
پنج ش��نبه 25 بهم��ن 1397 | 8 جمادی الثانی 1440 |10| روزنامه جوان |  شماره 5590

رهنمود

شناخت استعدادها
  ما خیلى از اس��تعدادها را که در کش��ورمان 
وجود دارد نمى شناسیم؛ میدان را باز کنیم براى 

اینکه این استعدادها شناخته بشوند و بیایند.
  پیش��رفت کار فّناورى نان��و در واقع براى ما 
عالوه بر اینکه خودش ارزش دارد، از این جهت 
هم که یک نمونه اى است که ما بتوانیم در همه 
کارهاى کشور از این نمونه تبعّیت کنیم و آن را 

معیار قرار بدهیم، براى ما ارزش دارد.
بیانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- بهمن ۹۳

  مترجم: علی طالبی
دانش�مندان یک مس�یر مرک�زی را در 
مغز کش�ف کرده اند که زمانی که به طور 
الکتریک�ی تحری�ک می ش�وند باع�ث 
خن�ده ف�وری می ش�وند و پ�س از آن 
احساس آرامش و ش�ادی، حتی در طول 
عمل جراحی خ�واب و بیدار می ش�وند. 
در واق�ع پژوهش�گران در مطالعه اخیر 
کش�ف کرده ان�د تحری�ک الکتریک�ی 
ی�ک ناحی�ه از مغ�ز  در حی�ن جراحی 
مغ�ز، می تواند س�بب ایج�اد یک حس 
ش�ادی همراه با خن�ده در بیمار ش�ود.

   
در پى این تحقیقات اثرات تحریک در یک 
بیمار صرع، تحت نظارت تش��خیصى براى 
تشخیص صرع، مشاهده ش��د. سپس این 
اثرات ب��ه منظور کمک به او ب��راى تکمیل 
جراح��ى جداگانه مغ��زى در دو روز بعد به 
کار گرفته ش��د و س��پس در دو بیمار دیگر 

تأیید شد.
اثرات رفتارى تحریک الکتریکى مس��تقیم 
مجموع��ه cingulum، یک ماده س��فید 
در مغز، در دو بیمار صرع دیگر تحت پایش 
تش��خیصى تأیید ش��د.  تصاویرى از اثرات 

تحریک بسته همراه در دسترس هستند و 
هویت patient's مبهم است.

امورى، محقق طرح این تکنیک را به عنوان 
یک روش »قابل  تغییر« ب��راى آرام کردن 
برخى از بیماران در طول عمل جراحى مغز 
بیدار، حتى براى اف��رادى که به طور خاص 
نگران نیستند، مى بیند. براى حفاظت بهینه 
از وظایف مهم مغ��ز در طول عمل جراحى، 
بیماران ممکن است نیاز به بیدار شدن داشته 
باش��ند و هنوز بى هوش نباشند تا پزشکان 
بتوانند با آنها صحبت کنن��د، مهارت هاى 
زبانى خود را ارزیابى ک��رده و نقص هایى را 
که ممکن است ناشى از resection باشد، 

تشخیص دهند.
امورى محقق ط��رح گفت: »ای��ن بیماران 
ممکن است در طول عمل جراحى که ممکن 
است خطرناک باشد، دچار وحشت شوند.« 
بیمار خاص به دلیل اضطراب پایه متوسط 
مس��تعد ابتال ب��ود و هنگام بیدار ش��دن از 

بى هوشى عمومى شروع به وحشت کرد. 
خارج از استفاده در طول عمل بیدار، درک 
اینکه چگونه تحری��ک مى تواند به تالش ها 
ب��راى درمان بهت��ر افس��ردگى، اختالالت 
اضطراب ی��ا درد مزم��ن از طریق تحریک 

عمیق مغز کمک کند.
دانش��مندان گ��زارش داده ان��د تحری��ک 
الکتریکى مس��تقیم بخش ه��اى دیگر مغز 
مى تواند موجب خنده شود اما این نمایش که 
اثرات ضداضطراب مشاهده  شده با تحریک 
مى تواند مزایاى معنى دار بالینى ایجاد کند 

مى تواند این مطالعه را متمایز کند.  
محققان معتقدند این بسته به دلیل ارتباطات 
متعدد می��ان مناط��ق مغ��ز و هماهنگى 
پاس��خ هاى احساس��ى پیچیده، یک هدف 
منطقى اس��ت. موقعیت تحریک بسته در 
نواحى دیگر مغز مش��خص است که پاداش 
فرآیند مانند جسم مخطط قدامى که براى 
درمان افسردگى و اعتیاد هدف قرار گرفته 
 است. به این دلیل که بسته سیگار راهى براى 

ماده سفید متصل به چند بخش است.
امورى محقق طرح مى گوید محل قرارگیرى 
الکترود اولی��ه براى ثب��ت فعالیت مغزى و 
 patient's یافتن نقطه شروع اولین حمله
انتخاب شده  اس��ت. او مى گوید الکترود در 
ابتدا براى تحریک بس��ته cingulum  به 
کار رفت ط��ورى که متفاوت از اس��تاندارد 
بود. این مسیر منحصر به فرد به دلیل اولین 
عمل جراحى قبلى ضرورى بود؛ این روش از 

پشت بود که منجر به وسعت وسیع تر بسته 
cingulum  شده و در نتیجه براى تحریک 

الکتریکى در دسترس بود.
این مقاله نشان مى دهد »محرک بسته اى« 
فوراً رفتار شاد از جمله لبخند زدن و خندیدن 
و گزارش هاى تجربه عاطفى مثبت را دریافت 

مى کند. 
محقق��ان به عنوان ی��ک آزمای��ش رفتار و 
فرآینده��اى فکرى خ��ود، آزمایش کردند 
که چگون��ه اولین بیمار به چه ش��کلى نگاه 
مى کند و اینکه آیا آنها را ش��اد، غمگین و یا 
خنثى تعبیر مى کند. این تحریک، دیدگاه 
خود را نس��بت به چهره ها تغییر داد تا آنها 
به عنوان »ش��ادتر« تفسیر ش��وند. این اثر 
به نام »تعصب احساس��ى« با کاهش عالئم 
افسردگى شناخته مى شود و استفاده بالقوه 
از تحریک، درمان افسردگى را  نشان مى دهد. 
محققان مى گویند از این روش مى توان هم 
براى ایجاد حس خوشایند در عمل جراحى 
که بیماران باید آگاه باش��ند و هم به عنوان 
بخشى از درمان تحریک مغزى عمیق براى 
درمان افس��ردگى، اضط��راب و درد مزمن 

استفاده کرد.
منبع: ساینس دیلی
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محققان موفق به ابداع دس��ت مصنوعى ش��ده اند که 
مهارت و چاالکى بیشترى دارد و همچنین حس المسه 
را براى کاربر به ارمغان مى آورد. دس��ت هاى مصنوعى 
در حال حاضر با ق��رار دادن الکترود روى پوس��ت که 
س��یگنال ها را از زی��ر ماهیچه ها مى فرس��تد، کنترل 
مى شوند اما این روش داراى محدودیت هایى نیز هست. 

به عنوان مث��ال این روش فقط ام��کان انجام حرکات 
ساده مانند باز کردن و بس��تن دست را فراهم مى کند 
و کاربر فیدبک چندان��ى از پروتز نمى گیرد. یک پروتز 
دست جدید ایجاد شده است که سیگنال ها را از طریق 
الکترودهایى که در بازوى بیمار قرار مى گیرد، مستقیماً 
از عصب ها و عضالت مى خواند. یک معلول س��وئدى 

اخیراً در بیمارستان دانشگاه سالگرنسکا در گوتنبرگ 
براى دریافت این پروتز جدید تحت عمل جراحى قرار 
گرفت. این ایمپلنت تیتانیومى به شعاع استخوان زند 
زیرین بازوى راس��ت بیمار پیوند زده شد و در مجموع 
۱۶ الکترود به اعصاب متصل شد که مى توانست دست 

از دست رفته بیمار را به وى برگرداند.

افزایش مهارت و بهبود حس المسه با پروتز جدید دست

خنده  بهترین دارو برای جراحی مغز است
فناوري

روشی برای پیشگیری از آسیب رساندن هیدروژن به فلز
پژوهشگران براى پیشگیرى از آسیب 
دیدن فلزات، روش��ى ابداع کرده اند که 
مى تواند میزان هیدروژن روى س��طح 
فلز را بررس��ى کند. هیدروژن، دومین 
اتم کوچک مى تواند مستقیماً به درون 
ساختار کریس��تالى یک فلز جامد نفوذ 
کند. ای��ن قابلیت براى پژوهش��گرانى 
که تالش مى کنند س��وخت هیدروژن 
را به صورت ایمن در فلز ذخیره کنند، 
کارآمد است اما براى ساختارهایى مانند مخزن تحت فشار نیروگاه هاى هسته اى، کارآیى چندانى 
ندارد زیرا هیدروژن نهایتاً به شکننده ش��دن دیواره هاى فلزى مخزن و آسیب دیدن آن منجر 
مى شود. پژوهشگران راهى براى حل این مش��کل یافته اند. آنها روش جدیدى ابداع کرده اند که 
امکان بررسى سطح فلز را طى فرآیند نفوذ هیدروژن فراهم مى کند. سوخت هیدروژن، یک ابزار 
بالقوه براى تغییرات اقلیمى جهانى به شمار مى رود زیرا یک سوخت پرانرژى است که نهایتاً در 
خودروها و هواپیماها مورد استفاده قرار مى گیرد. با وجود این، هیدروژن یک سوخت پرهزینه 
و سنگین براى مخازن تحت فشار محسوب مى ش��ود. شاید ذخیره سوخت در شبکه کریستالى 
فلز، ارزان تر، سبک تر و ایمن تر باش��د اما ابتدا باید درک بهترى از نحوه ورود هیدروژن به فلز و 

ترک آن به دست آورد.
-----------------------------------------------------------------------

قرص هوشمند برای  شناسایی بیماری های گوارشی
دانش��مندان موفق به اب��داع یک قرص 
هوشمند شده اند که مى تواند تا یک ماه 
در معده بماند تا بیمارى هاى گوارشى را 
ردیابى کند. این قرص هوشمند ژله اى  
تا ۳۰ روز در معده مى مان��د. این قرص 
به محض رسیدن به معده به سرعت به 
اندازه یک توپ پینگ پنگ باد مى شود و 
توانایى نظارت بر درجه حرارت دستگاه 
گوارش را دارد. تیم س��ازنده این قرص 
مى گوید این دستگاه مى تواند زخم معده، سرطان هاى دستگاه گوارش و سایر بیمارى هاى گوارشى 
را در طوالنى مدت ردیابى کند. این قرص مجهز به یک حسگر است که مى تواند به راحتى از دستگاه 
گوارش عبور کند و فرد فقط نیاز به نوشیدن یک محلول کلسیم براى بازگرداندن قرص به اندازه 
اصلى خود دارد. عمر این قرص هوشمند بیش از انتظار و حداقل دو برابر حسگرهاى بلعیدنى فعلى 
است. از آنجا که این قرص از هیدروژل ساخته شده، در مقایسه با نمونه هاى قبلى که از پالستیک یا 

فلز ساخته شده اند نرم تر و سازگارتر است.
-----------------------------------------------------------------------

بسته نفوذناپذیر برای ایمپلنت های قابل کاشت در مغز
محقق��ان تبری��زى اج��راى ی��ک طرح 
پژوهش��ى در زمینه طراحى و س��اخت 
بسته نفوذناپذیر و زیست س��ازگار براى 
ایمپلنت هاى قابل کاش��ت در مغز را آغاز 
کردند. دکت��ر فرهنگ عباس��ى، با اعالم 
این خبر افزود: یکى از چالش هاى اصلى 
اس��تفاده بلندمدت از پروتزهاى عصبى 
کاش��ته ش��ده در مغز عملک��رد متباین 
ایمپلنت به دلیل پاس��خ هاى بافتى و نیز 
ناپایدارى فصل مشترک با بافت عصبى در کاربردهاى بالینى است. هدف از اجراى این طرح تحقیقاتى، 
توسعه مواد بسته بندى مناسب بر پایه فیلم هاى پلیمرى به عنوان مواد هرمسى براى پوشش دهى و 
کپسوله کردن ایمپلنت هاى مغزى و ایجاد یک فصل مشترک پایدار بین ایمپلنت و بافت مغز است. 
دستیابى به این تکنولوژى گامى بس��یار مؤثر و حیاتى براى بومى سازى ایمپلنت هاى مغزى است. با 
بهره گیرى از این فناورى شناختى، بیماران داراى اختالالت شناختى و ضایعات مغزى مى توانند بدون 

کمک دیگران و با استفاده از کامپیوتر به فعالیت هاى روزانه خود ادامه دهند.

پزشکی

انسولینی که  به معده تزریق می شود
پژوهشگران نوعى کپس��ول ابداع کرده اند 
که مى تواند انس��ولین مورد نیاز را به معده 
تزریق کند.این کپسول که به اندازه بلوبرى 
است، سوزن کوچکى حاوى انسولین فشرده 
دارد که پس از رس��یدن به معده، تزریق را 
انجام مى دهد. پژوهشگران در آزمایش هاى 
صورت گرفته روى حیوانات نشان دادند که 
این کپسول مى تواند انسولین کافى براى 
کاهش قند خون را به بدن برس��اند و براى 
رساندن انواع پروتئین هم کارآمد است. سوزن داخل کپسول، به یک فلز فشرده متصل است که با یک 
لوح از جنس مواد قندى نگه داشته مى شود. هنگامى که بیمار، کپسول را مى بلعد، لوح قندى در مایع 
معده حل مى شود و فلز فشرده را آزاد مى کند؛ سپس سوزن مى تواند انسولین را به دیواره معده تزریق 
کند.دیوار معده، فاقد گیرنده هاى درد است؛ در نتیجه پژوهشگران باور دارند که بیماران هیچ دردى را 

احساس نخواهند کرد

دستاورد

گیاه درماني

 ساخت رگ مصنوعی 
در کشور

محققان داخلى از اجراى پروژه مشترک دانشگاهى 
ساخت رگ مصنوعى در این دانشگاه خبر دادند. 
دکتر غالمحسین کاظم زاده با اعالم این خبر افزود: 
منظور از ساخت رگ تنها لوله اى که شبیه رگ باشد 
نیست بلکه تولید موادى است که در نهایت با کاربرد 
بالینى بتوان به عنوان جایگزین نمونه هاى خارجى 
از آن اس��تفاده کرد. در صورت موفقیت این پروژه 
عالوه بر بومى سازى فناورى ساخت رگ مصنوعى، 
از واردات آن به کشور نیز بى نیاز خواهیم شد که این 
امر نقش مؤثرى در صرفه جویى ارزى خواهد داشت. 
در این پروژه تحقیقاتى ضمن استفاده از  تجربیات 
قبلى، فناورى هاى نوینى بر آن افزوده شده است 
که بتوان ب��ر عمر رگ هاى مصنوع��ى اضافه کرد. 
بارخوراندهاى مطالعات بالینى براى رفع نواقص به 
گروه هاى مهندسى جهت بررسى اعالم شده است 
که پس از اجراى این مراحل بر روى انسان نیز مورد 

آزمایش قرار خواهد گرفت.
-------------------------------------

تولید نخستین داروی ایرانی 
درمان بدون عارضه فقر آهن

نخستین داروى ایرانى درمان فقر آهن بدون عارضه 
توسط محققان تولید ش��د. امید رجبى دکتراى 
بیولوژى و سیستماتیک گیاهى، از تولید نخستین 
داروى ایرانى درمان فقر آهن با نام شربت فروتونیک  
خبر داد. وي اظهارکرد: داروى آهن فروتونیک منشأ 
گیاهى داش��ته و مجوز سیب س��المت و کد ثبت 
فرآورده را از سازمان غذا و دارو اخذ کرده و گواهى 
ثبت اختراع ایران و امری��کا را دارد. داروى گیاهى 
درمان فقر آهن با ساختار یونى کاماًل طبیعى است 
و ساختار آن با داروهاى موجود در بازار تفاوت دارد 
و برخالف مکمل هاى رایج از هیچ ماده شیمیایى، 
چون نمک هاى گلوکونات، فومارات، یا س��ولفات 
و حتى آه��ن لیپوزومال و س��وکروزومیال و... در 

ترکیبات آن استفاده نشده است.

ساخت  کپسول گیاهی جدید 
به دست محققان داخلی

محققان داخلى در راستاى تولید ملى، موفق به طراحى 
و ساخت سه کپسول گیاهى پیپرجین، لیکورى کپ 
و لیورفول ش��دند. دکتر فاطمه حس��ن زاده، اظهار 
کرد: کپسول گیاهى »لیکورى کپ« جهت تنظیم 
ترشحات گوارش��ى و درمان زخم معده و اثنى عشر، 
کمک به هضم غذا با بهبود عملک��رد روده کوچک، 
تقویت عملکرد غدد درون ریز و افزایش هورمون هاى 
ضداسترس و حفاظت از غش��اى مخاطى دستگاه 
تنفسى مؤثر است. کپسول گیاهى »پیپرجین« سبب 
تقویت دستگاه گوارش، کمک به هضم و متابولیسم 
مناسب مواد غذایى، تسکین دردهاى گوارشى، درمان 
سوءهاضمه، ضد نفخ و پاکسازى طبیعى بدن مى شود. 
کپسول گیاهى »لیورفول« جهت محافظت کبد و 
تنظیم مطلوب آنزیم هاى کبدى، تسکین التهاب هاى 
کبدى و تقویت عملکرد کبد با خاصیت آنتى اکسیدانى 

و مؤثر در کنترل بیمارى کبد چرب است.

 دستاورد

 تولید انبوه فاکتورهای رشد نوترکیب 
در حوزه سلول های بنیادی

محققان یکى از ش��رکت هاى دانش بنیان بر اس��اس فناورى پروتئین هاى نوترکی��ب، به دانش فنى 
فاکتورهاى رشد قابل استفاده در محیط کشت سلولى دست  یافتند و به گفته آنها با تولید بیش از ۲۰ 
پروتئین پرمصرف نوترکیب، توانسته اند بخشى از وابستگى ایران به خارج براى دستیابى به این مواد را 
برطرف کنند. محمدرضا قرائتى، مجرى طرح  گفت: زمینه تحقیقاتى ما انجام کلیه امور مربوط به تحقیق، 
توسعه، مشاوره و خدمات در زمینه فرآورده هاى بیوتکنولوژیک شامل فرآورده هاى نوترکیب، مولکولى، 
مولکول هاى کوچک و فرآورده هاى مرتبط با کشت، تمایز و تجهیزات مرتبط، فعالیت در حوزه هاى تولید، 
بسته بندى، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، انباردارى و ثبت محصوالت حوزه بیوتکنولوژى است. 
فاکتورهاى رشد موادى هستند که به محیط کشت سلولى اضافه مى شوند. این فاکتورها حاوى مواد 

پروتئینى هستند که براى تمایز سلولى و یا رشد برخى از سلول هاى خاص کاربرد دارند.

  مترجم: رضا محمدی
بر اس�اس تحقیق�ات جدی�د، حرکت 
قل�ب ب�ه ق�دری قدرتمند اس�ت که 
می تواند وسایل صرفه جویی در زندگی 
را ش�ارژ کند. بر اس�اس ای�ن مطالعه، 
ب�ا اس�تفاده از ی�ک اختراع س�نتی 
می ت�وان از انرژی قلب اس�تفاده کرد 
تا دس�تگاه های قابل کاش�ت را به کار 
گیرد. ایجاد یک منبع ان�رژی در بدن 
می تواند میلیون ها نف�ر را نجات دهد 
که دیگر وس�ایل قابل کاشت از نیاز به 
جراحی به تعویض باتری تکیه می کنند.

   
طبق تحقیقات جدید دانشمندان حرکت 
قلب به قدرى قدرتمند است که مى تواند 
وسایلى را ش��ارژ کند که جان ما را نجات 

مى دهند.
بر اس��اس این مطالعه، با استفاده از یک 
اختراع سنتى توس��ط مهندسان، انرژى 
جنبشى قلب مى تواند به برق تبدیل شود 
تا به طیف وسیعى از دس��تگاه هاى قابل 

کاشت تبدیل شود.
میلیون ها نفر به کارگران مصنوعى قلب و 

دیگر دستگاه هاى اندازه گیرى بدن انسان 
اتکا مى کنند که با باترى کار مى کنند که 
نیاز به جایگزین شدن هر پنج سال دارد. 
این جایگزین نیازمند جراحى اس��ت که 
مى تواند پرهزینه و باعث ایجاد عوارض و 

عفونت ها باشد.
ژانگ، اس��تاد مهندسى در س��ن آنتونیو 
مى گوید: »ما س��عى داریم مشکل نهایى 
را براى هر دستگاه زیس��ت قابل کاشت 

دیگر ح��ل کنیم. چطور ش��ما یک منبع 
انرژى مؤثر ایجاد مى کنید تا این دستگاه 
در طول کل طول عم��ر بیمار کار خود را 
انجام ده��د، بدون نیاز ب��ه جراحى براى 

تعویض باترى؟«
لین دانگ، عضو اولیه این طرح تحقیقاتى  
مى گوید: »از اهمیت مساوى این است که 
این دستگاه با عملکرد body's تداخل 
نداشته باشد. ما مى دانستیم این دستگاه  

سبک، انعطاف پذیر و کوتاه باشد، بنابراین 
  pacemakerنه تنها متناسب با ساختار
فعلى است، بلکه براى چند کاربرد آینده 

نیز مقیاس پذیر است.«
محقق��ان پیش��نهاد مى کنند ت��ا انرژى 
جنبش��ى س��یم اتصال متصل به قلب را 
مهار کند و آن را به الکتریس��یته تبدیل 
کند تا به طور مس��تمر باترى ها را ش��ارژ 
کند. ماده اضافه ش��ده نوعى از الیه هاى 
پیزوالکتریک است که PVDF  نامیده 
مى ش��ود و هنگامى که با س��اختارهاى 
متخلخل طراحى مى ش��ود یا یک آرایه 
  cantilever از میل��ه کوچک و یا ی��ک
انعطاف پذی��ر مى توان��د حت��ى حرکت 
مکانیک��ى کوچک را ب��ه الکتریس��یته 
تبدیل کن��د. یک مزی��ت دیگ��ر اینکه 
هم��ان modules مى توانن��د به طور 
بالقوه به عنوان سنسور براى فعال کردن 
جم��ع آورى داده براى پای��ش بالدرنگ 
بیماران اس��تفاده ش��وند. آنها معتقدند 
در اولین دور مطالعات انجام  ش��ده روى 
حیوانات به نتایج بسیارخوبى رسیده اند.

منبع: ساینس دیلی

شارژ وسایل برقی با انرژی قلب


