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رهنمود

شناخت استعدادها
ما خيلى از استعدادها را که در کشورمان وجود 
دارد نمى شناسيم؛ ميدان را باز کنيم براى اينکه 

اين استعدادها شناخته بشوند و بيايند.
اينکه اين جوان هاى دانش آموز ما، مسائل را در 
حّدى که از توانايى هاى معمول دانش آموزهاى 
ما باالتر است دنبال مي کنند يا براى بخش هاى 
مختلف کارهايى انجام گرفته، اين گفتمان سازى 
است؛ اين گفتمان سازى خيلى مهّم است. يعنى 
در کش��ور اين فکر، اين گفتمان، اين انديش��ه 

به وجود بيايد که بايد مسئله  نانو را دنبال کرد. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان – بهمن ۹۳

  مترجم: علي طالبي
پوست انسان داراي س�لول هاي عصبي 
حساسي است که فشار، دما و ديگر حس ها 
را شناسايي مي کند. اين به سلول ها امکان 
مي ده�د تا ب�ه تعامالت با محيط پاس�خ 
دهند. دانشمندان در حال تالش براي به 
وجود آوردن پوست هاي الکترونيکي اي 
هس�تند ت�ا ب�ا آن روبات ه�ا و ابزارهاي 
مصنوعي توانايي هاي پوس�ت انسان را 
کسب کنند. اکنون محققان درباره شيوه 
جديدي در رابط ها و مواد کاربردي  اي سي 
اس )ACS( خبر داده اند. اين شيوه پوست 
الکترونيکي فوق نازک و قابل کشش ابداع 
مي کند که مي تواند در م�وارد متعدي از 
تعامالت انساني- ماشيني استفاده کند. 
پوس��ت الکترونيکي مي توان��د در مواردي 
بسياري به کار برده شود از جمله دستگاه هاي 
مصنوعي، دس��تگاه هاي کنت��رل وضعيت 
جس��ماني پوش��يدني، واقعي��ت مجازي و 
روباتيک. چالش بزرگ اين است که مدارهاي 
الکتريکي فوق نازک به سطوح پيچيده سه 
بعدي انتقال داده شوند و مدارهاي الکتريکي 
براي جابه جايي به اندازه کافي قابل کشش 
و انحنا باش��ند. تعدادي از دانش��مندان به 
اين منظور »خالکوبي ه��اي الکترونيکي« 
انعطاف پذير ابداع کرده اند، ولي محصولشان 
کند و پرهزينه اس��ت و نيازمند شيوه هاي 
س��اخت اتاق تميز مثل ليتوگرافي اس��ت. 
محمود توکلي و کارم��ل مجيدي به همراه 
تع��دادي از همکارانش��ان قصد داش��تند 
شيوه اي ساده، کم هزينه و سريع براي ساخت 
مدارهاي فيلم نازک با ميکروالکترونيک هاي 

منسجم پيدا کنند. 
در رويک��رد جديد محققان با ي��ک پرينتر 
ليزر کامپيوتر معمولي روي ورقه اي از ورقه 

انتقال خالکوبي يک مدار الگو طراحي کردند. 
سپس با مايه نقره اي الگو را لعاب دادند که 
تنها به جوهر تونر چاپ ش��ده مي چسبيد. 
تيم محققان آلي��اژ فلزي م��ذاب گاليوم- 
اينديوم را در باالي مايع نقره گذاشتند. اين 
رسانايي و انعطاف مدار را افزايش مي داد. در 
آخر مدارهاي الکترونيک��ي خارجي مثل، 
ريزتراشه ها را با چسب رس��انا افزودند. اين 
چس��ب از ذرات مغناطيس��ي هم راستا در 
جهت عمودي ساخته ش��ده بود که در ژل 
الکل پلي وينل تثبيت شده بودند. محققان 
خالکوب��ي الکتريکي را به تعدادي اجس��ام 
انتقال دادند و چندين کاربرد اين شيوه نوين 
را نشان دادند مثل کنترل دست مصنوعي 

روبات، کنت��رل فعاليت ماهيچه اس��کلتي 
انسان و ترکيب سنسورهاي نزديکي با مدل 

سه بعدي دست. 
پيش از اين محققان دريافتند که پوس��ت 
مصنوعي از اليه هاي ميکروسکوپي تشکيل 
شده است که قابليت پيوند به بدن انسان را 
دارد و مي تواند شدت فشار، جهت فشار و نوع 
شيء را تشخيص دهد و تمام اين فرآيندها به 
سرعت انجام شود. محققان براي ساخت اين 
پوست مصنوعي  از ريزساختارهاي موجود در 
سطح بيروني بدن انسان الگوبرداري کرده اند 
که از اين طريق بتوانند احساس��اتي مانند 
برش، فش��ار، ارتعاش، حرارت و... را انتقال 
دهند. براي ساخت اين محصول مصنوعي 

از دو اليه نانوتيوب کربني اس��تفاده ش��ده 
است که ريزس��اختارهايي از اشکال شش 
ضلعي را شامل مي ش��وند و در هنگام ورود 
فشار مي توانند عکس العمل متفاوت نشان 
دهند و مانند پوس��ت واقعي به افراد کمک 
کنند. دانش��مندان چيني موفق به ساخت 
نوعي پوست شفاف و هوشمند شده اند که 
مي تواند انرژي مکانيکي را کنترل کند و آن 
را در جهت حرکت بخش هاي مختلف به کار 
گيرد. آنها تعداد الکتروده��ا در اين بافت را 
افزايش دادند. محققان معتقدند در اين راه در 
آينده نه چندان دور دنياي پزشکي و سالمت 

متحول مي شود. 
منبع:ساينس ديلي
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پژوهشگران با استفاده از سم نوعي زنبور، آنتي بيوتيکي 
ارائه داده اند که براي سلول هاي انسان مضر نيست. سم 
حشراتي مانند زنبورهاي معمولي و زنبورهاي عسل، 
سرشار از ترکيباتي اس��ت که مي توانند باکتري ها را 
از بين ببرند اما اين ترکيبات براي انس��ان ها مضر نيز 
هس��تند در نتيجه اس��تفاده از آنها به عن��وان داروي 

آنتي بيوتيک ممکن نيست. 

پژوهشگران پس از يک پژوهش سيستماتيک در مورد 
ويژگي هاي ضدميکروبي س��م نوعي زنبور توانستند 
پپتيدهاي گوناگوني ارائه دهند که عالوه بر مقاومت در 
برابر باکتري، براي سلول هاي انسان نيز مضر نيستند. 
پژوهشگران در بررسي موش ها دريافتند که قوي ترين 
پپتيد آنها مي تواند باکتري »سودوموناس آئروژينوزا« 
را از بين ببرد. سودوموناس آئروژينوزا، نوعي باکتري 

گرم منفي اس��ت که موج��ب عفونت مي ش��ود و در 
برابر بيشتر آنتي بيوتيک ها مقاوم است. پژوهشگران 
معتقدند که در اين بررس��ي، يک مولکول سمي را به 
مولکولي تبديل کردند که ب��راي درمان عفونت، قابل 
اعتماد اس��ت. آنها با تحليل سيس��تماتيک ساختار و 
عملکرد اين پپتيدها توانسته اند ويژگي و فعاليت آنها 

را تنظيم کنند. 

 سم زنبور 
جايگزين آنتي بيوتيک 

مي شود!

پوستالکترونيکيانعطافپذير
بهتعامالتانساني-ماشينيکمکميکند

فناوري

ماده زيستي براي احياي پوست ابداع شد
محققان چيني يک ماده زيس��تي ابداع 
کرده اند که به احياي پوست، درمان زخم 
و جلوگيري از عفون��ت کمک مي کند. 
در سوختگي هاي وس��يع، عفونت هاي 
ميکروبي و ديابت، زخم هاي پوستي به 
سختي درمان مي ش��وند. از سوي ديگر 
زخم ه��اي قديمي درد زي��ادي دارند و 
هزينه ه��اي درماني بيماران را بيش��تر 
مي کنند. به همين دليل مواد زيستي که 
بتوانند فرايند درمان زخم را تسهيل کنند و قابليت ضدعفوني داشته باشند، بسيار کارآمد خواهند 
بود. اين ماده قابليت ارتجاعي و سازگاري زيستي خوبي دارد. به همين دليل مي تواند از عفونت هاي 
باکتريايي مقاوم به داروها جلوگيري کند. در آزمايش هايي که روي موش ها انجام شده است، اين ماده 
فرايند درمان زخم را ارتقا داد و در نهايت به احياي بافت پوست منجر شد. اين ماده زيستي را مي توان 

به عنوان يک پانسمان چند کاره براي درمان زخم، احياي پوست و درمان عفونت به کار برد. 
---------------------------------------------------------------------

فلورايد، به جاي خمير دندان اين بار در باتري!
گروه��ي از دانش��مندان توانس��تند با 
اس��تفاده از عنصر فلورايد، يک باتري 
بي نظي��ر اب��داع کنن��د ک��ه مي تواند 
موجب تحول در صنع��ت، به خصوص 
خودروهاي برقي ش��ود. دانش��مندان 
باتري هاي��ي بر پاي��ه فلورايد توس��عه 
داده اند که به طور بالقوه مي تواند دوام 
بسيار بيشتري از باتري هاي مبتني بر 
ليتيوم- يون داشته باشد. ايده استفاده 
از فلورايد به عنوان حامل بار در باتري ها براي چندين دهه است که در ذهن دانشمندان است، اما 
استفاده از آنها دشوار است زيرا براي فعاليت دستگاه در دماي اتاق، الکتروليت هاي مايع مورد نياز 
هستند، اما اين شيوه با مشکالتي همراه است. باتري فلورايد مي تواند تراکم انرژي بيشتري داشته 
باشد، به اين معني که مي تواند عمر باتري را تا هشت برابر بيشتر از باتري هاي رايج کنوني افزايش 
دهد اما اس��تفاده از فلورايد مي تواند چالش برانگيز باشد، به ويژه به دليل آن که بسيار خورنده و 
واکنش پذير است. تيم س��ازنده مي گويد طراحي جديد نشان مي دهد که فلورايد يک حامل بار 

بادوام در باتري هاست و مي تواند باعث ايجاد باتري هايي با طول عمر باال شود. 

پزشکی

پژوهش

 مصرف آنتي بيوتيک در کودکي
 خطر ابتال به بيماري روحي را افزايش مي دهد

پژوهشگران در بررسي جديدي دريافتند 
که مصرف بي��ش از حد آنتي بيوتيک در 
کودکي مي تواند ام��کان ابتال به بيماري 
روح��ي را افزايش  دهد. بررس��ي جديد 
پژوهشگران دانمارکي نش��ان مي دهد 
که بين مصرف بيش از حد آنتي بيوتيک 
در دوران کودکي و ابتال به بيماري هاي 
روحي در بزرگسالي، رابطه مستقيم وجود 
دارد. بر اساس اين پژوهش، يکي از نتايج 
خطرناک استفاده از آنتي بيوتيک ها، افزايش خطر ابتال به بيماري هاي جدي رواني از جمله اختالل 
وسواس فکري- عملي و اسکيزوفرني است. دانشمندان در سال هاي اخير به مطرح کردن اين موضوع 
پرداخته اند که عفونت هاي رايج بدن مي توانند خطر ابتال به بيماري آلزايمر را در سنين باال افزايش 
دهند اما اکنون پژوهشگران دريافته اند که مصرف آنتي بيوتيک  در دوران کودکي مي تواند خطر ابتال 

به بيماري هاي روحي را حتي زودتر از سنين ميانسالي يعني در نوجواني و جواني افزايش دهد. 

برتري روغن هاي گياهي نسبت به آنتي بيوتيک ها
اخي��راً  پژوهش��گران در حال بررس��ي 
هستند تا دريابند آيا روغن هاي گياهي 
واقع��اً فوايد پزش��کي دارند ي��ا خير. در 
تحقي��ق جديد، پژوهش��گران تأثير ۳۵ 
روغ��ن را آزمايش کردند ت��ا دريابند آيا 
آنتي بيوتيک ها خ��واص درماني دارند يا 
خير. پس از آزمايش آنها دريافتند ۱۰ نوع 
روغن در برابر و از بين بردن باکتري ها در 
غلظت يک در هزارم مؤثر بودند. در ميان 
آنها، روغن برگ هاي آويشن، دانه هاي زيره سبز، چوب درخت روشنک و دارچين در از بين بردن 
باکتري تأثير به سزايي داشتند اما مؤثرترين روغن، روغن حبه هاي سير، انواع توت ها، روغن درخت 
مر، زنجبيل و ميوه بود. اين روغن ها موفق به حذف تمام فاکتورهاي ثابت باکتري ليم طي هفت روز 
شدند به طوري  که هيچ  کدام از باکتري ها در سه هفته بعد از آن رشد نکردند. در نهايت محققان 
دريافتند که اين روغن ها حتي بهتر از آنتي بيوتيک ها موفق به از بين بردن باکتري هاي ليم شدند. 

دستاورد

ابداع

پزشکی

ساخت دستگاه چاپگر سه بعدي 
چندمنظوره در کشور

چاپگر س��ه بعدي چند منظ��وره با قابلي��ت تغيير 
کاربرد در صنايع مختلف توسط يکي از شرکت هاي 
مستقر در مرکز رشد در کشور طراحي و ساخته شد. 
ريحانه صباغ زاده، مدير طرح گفت: با توجه به اينکه 
بزرگ ترين شرکت هاي توليدي در دنيا سعي بر اين 
دارند که يک بدنه و ساختار را براي مصارف مختلف 
يا با اسامي مختلف با کمي تفاوت وارد بازار کنند تا به 
اين شکل بتوانند هزينه هاي توليد و خطاهاي طراحي 
و ساخت را به ميزان قابل توجهي کاهش دهند، اين 
چاپگر اين مزيت را داراس��ت که با يک بار هزينه در 
زمينه توليد دستگاه در صنايع مختلف بازار فروش 
دارد. از جمله ويژگي هاي اين طرح مي توان به امکان 
تغيير نازل براي چاپ سه بعدي قطعات پالستيکي، 
امکان تغيير نازل براي چاپ س��ه بعدي ش��کالتي، 
امکان تغيير نازل براي کاش��ت بذر در س��يني هاي 
نشا، امکان تغيير نازل براي تبديل شدن به دستگاه 
CNC روميزي تراش فرز چوب براي صنايع چوبي و 

فوم براي صنايع مدل سازي و پزشکي اشاره کرد. 

 ساخت صندلي 
با ضايعات کربن

متخصص��ان هلندي موفق ش��ده اند با اس��تفاده از 
ضايعات کربن، نوعي صندلي بس��ازند که بي نهايت 
سبک است. کربن، ماده اي بسيار سبک و پايدار است 
اما همين ويژگي مي تواند به مش��کلي براي محيط 
زيست تبديل ش��ود. کربن، از بين رفتني نيست و 
به سختي بازيافت مي ش��ود. با وجود اين، طراحان 
هلندي موفق شده اند راه حلي براي اين مشکل پيدا 
کنند. طراحان اين شرکت موفق شدند با استفاده از 
ضايعات کربن، محصول جدي��دي ارائه دهند. آنها 
نوعي صندلي اب��داع کرده اند که هم��ه موارد مورد 
نياز مصرف کننده را در بر دارد. پژوهش��گران، اين 
صندلي را بسيار سبک و بادوام س��اخته اند تا براي 
مدت طوالني کارآيي داشته باشد. 96 درصد صندلي 
از ضايعات کربن بازيافتي و پشتي و نشيمن گاه آن، 
از نوارهاي الياف کربن ساخته شده اند که روبات، آنها 
را کنار هم قرار مي دهد. هدف پژوهشگران از ساخت 
صندلي کربني، نش��ان دادن اين موضوع است که 
امکان اس��تفاده آزادانه تر از مواد و ارائه طرح هايي با 

شخصيت و سبک مورد نظر وجود دارد.   

بهبود عملکرد ايمپلنت هاي 
استخواني با امواج فراصوت

محققان داخلي با به  کارگيري امواج فراصوت و ايجاد 
يک سطح نانوس��اختار روي يک نوع آلياژ تيتانيوم 
نوظهور، قابلي��ت آن را براي تولي��د ايمپلنت هاي 
اس��تخواني مورد ارزيابي قرار دادن��د. دکتر مهدي 
خردمندفرد مجري طرح گفت: مهم ترين خاصيت 
مکانيکي اين آلياژ دارا بودن م��دول يانگ پايين و 
نزديک به مدول يانگ استخوان است. اعمال عمليات 
سطحي فراصوتي موجب مي ش��ود تا سطح آلياژ، 
ساختاري نانويي پيدا کرده و افزايش چندين برابري 
مقاومت به سايش و همچنين فعاليت هاي زيستي 
را به دنبال داشته باشد. اعمال فرايند فراصوت روي 
س��طح آلياژ موجب ايجاد تغيير ش��کل پالستيک 
شديد سطحي و متعاقب آن کاهش قابل توجه اندازه  

دانه هاي سطحي و افزايش مرز دانه مي شود. 

 دستاورد

توليد سرنگ کاربردي در عمل آنژيوپالستي در کشور
سرنگ اينفليتور يکي از تجهيزات يک  بار مصرف حوزه قلب و عروق است که نمونه داخلي آن به 
همت محققان داخلي و با هدف بي نيازي کشور در حوزه واردات تجهيزات پزشکي توليد شده و با 
توجه به اخذ پروانه توليد از اداره کل تجهيزات پزشکي، وارد فاز توليد انبوه شده است. محمدحميد 
س��کادفکر، مدير اين طرح گفت: اين محصول در دو بخش باد کردن بالون در عمل آنژيوپالستي 
و اس��تنت گذاري )فنرگذاري( به منظور درمان انس��داد عروق کرنري بيماران قلبي کاربرد دارد. 
آنژيوپالستي ش��يوه اي درماني براي رفع تنگي رگ هاي خوني و گرفتگي قلب است. سکادفکر، 
بالون هم انواع گوناگون و پرکاربردي در رفع گرفتگي عروق در نقاط مختلف بدن دارد که بس��ته 
به نوع گرفتگي، بالون متفاوت مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و ميزان فشار وارده به آن نيز متفاوت 
خواهد بود. در بعضي موارد که ترکيبات کلسيمي در گرفتگي رگ ها وجود دارد، انسداد و بستگي 
رگ به قدري شديد است که ممکن است فشار وارده از سوي پزشک به ۳۰ اتمسفر نيز برسد؛ اين 

در حالي است که عرف آن است که حداکثر تا ۲۳ واحد فشار به بالون وارد شود.

  مترجم: مرضيه رضاسلطاني
تحقيقات جديد محققان نشان مي دهد 
ک�ه باکتري ه�اي موج�ود در داخ�ل و 
اط�راف ب�دن، مي توان�د کلي�د درمان 
مؤث�ر س�رطان باش�د؛ باکتري هاي�ي 
ک�ه ب�دن انس�ان ميزب�ان آنهاس�ت و 
مي توانند نق�ش مؤثرت�ري در مقابله با 
س�رطان در آين�ده نزديک ايف�ا کنند. 
اگر تا به حال اسم باکتري به نام »ام آر اس  
اي« و » اي ک��والي« را ش��نيده ايد، آن را 
فراموش کنيد. چون باکتري ديگري وجود 
دارد که به خاطر مقاومت پادزيس��تي اش 
خطرناک اس��ت  و هم اکنون روي پوست 

تمامي مردم دنيا وجود دارد. 
»اس��تافيال « باکتري از خان��واده ام آر اس 
اي اس��ت که اصلي ترين سبب عفونت هاي 
مهلک پس از جراحي مي باشد، اما از آنجايي 
که اين باکتري فراوان است، دانشمندان و 

متخصصان باليني آن را ناديده مي گيرند. 
محققان ب��ه تازگي پ��س از تحقيقات زياد 
هش��دار دادند خطري که اين باکتري ها به 
وجود مي آورن��د را بايد جدي تر گرفت و در 
مورد کس��اني که به خاطر انج��ام جراحي 
احتمال بيش��تري دارد که دچ��ار عفونت 

شوند، خيلي بيشتر بايد احتياط کرد. 
اين محققان مجموعه اي از 6۱ ژن را که سبب 
مي شود باکتري بي خطر پوست بيماري هاي 

کشنده ايجاد کند، شناسايي کرده اند. 
آنها اميدوارند با فهميدن اينکه چرا برخي 
از رگه هاي مورثي در شرايط خاصي موجب 

بيماري مي شوند، بتوانند در آينده بيماراني 
که در خطر ابتال به عفونت هس��تند قبل از 

عمل جراحي شناسايي کنند.
آنها از بيماران مبتال به عفونت که جراحي 
جايگزيني مفصل باسن يا زانو و شکستگي 
داشتند نمونه گرفتند و با نمونه هاي پوست 

افراد سالم داوطلب مقايسه کردند. 
محققان انواع ژنتيک کل ژنوم باکتري هايي 
را ک��ه در نمونه هاي بيماران و افراد س��الم 
پيدا کردند، بررس��ي کردند. آنها 6۱ ژن را 
در باکتري هايي که سبب بيماري مي شوند 
شناس��ايي کردند که در نمونه اغلب افراد 
سالم وجود نداش��ت. با کمال تعجب تعداد 
کمي از افراد س��الم تعداد زي��ادي باکتري 
مهلک داش��تند ب��دون اينکه خودش��ان 
متوجه آن باشند. محققان دريافتند که اين 

ژن هاي بيماري زا به رشد باکتري در جريان 
خون کمک مي کنند. آنها از خطر واکنش 
ميزبان مي گريزند، سطح سلول را چسبنده 
مي کنند بنابراين باکتري مي تواند غشاهاي 
زيستي ش��کل دهد و باکتري را نسبت به 

آنتي بيوتيک ها مقاوم سازد. 
پروفسور سام شفرد، محقق اين طرح گفت: 
» به طور واضح اس��تافيال اپيدميديس يک 

بيماري زاي کشنده است.«
وي اف��زود: » اين باکتري هميش��ه ناديده 
گرفته شده است زيرا اغلب فرض مي شد که 
در نمونه هاي آزمايشگاهي ماده آالينده است 
يا آن را خطر شناخته ش��ده عمل جراحي 

پذيرفته بودند.« 
عفونت هاي پيش از جراحي بس��يار جدي 
هس��تند و مي توانند موجب مرگ ش��وند. 

تقريباً يک س��وم مرگ و مير در انگلستان 
به خاطر عفونت اس��ت. بنابراين من بر اين 
باورم که بايد بيش��تر کار کني��م تا خطر را 
تا ح��د امکان کاه��ش دهيم. اگ��ر بتوانيم 
افرادي را که در خطر ابتال به عفونت هستند 
شناس��ايي کنيم، مي توانيم قب��ل از عمل 
براي اين بيماران تدابير بهداشتي بيشتري 

بينديشيم.
محقق اين طرح گفت: » از آنجايي که اين 
باکتري ها فراوانند ب��ا مبادله ژن با يکديگر 
سريع تکامل مي يابند. اگر براي کنترل اين 
امر کاري نکنيم، خطر اين وجود دارد که اين 
ژن هاي بيماري زا به طور گسترده تر پخش 
شوند. اين يعني عفونت هاي پيش از عمل 
که به آنتي بيوتيک مقاومن��د حتي رايج تر 

هم مي شوند.« 
پروفسور دياتريچ مک، ديگر محقق اين طرح 
گفت: »جراحي جايگزيني مفصل مصنوعي 
به بيماران بسياري کمک مي کند که بي نياز 
و بدون درد زندگي کنند، ولي احتمال دارد 
از طري��ق عفون��ت اس اپيدرميديس دوره 

بسيار بدي را بگذرانند.«
او افزود: » تش��خيص اين عفونت ها سخت 
اس��ت. اميد مي رود که ژن ه��اي مرتبط با 
بيماري کمک کنند تا در آزمايش��گاه هاي 
باليني س��ازواره هاي بي ضرر پوس��ت را از 
رگه هاي موروث��ي اس اپيدرميديس جدا 
کنيم. الزم اس��ت که در مطالعات آينده به 

اين موضوع پرداخته شود.« 
منبع:ساينس ديلي
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