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رهنمود

پيشرفت علمي کنيم تهديد 
دشمنان کمتر مي شود

  بهره گي��ري صحي��ح و مناس��ب از دانش و 
توانايي هاي نخبگان موجب پيش��رفت علم در 
کشور و در نتيجه رسيدن به موضع عزت و اقتدار 

و کاهش آسيب پذيري ها خواهد شد. 
  اگر از لحاظ علمي پيش��رفت کنيم، تهديد 
دشمناِن تمدني و سياسي و اقتصادي ما دائمي 

نخواهد بود و کاهش خواهد يافت. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- مهر ۹۷

   مترجم : علی طالبی
يک دس�تگاه تحريک کنن�ده عصبي که 
توس�ط مهندس�ين طراحي ش�ده است 
مي توان�د جري�ان الکتريک�ي مغ�ز را به 
طور همزمان ش�نود و تحري�ک کند که 
ب�ه ط�ور بالق�وه راه درم�ان مناس�بي 
ب�راي بيم�اران مبت�ال ب�ه بيماري هايي 
مانند ص�رع و پارکينس�ون اس�ت. اين 
دس�تگاه ب�ا ن�ام WAND مانن�د يک 
ضربان س�از ب�راي مغز عم�ل مي کند که 
فعالي�ت الکتريک�ي مغ�ز را ديده بان�ي 
ک�رده اس�ت و در ص�ورت بروز مش�کل 
در آن، تحري�ک عصبي انج�ام مي دهد. 
اين دس��تگاه ها مي توانند در جلوگيري از 
لرزش هاي ضعيف يا تش��نج در بيماران با 
انواع بيماري هاي عصبي بسيار مؤثر باشند 
اما ام��واج الکتريکي که پيش از تش��نج يا 
لرزش رخ مي دهند مي توانند بسيار ظريف 
باشند و فرکانس و قدرت تحريک الکتريکي 
مورد نياز براي جلوگي��ري از آنها به همان 
اندازه حساس است. قبل از اينکه دستگاه ها 
درمان بهين��ه را انجام دهن��د، تنظيمات 
اين دستگاه توسط پزش��کان ممکن است 
سال ها زمان ببرد. دستگاه نورومودوالسيون 
بدون خطاي بي س��يم )به صورت مخفف: 
WAND(  به صورت بي س��يم و خودکار 
عمل مي کن��د، به اين معني ک��ه هنگامي 
که ياد بگيرد نش��انه هاي لرزش يا تشنج را 
تشخيص دهد، خودش به تنهايي مي تواند 
پارامترهاي تحريک را ب��راي جلوگيري از 
حرکات ناخواسته تنظيم کند و به دليل آنکه 
به صورت حلقه بسته اس��ت )به اين معني 
که مي تواند به طور همزمان تحريک و ثبت 
انجام دهد( مي تواند اين پارامترها را به طور 

آني تنظيم کند. 

  موج هاي کوچک در يک حوضچه
تحري��ک و ثبت همزم��ان س��يگنال هاي 
الکتريکي در مغز بسيار ش��بيه تالش براي 
ديدن موج ه��اي کوچ��ک در يک حوضچه 
است درحالي که پاهايتان را نيز در آن تکان 
مي دهيد سيگنال هاي الکتريکي ناشي از مغز 
توسط پالس هاي بزرگ الکتريسيته که توسط 

تحريک آزاد مي شود، سرکوب مي شوند. 
محققان در ش��رکت فناوري ه��اي عصبي 
کورترا که توسط ريکي مولر رهبري مي شود، 
مداره��اي مجتمع سفارش��ي WIND  را 
طراحي کردند که مي توانند سيگنال کامل 
را از هر دوي امواج مغزي ظريف و پالس هاي 
الکتريکي ق��وي ضبط کنن��د. طراحي اين 

تراش��ه ب��ه WAND اج��ازه مي ده��د تا 
س��يگنال را از پالس هاي الکتريکي کم کند 
که منجر به يک سيگنال تميز در امواج مغزي 
مي ش��ود. دس��تگاه هاي موجود، تنها براي 
ثبت س��يگنال هاي امواج مغزي کوچک تر 
تنظيم مي شوند و در برابر پالس هاي تحريک 
بزرگ از کار مي افتند که اين نوع از بازسازي 
سيگنال را غير ممکن مي سازند. مولر يکي از 
محققان اين طرح مي گويد: » از آنجايي که 
ما عماًل مي توانيم تحري��ک و ثبت را در يک 
منطقه واحد از مغز انجام دهيم، زماني که در 
حال ارائه درمان هستيم دقيقاً مي دانيم چه 
اتفاقي دارد مي افتد.« در آزمايشاتي که انجام 
شد، به شرکت کنندگان آموزش داده شد تا از 

يک دسته فرمان براي حرکت دادن مکان نما 
به يک مکان خاص اس��تفاده کنند. پس از 
 WAND يک دوره آموزش��ي، دس��تگاه
توانست عالمت هاي عصبي را تشخيص دهد 
که هنگامي که شرکت کنندگان آماده براي 
انجام حرکت بودند به وج��ود آمده بودند و 
سپس با ايجاد يک تحريک الکتريکي حرکت 
را به تأخير انداخت. مول��ر در ادامه گفت: » 
در حاليک��ه به تأخير افت��ادن زمان واکنش 
چيزي است که قباًل نش��ان داده شده است، 
نس��بت به دانش ما اين اولين باري است که 
در يک سيستم حلقه بس��ته مبتني بر ثبت 
عصب شناختي محض نشان داده مي شود.«
منبع:ساينس ديلي
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عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: 
فناوري مدرن در خدمت تکنيک هاي توانبخش��ي 
مي تواند بازتواني اختالالت حرکتي، گفتار، زبان و 
شناخت ناشي از سکته مغزي را سرعت بخشد. دکتر 
احمدرض��ا خاتون آبادي اظهار کرد: س��کته مغزي 
س��ومين عامل مرگ و مير در دنياست و متأسفانه 

اين بيماري در ايران رو به افزايش است. خوشبختانه 
در حال حاضر با تهيه راهنماهاي مديريت س��کته 
مغزي از طرف وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکي درمان اوليه اين گروه از بيماران پيشرفت 

کرده است. 
آنچه بعد از مراحل اوليه س��کته مغزي بسيار حائز 

اهميت است، اقدامات توانبخشي است که بايد در 
زمان مناسب صورت پذيرند. 

اخي��را ب��ا گس��ترش ورود فن��اوري ب��ه جامع��ه 
پزش��کي، توانبخش��ي از اين امر مس��تثني نبوده 
 و روش هاي نوين��ي در اين زمينه ب��ه کمک علوم 

توانبخشي آمده اند. 

برپايي کارگاه نقش تحريک الکتريکي براي بيماران مبتال به سکته مغزي

 دستگاه بي سيم »ضربان ساز مغز«
 درمان جديد  براي اختالالت عصبي 

فناوري

توليدچسب زخم هاي سوزني
 گروهي از پژوهشگران با هدف کاستن 
از درد و رنج بيماران مبتال به قند خون 
چس��ب زخم هاي جدي��دي را توليد 
کرده اند که قادر به کنت��رل دائم قند 
خون هستند. گروهي از پژوهشگران 
سوئدي با هدف کاس��تن از درد و رنج 
بيماران مبت��ال به قند خون چس��ب 
زخم هاي جديدي را توليد کرده اند که 
قادر به کنترل دائم قند خون هستند. 
چسب زخم مذکور نياز به اس��تفاده از دستگاه هاي بررس��ي قند خون که سوزني را به عمق 
انگشت فرو مي کنند، از بين مي برد. سوزن هاي دس��تگاه هاي عادي 7 ميليمتر طول دارند و 
به علت عبور از شبکه عصبي انگش��ت دردي را به فرد تحميل مي کنند. از سوي ديگر سوزن 
دستگاه هاي عادي نمونه گيري قند خون از اليه چربي پوست براي اين کار استفاده مي کنند که 
دقت زيادي ندارد، اما چسب زخم هاي جديد براي اين کار از بافت زيرپوست که دقت بيشتري 
در زمينه نشان دادن ميزان قند خون دارد، استفاده مي کنند. ريزسوزن هاي نصب شده روي 
اين چسب زخم ها، از جنس سيليکون هستند و به طور دائم در بافت بااليي پوست که حاوي 
مايعاتي در حال حرکت است، باقي مي مانند و همين امر باعث کنترل لحظه به لحظه قند خون 
مي شود و اطالعات هر لحظه به فاصله حداکثر 10دقيقه قابل دريافت است. روي سوزن هاي 
برچسب هاي مذکور که بارها و بارها قابل استفاده هستند، س��ه حسگر داراي الکترود نصب 
شده اند که کنترل قند خون را تسهيل مي کنند. هنوز مشخص نيست اين محصول چه زماني 

روانه بازار مي شود. 
----------------------------------------------------------------------

تغيير مسير عصب براي کاهش درد اندام خيالي
 پژوهش��گران در مطالعه اخيرش��ان 
دريافته ان��د که تغيير مس��ير اعصاب 
پيچيده ناشي از قطع عضو به عضالت 
اط��راف آن به ش��دت س��بب کاهش 
درد افراد قطع عضو مي ش��ود. هدف 
پژوهشگران در اين روش که  بازسازي 
  )TMR( اوليه عضالت مورد ه��دف
نام دارد، راهي ب��راي کمک به زندگي 
بهتر براي افراد قطع عضو اس��ت. بالغ 
بر 7۵ درصد افراد قطع عضو امريکايي، از اندام خيالي و درد ناش��ي از قطع عضو رنج مي برند. 
»بازس��ازي اوليه عضالت مورد هدف« اين درد را با تغيير مسير اعصاب که طي قطع عضو به 

عضالت اطرافشان قطع مي شود، کاهش مي دهد.
 »بازسازي اوليه عضالت مورد هدف« در ابتدا براي کمک به افراد قطع عضو براي کنترل بهتر 
اندام مصنوعي شان استفاده مي شد. اين عمل جراحي معموالً چند ماه يا حتي چند سال پس 
از قطع عضو اوليه انجام مي شود. در نهايت پزشکان کشف کردند که اين جراحي همچنين به 
طور قابل توجهي بعضي از دردها را به ميزان قابل توجهي بهبود مي بخشد  بنابراين پژوهشگران 
تصميم به توسعه اين روش براي درمان پايانه هاي عصبي مختل شده به نام عصب هاي عالمتي 

يا درد اندام خيالي گرفتند. 

خودرو

خودروي هوشمند با احساسات مسافر منطبق مي شود
متخصصان از نسخه مفهومي خودرويي 
رونماي��ي مي کنند که با اس��تفاده از 
هوش مصنوعي، سيس��تم هاي داخل 
خودرو را با حواس پنج گانه فرد تطابق 
مي دهد. ش��رکت خودروس��ازي کيا 
از يک سيس��تم حمل و نقل رونمايي 
خواه��د کرد ک��ه مبتني ب��ر »هوش 
مصنوعي« خواهد بود. سيستم هوش 
مصنوعي خودرو مي تواند با استفاده از 
حسگرهايي، داخل ماش��ين را با احساسات مس��افر وفق دهد. اين حسگرها بر عالئم چهره، 
ضربان قلب و فعاليت هاي »الکترودرمال« مسافر نظارت مي کنند. اين خودرو مفهومي مجهز 
  )R. E. A. D(به سيستم جديد کيا موسوم به سيستم رانندگي سازگار با احساسات مسافر
است و سيستم هوش مصنوعي آن داخل کابين را شخصي سازي و در آن از حواس پنج گانه 

استفاده مي کند. 
بخشي از سيس��تم داراي صندلي ارتعاشي اس��ت که ارتعاش ها را با فرکانس هاي موسيقي 
هماهنگ مي کند. صندلي ها همچنين قابليت ماس��اژ نيز دارند. عالوه بر اينها کيا از فناوري  
استفاده کرده است که با استفاده از دوربين هاي سه بعدي به رديابي چشم و حرکات انگشت 
مي پردازد. اين فناوري به مس��افر اين امکان را مي دهد که ويژگي هاي درون خودرو از قبيل 

سيستم روشنايي، تهويه هوا و سيستم سرگرمي را در کنترل خود درآورد. 

پزشکي

فضا

توسعه يک شبکه الکترونيکي 
براي ارتباط با سلول هاي قلب

برخالف بس��ياري از س��لول هاي ديگر، مطالعه 
س��لول هاي ماهيچه اي قلب، کار بسيار مشکلي 
است زيرا اتصال حسگرهاي س��فت و سخت به 
سلول هاي متحرک مانع از حرکت اين سلول ها 
مي شود. دانش��مندان يک ش��بکه الکترونيکي 
بس��يار نرم و انعطاف پذيري را توسعه داده اند که 
مي تواند در حالي که با س��لول هاي قلبي تداخل 
دارد اما مانع از حرکت آنها  نشود. اين شبکه نانو 
پلي اورتان، حسگر نيز ناميده مي شود که داراي 
سيم هايي است که تنها 100 نانومتر عرض دارند 
و از قطعات طال س��اخته ش��ده اند. اين فناوري 
دانشمندان را قادر مي سازد تا با بينش بيشتري 
درباره نح��وه عملکرد س��لول هاي قلب مطالعه 
کنند و اين مطالعه نيز ممکن است منجر به ايجاد 
راه هاي جديدي براي توسعه ايمپلنت هاي قلب 

الکترونيکي براي ارتباط با بافت هاي قلب شود. 
-------------------------------------

 طرح محققان ايراني
براي کاهش رسوب در کبد

محققان ايران��ي طرح کاهش رس��وب در کبد را با 
استفاده از عصاره رازيانه روي موش هاي آزمايشگاهي 
انجام دادند. احس��ان ورزدار و فرزين دادبخش در 
پروژه اي ب��ا اس��تفاده از چربي حيواني ک��ه داراي 
کلسترول بااليي بود، کبد موش هاي آزمايشگاهي 
را به چربي باال رساندند و تحت درمان قرار دادند. در 
اين پروژه، پنج موش نر و پنج موش ماده تحت درمان 
با عصاره رازيانه قرار گرفتند، گروهي از موش ها که 
تحت درمان قرار گرفته بودند و بر اين اساس رسوب 
چربي در بدنش��ان کاهش يافت. کلسترول نوعي 
چربي از مواد مهم غشاس��ت که در خون هم وجود 
دارد و از دو منبع اصلي رژيم غذايي و توليد در کبد 
تأمين مي ش��ود، کبد مي تواند کلسترول را از خون 

بردارد و آن را توليد کند و به درون خود بريزد.

رشد گياه با خاک مصنوعي 
در فضا!

محققان موفق به رش��د گياه با اس��تفاده از خاک 
مصنوعي شدند. اين هورمون به گياه کمک مي کند 
که در شرايط چالش برانگيز فضا رشد کند. در اين 
تحقيق جديد محققان موفق به رشد گياهاني شدند 
که با اس��تفاده از خاک مصنوعي ساخته  شده اند. 
اين خاک مصنوعي از س��نگ گدازه تشکيل شده 
است. هدف از انجام اين پژوهش پيدا کردن راهي 
براي رشد مستقيم گياهان در آب است. تا به جاي 
اينکه مواد مغذي رش��د گياه از خاک تأمين شود، 
از آب تأمين گردد. بديهي است خاکي که در فضا 
موجود است، مواد مغذي کمي دارد، بنابراين بايد 
راهي پيدا شود که مواد مغذي رشد گياهان بدون 
اتکا به زمين تأمين شود. اين کار باعث مي شود که 
شرايط رشد گياه شبيه سازي شود. تيم تحقيقاتي 
اين پروژه اميدوارند که نتايج پژوهش آنها نه  تنها در 
فضا مورد استفاده قرار گيرد، بلکه به رشد بهتر گياه 

در زمين نيز کمک کند. 

 دستاورد

 توليد فوم فلزي با بيشترين ميزان جذب انرژي 
براي صنايع هوافضاي کشور

محققان داخلي موفق به توليد ترکيبي از فلز و پليمر با اس��تحکام باال و بيشترين ميزان جذب 
انرژي در ميان فوم هاي توليدشده شدند. دکتر محمدجواد نيري، سرپرست تيم تحقيقاتي توليد 
اين فوم کامپوزيتي، گفت: فوم هاي فلزي سلول بسته، دسته اي از مواد پيشرفته هستند که به 
عنوان جاذب انرژي در صنايع مختلف کاربرد وسيعي دارند. از جمله مزاياي فوم توليدشده در 
واحد علوم و تحقيقات، مي توان به چيدمان منظم و قابل طراحي س��اختار فوم، چگالي کمتر 
در برابر فوم هاي مشابه، استحکام و ميزان جذب انرژي باال )۴0درصد بيشتر از فوم هاي فلزي 
مشابه(، عدم وابستگي خواص فوم به حفرات آن، جذب انرژي بيشتر و نسبت استحکام به وزن 

باالتر اشاره کرد. 
عالوه بر خواص مکانيکي بهينه در اين نوع فوم، امکان طراحي ساختار فوم بر اساس ويژگي ها و 
کاربرد مورد نياز مشتري، عدم بروز واکنش بين فلز و پليمر، عدم وابستگي خواص فوم به خواص 
کره هاي موجود از ديگر ويژگي هاي بارز اين فوم هاس��ت. صنايع هوافضا، سيستم حمل ونقل 
)قطار، اتومبيل و اتوبوس ه��ا( به عنوان جاذب انرژي در تص��ادف، محفظه هاي مقاوم در برابر 
تشعشع، صنايع پزشکي و ساختماني از جمله کاربردهاي فوم ابداعي است.  همچنين به واسطه 
انتقال حرارت پايين تر نسبت به فوم هاي فلزي مشابه، اين فوم عايق حرارتي مناسبي با ثبات 

گرمايي برتر و مقاومت مناسب در برابر آتش دارد. 

  مترجم: رضا محمدي
اپتوژنتيک يک روش زيست ش�ناختي 
اس�ت که از نور براي فعال ي�ا غيرفعال 
کردن گروه هاي نورون�ي خاصي در مغز 
اس�تفاده مي کن�د. در واق�ع محققان با 
اين ايمپلنت�ي ک�ه س�اخته اند و آن را 
در مغز جا س�ازي مي کنن�د مي تواند با 
اس�تفاده از نور و بدون نياز ب�ه باتري و 
سيم نورون هاي مغز را کنترل کنند. براي 
مثال پژوهشگران ممکن است از تحريک 
اپتوژنتي�ک براي بازس�ازي حرکات در 
صورت فلج يا در آينده غيرفعال کردن 
بخش هاي�ي از مغز يا س�تون فقرات که 
مسبب درد هستند اس�تفاده کنند که 
ني�از )وابس�تگي فزاينده( ب�ه مخدرها 
و س�اير مس�کن ها را از بي�ن مي ب�رد. 
گوتروف محقق طرح گفته اس��ت: ما اين 
ابزارها را براي درک اينکه چگونه بخش هاي 
مختل��ف مغ��ز کار مي کنند، مي س��ازيم.  
»مزي��ت اپتوژنتيک اين اس��ت که ش��ما 
اختصاص��ي بودن س��لولي را داريد ش��ما 
مي توانيد گروه هاي خاص��ي از نورون ها را 
هدف قرار دهيد و عملکرد و ارتباط آنها را در 

بستر کل مغز بررسي کنيد.«
در اپتوژنتي��ک، پژوهش��گران نورون هاي 
خاص��ي را توس��ط پروتئين هاي��ي به نام 
اوپس��ين بارگذاري مي کنند ک��ه نور را به 
پتانسيل هاي الکتريکي که سازنده عملکرد 
نورون هستند، تبديل مي کند. هنگامي که 
يک پژوهش��گر نور را به يک ناحيه از مغز 

بتاباند، تنها نورون هاي بارگذاري ش��ده با 
اوپسين فعال مي شوند. 

اولين اعمال اپتوژنتيکي شامل ارسال نور به 
مغز از طريق فيبرهاي نوري بود به اين معني 
که افراد مورد آزمايش به طور فيزيکي با يک 
ايستگاه کنترلي مهار مي شدند. پژوهشگران 
به توس��عه ي��ک روش بي ني��از از باتري با 
اس��تفاده از علم الکترونيک بي سيم ادامه 
دادند، بدين منظور که ش��رکت کنندگان 

بتوانند به طور آزادانه حرکت کنند. 
اما اين دس��تگاه ها هنوز با محدوديت هاي 
خاص خود مواجه بودند، آنها حجيم و اغلب 
به وضوح متصل به خارج از کاسه سر بودند 
و اجازه بررسي دقيق بسامد يا شدت نور را 
نمي دادند و در هر بار تنها مي توانستند يک 

منطقه از مغز را تحريک کنند. 

  به دس�ت آوردن کنترل بيش�تر و 
فضاي کمتر

گوتروف گفته است: »با اين پژوهش ما دو 
تا سه گام جلوتر رفتيم. ما توانستيم شدت 
و بسامد نور گسيل ش��ده را تحت کنترل 
ديجيتال قرار دهيم و دستگاه ها را به قدري 
کوچک کرديم که بتوان آنها را در زير پوست 
سر کار گذاشت. ما همچنين مي توانيم به 
طور مس��تقل چندين مکان را در مغز يک 
شرکت کننده تحريک کنيم که قباًل امکان 
آن نيز نبود.« گوتروف گفته اس��ت: » اين 
سيستم داراي دو آنتن در يک محفظه است 
که توسط آن مي توانيم سيگنال را به سرعت 
عقب و جل��و کنيم به طوري ک��ه مي توان 
ايمپلنت را در هر جهت��ي تقويت کرد. در 
آينده اين روش مي تواند ايمپلنت هاي بدون 

باتري ايجاد کند ک��ه باعث تحريک مداوم 
بدون نياز به حذف يا جايگزيني دس��تگاه 
مي شود که اين منجر به روش هاي تهاجمي 
کمتري نسبت به روش هاي ضربان ساز يا 

تحريک کننده معمول مي شود.«
دس��تگاه ها با ي��ک روش جراحي س��اده 
کاش��ته مي ش��وند مانن��د جراحي هايي 
ک��ه در آن تحريک کننده ه��اي عصبي يا 
»ضربان س��ازهاي مغ��ز« در اف��راد نصب 
مي ش��وند. آنها هيچ اثر نامطلوبي در افراد 
ايجاد نمي کنند و عملکرد آن در بدن طي 
زمان تضعيف نمي ش��ود. اين امر مي تواند 
براي دستگاه هاي پزشکي مانند دستگاه هاي 
ضربان ساز که در حال حاضر هر پنج تا 1۵ 
سال نياز به تعويض دارند پيام هايي داشته 
باش��د. اين مقاله همچنين نش��ان داد که 
حيواناتي که اين دس��تگاه در آنها کاشته 
مي ش��ود مي توانند به طور ايمن توس��ط 
توموگرافي رايانه اي  )CT ( و تصويربرداري 
تشديد مغناطيسي )MRI ( تصويربرداري 
ش��وند که منجر به ديدگاه هاي پيشرفته 
در مورد پارامتر هاي باليني مربوطه، مانند 
وضعيت اس��تخوان و بافت و جاي گذاري 
دستگاه مي ش��ود. دانش��مندان در آينده 
ممکن است با استفاده از اين روش، مناطقي 
از مغز يا ستون فقرات را که باعث ايجاد درد 
مي شوند خاموش کنند يا نياز و وابستگي 
افراد به مواد مخدر و ديگر داروهاي مسکن 

را از بين ببرند. 
منبع:ساينس ديلي
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