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رهنمود

  در جاي شايسته خود 
در ميدان علم نيستيم 

تمجيد بحق و احساس سرافرازي از دانشگاه 
به  معني آن نيست كه به اين حد از پيشرفت 
قانعيم و دانش��گاه كنوني عيب و نقص ندارد. 
نه، ما هنوز عقبيم. ما در جاي شايس��ته خود 
در ميدان علم نيس��تيم و در گام دوم، بايد به 
نقطه اوج برس��يم. كش��ور ما از لحاظ علمي 
پيش��رفت نمي خواهد، جهش مي خواهد! و 
اين كاماًل ممكن اس��ت، البته پررنج هست، 

لكن رنج شيرين.
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان - 
خرداد ۹۸

  مترجم: علي طالبي
هر س�اله حدود نيم ميلي�ون كودك در 
سراس�ر جهان ب�ا نوع�ي بيم�اري نادر 
ارثي متولد مي ش�وند. تشخيص قطعي 
مي تواند دشوار و وقت گير باشد. امروزه 
دانش�مندان پ�س از تحقيق�ات زي�اد 
روي 105 بيم�اري نادر مختلف، نش�ان 
داده ان�د كه ه�وش مصنوع�ي مي تواند 
در تش�خيص مؤثرتر و قابل اطمينان تر 
بيماري ه�اي نادر م�ورد اس�تفاده قرار 
گيرد. ش�بكه اي عصبي به طور خودكار 
عك�س پرت�ره و اطالع�ات ژنتيك�ي و 
مشخصات بيمار را با هم تركيب مي كند. 
بيماران بسياري كه به بيماري نادري مبتال 
هس��تند بايد آزمايش هاي طوالني و رنج و 
محنت زيادي را تحمل كنند تا بيماري شان 
به درستي تشخيص داده ش��ود. پروفسور 
دكتر پيتر كراويتز، عض��و بنياد آمار ژنومي 

و بيوانفورماتيك در مركز آموزشي درماني 
بن)KUB( اينگونه توضيح مي دهد: »اين 
ام��ر باعث از دس��ت رفتن زمان باارزش��ي 
مي ش��ود كه براي ش��روع مراحل نخست 
درم��ان و جلوگيري از صدم��ات تدريجي، 
بسيار ضروري اس��ت.« او به همراه گروهي 
از محقق��ان بين المللي نش��ان مي دهد كه 
هوش مصنوعي چطور مي تواند تشخيص 
نس��بتاً س��ريع و قابل اطميناني در تحليل 

چهره ارائه دهد. 
محققان از اطالعات 679 بيم��ار مبتال به 
105 بيماري متفاوت -كه ناش��ي از تغيير 
در ي��ك ژن واحد بودند- اس��تفاده كردند. 
بيماري موكوپلي س��اكاريدوز يا MPS به 
تغيير شكل استخوان ها، مشكالت يادگيري 
و جلوگيري از رشد مي انجامد. سندرم مبري 
نيز ناتواني ه��اي ذهني در پ��ي دارد. بروز 
ناهنجاري هايي در تركيب چهره افراد مبتال، 

در ميان تمام اين بيماري ها مشترك است. 
به عنوان  مثال، ش��باهت يافتن چهره فرد 
مبتال به بازيگران گونه اي از تئاتر س��نتي 
ژاپني، از خصوصيات منحصربه فرد سندرم 
كابوكي اس��ت. ابروها قوس يافته و كماني 
هس��تند، فاصله عرضي چش��م ها و فاصله 

طولي فضاي بين پلك ها زياد است. 
نرم اف��زار اس��تفاده ش��ده مي توان��د اين 
خصيصه ه��اي ظاه��ري را از روي عك��س 
شناس��ايي كند. به انضمام عالئ��م باليني 
و داده ه��اي ژنتيك��ي بيمار مي ت��وان نوع 
بيم��اري اي را كه احتمال ب��روز آن از همه 

بيشتر است با دقت بااليي محاسبه كرد. 
  محققان شبكه عصبي را با 30/000 

تصوير آموزش دادند
دانش��مندان اين برنامه رايانه اي را با حدود 
30 ه��زار تصوير پرت��ره از اف��راد مبتال به 
بيماري هاي سندرمي نادر، آموزش دادند. 

دكتر كراويتز مي گويد: »در تركيب با تحليل 
صورت، مي توان عوامل ژنتيكي تعيين كننده 
را فيلتر كرده و ژن ه��ا را اولويت بندي كرد. 
يكپارچه س��ازي داده ها در شبكه عصبي، 
زمان تحليل داده ها را كاهش داده و موجب 

افزايش نرخ تشخيص مي شود.«
مدير بنياد آمار ژنومي و بيوانفورماتيك در 
UKB گفت: »اي��ن موضوع اهميت علمي 
بااليي دارد و ما را قادر مي سازد دليل برخي 
موارد حل نشده را كش��ف كنيم.« بيماران 
بس��ياري در حال حاض��ر هنوز ب��ه دنبال 
توضيحي براي عالئم بيماري شان هستند. 
بيماران خواهان تش��خيص دقيق و سريع 
هس��تند. هوش مصنوعي در كوتاه كردن 
اين مسير به پزشكان و دانشمندان كمك 
مي كند. اين مس��ئله تا ح��دودي كيفيت 

زندگي افراد مبتال را بهبود مي بخشد.« 
منبع: ساينس ديلي
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محقق�ان ي�ك ش�ركت دانش بني�ان موفق به 
اخ�ذ مجوزهاي دس�تگاه ش�تاب دهنده خطي 
الكترون�ي ب�راي درم�ان بيم�اران مبت�ال ب�ه 
سرطان شدند كه در آس�تانه توليد انبوه است. 
نويد نجات بخ��ش، رئيس هيئت مديره ش��ركت 
دانش بنيان اصفهان گفت: ما توانسته ايم دانش فني 

دستگاه شتاب دهنده خطي را طي چند سال اخير 
به دست آوريم و آن را به توليد برسانيم. در كشور 
ما به بيش از ۲۴0 دستگاه نياز است كه متأسفانه 
كمتر از 100 دستگاه داريم و دستگاه هاي موجود 
نيز خارجي هس��تند. توليد اين دستگاه عالوه بر 
تأمين نياز كش��ور، مي تواند ب��ازار بزرگي را براي 

ما در راس��تاي توليد آن و صادرات به كشورهاي 
همسايه به همراه داشته باش��د. امريكا، انگليس 
و به صورت محدود كش��ور چين توليدكننده اين 
دس��تگاه به ش��مار مي روند؛ ما مي توانيم با توليد 
انبوه دستگاه به زنجيره كش��ورهاي توليد كننده 

اين دستگاه بپيونديم.

دستگاه درمان سرطان در آستانه توليد انبوه در كشور

 شناسایی بیماری های نادر 
به کمک هوش مصنوعي 

آی تی

فناوری

شارژ همزمان 3 دستگاه هوشمند با پد بي سيم
ديگر افراد نگران شارژ وسايل هوشمند 
خود نباشند چراكه توسط يك پد شارژ 
خارق العاده مي توانند همزمان گوش��ي 
آيفون، اپل واچ و ايرپادهاي خود را شارژ 
كنند. فناوري ش��ارژ س��ريع و بي سيم 
يكي از آن دسته تكنولوژي هايي است 
كه اي��ن روزه��ا از اس��تقبال بي نظير و 
كم سابقه اي از سوي شركت هاي فعال 
در حوزه فناوري و همچني��ن كاربران 
و عالقه مندان به گجت هاي تكنولوژيك برخوردار شده اس��ت. اخيراً متخصصان شارژري به نام 
پد شارژر بي سيم توس��عه داده اند كه كاربران توسط آن مي توانند سه دس��تگاه خود را همزمان 
شارژ كنند. شارژر مذكور سرعت بااليي در شارژ وس��ايل هوشمند دارد. با اين شارژر ديگر نيازي 
به شارژرهاي سيمي خسته كننده نداريد و نكته جالب اين است كه اين شارژر نه تنها محصوالت 
شركت اپل بلكه محصوالت هوش��مند بي سيم تمامي شركت ها را ش��ارژ مي كند. اين محصول 
مجهز به تراشه كنترل 10 واتي است كه اين موضوع باعث مي شود دستگاه هاي كاربران سريع و 

همزمان شارژ شوند.

الستيك هاي بدون هوا كه پنچر نمي شوند 
مزاياي اين تايرها بس��يار زياد اس��ت 
و از مي��ان آنه��ا مي توان ب��ه كاهش 
خطر پنچ��ري يا تركيدن الس��تيك 
اشاره كرد. در چند س��ال اخير بحث 
استفاده از تايرهاي بدشكل و عجيب 
»غيربادي« يا بدون هوا بسيار مطرح 
شده و الستيك س��ازي بزرگي مانند 
»ميشلن« از سال ۲005 روي توسعه 
اين تايرها كار مي كند. ب��ا اين وجود 
هنوز هيچ جاده اي براي هماهنگي با اين خودروها وجود ندارد. الستيك سازهاي »ميشلن« 
نسخه هايي از تايرهاي عجيب و بدون هوا را معرفي مي كنند كه ويژگي هاي يك تاير معمولي 
را از خود نش��ان مي دهند. اين تايرها با نام »سيس��تم تايرهاي ضدپنچري منحصربه فرد« يا 
»آپتيس« شناخته مي ش��ود. اين تايرها از تركيب فايبرگالس و رزين ساخته شده و به دليل 
كاربرد ساختارهاي پيشرفته و مواد مناسب توانايي تحمل وزن خودرو در سرعت هاي مختلف 
را دارد. نمونه هاي قبلي تايرهاي بدون هوا، قدرت پشتيباني وزن زياد خودرو يا سرعت كافي 
در اين بين را نداشت. مزاياي اين تايرها بسيار زياد است و از ميان آنها مي توان به كاهش خطر 
پنچري يا تركيدن الستيك اشاره كرد. اين دو فاكتور منجر به دوام بيشتر تاير و الستيك شده 

و به طول عمر بيشتر آن كمك مي كند. 
.....................................................................................................................................................................

حسگر كاغذي گوشت و ماهي فاسد را شناسايي مي كند
محقق��ان نوع��ي حس��گر كاغ��ذي 
ارزان ابداع كرده اند كه با شناس��ايي 
گازه��اي مختل��ف، گوش��ت و ماهي 
فاسد را شناسايي مي كند. اين روشي 
كم هزينه براي كاه��ش دورريز مواد 
غذايي و اجتناب از مسموميت است. 
به زودي موبايل ها مي توانند به كمك 
يك حس��گر جديد غذاهاي فاس��د را 
تش��خيص دهند. جال��ب آنكه هزينه 
توليد اين حسگر فقط چند پنس است. اين حس��گر سنجشي به تازگي ابداع شده و مي تواند 
گازهاي ناشي از گوشت و ماهي فاسد را رصد كند. اين حسگر به طور دقيق قابليت شناسايي 
گاز آمونيا و تري متيل آمين را دارد. اين دو گاز نش��ان مي دهند گوش��ت و ماهي ديگر قابل 
مصرف نيستند. افراد به راحتي مي توانند با نگه داشتن موبايل خود روي بسته مواد غذايي از 

اين حسگر استفاده كنند.
.....................................................................................................................................................................

دستكش هايي كه بازوي روباتيك را كنترل مي كنند
متخصصان فناوري، بازوهاي روباتيكي را 
نمايش دادند كه به وسيله دستكش هايي 
فناورانه كنترل مي ش��وند. با كمك اين 
دستكش ها مي توان اش��يا را جابه جا و 
كنترل كرد. اين رويداد دستكش هايي 
هوش��مند را آزمايش كرد كه دو بازوي 
روباتيك را كنترل مي كنند. اين بازوهاي 
روباتيك درحقيقت ح��ركات بزوس را 
تقليد مي كردند. اي��ن فناوري با كمك 
موتورهاي مهارتي توانست به بازوها دستور دهد فعاليت هاي مختلفي را انجام دهند. اين بازوي 
روباتيك تركيبي از سيستم هاي پيچيده هوش مصنوعي و فناوري بازخورد لمسي در آن به كار رفته 
است. اين دو فناوري در دستكش هاي مخصوص به كار رفته اند و به پوشنده آنها كمك مي كنند نه 

تنها اشيا را حركت بدهند بلكه آنها را كنترل كنند. 

روبات

دستاورد

ساخت روبات هوشمند 
خانگي براي معلوالن در 

كشور 
محققان مشهدي با كاربرد فناوري هوش مصنوعي 
موفق به ساخت يك روبات هوشمند خانگي شدند. 
اين روبات هوشمند با داشتن درصدي دانايي قادر 
است دستورات را اجرا كند. اين محققان مشهدي 
با كاربرد فناوري هوش مصنوعي موفق به ساخت 
اين روبات هوش��مند خانگي ش��دند. اي��ن روبات 
داراي قابليت هاي مختلفي اس��ت كه مي توان به 
حركت در محيط هاي ناهموار اشاره كرد. همچنين 
دستورات صادر ش��ده بعد از پردازش در الگوريتم 
هوش مصنوعي فرمان ها را به بازوها صادر مي كند 
و درنهايت روبات آن را اجرا مي كند؛ اين فرمان ها 
مي تواند دستوراتي همچون »باز كردن در«، »روشن 
كردن چراغ ها« يا »آوردن يك سيب از يخچال« را 
شامل شود. پس مي توان گفت به نوعي اين روبات 
هوش��مند كمك كننده اس��ت و همچون نيروي 
كمكي در فعاليت ه��اي منزل اش��خاص را ياري 
مي دهد. مهشيد فيالبي طراح اين روبات گفت: اين 
روبات از سيستم بينايي بهره برده است. همچنين با 
دارا بودن سنسورهاي مختلف همچون دما قابليت 
سنجش محيط را دارد. پس با دريافت اطالعات از 
محيط اطراف فعاليت ها را انجام مي دهد. اين روبات 
مي تواند به ويلچر افراد معلول نيز متصل ش��ود و 
كمكي براي حركت اين افراد باشد. فناوري هوش 
مصنوعي اين قابليت را به روبات مي دهد كه متوجه 

فرمان ها شود و درنهايت آنها را اجرايي كند. 

 افزايش سرعت التيام زخم ها 
 با استفاده از نانو 

با تالش محققان ايراني
محققان دانشگاه صنعتي اميركبير موفق به استخراج 
نانوبلورهاي س��لولز از ضايعات پنبه و قراردادن آن 
درون نانوالياف ژالتين شدند كه كاربرد نهايي اين 
س��اختار نانوكامپوزيتي استخراج ش��ده، افزايش 
س��رعت التيام زخم خواهد بود. زخم ها پديده هاي 
دردناك پوستي هستند كه از خراشيدن، پاره شدن، 
بريده شدن يا سوراخ شدن پوست ناشي مي شوند؛ 
بهبود زخم ها بس��ته به ش��رايط بدن��ي و محيطي 
ممكن است از چند روز تا چند هفته به طول انجامد. 
طوالني شدن فرآيند بهبود زخم مي تواند منجر به 
ورود ميكروب ها به بدن و بروز بيماري هاي گوناگوني 
شود. در س��ال هاي اخير، محققان به دنبال توليد 
نانوس��اختارهايي براي افزايش سرعت التيام زخم 
بوده اند. احمد هيوه  چي، محقق طرح گفت: خواص 
مكانيكي و بيولوژيكي نانوبلورهاي سلولز در سال  هاي 
اخير مورد توجه محققان زيادي قرارگرفته است. در 
اين تحقيق، نانوبلورهاي س��لولز استخراج شده از 
ضايعات پنبه تركمن صحرا در بستر نانوالياف ژالتين 
قرار داده شد و توانايي رشد سلول  هاي فيبروبالست 
روي آنها مورد بررسي قرار گرفت. روش الكتروريسي 
و توليد نانوالي��اف يكي از مهم ترين و س��اده ترين 
روش  ها براي توليد داربس��ت  هاي سه بعدي ترميم 
زخم به ش��مار مي رود. خواص مكانيكي نانوالياف 
توليدي يك��ي از چالش  هاي مه��م در ترميم زخم 
و استخوان اس��ت. در اين مقاله س��عي شده از يك 
نانوذره طبيعي براي افزايش خواص مكانيكي بدون 
تغيير در خواص بيولوژيكي نانوالياف الكتروريسي 

شده، استفاده شود.

 دستاورد

 ساخت كيت  تشخيص آتروفي عضالني نخاعي 
به دست متخصصان ايراني

آتروفي عضالني نخاعي يكي از ش��ايع ترين موارد ميان خانواده ها در سراس��ر جهان است. امروزه 
محققان كشورمان موفق به توليد كيت تشخيص بيماري هانتينگتون شده اند. زينلي مديرعامل 
شركت فناوري اين طرح گفت: بيماري هانتينگتون مربوط به حركات غيرارادي دست و پا و عدم 
كنترل حركات است و فردي كه به اين بيماري مبتالست سال هاي سختي را سپري و درنهايت فوت 
مي كند. اكنون با توليد اين كيت گام مهمي براي تشخيص اين بيماري برداشته مي شود. نيوتونيك 
يك ديستروفي عضالني اس��ت كه در اثر ازدواج هاي فاميلي به نوزاد متولد شده منتقل مي شود و 
تشخيص آن بسيار سخت و پر هزينه اس��ت كه با توليد اين كيت، تشخيص اين بيماري با قيمت 

مناسبي ميسر مي شود. 

  مترجم: رضا محمدي
دانش�مندان زماني بر اين باور بودند كه 
نورون ه�ا و احتم�االً س�لول هاي قلب، 
پيرتري�ن س�لول هاي ب�دن هس�تند. 
ام�روزه محقق�ان دريافته ان�د ك�ه مغز، 
كب�د و لوزالمعده موش داراي س�لول ها 
و پروتئين هاي�ي اس�ت ك�ه ط�ول عمر 
بس�يار باالي�ي دارن�د. برخ�ي از آنه�ا 
همسن نورون ها هستند؛ يافته هايي كه 
نشان دهنده »موزاييسم سن« هستند. 
روش هاي اين گروه را مي توان تقريباً روي 
هر بافتي از بدن به كار بس�ت تا اطالعات 
ارزشمندي در مورد عملكرد مادام العمر 
سلول هاي غيرتقسيم ش�ونده و نحوه از 
دست رفتن كنترل بر كيفيت و استحكام 
پروتئين ها و س�اختارهاي س�لولي مهم 
در دوران س�الخوردگي، ارائ�ه دهن�د. 
پروفس��ور مارتين هتزر، سرپرست علمي و 
نويسنده ارش��د مقاله مي گويد: »از يافتن 
س��اختارهاي س��لولي كه اساس��اً همسن 
اندامه هاي ميزبانشان هستند، بسيار غافلگير 
شديم. اين حاكي از پيچيدگي سلولي فراتر از 
آنچه قباًل تصور مي كرديم است و پيامدهاي 
خيره كننده اي روي نحوه تفكر ما درباره پير 

ش��دن اعضايي چون مغز، قلب و لوزالمعده 
دارد. مدت ها براي زيست شناسان سؤال بود 
كه سلول هاي يك اندامه چقدر عمر دارند؟ 
تفكر عمومي بر اين اس��ت كه نورون ها پير 
هس��تند، درحالي كه ديگر سلول هاي بدن 
نسبتاً جوان بوده و در طول عمر اندامه، از نو 
رشد مي كنند. ما تصميم گرفتيم دريابيم كه 
آيا ممكن اس��ت اعضاي به خصوصي از بدن 
سلول هايي داشته باش��ند كه طول عمري 

برابر نورون هاي مغز باشند.« 

دانش��مندان براي اثبات روششان، در ابتدا 
عمر نورون ها را مش��خص كرده و دريافتند 
-همانطور كه انتظار مي رفت- آنها همسن 

اندامه هستند. 
لوزالمعده، عضوي كه مسئول حفظ سطح 
قند خون و ترشح آنزيم هاي گوارشي است، 
نيز داراي سلول هايي با سنين متفاوت بود. 
بخش كوچكي از لوزالمعده، كه به نام جزاير 
النگرهانس شناخته مي شوند، محققان را با 
معماي به هم پيوسته اي از سلول هاي پير و 

جوان مواجه كرد. برخي از سلول هاي بتا كه 
انس��ولين آزاد مي كنند، در تمام طول عمر 
تكثير شده و نسبتاً جوان بودند، درحالي كه 
برخي ديگر تقس��يم نش��ده و عم��ر بااليي 
داشتند، ش��بيه به نورون ها. با اين حال نوع 
ديگري از سلول ها به نام س��لول هاي دلتا، 

به هيچ وجه تقسيم نمي شدند. 
مطالعات پيش��ين حاكي از آن بود كه كبد 
ظرفيت بازسازي و احيا در دوران بزرگسالي 
را دارد، بنابراين محققان اين عضو را انتخاب 
كردند و انتظار داش��تند سلول هاي كبدي 
نسبتاً جواني مش��اهده كنند. آنها با تعجب 
دريافتند كه اكثريت قريب به اتفاق سلول هاي 
كبدي در موش ه��اي بالغ، همس��ن خود 
حيوان بودند، درحالي كه سلول هاي سازنده 
رگ هاي خوني و سلول هاي اخترواره اي، كه 
نوع ديگري از س��لول هاي كبدي هستند، 
عمر بسيار كوتاه تري دارند. نويسندگان قصد 
دارند در ادامه تفاوت طول عمر اس��يدهاي 
نوكلئيك و ليپيدها را رمزگشايي كنند. آنها 
همچنين مي خواهند نحوه ارتباط موزاييسم 
سن با سالمت و بيماري هايي از قبيل ديابت 

نوع دوم را دريابند. 
منبع: ساينس ديلي

اعضاي بدن شما چند ساله هستند؟


