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رهنمود

خودسازي علمي
وقتي بنا باش��د علم در جامعه رشد پيدا كند، 
مس��ئوالن بايد امكانات را فراه��م كنند. من 
به ش��ما عزيزان خودم كه مث��ل فرزندان من 
هس��تيد، عرض مي كن��م دنبال تولي��د علم، 
ژرف بيني و ژرف يابي در علم باش��يد. حال كه 
هوش، استعداد و آمادگي ذهني داريد، همت 
را به اين كار بگماريد. به اينكه چارچوب هاي 
عادي را ياد بگيريد يا در ف��ان چيز - به قول 
ش��ما - نمره بياوريد، فكر نكنيد؛ به علم فكر 
كني��د. البته اي��ن فرهنگ حماي��ت از علم و 
پژوه��ش و كاره��اي مديريت��ي را الزم دارد، 
اما عام��ل ديگري ك��ه ممكن اس��ت حتي بر 
عوامل قبلي غلبه كند، مي��ل و عاقه و اراده و 
 خواست شماست. همت كنيد كشور را از لحاظ 

علمي بسازيد. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- 
مهر ۸1

فناوری

روبات

درمان زخم هاي مزمن با استفاده از باند هوشمند
دانش��مندان، نوعي باند هوشمند ابداع 
كرده اند كه مي تواند با س��نجش ميزان 
عفونت خون، زخم هاي مزمن را بررسي و 
درمان كند. ممكن است درمان زخم هاي 
مزمن پوستي دشوار باشد، اما نبايد زخم ها 
بيش از حد درمان شوند و بيماران بيش 
از حد الزم در مع��رض آنتي بيوتيك قرار 
گيرند. از اين رو، دانشمندان به فكر اختراع 
يك باند هوشمند افتادند كه استفاده از 
دارو را تا حد نياز كاهش مي دهد. يك گروه پژوهش��ي بانداژي ابداع كرده اند كه ضخامت آن تنها به 
سه ميليمتر مي رسد و از يك نوار شفاف، يك ژل آنتي بيوتيك با قابليت فعال شدن در گرما و اجزاي 
الكترونيكي انعطاف پذير تشكيل شده است. يكي از اين اجزا، حسگري است كه» pH« خون را اندازه 
مي گيرد. اگر اندازه pH باالي 6/5 باشد، نشان دهنده عفوني بودن خون است. اين بانداژ، شامل يك 
حسگر دماست كه وجود عفونت را در خون شناسايي مي كند. عاوه بر اين دانشمندان، حسگرهايي 

ابداع كرده اند كه مي تواند ميزان هوا افزايي را كه از نشانه هاي التيام است، اندازه گيري كند. 
-----------------------------------------------------------------------

باكتري، جايگزين سلول هاي خورشيدي خواهد شد!
محقق��ان كلمبي��ا مي گوين��د در آينده 
سلول هاي خورشيدي مبتني بر باكتري 
مي توانند با س��لول هاي خورشيدي رايج 
كنوني رقابت و از نور خورش��يد، حتي از 
پشت ابر هم انرژي ذخيره كنند. موجودات 
ميكروس��كوپي از اولين چيزهايي بودند 
كه براي ذخيره انرژي خورشيد استفاده 
مي ش��دند، بنابراين از آنها براي ساختن 
س��لول هاي خورش��يدي بهينه استفاده 
مي شود.  اكنون محققان يك راه جديد براي ساخت سلول هاي خورشيدي حاوي باكتري ابداع كرده اند 
كه كارايي بيشتري نسبت به سيستم هاي مشابه دارد و حتي مي تواند در روزهاي ابري نيز كار كند. به 
طور معمول، در سلول هاي خورشيدي بيوژنيك يا سلول خورشيدي زيستي با موجودات زنده، رنگي از 
باكتري ها استخراج مي شود كه به آنها اجازه مي دهد نور را فتوسنتز كنند. متأسفانه اين فرآيند مي تواند 
پيچيده باشد و ممكن است نياز به حال هاي سمي داشته باشد، بنابراين تيم محققان از يك جايگزين 
فريبنده ساده استفاده كرد؛ خود باكتري ها. محققان تخمين مي زنند فرآيند ابداعي آنها تنها 10 درصد 
هزينه معمول را خواهد داشت. در حال حاضر، فرآيند پردازش نيمه هادي، باكتري ها را مي كشد، اما تيم 
اميدوار است در نهايت يك روش جايگزين را پيدا كند كه آنها را زنده نگه دارد، جايي كه آنها مي توانند به 

طور مداوم رنگ توليد كنند و طول عمر سلول خورشيدي بيوژنيك را افزايش دهند. 
-----------------------------------------------------------------------
استفاده از هوش مصنوعي براي اندازه گيري سطح قند خون

محققان كانادايي يك سيستم غيرتهاجمي 
را با استفاده از فناوري هاي رادار و هوش 
مصنوعي ب��راي كمك به اف��راد مبتا به 
ديابت توسعه داده اند. افراد مبتا به ديابت 
مي توانند توسط اين فناوري بيماري خود 
را مديريت كنند و تغييرات سطح گلوكز 
بدنشان را بدون انجام روش هاي تهاجمي 
تش��خيص دهند. اين سيستم داراي يك 
رادار 60 گيگاهرتزي و فركانس بي نهايت 
باالست كه يك پلتفرم كوچك، متحرك و پوشيدني براي تشخيص حركت دارد. با تكميل اين سيستم، 
دانشمندان توانستند يك نمونه اوليه طراحي كنند كه مي تواند تغييرات دقيق در خواص محلول ها را با 
سطوح مختلف گلوكز تشخيص دهد و بين غلظت هاي مختلف نشانگر زيستي تمايز قائل شود. رادار با 
فرستادن امواج الكترومغناطيسي از يك فرستنده كه به عنوان منعكس كننده يك شيء عمل مي كند 

و به گيرنده بازگردانده مي شود، اطاعاتي را در مورد سرعت و مكان شيء ارائه مي دهد.

چيتا روباتي كه بدون چشم نيز همه كار مي كند
چيتا كه توسط محققان توسعه يافته است، 
در ص��ورت از كار افت��ادن دوربين ها نيز 
مي تواند در هر فضايي عمليات انجام دهد. 
بس��ياري از روبات ها براي انجام كارهاي 
خود به دوربين ها و ديگر حسگرهاي بصري 
وابسته هستند، اما اين امكانات هميشه در 
دسترس نيستند. به عنوان مثال زماني كه 
محيط بيش از ح��د تاريك  يا بيش از حد 
هرج و مرج باشد و روبات ديد نداشته باشد. 
خوشبختانه محققان MIT چاره انديشي كرده اند. آخرين نسخه از روبات چيتا به نام »چيتا 3« مي تواند 
بدون چشم و تنها با استفاده از تشخيص تماسي بدود، از پله و جاهاي مرتفع باال رود و حتي بپرد. اين 
روبات كه مانند گربه است، به يك جفت الگوريتم متكي است كه هر دو به اين روبات كمك مي كنند 
تا همانطور كه شما مي توانيد راه خود را در حمام و در تاريكي پيدا كنيد، محيط خود را احساس كند و 
بهترين راه را براي حركت رو به جلو دريابد. الگوريتم اول از شتاب سنج، ژيروسكوپ و موقعيت قرارگيري 

پاها استفاده مي كند تا بتواند به حركت روبات كمك كند. 

دستاورد

نانو داروي جايگزين 
آنتي بيوتيك  توليد شد

محققان كشورمان با توليد نانوذرات اكسيد روي 
از طريق استفاده از برخي تركيبات بيولوژيك 
فعال موجود در سيانوباكتري ها موفق به توليد 
نانو داروهاي جايگزين آنتي بيوتيك ها شدند. 
سهيا دوايي فر، محقق طرح با اشاره به افزايش 
مقاومت باكتري ه��ا در براب��ر آنتي بيوتيك ها 
گفت:» اگر چه امروزه راهكارهاي بسياري براي 
مبارزه ب��ا عفونت ها وج��ود دارد، اما همچنان 
مس��ئله بيماري هاي عفوني يكي از مشكات 
اساسي جهان است. ايجاد چنين مقاومت هايي 
در برخ��ي  ميكروب ها س��بب افزايش تجويز 
آنتي بيوتيك ها براي بيمار ش��ده ك��ه اين امر 
عاوه بر مش��كات معمولي ناش��ي از مصرف 
آنتي بيوتيك ها مي تواند س��ميت هاي كشنده 
نيز ايجاد كند. اس��تفاده از داروهاي مدرن نه 
تنها رسيدن ميزان مناسبي از دارو به بافت هاي 
ه��دف را تأمين مي كن��د، بلكه مان��ع از ايجاد 
مقاومت ه��اي داروي��ي ناش��ي از افزايش دوز 
مصرف دارو يا آنتي بيوتيك مي شود. از اين رو 
استفاده از داروهاي نانو يا داروهايي كه توسط 
نانو ذرات حمل مي ش��وند، م��ورد توجه قرار 

گرفته است.« 

پزشکی

توليد پودري براي درمان 
ديابت از كالهك بادمجان

محققان موف��ق به توليد پ��ودري براي درمان 
بيم��اران ديابت��ي از كاهك مي��وه بادمجان 
شده اند. پروين عليپور نصيرمحله، دانشجوي 
دكتراي رش��ته زمين شناسي زيست محيطي 
درب��اره اين طرح گف��ت:»در اين ط��رح، ابتدا 
كاهك ميوه بادمج��ان را روي چند موش كه 
مبتا به ديابت نوع ي��ك و دو بودند، آزمايش 
كردم كه نتيجه بس��يار معجزه آس��ايي نشان 
داد و در نمونه انساني نيز افراد زيادي داوطلب 
شدند و پس از اس��تفاده از اين محصول نتيجه 
مثبتي روي آنها حاصل شد.« وي با بيان اينكه 
احتمال اينك��ه اين داروي گياه��ي لوزالمعده 
را وادار به ترش��ح مرتب انس��ولين كند وجود 
دارد، افزود:»نتيجه گيري اي��ن عمل نيازمند 
كار علمي است. توليد رنگ خوراكي از پوست 
بادمج��ان نخس��تين طرحي بود كه داش��تم؛ 
اين رنگ خوراكي داراي خ��واص ضد بيماري 
سرطان است كه از تبديل ش��دن سلول سالم 
به س��لول س��رطاني جلوگيري مي كند. توليد 
آرد خوراكي از پوست خشك بادمجان، توليد 
كود طبيعي يا مكمل هاي غذايي ماهي از كاسه 
ميوه بادمجان  از ديگر دستاوردهاي من از ميوه 

بادمجان است.« 

دستاورد

نانو موتور سلول  سرطاني را از خون جدا مي كند
محققان موفق به طراحي نانوموتوري ش��دند كه قادر اس��ت سلول هاي س��رطان خون )لوسمي( را از 
نمونه خون مورد آزمايش جدا كند. جداس��ازي و اندازه گيري گونه هاي بيولوژيكي، از جمله سلول هاي 
سرطاني از نمونه هاي انساني به كمك روش هايي نظير فلورسانس، از پرهزينه ترين مراحل تشخيص و 
درمان بيماري است. با توجه به هزينه باالي اين فرآيند، ارائه روشي جايگزين به منظور كاهش هزينه  مراحل 
درماني ضروري به نظر مي رسد. زيست حسگرهاي الكتروشيميايي برپايه  گيرنده هاي زيستي همچون 
آنتي بادي ها و آپتامرها به دليل حساسيت باال، قيمت مناسب و سهولت كار، يكي از بهترين گزينه ها جهت 
اندازه گيري سلول سرطاني است. دكتر محمود عموزاده تبريزي، در خصوص اهداف دنبال شده گفت:» اين 
كار پژوهشي شامل دو بخش اصلي است. در بخش اول تاش شده است با به كارگيري موادي ارزان قيمت، 
نانوموتوري ساخته شود كه بتوان از آن به منظور جداسازي سلول سرطان HL-60 استفاده كرد. در ادامه 
نيز با طراحي يك نانوحسگر زيستي به اندازه گيري غلظت اين سلول سرطاني پرداخته شده است.« به 
گفته  اين محقق نانوموتور به كار رفته در جداسازي سلول سرطاني در اين پژوهش، نسبت به موارد گزارش 
در ساير منابع علمي ارزان تر است. از طرفي با توجه به اينكه در ساخت آن از آپتامر استفاده شده است، اين 

نانوموتور از گزينش پذيري خوبي براي جداسازي سلول سرطاني برخوردار است.

  مترجم:علي طالبي
گروهي از پژوهش�گران در دانش�گاه 
لوند سوئد گونه  فلورسنتي مولکولي را 
پرورش داده اند كه بازدارنده  سلول هاي 
بنيادي سرطاني است. تصويربرداري 
از چگونگ�ي ورود اي�ن مولک�ول ب�ه 
يك س�لول به محققان اي�ن امکان را 
داده است تا با اس�تفاده از روش هاي 
سلولي- زيستي، با موفقيت چگونگي 
و جايگاه مقابله  مولکول با سلول هاي 
بني�ادي س�رطاني را توصي�ف كنند. 
سالينومايسين مولكولي است كه توسط 
باكتري خاكزي گونه  استرپتومايس��س 
آلبوس توليد مي ش��ود. س��ابقاً مشخص 
ش��ده بود ك��ه اي��ن مولك��ول در برابر 
س��لول هاي بنيادي س��رطان گزينشي 
عمل مي كند، اما مكانيسم آن فهم نشده 
بود. حاال محققان دانشگاه لوند براي فهم 
چگونگي عمل كردن سالينومايس��ين، 

گونه  فلورسنتي آن را ايجاد كرده اند. 

داني��ل اس��تراند محق��ق ارش��د گروه 
تحقيقاتي ش��يمي ارگانيك در دانشگاه 
لون��د مي گويد:»ما سرنوش��ت مولكول 
هنگام جذب ش��دن به  وس��يله  س��لول 
س��رطاني را نش��ان داده اي��م. همچنين 
توانسته ايم از سير اين وقايع فيلمبرداري 

كنيم.«
مدت هاست مي دانيم اين مولكول توانايي 
انتقال يون ها )يون پتاسيم( به آن سوي 
غش��اي س��لولي را دارد. با اي��ن وجود، 
هنگامي كه محققان تصاوير اين مولكول 

در سلول ها را ديدند شگفت زده شدند. 
دانيل اس��تراند در ادام��ه مي افزايد:»ما 
دس��ت اندركاران اي��ن تحقي��ق ابت��دا 
ساده لوحانه فرض مي كرديم اين مولكول 

در غشاي بيروني سلول عمل مي كند.«
با اين حال، تصاوير نشان دادند مولكول 
به س��رعت از غش��اي بيروني گذشت و 
مقص��دش اندامكي موس��وم به ش��بكه  
آندوپاس��مي ب��ود. آنج��ا بود ك��ه اين 

مولكول نق��ش انتقال ي��ون را ايفا كرد. 
دانشمندان مشخصاً همين فعاليت را با 
كاهش درصد سلول هاي بنيادي سرطاني 

مرتبط دانسته اند. 
نتايج اين تحقيق مي تواند به رهيافت هايي 
جديد براي توسعه داروهاي سرطاني، هم 
براي درمان سرطان و هم كاهش ريسك 

عودت آن منجر شود. 
سلول هاي سرطاني از سازوكارهاي عادي 
تقس��يم و رشد س��لول ها جدا مي افتند. 
علت دقيق اين پديده نامش��خص است 
ول��ي احتم��ال دارد عوام��ل ژنتيكي يا 
مواردي كه موجب اخت��ال در فعاليت 
سلول ها مي شوند در هسته سلول اشكال 
وارد كنند. محقق��ان در تحقيقات خود 
متوجه شدند عدم توازن هاي غيرژنتيكي 
پروتئي��ن باعث رش��د خ��ارج از كنترل 
تومور مي ش��ود. س��رطان ش��امل همه 
انواع تومورهاي بدخيم مي ش��ود كه در 
پزش��كي آنها را بيش��تر با نام نئوپاسم 

مي شناس��ند. وقتي  يكي از س��لول هاي 
بدن، در اثر عوامل مختلف، دچار رش��د 
غيرطبيعي و رشد غيرعادي سلول هاي 
ديگر مي شود، اين فرآيند در نهايت منجر 
به توليد تومور مي گردد كه آن قسمت را 
از كار مي اندازد و به قسمت هاي ديگر نيز 

سرايت مي كند. 
پيش از اي��ن تحقيقات محققان نش��ان 
داد  با تنظيم برخي ژن ها در جهت توليد 
سلول هايي كه پاسخ هاي سيستم ايمني 
را مهار مي كنند، مي توان مكانيسم نظارت 
سيستم ايمني را سركوب كرد. محققان 
دريافتن��د اخت��ال آپوپت��وز در ايجاد 
س��رطان نقش دارد. آپوپتوز مكانيس��م 
حفاظتي داخل سلولي محسوب مي شود 
كه سلول هاي سرطاني را تخريب مي كند. 
محققان معتقدن��د با مهار س��لول هاي 
توم��وري در مقاب��ل سيس��تم ايمن��ي 

آسيب پذيرتر مي شوند. 
منبع:ساينس ديلي

  مترجم:مينا رضاسلطاني
از سوس�ك ها كارهاي�ي بزرگ ت�ر نيز 
برمي آيد. ميکرو روبات متحرك موسوم 
به همر)HAMR (مي تواند روي زمين 
حركت كند، روي سطح آب شناور شود 
و هرچقدر الزم اس�ت زير آب راه برود. 
اين ويژگي ها اين روبات كوچك را قادر 
ساخته در محيط هايي جديد كاوش كند. 
در ساخت همر )HAMR (نسل جديد، از 
پدهايي چندكاره براي پاهاي آن استفاده 
شده است كه هنگام شناور شدن، از كشش 
س��طحي و نيروي ش��ناوري ايجاد شده 
به وس��يله  آن كمك مي گي��رد و در عين 
حال، مي تواند هنگام ف��رو رفتن در آب، 
براي ش��كافتن س��طح آب ولتاژي به آن 
اعمال كند. اين فرآيند، الكترو- وتينگ نام 
دارد كه به معناي كاهش زاويه  تماس ماده 
و س��طح آب تحت يك ولتاژ اعمال شده 
است. چنين تغييري در زاويه  تماس باعث 
مي شود اشيا با سهولت بيشتري سطح آب 

را بشكافند. 
حركت  روي س��طح آب اين امكان را به 
ميكرو روب��ات مي دهد از موان��ع زير آب 
دوري كند و باعث كاهش نيروي پسا  شود. 

همر)HAMR ( با استفاده از چهار جفت 
بال نامتق��ارن و گام هايي ك��ه مخصوصاً 
براي شناور ش��دن طراحي شده اند روي 
سطح آب خود را به جلو مي راند. اين روبات 
با بهره بردن از برهم كن��ش ناپايدار بين 
بال هاي س��اكنش و آبي كه آن را احاطه 
كرده، م��دل گام زدني را ايج��اد مي كند 
كه به گام هاي سوس��ك غواص شباهت 
دارد. اي��ن فرآيند باعث مي ش��ود روبات 
بتواند به شيوه اي مؤثر رو به جلو شنا كند 

و بچرخد. 

كوين چ��ن، محق��ق اين ط��رح چنين 
مي گويد:»اي��ن تحقيق نش��ان مي دهد 
ميكرو روباتيك مي تواند براي انجام كارها 
و قابليت هايي كه براي روبات هاي بزرگ تر 
چالش برانگيزن��د روي مدل هاي كوچك 
فيزيكي، در اينجا يعني كشش سطحي، 

تأثير بگذارد.«
همر)HAMR ( هنگامي كه پايين تر از 
س��طح آب قرار دارد نيز براي راه رفتن از 
همان بال هايي استفاده مي كند كه روي 
زمين خشك به كار مي برد و دقيقاً به همان 

ميزان پويايي دارد. نيروي اعمال شده از 
طرف آب هنگام بازگشت به خشكي اين 
روبات را با چالش مواجه مي كند. نيروي 
كشش س��طحي كه وزني دوبرابر روبات 
دارد آن را به س��مت پايين مي راند. عاوه 
بر اين گشتاور ايجاد ش��ده باعث افزايش 
شديد اصطكاك روي پاهاي عقبي روبات 
مي شود. محققان براي افزايش بار مفيد و 
توزيع مجدد اصطكاك هنگام باال آمدن، 
دستگاه انتقال نيروي روبات را استحكام 
بخش��يده اند و پدهايي ن��رم روي پاهاي 
جلويي آن نصب كرده اند. در نهايت، اين 
روبات مي تواند با باال آمدن با شيبي مايم، 

سطح آب را بشكافد و بيرون بيايد. 
رابرت وود، ديگر محقق اي��ن طرح بيان 
مي كند:»اي��ن روبات به خوب��ي نمايانگر 
برخي چالش ها و فرصت هاي روبات هاي 
مقياس كوچك است. كاهش اندازه امكان 
پويايي بيش��تر، مثًا راه رفتن روي سطح 
آب را فراهم م��ي آورد ام��ا در عين حال 
چالش برانگيز است؛ چراكه نيروهايي كه در 
مقياس هاي بزرگ تر بديهي مي پنداريم، در 

مقياس يك حشره غلبه پيدا مي كنند.«
منبع:ساينس ديلي

نسل جديد سوسك  روباتيكي مي تواند زير آب كاوش كند
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آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز با توجه به نقش مهم آزمايشگاه پردازش تصوير در 
پردازش تصاوير» MRI« ثبت شده، خدمات نويني را جهت ارائه به محققان حوزه 
نقشه برداري مغز ارائه مي دهد. با توجه به انجام و ارزيابي روال  هاي جديد از پردازش 
تصاوير MRI در آزمايشگاه پردازش تصوير آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز، اين 
آزمايشگاه ليس��ت خدمات نويني را به خدمات آزمايش��گاه پردازش تصوير اضافه 

كرده اس��ت. اين اقدام با هدف آشنايي هر چه بيش��تر محققان در انجام پروژه هاي 
علوم اعصاب انجام شده است. اين آزمايشگاه با هدف پاسخگويي بخشي از نيازهاي 
پژوهشي و فناوري كشور در زمينه ايجاد زيرساخت تصويربرداري و تحريك مغزي 
براي تحقيقات ش��ناختي و ارائه خدمات دانش بنيان در حوزه علوم و فناوري هاي 

شناختي و نقشه برداري مغز راه اندازي شده است. 

خدمات نوين آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز به محققان كشور

 پرورش مولكول  فلورسنتي 
برای مهار سلول هاي سرطاني


