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رهنمود

شناخت استعدادها
  خوشبختانه كارها تا حاال در همه زمينه ها 
خوب پي��ش رفته اس��ت. نگذاري��د كه اين 
چيزهايى كه عوامل پيشرفت در اينجا بوده به 
هم بخورد؛ اين مسئله ثبات مديريت، تكميل 
برنام��ه، دورى از فضاهاى سياس��ى. يعنى از 
مهم ترين كارها اين است كه اين انگيزه هاى 
سياسى اى كه مشاهده مي كنيد نگذاريد در 
اين مجموعه نفوذ كند؛ حيف اس��ت، خراب 
مي كن��د. و همين طور كه تاكن��ون بحمداهلل 

خوب بوده، همين طور خوب نگه داريد.
  ما خيلى از استعدادها را كه در كشورمان 
وجود دارد نمى شناس��يم؛ ميدان را باز كنيم 
براى اينكه اين اس��تعدادها ش��ناخته بشوند 

و بيايند.
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- 
بهمن ۹۳

  مترجم: علی طالبی
دس�تگاه هاي  ديگ�ر  و  تبلت  ه�ا 
محاس�باتي س�يار، بخش�ي از زندگي 
روزمره هس�تند، ام�ا اس�تفاده از آنها 
براي افراد مبتال به فلج مش�كل است. 
تحقيق�ات محققان نش�ان مي  دهد كه 
يك رابط مغ�زي- رايان�ه  اي مي  تواند 
افراد مبت�ال به فل�ج را قادر س�ازد كه 
تنها با فكر ك�ردن در مورد حركت  هاي 
مكان نم�ا و كليك ها، از يك دس�تگاه 
تبل�ت در دس�ترس اس�تفاده كنن�د. 
طي مطالعات محقق��ان، فعاليت عصبي 
توسط يك حسگر كوچك واقع در نواحي 
حركتي بيمار ثبت ش��د كه درنهايت اين 
بيماران توانستند از برنامه هاي پركاربرد 
تبلت ش��امل ايميل، چت، پخش موزيك 
و برنامه ه��اي به اش��تراك گذاري ويدئو، 

استفاده كنند. 
ش��ركت كنندگان با خانواده، دوس��تان، 
اعضاي تي��م تحقيقاتي و همكارانش��ان 
ارتباط برق��رار كردند. آنه��ا وب را مرور 

كردن��د، آب و ه��وا را بررس��ي كردن��د 
و به طور آنالي��ن خريد كردن��د. يكي از 
ش��ركت كنندگان كه موس��يقيدان بود 
قطعه اي از بته��وون با ن��ام »غزلي براي 
ش��ادي« را توس��ط ي��ك راب��ط پيانوي 

ديجيتالي نواخت. 
دكتر جيمي هندرس��ون، نويسنده ارشد 
اين مقاله و ي��ك جراح مغ��ز و اعصاب از 
دانشگاه استنفورد مي گويد: »سال هاست 
كه برين  گيت به ارتق��اي علوم اعصاب و 
مهندسي عصب كمك كرده است تا دريابد 
چگونه افرادي كه توانايي حركتي خود را 
از دست داده اند را قادر سازيم دستگاه هاي 
خارج��ي را تنها ب��ا فكر ك��ردن در مورد 
حركت بازو يا دس��ت خود كنترل كنند. 
ما اين مطالعه را فراه��م كرديم تا بدانيم 
چطور توانايي هاي اف��راد را بازگردانيم تا 
دقيقاً همان فناوري ه��اي روزمره اي كه 
قبل از شروع بيماري به آن عادت داشتند 
را به كار برند. ديدن اينكه شركت كنندگان 
خود را ب��روز مي دهند يا درس��ت همان 

ترانه اي كه مي خواهند گوش دهند را پيدا 
مي كنند، شگفت  انگيز است.«

دكتر هندرسون در ادامه مي گويد: »اين 
كه شركت كنندگان از ميان تكاليفي كه 
از آنها خواس��تيم انجام دهند راه خود را 
پي��دا مي كنند خوش��حال كننده بود، اما 
جذاب ترين و شادي آور ترين بخش مطالعه 
زماني بود كه آنها درست همان چيزي كه 
مي خواستند را انجام مي دادند- با استفاده 
از برنامه هاي مورد پسندشان براي خريد، 
ديدن ويدئو يا تنها چت كردن با دوستان. 
يكي از شركت كنندگان در شروع آزمون 
به ما گفت كه يكي از چيز هايي كه او واقعاً 
مي خواس��ت انجام دهد نواخت��ن دوباره 
موس��يقي بود و بنابراين دي��دن اينكه او 
توس��ط ي��ك صفح��ه كلي��د ديجيتالي 

مي  نوازد، خارق العاده بود.«
محقق��ان در ادام��ه مي گوين��د: »اي��ن، 
پتانسيل زيادي براي بازگرداندن ارتباط 
مطمئن، س��ريع و غني به ش��خصي كه 
س��ندروم قفل ش��دگي داش��ته و قادر به 

صحب��ت نمي باش��د، دارد. اين ن��ه تنها 
مي تواند تعامالت فزاينده ا ي با خانواده و 
دوس��تان آنها فراهم كند بلك��ه مي  تواند 
مجرايي را براي توضيح كامل تر مس��ائل 
بهداش��تي در حال انجام توسط مراقبين 
فراهم كند. زماني كه من ش��خصي را در 
بخش مراقبت ه��اي ويژه عصبي مي بينم 
كه يك سكته حاد داشته و توانايي حركت 
و برق��راري ارتباط را از دس��ت داده، دلم 
مي خواهد بتوانم بگويم بسيار متأسفم كه 
اين اتفاق افتاده اما مي توانيم توانايي شما 
را براي استفاده از فناوري هايي كه قبل از 
اين اتفاق اس��تفاده مي كرديد بازگردانيم 
و ش��ما از فردا دوباره ق��ادر خواهيد بود 
از آنها اس��تفاده كنيد، و م��ا به گفتن اين 
جمله: »حتي زماني كه م��ا به دنبال يك 
راه درمان هستيم هرگز توانايي برقراري 
ارتباط را از دست نخواهي داد« به شخص 
بيماري ك��ه ALS در او تش��خيص داده 

شده، نزديك تر مي شويم.«
منبع: ساينس ديلي
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پژوهش�گران كش�ورمان ب�ه نانوفرموالس�يوني 
از ي�ك ن�وع داروي ضددرد دس�ت يافتند ك�ه قادر 
است با ايجاد يك ساختار ژل ش�ونده در محل، دارو 
را به ص�ورت كنترل ش�ده در مح�ل درد آزاد كن�د. 
دكتر امي��ر آزادي گف��ت: در اي��ن تحقيق ب��ا ارائه يك 
فرموالسيون نانوس��اختار، ش��رايطي فراهم كرديم كه 

آزادس��ازي داروي ترامادول در محل درد تحت كنترل 
قرار گرفته و اثرگذاري دارو به حد بهينه برس��د. كنترل 
آزادسازي دارو موجب مي شود تا اثربخشي دارو افزايش 
يابد و ميزان داروي مورد نياز براي تسكين درد به حداقل 
مقدار برسد. بنابراين عوارض جانبي دارو كاهش  يافته و 
هزينه درمان نيز كم مي شود. نانوفرموالسيون ايجاد شده 

داراي س��اختاري موس��وم به »پرونانوژل« است؛ به اين 
معني كه دارو در فرم محلول فاقد ساختار نانو است و پس 
از تزريق به بدن بيمار در پاس��خ به دماي بدن به يك ژل 
نانوساختار حاوي دارو تغيير حالت مي دهد. اين ژل قادر 
است داروي به دام افتاده در نانوس��اختارهاي خود را در 

بازه هاي زماني مشخص آزاد كند. 

آزادسازي داروي مسكن در محل درد با ساختارهاي هوشمند ژل شونده

 تبلت با رابط مغزی - رایانه ای 
به کمک افراد فلج می آید

آی تی

فناوری

و حاال دوربين زير صفحه نمايش!
گفت��ه مي ش��ود متخصصان س��ازنده 
گوش��ي هاي هوش��مند تصميم دارند 
مدل ه��اي جديدي ب��ه ب��ازار عرضه 
كنند كه ديگر از »ناچ« خبري نباش��د 
و دوربي��ن، يك س��وراخ در زير صفحه 
نمايش باش��د. توليدكنن��دگان بزرگ 
گوشي هاي هوشمند طي يكي دو سال 
اخير سعي در ساخت گوشي هاي بدون 
حاشيه داش��ته اند كه تاكنون به »ناچ« 
)notch( دست يافته اند كه تبديل به محبوب ترين راه براي نصب دوربين هاي جلو و حسگرها 
شده است. با اين حال، به نظر مي رسد كه به زودي با يك طرح كاماًل جديد روبه رو خواهيم شد، 
چراكه هوآوي يك تيزر به نمايش گذاشته است كه نشان از يك حفره دايره اي براي تعبيه دوربين 

در گوشه سمت چپ باال و زير صفحه نمايش دارد. 

درمان »كربويي« با كاشت الكترود در بيني
»پروتز كاش��ت حلزوني« با تحريك 
الكتريك��ي اعص��اب ش��نوايي، افراد 
ناشنوا را قادر به ش��نيدن مي سازد و 
اكنون محققان به دنبال اس��تفاده از 
اين فناوري براي بازيابي حس بويايي 
هستند. چندين س��ال است كه افراد 
ناشنوا از طريق كاشت پروتز حلزوني 
قادر به شنيدن هس��تند و اين روش 
هم عملكرد خوبي داش��ته اس��ت اما 
افرادي كه حس بويايي خود را از دست داده اند چه بايد بكنند؟ اكنون محققان دريافته اند كه 
مي توان با كاشت ايمپلنت الكتريكي، حس بويايي اين افراد را دوباره بازگرداند. پروتز كاشت 
حلزوني، ابزاري الكترونيكي است كه از طريق جراحي در گوش داخلي قرار گرفته و احساس 
شنيدن صدا در افراد ناشنوا يا كم شنواي عميق را فراهم مي كند. كاشت حلزوني تنها شكل 
از مداخالت پزشكي اس��ت كه مي تواند به واسطه تحريك الكتريكي عصب شنوايي مقداري 
از شنوايي را به فرد ناشنواي مطلق بازگرداند. اين فناوري به طور خاص براي برطرف كردن 
آسيب برخي سلول هاي عصبي بيني كه سبب آنوس��مي يا كربويي در افراد مي شود، مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
 -----------------------------------------------------------------------

عينكي كه اشيا را براي نابينايان به حرف مي آورد
دانشمندان يك عينك واقعيت افزوده 
ابداع كرده اند كه مي تواند راه را به افراد 
نابينا نشان دهد و اشيايي را كه بر سر 
راه مي بيند به كاربر بازگو كند. از اين 
پس افراد نابينا با عينك جديد »كارا« 
مي توانن��د مس��ير خ��ود را به راحتي 

بپيمايند.
 ه��دف در بلندم��دت اين اس��ت كه 
هدست هايي مجهز به سيستم »كارا« 
در بسياري از محيط ها قابل استفاده و مفيد باش��د و نابينايان بتوانند به راحتي در مكان هاي 

مختلف رفت وآمد كنند. 
 -----------------------------------------------------------------------

ترميم سريع زخم با بانداژ الكتريكي
پژوهش��گران نوعي بانداژ الكتريكي 
اب��داع كرده اند كه مي توان��د زخم را 
زودت��ر از ح��د معمول درم��ان كند. 
جريان هاي الكتريك��ي مي توانند به 
درمان زخم هاي قديمي كمك كنند 
اما واحده��اي الكتروتراپي كه اكنون 
وجود دارند، بسيار سنگين و پيچيده 
هس��تند؛ در نتيجه دانشمندان براي 
حل اين مشكل، نوعي بانداژ الكتريكي 
ابداع كرده اند كه نيروي آن از حركت بدن تأمين مي ش��ود. اين بانداژ كه توسط گروهي از 
پژوهشگران ابداع شده، اجزاي الكترونيكي موسوم به »نانوژنراتور« را در بر دارد كه مي توانند 

حركات قفسه سينه فرد را هنگام تنفس ثبت كنند. 
اين فرآيند به توليد پالس هاي الكتريكي با شدت كم مي انجامد كه از باند نشئت مي گيرند و 
به الكترود درون باند مي رسند. اين فرآيند در مرحله بعد به بافت مجروح مي رسد. اين بانداژ 
در آزمايش روي موش ها توانست زخم هاي پوستي عميق كه ترميم آنها معموالً 12 روز زمان 
مي برد را در طول سه روز درمان كند. بررسي هاي صورت گرفته نشان داد پالس هاي اين بانداژ، 
برخالف جريان شديدي كه از ابزار الكتروتراپي منتقل مي شود، هيچ خطري به همراه ندارد 
و به بافت، آسيب نمي زند. به عالوه اين جريان ماليم، بهتر مي تواند سلول هاي فيبروبالست 
پوست را به آماده شدن و توليد مايع زيست ش��يمي مورد نياز براي رشد بافت، تشويق كند. 
دانشمندان در حال حاضر، نقش پالس هاي الكتريكي را در درمان زخم ها بررسي مي كنند. آنها 
قصد دارند اين فناوري را روي خوك ها آزمايش كنند و نانوژنراتورها را براي به دست آوردن 

انرژي از حركات بدن تنظيم كنند. 

دستاورد

پزشكی

 توليد رنگي كه از انسان 
در برابر امواج الكترومغناطيسي 

محافظت مي كند
فناوران دانش بنيان اصفهان موفق به ساخت 
رنگ محافظ در برابر امواج الكترومغناطيسي 
ش��دند. انتش��ار و تداخل امواج نه تنها براي 
تجهيزات الكترونيكي مزاحمت ايجاد مي كند، 
بلكه براي سالمت جوامع بشري نيز مضر است. 
سيستم هاي راداري، امواج مايكروويو، راديويي 
و پست هاي فش��ار قوي روي سالمتي افرادي 
كه در نزديكي اين ايستگاه ها زندگي مي كنند، 

اثرات نامطلوب دارند. 
بر اس��اس اعالم محققان، مقاومت سايش��ي 
مناس��ب، قابل اس��تفاده در س��طوح داخلي، 
خارجي و مق��اوم در برابر رطوبت و ش��رايط 
مختلف آب و هوايي، داراي چسبندگي خوب 
به س��طوح مختل��ف مانند س��طوح پليمري، 
سيماني، سطوح س��اختماني و غيره، خشك 
ش��دن س��ريع در دم��اي محي��ط و مي��زان 
پوش��ش دهي هفت تا 1۰ متر مرب��ع به ازاي 
هر ليتر در س��طح، از جمل��ه ويژگي هاي اين 

رنگ است. 

 قطره چشمي غشاي آمنيوتيك
 اميدي براي درمان 
آسيب هاي قرنيه

محققان روي��ان قطره  چش��مي س��اخته اند 
كه باع��ث تكثير س��لول هاي بني��ادي قرنيه 
مي شود و مي توان از آن براي درمان برخي از 
بيماري هاي قرنيه استفاده كرد. در تحقيقات 
سال گذشته، محققان رويان با همكاري ديگر 
مراكز تحقيقاتي، قطره  چشمي عصاره  غشاي 
آمنيوتيك را توليد كردند. نيلوفر شايان اصل 
و دكتر فرهاد نج��ات از محققان پژوهش��گاه 
رويان به منظور تأثير قطره  چش��مي غش��اي 
آمنيوتيك در بهبود آس��يب هاي قرنيه در دو 

مرحله انجام دادند. 
يافته ه��اي اين پژوهش نش��ان داد ك��ه قطره  
چش��مي عص��اره  آمنيوتي��ك انس��اني باعث 
تكثير سلول هاي بنيادي قرنيه شد. همچنين 
استفاده از اين قطره چشمي طول درمان را از 
چهار روز به س��ه روز كاه��ش داد و ورم پلك، 
ورم ملتحمه و عفونت نيز در مقايس��ه با گروه 
كنترل كاهش پيدا ك��رد. همچنين هيچ گونه 
ناهنجاري غيرطبيعي نيز مشاهده نشد. به گفته  
پژوهشگران اين طرح: »قطره  چشمي عصاره  
غش��اي آمنيوتيك انس��اني تكثير سلول هاي 
بنيادي قرني��ه را افزايش مي ده��د و بهبودي 
اپيتليوم قرني��ه را بدون هي��چ عارضه  جانبي 
تس��ريع مي كند و مي تواند به عنوان مكمل در 

سلول درماني قرنيه استفاده شود.« 

 دستاورد

تشخيص سريع عفونت با حسگر ابداعي 
دكتر »محمد ظريفي« موفق به ابداع يك زيست حسگر شده است كه مي تواند در كمترين زمان 
ممكن وجود باكتري ها را در نمونه هاي آزمايش��گاهي اعالم كند. به طور معمول تعيين اينكه 
آيا باكتري مضر در نمونه هاي آزمايشگاهي بيمار وجود دارد يا نه، دو تا پنج روز طول مي كشد. 
در اين زمان، هرگونه عفونتي كه در بدن بيمار باش��د مي تواند خيلي بدتر ش��ده و پيش��رفت 
كند. اين زيست حسگر با ارسال يك س��يگنال مايكروويو 2/5 گيگاهرتزي از ميان يك نمونه 
آزمايشگاهي مايع موجود در يك كانال ميكروس��يال كار مي كند و با تجزيه و تحليل تغييرات 
دامنه رزونانس و فركانس آن س��يگنال، حسگر قادر اس��ت هم باكتري را شناسايي كند و هم 
غلظت آن را در نمونه اندازه گيري كند. هنگامي كه اين دس��تگاه روي نمونه هاي مايع حاوي 
غلظت هاي مختلف از باكتري اي. كولي در سطوح  pH مختلف آزمايش شد، تقريباً بالفاصله 

نتايج دقيقي توليد كرد. 

  مترجم: رضا محمدی
اگر فك�ر مكي�دن پس�تانك نوزادتان 
براي تميز كردن آن و ق�رار دادن آن در 
دهان نوزادتان ش�ما را منزجر مي كند، 
دوب�اره ب�ه آن فك�ر كني�د. تحقيقات 
جديد انج�ام ش�ده نش�ان مي دهد كه 
گذاش�تن پس�تانك فرزندتان در دهان 
ب�راي پاك ك�ردن آن باعث مي ش�ود تا 
فرزندتان كمتر ب�ه آلرژي مبتال ش�ود. 
اليان ابو جود يكي از محققان طرح مي گويد: 
آزمايش روي 1۸۴ كودك نشان داد والديني 
كه پس��تانك را با دهان خود تميز كرده اند 
دچار اگزما يا آلرژي نمي ش��وند. ما با 12۸ 
مادر صاحب نوزاد، طي يك دوره 1۸ ماهه 
چندين بار مصاحبه كرديم و از آنها س��ؤال 
كرديم كه چگونه پس��تانك فرزندان خود 
را تميز مي كنند. م��ا دريافتيم كه فرزندان 
مادراني ك��ه پس��تانك را مي مكند، نوعي 
پادتن مرتبط با پاس��خ  هاي حساسيتي در 
بدن ايج��اد مي كنند. اگرچه اس��تثنائاتي 

وجود دارد، اما كمتر باعث حساسيت   و آسم 
حساسيتي مي شود. 

از 12۸ مادر ك��ه مصاحبه هاي متعددي را 
انجام دادند، 5۸ درصد، اس��تفاده معمول 
از پستانك را توس��ط نوزادان خود گزارش 
دادند. در ميان كس��اني كه كودكش��ان از 

پستانك استفاده مي كردند، ۴1 درصد تميز 
كردن آن را توسط ضدعفوني كردن گزارش 
دادند. 72 درصد شستن پستانك با دست 
و 12 درصد مكيدن پستانك توسط والدين 

را گزارش دادند. 
محقق��ان در ادام��ه مي گوين��د: »برخي از 

متخصصان به اين مورد اشاره مي كنند كه در 
اثر كمبود قرار گرفتن در معرض ميكروب ها، 
نوزادان در برابر آلرژي هاي بي ضرر نيز بسيار 
آسيب پذير مي ش��وند. پژوهشگران اعتقاد 
دارند كه قرار گرفتن در معرض باكتري هاي 
دهان والدين در سنين خردسالي، سيستم 
ايمني نوزاد را فعال  مي سازد و به كاهش خطر 
ابتال به آلرژي ها منجر مي شود. ما مي دانيم 
كه برخي باكتري ها در اوايل زندگي، رش��د 
سيستم ايمني را تحريك مي كند و ممكن 
اس��ت بعداً ب��دن را در براب��ر بيماري هاي 
حساسيت زا محافظت كند. مكيدن پستانك 
توسط والدين مي تواند مثالي از روشي باشد 
كه والدين ممكن است ريزجانداران سالم را 

به كودك خود منتقل كنند.« 
پيش از اين متخصص��ان دريافته بودند كه 
شيردهي پستاني به واكنش سيستم ايمني 
نوزاد كمك مي كند و مي تواند نش��انه هاي 

آلرژي را به تأخير بيندازد. 
منبع: ساينس ديلي

كاهش آلرژي در نوزادان با مكيدن پستانك


