين 

عنكبوت ها به اندازه كافي قوي نيست تا خون را به فراتر از 
بخش هاي مركزي اندام هايشان ببرد. همزمان، روده آنها 
كه به همه جاي بدنش��ان گسترده شده، با انقباض هاي 
منظم و طي فرآيندي موسوم به» peristalsis « عمل 
نبض را انجام مي دهد. عمل نبض در حالت عادي براي 
حركت دادن غذاها و مايعات از داخل سيس��تم گوارش 
است اما در اين مورد دانش��مندان اين فرضيه را مطرح 
كردند ك��ه روده ها همچني��ن اكس��يژن را در بدن اين 
حش��رات دريايي توزيع مي كنند. به دلي��ل الغر و دراز 

بودن ب��دن  و پاهاي اي��ن عنكبوت ها، مش��اهده آنها با 
استفاده از ميكروسكوپ  آسان است، بنابراين محققان 
مواد رهگيري كننده را در داخل خ��ون و روده هاي اين 

موجودات قرار دادند. 
دانش��مندان س��پس از ميكروس��كوپ براي مشاهده 
چگونگ��ي جريان يافتن خ��ون در 12 گون��ه مختلف 
عنكبوت دريايي اس��تفاده كردند و دريافتند روده هاي 
آنها بخش عمده مسئوليت گردش خون و اكسيژن را در 

بدن انجام مي دهند. 

پمپاژ خون و اكسيژن توسط روده ها در عنكبوت هاي دريايي

   ميكروبات هاي شناگر
   باكتري هاي بيماري زاي آب را از بين می برند

دستاورد

ماده اي كه به دردسر جراحان 
خاتمه مي دهد

محققان موف��ق به توليد يك ماده حل ش��ونده 
و بدون ضرر ش��دند كه مي ت��وان از آن در عمل 
جراحي و هن��گام بخي��ه زدن برش هاي محل 
جراحي به منظور منقبض كردن اندام هاي مجاور 
استفاده كرد. هنگامي كه يك جراح يك برش در 
ديواره ش��كم بيمار را بخيه مي زند، دستگاهي 
به ن��ام رتركتور يا منقبض كنن��ده  را در آن وارد 
مي كند كه روده را به س��مت پايين نگه مي دارد 
و آن را از مقابل مس��ير كار خود كن��ار مي زند. 
رتركتورها يا منقبض كننده ها ابزار آالتي هستند 
كه داراي دو نوع دس��تي و خودكار بوده و جراح 
با كمك اين وس��ايل مي تواند در ناحيه عمل، از 
اكسپوز يا ديدكافي برخوردار باشد. اين ابزارهاي 
فوالدي با داشتن تيغه خميده و قالب مانند كه 
زاويه هاي متفاوتي نيز دارد، بافت هاي سطحي يا 
عمقي را به اطراف مي فش��ارد و به عبارتي باعث 
انقباض بافت��ي مي گردد. اين اب��زار اندام ها را از 
سوراخ ش��دن توس��ط ادوات جراحي ايمن نگه 
مي دارد و همچنين از خارج شدن از ناحيه برش و 
ايجاد فتق جلوگيري مي كند. متأسفانه رتركتور 
بايد قبل از اينك��ه برش به ط��ور كامل دوخته 
شود، از آن خارج گردد كه اين كار احتمال ايجاد 
س��وراخ در روده و فتق را افزايش مي دهد، زيرا 
هنوز قسمت هايي از اين برش وجود داردكه به 
طور كامل بخيه نشده  است. آنها موفق به توسعه 
م��اده اي)در قالب يك صفحه صاف(ش��دند كه 
انعطاف پذيري الزم را براي عبور از برش جراحي 
دارد و از طرفي به قدري محكم است كه از اندام ها 

در برابر پارگي جلوگيري مى كند. 

سالمتي

 تحول در دنياي
 ايمپلنت هاي پزشكي

محققان موفق به طراحي مدار نانويي شدند كه در 
دماي بدن كار مي كند و در اتاق تخريب مي شود. آنها 
با استفاده از »پليمرهاي قابل چرخش« مدارهاي 
الكتريكي طراحي كردند كه بايد در دماي باالي 32 
درجه سانتيگراد نگه داشته شوند و در غير اين صورت 
در آب حل شده و نابود مي شوند. استفاده از مدارهاي 
خودتخريب گر در دنياي الكتروني��ك امروز رو به 
گسترش اس��ت. اين مدارها نه تنها براي مصارف 
نظامي مناسب هستند بلكه براي پزشكاني كه قصد 
دارند ايمپلنت هايي بسازند كه بتوانند پس از انجام 
دادن وظيفه شان خودبه خود نابود شوند نيز مي تواند 
گزينه مناسبي باشد. نسل حاضر اين مواد در حال 
حاضر به گونه اي طراحي مي شوند كه در شرايط 
عادي كار كنند و در صورت قرار گرفتن در معرض 
عوامل خارجي همانند نور، آب يا اسيد نابود شوند. 
كاركرد ديگر اين مدارها در ايمپلنت هاي پزشكي 
است كه مي توان آنها را پس از پايان مأموريت شان با 
سرد كردن پوست به راحتي از بين برد. فناوري مورد 
استفاده قرار گرفته به وسيله پروفسور بالن شامل 
نوعي پليمر خاص و دستگاه توليد پشمك چوبي 
است كه مي تواند شبكه اي از نانوذرات هم اندازه و 
مشابه ايجاد كند كه پيچيدگي و قطر آنها همانند 
مويرگ هاي بدن است. اين مواد مي توانند به صورت 
آرايه اي از نانوذرات در كنار هم قرار بگيرند و به عنوان 
مويرگ مصنوعي ناقل خون و مواد مورد نظر در بدن 

نيز مورد استفاده قرار بگيرند. 

فناوری

الكترودي براي شارژ باتري ها  در چند ثانيه
 محققان طرحي براي استفاده از ابرخازن ها براي شارژ كردن 
سريع باتري ها ارائه كرده اند. ابرخازن ها اين قابليت را دارند 
كه به سرعت بتوانند شارژ شده و انرژي ذخيره شده خود را 
در اختيار مدار قرار دهند. محقق��ان الكترودي جديد كه 
آرايه اي دوبعدي از ابرخازن هاس��ت طراح��ي كرده اند كه 
مي تواند سرعت شارژ شدن باتري ها را به چند ثانيه برساند. 
به طور كلي اي��ن موضوع ك��ه باتري هاي ش��يميايي بس��يار كندت��ر از باتري ه��اي دواليه اي 
خازني)ابرخازن ها( شارژ مي شوند پذيرفته شده است و ما در اين پروژه موفق شديم تنها در چند 
10 ميلي ثانيه الكترود ابرخازني را شارژ كنيم كه به خاطر خاصيت ابررسانايي آن است. اين پروژه 
راه را براي باتري هاي فوق سريع نسل هاي آينده هموار مي كند كه تنها به چند ثانيه براي شارژ و 
تخليه نياز دارند اما انرژي بسيار بيشتري را نس��بت به ابررايانه هاي معمول ذخيره مي كنند. در 
باتري ها و ابرخازن هاي معمول يون ها مس��ير پيچيده اي نسبت به پورت هاي ذخيره سازي شارژ 
دارند كه نه تنها همه چيز را كند مي كند، بلكه باعث ايجاد وضعيتي مي شود كه در آن زمان تعداد 

بسيار كمي از يون ها شارژ مي شوند. 

كمك واقعيت مجازي به مبتاليان فلج صورت
محققان سعي دارند با اس��تفاده از واقعيت مجازي به افراد 
دچار فلج صورت كمك نمايند دوباره احساس كنند و لبخند 
بزنند. عينك واقعيت مجازي مذكور، بيماران را تش��ويق 
مي كند تا ورزش هاي معمول صورت را مرتب انجام دهند تا 
دوباره فعاليت ماهيچه ها احيا شود. درهمين راستا بيمار با 
استفاده از عينك يك صورت آواتاري را مي بيند كه مشغول 
انجام تمرين است. اين عينك حاوي صفحه نمايشي است كه نزديك چشمان كاربر قرار مي گيرد. 
تصاوير روي صفحه كاربر را به دنيايي سه بعدي مي برند كه بسيار واقعي به نظر مي رسد. بيماري 
فلج صورت زماني اتفاق مي افتد كه ماهيچه هاي صورت فرد به دليل آسيب به اعصاب اين بخش 

بدن ضعيف مي شوند.
 اين روند به فلج شدن بخشي از صورت يا تمام آن منجر مي شود كه اختالل در حركت چشم، دهان 
و ديگر اعضاي بدن را دربر مي گيرد. گاهي اوقات نيز فلج صورت درنتيجه ش��يوع يك ويروس يا 
عفونت باكتريايي ايجاد مي شود.اين  هدست داراي 10 الكترود است كه بازخوردي از شيوه حركت 

ماهيچه ها در بخش هاي مختلف صورت بيمار را شامل مي شود. 
همزمان با اخم كردن، لبخند زدن و حركت دادن ماهيچه هاي صورت، در تصوير آواتار نيز همان 

ماهيچه ها تكان مي خورد. 

فضا

كوچك ترين ستاره جهان كشف شد
گروهي از دانشمندان كوچك ترين ستاره جهان را كشف 
كرده اند. جاذبه گرانشي س��طح اين ستاره 300 برابر از 
زمين قدرتمندتر اس��ت. اين س��تاره كم نور در كشف 
حيات در فضا به دانشمندان كمك مي كند. ستاره تازه 
كشف شده EBLM J0555- 57Ab نام گرفته و مي تواند 
به دانشمندان در جست وجوي حيات در فضا كمك كند. 
ستاره هاي كوچك و كم سو نمونه هاي ايده آلي براي رديابي سياره هايي با اندازه مشابه زمين 
هستند. درسطح اين سياره ها احتماالً آب به شكل مايع وجود دارد كه جزء كليدي رشد حيات 
به حساب مي آيد. اين ستاره احتماالً كوچك ترين شيء آسماني است. حجم ستاره به اندازه اي 
است كه هسته هاي هيدروژن را با هليوم تركيب كند. اين فرايند براي تشكيل ستاره ها حياتي 

است. 

خودرو

Alpha Speed خودروی لوكس برقي، سريع تر از فراري  
 Alpha متخصصان يك خودروي برقي پرس��رعت به نام 
Speed Car س��اختند ك��ه مي توان��د با س��رعت 350 
كيلومتر در ساعت حركت كند. خودروي مذكور سريع تر 
از پيش��رفته ترين مدل خودروي فراري حركت مي كند و 
نكته مهم در اين ميان برقي بودن خودروي ياد شده است. 
خودروي ياد ش��ده در آزمايش هاي بعدي توانست برخي 
محدوديت هاي نرم افزاري را هم پشت سربگذارد و ركورد 3۷8 كيلومتر در ساعت را هم ثبت كند. 
شركت سازنده مي گويد در تالش است تا سرعت حركت خودروي ياد شده را باز هم افزايش دهد 

و ركورد بهتري را به ثبت برساند. 
قرار است موتور مدل نهايي اين خودرو 1000 اسب بخار قدرت داشته باشد و بعد از يك بار شارژ 
كردن باتري هاي اين خودرو طي كردن مسافتي ۶۴3 كيلومتري با استفاده از آن ممكن باشد. قرار 
است دو مدل ديگر از اين خودرو هم عرضه شود كه ارزان قيمت تر بوده و بعد از هر بار شارژ باتري 

مي توانند به ترتيب حدود 500 و 380 كيلومتر را بپيمايند. 


