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رهنمود

با استفاده از ظرفیت نخبگان   
مرزهای اکتشاف را توسعه دهیم

  در قرون اخیر، سهم ما در جلو بردن مرزهای 
دانش بسیار کم بوده اس��ت و باید با استفاده از 
ظرفیت باالی نخبگان جوان کش��ور، مرزهای 

اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم. 
  حضرت آیت اهلل خامن��ه ای گفتند: جوانان 
باید با مطالعه تاریخ، از دوران تلخ ۲۰۰ س��اله 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی که به دلیل بی 
اعتنایی به اس��تعداد  ها و نخبگان، کشور دچار 
عقب ماندگی ش��د، مطلع ش��وند و قدر دوران 

کنونی را بدانند. 
بیانات رهبر انقالب در جمع نخبگان – مهر ۹۷

خودرو

فناوری

پنل های خورشیدی سقفی باتری خودرو را شارژ می کنند
یک شرکت خودروس��ازی قصد دارد با 
به کارگیری پنل های خورش��یدی در 
خودروهای برقی و بنزینی باتری های 
خودرو را ۳۰ تا ۶۰ درصد ش��ارژ کند. 
پنل ه��ای خورش��یدی س��قفی را به 
خودروهای برقی و بنزینی خود اضافه 
می کند. این اق��دام در جهت کارآمدی 
بیش��تر خودرو  ه��ا انج��ام می ش��ود. 
یکپارچه سازی پنل های خورشیدی با 
خودرو  ها در مراحل بعدی شامل اضافه کردن سقف های متحرک نیمه شفاف با قابلیت جمع آوری 
انرژی خورش��یدی است. این س��قف های خورش��یدی عالوه برافزایش کارآمدی از انتشار گازهای 
گلخانه ای در طیفی از خودرو  ها می کاهند. به کارگیری این پنل  ها به طور مستقیم باتری را شارژ می کند 
و از حجم کار موتورهای احتراق داخلی )ICE( نیز می کاهد. این فناوری در ۳ مرحله توسعه می یابد. 
در مرحله اول پنل های سیلیکونی خورشیدی به طور انبوه تولید می شوند و روی سقف های استاندارد 
خودروهای هیبریدی به کار می روند. این پنل  ها می توانند روزانه ۳۰ تا ۶۰ درصد یک باتری را شارژ 
 کنند. در مرحله دوم پنل های نیمه شفاف به خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی افزوده می شود.
 پنل  ها باتری اصلی خودرو را شارژ می کنند. در مرحله سوم پنل های خورشیدی در ساختار خودرو 

یکپارچه می شود. 

ابداع بازوبند هوشمند برای تشخیص تشنج های صرع
پژوهش��گران هلن��دی، نوع��ی بازوبند 
هوش��مند اب��داع کرده اند ک��ه می تواند 
حمالت ناش��ی از صرع را تشخیص  دهد.  
تش��نج   هایی که هنگام خواب شبانه رخ 
می دهند، می توانند بسیار خطرناک باشند. 
کسانی که به صرع یا مشکالت روانی مبتال 
هستند، در یکی از پنج شرایط خطرناکی 
قرار دارن��د که منجر به مرگ می ش��وند. 
پژوهشگران راهی برای تشخیص و واکنش 
به این گونه تشنج   ها یافته اند. آنها نوعی بازوبند هوشمند ابداع کرده اند که می تواند نشانه های تشنج 
شدید را تشخیص دهد و با کسانی که مسئول مراقبت از بیمار هستند، تماس بگیرد.  این بازوبند از یک 
حسگر ضربان قلب و یک حسگر حرکتی تشکیل شده و می تواند عالوه بر تشخیص تکان خوردن ناشی 

از تشنج، ضربان قلب باال و غیرمعمول را نیز شناسایی کند.  
-----------------------------------------------------------------------
تولید پارچه های گرمکن با کمک چاپگرهای ۳بعدی الکترونیکی

پژوهش��گران یک��ی از ش��رکت های 
دانش بنیان چاپگرهای الکترونیکی سه 
بعدی را برای چاپ مدارهای الکترونیکی 
انعطاف پذیر تولی��د کردند و به گفته آنها 
با استفاده از این دس��تگاه عالوه بر تولید 
سنسورهای فش��ار، این محققان موفق 
به ساخت پارچه های گرمکنی شدند که 
استفاده از آن، افراد را از لباس های ضخیم 
در س��رما بی نیاز می کند. علی قره خانی، 
مدیر تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان طراحی و ساخت انواع ربات   ها را زمینه تحقیقاتی این 
شرکت عنوان کرد و گفت: پرینترهای تولید شده در این شرکت، پرینترهای الکترونیک چاپی است 
که با استفاده از آن می توان مدارهای الکترونیکی را پرینت و تولید کرد. این دستگاه به گونه ای طراحی 
شده است که مدارهای الکترونیکی را نه تنها بر روی بردهای سخت، بلکه می توان بر روی سطوح نرمی 
چون لباس، طلق های کاربردی در خودرو و سنسورهای فشار تولید کرد. ما با استفاده از این قابلیت 
توانستیم گرمکن صندلی خودرو را تولید کنیم، ضمن آنکه سنسور فشار نرم را با فرآیند پرینت، تولید 

کردیم. به گفته وی سنسورهای فشار در وسایل جدید خانگی استفاده می شود.  

پزشکی

ابداع

 امکان تشخیص آلزایمر 
با اسکن ساده چشم

شواهد روز افزون نشان از ارتباط قوی بین بیماری 
آلزایمر و نازک شدن ش��بکیه چشم دارد که بدین 
وس��یله احتماالً می توان با یک اسکن ساده چشم، 

بیماری آلزایمر را در مراحل اولیه تشخیص داد. 
در طول چند سال گذشته، بسیاری از محققان به 
دنبال یافتن راه های شناسایی بیماری آلزایمر در 
مراحل اولیه و قبل از شروع عالئم عمده آن بوده اند. 
تحقیقات نشان می دهد که عالئم مشخصی از زوال 
در شبکیه چش��م می تواند نش��انگر زوال سیستم 
عصبی باشد. تحقیقات جدید نش��ان می دهد که 
بیماری آلزایمر در عرض چند ثانیه با اس��تفاده از 

اسکن غیرتهاجمی چشم قابل تشخیص است. 
ای��ن زمینه تحقیق به واس��طه یک ن��وع جدید از 
تکنول��وژی تصویرب��رداری غیرتهاجم��ی به نام 
 )OCTA(آنژیوگرافی توموگرافی وابستگی نوری
به شکل پرشتاب توس��عه یافته است. این فناوری 
جدید اجازه می دهد تا پزشکان به سرعت، تصاویر 
با وضوح باال که جریان حجمی خون داخل چشم را 

نشان می دهد، تولید کنند. 
نتای��ج اولی��ه نش��ان داد ک��ه چندین نش��انگر 
زیس��تی)بیومارکر( در اف��راد مبتال ب��ه آلزایمر، 
از جمله نازک ش��دن یک الیه ش��بکیه و کاهش 
رگ های خونی ش��بکیه، وج��ود دارد. مهم تر از 
همه این که تغییرات در بیماران مبتال به اختالل 
شناختی خفیف مشاهده نشد و این نشان می دهد 
که بررسی چشم ممکن است راه خوبی برای تمایز 
بین مراحل اولیه آلزایمر و زوال شناختی مرتبط 

با سن باشد. 

تحقق رؤیای راه رفتن افراد فلج
پژوهشگران با استفاده از تحریک الکتریکی رویای 
راه رفتن دو فرد فلج را برآورده ساختند. دو مرد که در 
حوادث جداگانه صدمه دیده و بیش از شش سال فلج 
بودند، با کمک پالس های الکتریکی که پژوهشگران 
بر روی ستون فقراتشان وارد کردند، توانستند برای 
مدت زمان کوتاهی با عصا روی پاهای خود ایستاده و 
راه بروند. پزشکان بر این باورند که زمانبندی پالس   ها 
با سیگنال های حرکات طبیعی که از مغز بیماران 
ارسال می شود هماهنگ بود و این بسیار مهم بود. 
به نظر می رس��د که این پالس   ها اعصاب را تحریک 
می کند و سبب بهبود عملکرد عضالت می شوند. در 
بسیاری از آسیب های طناب نخاعی بخش کوچکی 
از اعصاب باقی می ماند، اما س��یگنال   هایی که آنها 
حمل می کنند برای رسیدن به اندام های حرکتی و 
یا حمایت از وزن بدن فرد ضعیف هستند. قسمتی 
از دستگاه عصبی مرکزی که در درون کانال نخاعی 
یعنی مجرایی که از روی هم قرار گرفتن مهره   ها به 
وجود آمده  اس��ت قرار دارد، نخاع ن��ام دارد. نخاع، 
نخاع ش��وکی یا طناب نخاعی، طناب سفید رنگی 
به طول تقریبا ۴۵ سانتی متر است که از سوراخ پس 
سری)Foramen magnum( تا سطح نخستین 
یا دومین مهره کمری امتداد می یابد. س��وراخ پس 
سری، سوراخی بزرگ در استخوان پشت سری است 
که مغز و نخاع در آنجا به یکدیگر متصل می شوند. از 
برجستگی کمری به پایین، نخاع شوکی باریک شده 
و ناحیه مخروط انت  هایی که دربرگیرنده بخش های 

خارجی طناب نخاعی است ایجاد می گردد. 

پژوهش

بهبود وضعیت بیمار » هیدروسفالی « با یک حسگر پوستی!
پژوهشگران یک حسگر پوستی چسب مانند توسعه داده اند که می تواند سبب بهبود وضعیت بیماران 
» هیدروسفالی « شود. اکثر مردم هنگام سردرد، به سرعت یک قرص مصرف می کنند اما برای افراد مبتال 
به هیدروسفالی که یک بیماری بالقوه خطرناک است، یک سردرد می تواند نشانه یک مشکل جدی باشد. 
اکنون پژوهشگران موفق به توسعه یک حسگر پوستی چسب زخم مانند شده اند که می تواند سبب بهبود 
وضعیت بیماران » هیدروسفالی « شود. این حسگر قابل انعطاف است و با اندازه گیری دما و میزان انتقال 
گرما بدن کاربران به آنها اطالع می دهد که چه میزان مایع مغزی نخاعی در شانت بیماران هیدروسفالی 
جریان دارد. این حسگر پوستی بیماران هیدروسفالی را قادر می سازد تا در عرض پنج دقیقه پس از قرار 
دادن آن بر روی پوست خود از میزان جریان مایع مغزی نخاعی در شانت خود آگاه شوند. پژوهشگران 
این حسگر را با موفقیت بر روی ۵ فرد بزرگسال مبتال به هیروسفالی آزمایش کردند. یک باتری قابل شارژ 
بسیار کوچک در داخل این حسگر تعبیه شده است. این حسگر مجهز به بلوتوث است بنابراین می تواند 
به گوشی هوشمند متصل شده و داده   ها را از طریق یک برنامه اندروید برای گوشی ارسال کند. این یک 
وسیله پوشیدنی با یک حالت خاص و مفید است که نیاز بیماران هیدروسفالی را برآورده می سازد. تاکنون 

  مترجم: علی طالبیهیچ شخصی موفق به توسعه چنین حسگری نشده است. 
ابزاره�ای چاپ�ی س�ه بعدی ارزان و 
به راحتی قابل تنظی�م، مکمل فناوری 
کمک�ی مانن�د اعض�ای مصنوع�ی یا 
بطری ه�ای داروی »هوش�مند « ک�ه 
می توانن�د مص�رف روزان�ه ی دارو را 
به بیم�اران ی�ادآوری کنند هس�تند. 
اما این قطعات پالس��تیکی الکترونیکی 
نیستند، به این معنی که نمی توانند رصد 
کنند چگون��ه مورد اس��تفاده ی بیماران 

قرار گرفته اند. 
امروزه مهندس��ان ابزار چاپی سه بعدی 
ن��د نح��وه ی  س��اخته اند ک��ه می توا
استفاده ش��دن خود را ردیاب��ی و ذخیره 
کند؛ ب��دون اس��تفاده از باطری ی��ا ابزار 
الکترونیک��ی. درعوض این سیس��تم از 
روشی موس��وم به »پراکنش برگشتی« 
اس��تفاده می کند که از طریق آن، قطعه 
می توان��د اطالع��ات را با س��یگنال های 
برگشتی که توسط آنتن مخابره شده اند 

به اشتراک بگذارد. 
جنیفر منکف، استاد دانشکده ی پل جی. 
الن می گوی��د »ما عالقه مندی��م با چاپ 

س��ه بعدی فناوری کمکی در دس��ترس 
بس��ازیم، اما راهی س��اده برای شناخت 
چگونگی اس��تفاده ی آن توس��ط مردم 
نداریم. آیا می توانیم روشی بی سیم پیدا 
کنیم که بتواند روی پرینترهای موجود 
در بازار چاپ ش��ود و به این اب��زار اجازه 
دهد خودش اطالعات را جمع آوری کند؟ 
این چیزی است که ما در این مقاله نشان 

دادیم امکانپذیر است.«
این گروه قباًل اش��یای چاپی س��ه بعدی 
که بدون اب��زار الکترونیکی ب��ه اینترنت 
بی سیم وصل می شوند ساخته است. این 
قطعات کاماًل پالستیکی می توانند وقتی 
مواد شوینده تمام می شود متوجه شوند 
و س��پس به صورت آنالی��ن آن را دوباره 

سفارش دهند. 
این پژوهشگران ابتدا مشکل پایش را مهار 
کردند. سیستم هایشان در مطالعات قبلی 
حرکت را در یک جه��ت ردیابی می کرد 
که به خوبی برای س��طح مواد شوینده ی 
خشک ش��ویی یا اندازه گیری سرعت باد 
یا آب کار می ک��رد؛ اما آنه��ا اکنون نیاز 
به ساخت اش��یایی داش��تند که بتوانند 

حرکتی دوطرفه مثل باز و بسته شدن در 
بطری قرص را پایش کنند. 

ویکرام اییر دیگر محقق این گروه، می گوید 
»ما آخرین بار چرخ دنده ای داشتیم که در 
مس��یری یک طرفه می چرخی��د. وقتی 
مایع از طریق چرخ دنده جریان می یافت 
کلیدی را به س��مت پایین می فشرد تا به 
آنتن تماس برقرار شود. امروز ما دو آنتن، 
یکی باال و یکی پایین داریم که می توانند 
با کلیدی به متصل ب��ه یک چرخ دنده در 
تماس باشند. پس بازشدن در بطری قرص 
می تواند چرخ دن��ده را در جهتی حرکت 
دهد که کلید را برای برق��راری تماس با 
یکی از دو آنتن فش��ار می دهد و س��پس 
بسته شدن در بطری می تواند چرخ دنده 
را در جهت عکس حرکت دهد و کلید را به 

سمت آنتن دیگر فشار دهد.«
این پژوهشگران همچنین می خواستند 
شی چاپی س��ه بعدی بس��ازند که بتواند 
اطالعات مصرف��ی خ��ود را در حالی که 
به اینترنت متصل نیست ذخیره کند. به 
این منظور آنها قلم انس��ولینی را انتخاب 
کردند که بتواند مصرف خود را پایش کند 

و وقتی که دارد تمام می ش��ود سیگنال 
مخابره کند. 

این ابزاره��ای تنها نمونه ه��ای اولیه ای 
هس��تند ک��ه نش��ان دهند م��واد چاپی 
س��ه بعدی می توانند مس��یر دوطرفه را 
تشخیص دهند و داده   ها را ذخیره کنند. 

منکوف می گوید چال��ش بعدی پذیرش 
این ایده   ها و فشرده کردن آنها خواهد بود 
به گونه ای که بتوان آنها را در بطری های 
قرص، اندام مصنوع��ی و قلم های واقعی 

جاسازی کرد. 
او می گوید »این سیستم تصویری واقعی 
از آن چه دارد اتفاق می افتد به ما می دهد. 
مثاًل حاال راهی برای ردیاب��ی این که آیا 
 e-NABLE م��ردم دارن��د از دس��تان
استفاده می کنند و اگر استفاده می کنند 
چطور استفاده می کنند نداریم. در نهایت 
آن چه که من میل دارم با این داده   ها انجام 
دهم این است که پیش بینی کنم آیا مردم 
عالقه مند به استفاده از ابزاری خواهند بود 
که مبتنی براین است که آنها چطور دارند 

از آن استفاده می کنند، یا نه. «
منبع:ساینس دیلی

روبات

روبات خالل دندانی که با انرژی لیزر کار می کند!
محقق��ان روباتی به ان��دازه یک خالل 
دندان ساخته اند که با کمک انرژی لیزر 
روشن می شود و می تواند فعالیت  هایی 
مانن��د رصد محصوالت کش��اورزی را 
انجام دهد. یک مگس روباتیک به اندازه 
خالل دندان ساخته شده که با کمک 
لیزر روشن می شود و می تواند به زودی 
انقالبی در حوزه ه��ای مختلف ایجاد 
کند. این روبات های کوچک می توانند 
فعالیت های وقت گیری مانند رصد محصوالت کشاورزی و انتشار بوی گاز در ساختمان را انجام دهند. 
برای فعال شدن روبات ها، اشعه  هایی نامرئی از لیزر به سمت روبات تابیده می شود. اشعه های لیزر 
به سمت پنل های فتوولتائیک تابیده می شوند که به باالی روبات متصل شده اند. این پنل  ها انرژی 
خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل می کنند. محققان روبات مذکور را با الهام از حشرات ساخته اند. 

  مترجم: رضا محمدی
محققان پزشکی نخستین نمونه از داروی 
بیوالکتریک را ساخته اند: قطعه ی بی سیم 
زیس�ت تخریب پذیر و قابل کاش�ت که 
نوزایی عصبی را تسریع می کند و ترمیم 
عصب آسیب دیده را بهبود می بخشد. 
دانش��مندان و مهندس��ان علم م��واد در 
نورث وسترن و جراحان مغز و اعصاب در 
دانشگاه واش��نگتن- قطعه ای ساخته اند 
که پالس های منظم الکتریکی به اعصاب 
جنبی آسیب دیده در موش   ها پس از عمل 
جراحی ارسال می کند که نوزایی اعصاب 
در پاهای این موش   ها را تسریع می کند و 
سطح بهبود نهایی قدرت و کنترل ماهیچه 
را افزایش می دهد. این قطعه ی بی سیم با 
ابعادی به اندازه ی س��که و ضخامت کاغذ 
به مدت تقریب��اً دوهفته ت��ا زمانی که به 
صورت طبیعی به بدن جذب شود فعالیت 

می کند. 
در حالی که این ابزار هنوز بر روی انس��ان 
آزمایش نشده است یافته   ها نوید می دهند 
که در آینده به صورت گزینه ی درمانی برای 
بهبود بیماران آسیب دیده ی عصبی به کار 
رود. عمل اس��تاندارد برای موارد نیازمند 

جراحی این است که برای کمک به بهبود 
از تحریک الکتریکی در حین عمل جرای 
استفاده شود؛ اما پزشکان تا به امروز فاقد 
ابزاری بوده اند که این ام��کان افزوده را در 
زمان های مختلف فرایند بهبود و درمان به 

طور دائمی ارائه دهد. 
آن   ه��ا قطع��ه ای ن��ازک و انعطاف پذی��ر 
طراحی کرده و ساختند که حوالی عصب 
آسیب دیده قرار می گیرد و قبل از این که به 
صورت کاماًل بی ضرر به بدن جذب شود در 
زمان های مشخصی از روز امواج الکتریکی 

ساطع می کند. این قطعه به صورت بی سیم 
از سوی فرستنده ای خارج از بدن که بسیار 
شبیه شارژر تلفن همراه عمل می کند تغذیه 
و کنترل می شود. راجرز و گروهش در کل 
فرایند توس��عه و آزمای��ش روی جانوارن 
همکاری نزدیکی با گروه دانشگاه واشنگتن 

داشتند. 
س��پس محققان این قطعه ی بیوالکتریک 
را روی موش   های��ی ک��ه آس��یب دیدگی 
عصبی داشتند مطالعه کردند. این عصب 
سیگنال   هایی باال و پایین پا  ها می فرستد 

و زردپی   ها و ماهیچه های پش��ت ساق   ها و 
پا را کنترل می کند. آنها از این قطعه جهت 
تأمین یا عدم تأمین تحری��ک الکتریکی 
یک س��اعته در روز برای موش   ها به مدت 
یک، سه یا شش روز اس��تفاده می کنند و 
سپس بهبود آنها در ده هفته ی بعد را زیر 

نظر می گیرند. 
راج��رز و همکاران��ش با تغیی��ر ترکیب و 
ضخامت مواد این قطع��ه می توانند تعداد 
دقیق روز  هایی که قطعه در بدن می ماند تا 
جذب شود کنترل کنند. نسخه های جدید 
می توانند هفته   ها در ب��دن بمانند و امواج 
الکتریکی تولید کنن��د. توانایی این قطعه 
برای تجزیه شدن جای جراحی دوم برای 
زدودن قطعات تجزیه نش��ده را می گیرد و 
از همین رو خط��رات جنبی برای بیماران 

را از بین می برد. 
این پژوهش همچنین نشان داد این قطعه 
می تواند به صورت تنظیم کننده ی موقت 
ضربان قل��ب، رابط نخ��اع و دیگر جاهای 
تحریکی بدن مورد استفاده قرار گیرد. این 
یافته   ها کاربردی وس��یع فراتر از سیستم 

عصبی جانبی را نشان می دهند. 
منبع:ساینس دیلی

داروی بیوالکتریک برای ترمیم عصب آسیب دیده ساخته شد

روز
یر 

صو
ت

محققان نانوسامانه ای طراحی کردند که قادر است مانع از ایجاد یا پیشرفت پاتولوژی 
بیماری های سیستم عصبی از قبیل پارکینسون و آلزایمر شود. در این  بین بیماری های 
آلزایمر و پارکینسون را می توان به عنوان حاد  ترین بیماری های عصبی صعب العالج 
به ش��مار آورد. دکتر دینا مرش��دی، دانش��یار پژوهشگاه ملی مهندس��ی ژنتیک و 
زیست فناوری، بیماری پارکینسون را دومین بیماری رایج در بین سالمندان پس از 
آلزایمر خواند و افزود: مطالعات حاکی از آن است که بیش از ۲. ۶ درصد از افراد باالی 
۸۵ سال به بیماری پارکینسون مبتال هستند. با توجه به افزایش نرخ ابتال به این گونه 

بیماری ها، یافتن روش درمانی-پیشگیری مناسب بسیار حائز اهمیت است. ازاین  رو، 
فرموله کردن داروهای جدید و همچنین یافتن راهی برای رساندن دارو به سلول هدف، 
به یکی از جدید  ترین مباحث در حوزه زیس��ت فناوری پزشکی و نانوزیست فناوری 
تبدیل شده است. در نانوس��امانه طراحی ش��ده، نانولیپوزوم   ها نقش نانوحامل های 
دارویی را بازی می کنند. استفاده از نانولیپوزوم   ها به عنوان نانوحامل موجب می شود 
 تا نه تنه��ا خاصیت آنتی اکس��یدانی دارو در حی��ن انتقال کاهش پی��دا نکند، بلکه 

بهبود نیز یابد.

پیشگیری و درمان بیماری های سیستم عصبی  با نانوسامانه   ها 

ساخت چاپگرهای 3 بعدی با قابلیت خود ردیابی


