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دانش و فناوری
خبر

اطلس جهانی سلولی طراحی شد

یک گروه بین المللی از محققان الگوریتمی
را طراحی کرده اند که عملکردی مشابه اطلس
سلولی دارد و راه را برای رشد اندام های مختلف
توسط ســلول های بنیادی هموار می کند.به
گزارش ساینس ،این الگوریتم  Mogrifyنام
دارد و روند رشد سلول های بنیادی پرتوان را
با دقت بــاال پردازش می کند و با هیچ یک از
روش های مشــابه کنونی قابل قیاس نیست.
ســلول بنیادی پرتــوان قابلیــت تبدیل به
انواع ســلول های بدن از جمله بافت چشــم،
سلول های عصبی ،سلول های قلب یا اندام های
دیگر را دارد .این روش برای اولین بار توســط
یک محقــق ژاپنی به نام شــینیا یاماناکا در
سال  2007میالدی مطرح شد و جایزه نوبل
پزشــکی را از آن خود کرد .روش ارایه شــده
توسط این محقق ژاپنی با اینکه دستاورد بزرگ
و ارزشمندی محسوب می شود ،خطاهایی به
دنبال دارد و برای استفاده در انسان آماده نیست.
الگوریتم  Mogrifyتمــام عوامل مورد نیاز
برای این فرآیند را محاسبه کرده و کار را ساده
می کند .این الگوریتم عملکردی شبیه به اطلس
جهانی ســلول ها دارد و می تواند حیطه های
جدید در تبدیل سلول های بدن را در اختیار قرار
دهد .با استفاده از این روش ،تبدیل سلول های
بنیادی به سلول های بافت مورد نظر و احیای
بافت آسب دیده با دقت باالیی انجام می شود.
نتایج این تحقیقات در نشریه Nature Genetics
منتشر شده است.
درخت بونسای معلق در هوا
ترکیب سنت و مدرنیته!

درختان بونســای آثار هنری کشــور ژاپن
هســتند که محبوبیت زیــادی در بین افراد
به دســت آوردهاند .به تازگی یک اســتارتاپ
ژاپنی در منطقه کیوشــو ،محصول جدیدی
را به بازار معرفی کرده اســت که جلوه هنری
ایــن درختان را چند برابر میکنــد .در ادامه
با آیتیرسان همراه باشید تا با این محصول
جالب بیشتر آشنا شویم.گجتهای معلق در
هوا اختراع جدیدی نیستند چرا که بلندگوهای
پرتابل معلق چند وقتی اســت به بازار عرضه
شدهاند .اما این تکنولوژی جالب این بار با هنر
ترکیب شــده و محصولی با نام بونسای معلق
تولید کرده اســت .این اثر هنری از یک پایه
انرژی با یک منبع تغذیــه به همراه یک پایه
برای پرورش گیاه به قطر  6سانتیمتر تشکیل
شده است که در فاصله  2سانتیمتری از پایه
انــرژی در هوا معلق میماند .شــرکت تولید
کننده میتواند گیاه مورد نظر مشتری را برای
او پــرورش دهد یا فرد میتوانــد به دلخواه
خود بونســای مورد نظر خود را در این گلدان
بکارد .ارزانترین و سادهترین مدل این گلدان
معلق درحدود  200دالر قیمــت دارد .مدل
دیگر که  30دالر گرانتر اســت ،پایه معلقی
با ظاهر ســنگی دارد .استارتاپ ژاپنی با هدف
جذب سرمایه  80هزاردالری وارد برنامههای
جذب سرمایه شد اما تاکنون  108هزار دالر از
طریق پیشفروش و برنامههای جذب سرمایه،
جمعآوری کرده و تا یک ماه دیگر این محصول
را برای اولین خریداران خود ارسال میکند.
اسکلت خارجی به شما کمک می کند
ماشین را از زمین بلند کنید

مخترعی بــه نام «جیمز هابســان» که به
 The Hacksmithمشــهور است در سال
 2014میالدی نوعی اســکلت بندی خارجی
برای بخش باالیی بدن انســان اختراع نموده
بود که فرد با پوشــیدن آن می توانســت به
راحتی اجســامی با وزن حداکثر  77کیلوگرم
را از زمین بلند نماید .حاال امسال بخش پائینی
این اســکلت بندی را ساخته که به کمک آن
می توان حتی با آن ماشین را نیز از جای خود
حرکت داد.البته جا دارد اشاره کنیم منظور از
خودرو ،یک دستگاه مینی کوپر کوچک است
که نسبت به ماشین های معمولی وزن چندان
زیادی ندارد .مخترع مورد بحث برای تولید این
گجت از کار تمام وقت خود به عنوان توســعه
دهنده کاال استعفا داده تا همه تمرکز خود را
به ساخت این دستگاه معطوف نماید .ا لبته در
حال حاضر فقط دو چرخ عقبی ماشین از زمین
بلند می شوند اما برنامه بعدی مخترع یاد شده
این است که با این اسکلت مکانیکی توان بلند
نمودن کامل خودرو را به افراد بدهد.
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 WiFiرایگان هم هزینه دارد!
اکنون چند وقتی اســت که شرکت های بزرگ
و کوچک اقدام به ارائه اینترنت رایگان در مناطق
خاص میکنند و این موضوع در فرودگاه ها و کافی
شاپ ها برای ما بسیار آشنا است .اما این سرویس
های رایگان هزینه های خاص خود را دارد .که اگر
از آنها خبر داشته باشید شاید بی خیال استفاده از
آنها شوید .به گزارش تابناک ،واقعیت آن است که
معموال این اینترنت رایگان تحت شرایطی خاص
عرضه میشود که بر اساس آنها شرکت ارائه دهنده
خدمات می تواند (و معموال این کار را هم میکند)
اطالعات حساس شــما از جمله برخی اطالعات
شــخصی ،جغرافیایی و رفتاری شما را رصد کند.
قبل از آنکه طبق معمول این موارد را بی اهمیت
بدانید ،با ادامه این مطلب همراه شوید تا هزینه های
واقعــی آن را دریابید.برای درک ابعاد این موضوع
و اینکه چه ســودهای هنگفتی نصیب شرکت ها
و موسســات ارائه دهنده اینترنت رایگان میشود
بگذارید نگاهی به یک مورد خاص داشته باشیم.
اینترنت رایگان در نیویورک
نیویورک سیتی از سال  2012به دنبال جایگزین
کردن  WiFiرایگان با شبکه سالخورده عمومی
تلفــن خود بود و در مناقصه ای که به این منظور
برگزار شد شرکت  CityBridgeکه یکی از چهار
شــرکت همکار در یک هلدینگ بود (دو شرکت
تبلیغــات و طراحی به نــام  Titanو Control
 Groupنیز جــزو این هلدینگ بودند) به عنوان
مامور انجام این پروژه منصوب شد.این پروژه شامل
ایجاد شبکه ای از  10هزار کیوسک در سطح شهر
برای ارائه اینترنت وایرلس رایگان ،مکالمه رایگان
تلفنی و پســت های رایگان شــارژ تلفن همراه
بود .اما اخیرا گوگل اقدام به ایجاد شــرکتی کرده
اسـ�ت با نا م  SideWalkکه هر دو شرکت �Ti
 tanو  Control Groupرا خرید و در آن ادغام
کرده است.در این شــرایط گوگل که درآمد های
اصلی خود را از تبلیغات بدســت می آورد اکنون
به بازیگر اصلی اینترنت رایگان نیویورک بدل شده
است .اکنون همانند همه اینترنت های رایگان دیگر
در سراسر دنیا پروژه اینترنت رایگان نیویورک نیز
درآمد خود را از محل تبلیغات بدست می آورد.این
در آمد برای کاربران این اینترنت با هزینه دسترسی
شــرکت مادر (که اکنون در واقع گوگل است) به
اطالعات شخصی و رفتاری کاربران تامین میشود.
همچنین مشخص نیست که این دسترسی تا کجا
و چه حدی ادامه دارد.
پارادوکس حریم شخصی
بر اســاس یک مطالعه موردی اغلب کاربران به
حریم شخصی خود اهمیت زیادی می دهند .طبق
نظر ســنجی موسســه 93 Pew
درصــد از بزرگســاالن موضوع
جمع آوری اطالعات توسط

نهاد های مختلف را مهــم می دانند و  90درصد
نیز ماهیت این اطالعات جمع آوری شده را حائز
اهمیت می دانند.همچنین کاربران معموال وقتی
پای فروش اطالعات آنها در میان باشد بهای گزافی
را مطــرح میکنند .در ســال  2005یک پژوهش
نشــان داد که در انگلستان افراد هزینه ای برابر با
 50دالر را برای دسترســی یک ماهه به اطالعات
جغرافیایی خود به شکل میانگین در نظر دارند .این
رقم اگر پای اطالعات شــخصی تر در میان باشد
به مراتب بیش از این ها خواهد بود.اما جالب آنجا
است که همین افراد وقتی پای استفاده از اینترنت
رایگان در میان باشد اطالعات خود را تقریبا به هیچ
می فروشــند .این یک پارادوکس و تناقض شدید
در بحث صیانت از حریم شــخصی است .اما این
موقعیت پارادوکسیکال را چگونه میتوان تشریح
کرد؟اگر افراد قادر به تعیین میزان ،نوع و چگونگی
اســتفاده از اطالعات خود باشند اهمیت اطالعات
شــخصی برای آنها بسیار باال است .اما در واقعیت
بســیاری از افراد اساسا حتی متوجه آن چه به آن
تن میدهند نیز نمی شوند .نمونه این مورد شرایط
استفاده از بسیاری از ابزارها و خدمات (هما ن �Pri
vacy and Policyمعروف) است که تقریبا بیش
از  90در صد کاربران نخوانده با آنها موافقت میکنند.
همین مورد نتیجه میشود که اطالعات افراد نه تنها
به بهایی اندک در اختیار شــرکت ها و موسسات
متخصص در این امر قرار میگیرد ،بلکه حتی پا را
از یک منطقه و محله خاص هم فراتر گذاشــته و
به شــکل جهانی این اطالعات مورد استفاده قرار
می گیرد.شبکه اجتماعی فیسبوک دقیقا بر اساس
همین مدل رفتار میکند و این موضوع به هیچ وجه
مختص و منحصر به فیسبوک نیست .و جالب است
بدانید که درآمد های میلیارد دالری فیســبوک و
گوگل به شکل سالیانه به همین طریق و از فروش
اطالعات امثال ما بدست می آید.این همه به هیچ
وجه به این معنی نیســت که نقدی تند و اساسی
به فیســبوک و گوگل وارد شود و در راستای عدم
اســتفاده از این ابزارها شــعارهای بی جا سر داده
شــود .بدون شــک این ابزارها نقاط قوت خاص
خود را دارند (از ارتباط با دوستان گرفته تا کسب
اطالعات از اینترنت).اما نکته در مورد اینترنت های
رایگان و کال خدمات رایگان به شکل کلی (به ویژه
آنچه در فرودگاه ها و کافی شاپ ها ارائه میشود)
کامال متفاوت اســت .اگر شرکت های بزرگ تنها
اقدام به اســتفاده و فروش اطالعات شما میکنند
هزینه اینترنت رایگان در همه جا به همین محدود
نمی شــود و گاهی هک اطالعات کامال خصوصی
شــما (نظیر عکس هــا و فیلم های شــخصی)
هزینــه ای گزاف تر روی دســت شــما
می گذارد.

در ســمینار خبری که در هتل اسپیناس تهران و با حضور خبرنگاران،
مدیران شرکت  ZTEو یاس برگزار شد ،محصول جدید BLADE V6
برای عرضه در ایران معرفی شــد .همچنین شرکت یاس به عنوان شریک
تجاری جدید این شرکت در ایران انتخاب شد .به گزارش سخت افزار ،در
 Zدر ایران
ابتدای این مراسم ،شاهین محمدی ،مدیر ارشــد فروش  TE
گفت :شــرکت  ZTEدر سال  ۱۹۸۵توسط وزارت هوا فضای کشور چین
تاســیس شد و در سال  ۲۰ ،۲۰۱۴میلیارد دالر در دنیا فروش داشت .این
فروش شامل  ۳دسته محصوالت میشود که  ۵۴درصد مربوط به تجهیزات
شبکه ۲۹ ،درصد ترمینالها و  ۱۷درصد هم مخابرات و موبایل است.
شرکت  ZTEحدود  ۷۰هزار نفر پرسنل دارد که  ۲۰هزار نفر آن در چین
هستند .در سال  ۲۰۰۹از لحاظ تجهیزات پایهای مخابرات ZTE ،جزو سه
برند نخست بوده که چیزی در حدود  ۲۰درصد تجهیزات مخابراتی را تولید
کرده اســت و در حال حاضر در بخش موبایل ،جزو  ۵برند مطرح چینی و
 ۱۰برند مطرح جهان اســت.این کمپانی در سال  ۲۰۰۹سعی کرد تا در
خاورمیانه و ایران از طریق شرکت پارس کامتل یک حضور گذرا داشته باشد.
سپس پس از آنکه چند برند چینی موفقیت خوبی در ایران داشتند ،شرکت
 ZTEبا سامتل همکاری کرد و حاال با شرکت یاس این همکاری را جهت
ادامه حضور در بازار شروع کرده است .همکاری ما با یاس بهخاطر یک سری
سیاستهای جدیدی بود که قصد داشتیم در کشور پایهگذاری کنیم .اکثر
مدیران شرکت قصدشان بر این است که حضور گستردهای در ایران داشته
باشند .آقای تیان ایران را یکی از  ۳بازار پرفروش منطقه ایران و خاورمیانه در
نظر گرفتند که به طور حتم در آینده بیشتر از این برند خواهیم شنید.پس

ساختدستگاهی
برای پیشگیری از آلودگی آب سرد

معموال وقتی ســخن از آلودگی آب به میان
میآیــد اغلب ما بــه یک تصویــر محتمل از
پراکندگــی مواد شــیمیایی یا پســماندهای
کشاورزی در ذهن خود میاندیشیم .به گزارش
زومیت،اما امروزه معلوم شده است که آلودگی
آب سرد هم به عنوان یک پدیده جدی مطرح
است و در برخی موارد میتواند به اندازه آلودگی
مواد شیمیایی برای زیستبومهای رودخانهها
خطرناک باشد.
این نوع از آلودگی معموال در بهار ،تابستان و
پاییز روی میدهد .در این فصول آب رودخانهها
و رودها توســط نور خورشید گرمتر شده و در
نتیجه جانــوران و گیاهــان آن نواحی به این
آبهای مطلوب گرایش پیدا میکنند .مشکل
وقتــی به وجود میآید که آب گرفته شــده از
قسمتهای عمیقتر سدها به این مجموعههای
آبی راه پیــدا میکنند و باعث ورود آبهایی با
دمایی تا  ۱۲درجه ســانتیگراد کمتر از دمای
رودخانه به آنها میشود.
این پدیده در نگاه نخست خیلی هم بد به نظر
نمیرســد .اما بد نیست بدانیم که فقط  ۱یا ۲
درجه سانتیگراد تغییر دمای آب میتواند باعث
دستکاری و تغییر رفتار بدن ماهیها شود و در
ادام ه این روند برخی از گونهها با تغییر دمایی به
اندازه چند درجه بیشــتر از آنچه که پیشتر به
آن عادت داشتهاند دیگر قادر به ادامهی زندگی
نخواهند بود .از ســویی آب ســردی که انتشار
مییابــد از حیث دارا بــودن منابع مواد غذایی
هم برای ماهیها مشــکل دارد و همانطور که
میتوانید حدس بزنید آبی که در اعماق سدها
انباشته میشــود به هیچ عنوان شرایط الزم را
برای بقای پالنکتونهای گیاهی در خود ندارد.
ســیمون میتروویچ ()Simon Mitrovic
که در دانشــگاه فناوری ســیدنی استرالیا در
زمینهعلوم زیســتی فعالیت دارد در این رابطه
میگوید:
دمای رودخانهها به طور مهمی روی تولیدمثل
ماهیها و همچنین رشد و رفتارشان تاثیر دارد.
میتروویچ و گروهش برای حل این مشــکل
در حال آزمایش یک دســتگاه ساده با نام پرده
گرمایی ( )thermal curtainهستند .سازوکار

شروع به همکاری
 ZTEبا شرکت یاس
از محمدی ،ژولیانگ ،مدیر کشور  ZTEگفت :خوشحالم از اینکه میبینم
با دوستان زیادی در اینجا جمع شدیم .در سال  ۲۰۱۶محصول کلیدی ما
میتواند گوشی  BLADE V6باشد که ضخامتی تنها  ۶.۸میلیمتری
دارد و سعی میکنیم با دوربین  ۱۳مگاپیکسلی در پشت و  ۵مگاپیکسلی
جلو ،آن را به فروش زیادی در ایران برسانیم .طراحی این محصول در آمریکا
و در طی حدود  ۶ماه انجام شده و در آن کشور فروش بسیار خوبی داشته
است.
برای اینکه به تمام هدفهای فروش خودمان برسیم ،تمام تالش خودمان
را میکنیم که نهایت بهرهوری را داشته و فعالیتهای روابط عمومی را بسیار
افزایش دهیم .همچنین خیلی خوشحالم از اینکه شریک تجاری جدیدمان،
شرکت یاس را به شما معرفی کنم .امیدوارم با زحمات آقای سفار و شرکت
یاس که دارای سابقه بسیار خوبی است ،به اهداف خودمان دست پیدا کنیم.
پیش بینی ما این اســت که بازار ایــران ،بهخصوص پس از رفع تحریمها،
میتواند ارتقای بســیار خوبی داشته باشد .همان طور که میدانید رئیس
جمهور چین  ۳روز پیش بازدیدی از ایران داشت و این نشان از اهمیت بازار
ایران برای ما دارد .با توجه به شرایطی که بهوجود آمده است ،تصور ما بر این
است که شرایط خوبی در بازار ایران داشته باشیم و مارکت اینجا همچنان رو

دستگاه بر این اســاس است که به جای عبور
دادن آب ســرد اعماق ســدها ،آبهای گرمتر و
نزدیکتر به ســطح رودخان ه را به رودخانه وارد
میکند .پرده گرمایی از پلیپروپلین تقویت شده
ساخته شده و به شکل یک سیلندر است که با
باال و پایین رفتن این سیلندر آبهای گرم نقاط
باالتر به رودخانه هدایت میشوند.
اکنون پژوهشگران در حال آزمایش این پرده
گرمایی روی ســدی در رودخانــهی مکوآری
( )Macquarieواقــع در ولینگتون در بخش
مرکزی ایالت نیوساوثویلز هستند و میخواهند
تاثیر این دســتگاه را روی دمای آب در نواحی
پاییندست رودخانه و همچنین تاثیرش روی
محتویات غذایی و جلبکهای موجود در آب آن
نواحی مورد سنجش و بررسی قرار دهند .ریچل
گری ( )Rachel Greyیکی از زیستشناسان
محیط زیست از دانشگاه فناوری سیدنی که این
پروژه را به عنوان بخشی از پژوهش دوره دکترای
خود انجام میدهد در این رابطه میگوید:
ما تــا کنون شــاهد بهبودهایــی در دمای
میانگین بین سالهای پیش و پس از نصب این
دستگاه به مقدار تقریبا  ۲.۵درجه سانتیگراد
بودهایم .شــاید در نگاه نخست این رقم خیلی
قابل توجه به نظر نیاید ،اما واقعیت این است که
همین مقدار بهبود هم برای سالمت زیستبوم
رودخانهها خبر خرســندکنندهای به شــمار
میرود .چون بســیاری از ارگانیزمهای زنده آن
رودخانه همانند ماهیهــای بومی ،برای انجام
تولیدمثل و ســایر رویدادهای زیستی خود به
یک دمای خاص نیازمندند.
چون هم اکنون ایــن پژوهش در حال انجام
اســت هنوز نتایج آن به صورت رسمی منتشر
نشــده  .اما اگر پژوهشها همیــن روند فعلی
را ادامه دهند انتظــار میرود که پرده گرمایی
بتواند به عنوان یک روش ارزان و ســاده برای
متصدیهای ســدها به منظــور کاهش اثرات
منفی روی زیستبومهای رودخانهای اطراف به
شمار رود .این دستگاه همچنین باعث میشود
تا مقدار آب ورودی به سیستمهای رودخانهای
خشــک شــده ،بدون نگرانی از خسارتهای
حاصله از آلودگی آب سرد ،افزایش پیدا کند.

به رشد باشد .در آخر باید بگویم که آرزوی من این است که موبایل ZTE
را در تمام ایران ببینم و این کمپانی بتواند اکثر محصوالت با کیفیت و بهینه
شده خودش را به بازار ایران عرضه کند.
پس از وی نوبت به محمد ریشپور ،مدیر فروش و قائم مقام شرکت یاس
رسید تا درباره همکاریشــان با  ZTEسخنانی را بیان کند ،وی با اشاره
به سابقه شــرکت متبوعش گفت :یاس در  ۱۲سالی که در بازار ایران در
زمینه واردات موبایل و ارایه خدمات پس از فروش فعال بوده است ،همواره
رضایت مشتری را سرلوحه کار خودش قرار داده است .یاس همواره پس از
انعقاد قرارداد با شرکتها ،تمرکزش بر ورود کاال به صورت قانونی و خدمات
پاسخگو بوده است .ادعا میکنم در  ۱۲سال گذشته ،معدود شرکتهایی
بودهاند که خدمات شایسته را عرضه کردند و خوشحالم که همیشه حقوق
مصرف کننده ایرانی را رعایت کردیم و در این زمینه خدمات خوبی را انجام
دادیم .به عنوان نمونه شرکت گواهینامههای ایزو  ۹۰۰۱و  ۹۰۰۲را جهت
رضایتمندی مشتری دریافت کرده است.در خصوص محصوالت  ،ZTEدر
حدود  ۳ســال پیش درخواســتی از این شرکت مطرح شد و ما در حدود
 ۱۵۰ســاعت با آنها جلسه داشتیم و متوجه شدیم این شرکت ظرفیت
خوبی برای موفقیت دارد و زمینه کار به نظرمان مساعد و مثبت آمد .رفتار
مدیران  ZTEدرباره بازار ایران معقول بود و برایشان بسیار اهمیت داشت
که با رعایت حقوق مصرف کننده ،این برند در بازار جا باز کند .خوشبختانه
مذاکرات به نتیجه رسید و از بین سبد گستردهای که این کمپانی داشت ،ما
محصوالتی را انتخاب کردیم که جای فعالیت خوبی در بازار ایران داشتند و
امیدواریم که فروش خوبی را با این برند در کشورمان تجربه کنیم.

راه اندازی  ۵پايگاه توليد واکسن با برند ايرانی در دیگر كشورها

دوربینی که جریان خون در بدن را نشان می دهد

رئیس کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت :تاسیس  ۵پایگاه تولید واکسن با
برند ایرانی در دیگر کشورها یکی از اهداف نظام علم ،فناوری و نوآوری در افق  ۱۴۰۴پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،هومن کاغذیان در خصوص اهداف کالن نظام علم ،فناوری و نوآوری واکســن در
افق ،۱۴۰۴گفت :با توجه به اینکه واکسنهای تولیدی ایران از نظر کیفیت قابل رقابت با انواع خارجی این نوع
واکسنها هستند ،به همین دلیل باید پس از اخذ تاییدیه سازمان جهانی بهداشت شرایط تاسیس پایگاههای
تولید و فروش واکســنهای ایرانی در دیگر کشــورها را فراهم کنیم .وی افزود :بر اساس اهداف سند واکسن،
قرارگرفتن ایران ،در فهرست  ۱۰کشور برتر سازنده واکسن جهان ،دستيابی به  ۳درصد از سهم بازار جهانی
واكسن و شکلگيری دست کم  ۶۰شرکت دانشبنيان خصوصی در حوزه واکسن در کشور نیز جزو اولویتهایی
است که کارگروه واکسن به دنبال ترویج و اجرایی شدن آنها در کشور است.به گفته کاغذیان ،شكلگيری دو
شركت بزرگ صاحب برند ايرانی در حوزه واكسن در سطح جهان نیز از دیگر اهدافی است که در سند واکسن
به دنبال تحقق آن هستیم.وی تصریح کرد :اخذ تاييديههای بينالمللی برای تمام واكسنهای ايرانی را نیز به
صورت جدی پیگیری میکنیم تا بتوانیم واکسنهای تولیدی کشور را با تاییدیههای معتبر جهانی در دنیا عرضه
کنیم.وی ،تدوين يک كتاب مرجع ملی و بينالمللی در حوزه واكســن و دستيابی به شاخصهای برتر علم و
فناوری واکسن در جهان اسالم را نیز به عنوان دیگر اهداف تعیین شده برای افق در سند واکسن ۱۴۰۴برشمرد.

محققان نوعی ابزار تصویربرداری ابداع کرده اند که زیر پوست را نشان می دهد و وضعیت جریان خون را
در سراسر بدن ردیابی می کند؛ این دستگاه پتانسیل پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و پیش بینی
بروز این بیماری ها را دارد.به گزارش دیلی میل ،این دستگاه جدید که توسط محققان دانشگاه واترلو ابداع
شده است ،می تواند جایگزین گوشی های طبی ،دستگاه های فشار خون و سوزن هایی شود که برای رصد
وضعیت جریان خون به کار می روند .این فناوری که تصویربرداری همودینامیک نامیده می شود ،جریان
خون را در سراسر بدن ردیابی و پمپاژ خون را در صفحه نمایش پررنگ می کند .عملکرد این دستگاه مانند
بسیاری از حسگرهای مجازی است که وضعیت جریان خون را در بخش های مختلف بدن ارزیابی می کنند.
به گفته محققان دانشگاه واترلو ،این اولین وسیله غیرلمسی قابل حمل است که به متخصصان اجازه می دهد
کل سیستم جریان خون را در بیماران خود کنترل کنند.رابرت آمالرد از محققین دانشگاه واترلو می گوید:
سیســتم های ســنتی پرکاربرد کنونی ،ضربان خون در یک نقطه بدن را می خوانند ،اما دســتگاه جدید
اندازه گیری های حاصل از تمامی این نقاط ضربانی در بدن را برای رصد مســتمر ،به یک رایانه منعکس
می کند .این ابزار شبیه یک دوربین ویدیویی است که با نگاه به اعماق زیر پوست ،جریان خون را در صفحه
نمایش پررنگ می کند.این ابزار به یک منبع نور نیاز دارد و با به کارگیری طراحی ســخت افزار پزشکی و
فرآیند سیگنال دیجیتال ،تجسمی از پمپاژ خون را در بخش های مختلف بدن ارائه می کند.

خبر

سالحجدیددانشمندان
در برابر باکتری های مقاوم به دارو
محققان با تغییر یک
پروتئین کلیدی در شیر
مادر ،موفق به تولید یک
ســاح قدرتمند برای
مبارزه با باکتری های
مقاوم به دارو شدند.به
گزارش ساینس ،شیر مادر خواص شگفت انگیزی
دارد و عالوه بر رشد نوزاد ،نقش مهمی در تقویت
سیستم ایمنی دارد .تحقیقات نشان می دهد شیر
مادر حاوی پروتئینی به نام الکتوفرین اســت که
طیف وســیعی از باکتری های مضر ،انواع قارچ و
ویروس را نابود می کند .محققان این پروتئین را
به یک ویروس مصنوعی تبدیل کردند که می تواند
باکتری های مقاوم به دارو را نابود کند .این ویروس
مصنوعی با ایجاد حفره ای در غشای سلول باکتری،
باکتری را بالفاصله نابود می کند .سرعت عمل این
ویروس ،به باکتری ها اجازه نمی دهد که در برابر
حمله از خود دفــاع کنند .این ویروس مصنوعی
هیچ آسیبی به ســلول های بدن وارد نمی کند.
یکی دیگر از قابلیت های ویروس مصنوعی ،امکان
ژن درمانی در ســلول های انسان است .این روش
برای درمان بیماری سلول داسی شکل و دیستروفی
عضالنی قابل استفاده است .نتایج این تحقیقات در
نشریه  Chemical Scienceمنتشر شده است.
رشد گوش انسان بالغ بر روی کمر موش
دانشمندان بـرای اولین بار از سلولهای بنیادی
برای رشــد گوش انسان بالغ در پشت یک موش
اســتفاده کردند.به گزارش ایســنا ،دانشمندان
دانشگاه توکیو و دانشگاه کیوتو میگویند که این
گوش میتواند به افرادی که بر اثر حوادثی نظیر
جنگ و تصادفات گوش خود را از دســت دادهاند
همچنین افرادی که بدون گوش یا با تغییر شکل
گوش متولد میشوند کمک کند.تنها در آمریکا
 ،طیف وســیعی در حدود  1تــا  5کودک از 10
ش به
هزار کودک ،بدون گوش یا با بدشــکلی گو 
دنیا میآیند.برای رشد این گوش ،تیم تحقیقاتی،
ســلولهای بنیادی پرتوان را برای رشد آنها در
غضروف گوش تحریک کردند ،سپس این سلولها
در یک نــوع از لولههای بیولوژیکی که تقریبا به
شــکل یک گوش هســتند قرار داده شدند .این
لولههای گوش مانند در زیر پوســت یک موش
زنده کاشته شد و این سلولها به مدت حدود دو
ماه برای رشــد در زیر پوست باقی ماندند .پس از
گذشت دو ماه ،یک گوش به اندازه پنج سانتیمتر
بر روی کمر موش شــکل گرفت .این اولین باری
نیست که دانشمندان موفق به رشد یک گوش بر
روی کمر یک موش میشوند.دانشمندان امیدوارند
که بتوانند آزمایشهای بالینی را تا حدود پنج سال
آینده شروع کنند.
ساختاولینمحافظ
ضد میکروبی مسواک درجهان
محققــان موفق به
ساخت پوششی برای
مسواک شــده اند که
ادعا می شــود اولین
محافــظ  100درصد
ضد میکروبــی واقعی
در جهان اســت .به گزارش ساینس ،این محافظ
جدیــد  Brushieldنــام دارد و از آلومینیومی
تولید شده که در ساخت بدنه هواپیما استفاده می
شــود Brushield .دارای یک قفل مغناطیسی
اســت که مســواک را از هر گونه میکروب ،گرد
و خــاک و عوامل بیماری زا محافظت می کند.
در ســاخت ایــن محافظ از فنــاوری نقره یونی
استفاده شده اســت که ادعا می شود  99درصد
باکتــری هایی که روی مســواک وجــود دارند
را از بیــن می بــرد .کانال های هــوای موجود
در محفظه ،مســواک را پس از اســتفاده کامال
خشــک می کند و از ایــن طریق بــه نابودی
باکتری ها و عوامل بیمــاری زا کمک می کند.
این محافظ برای بیش از  95درصد از مسواک ها،
از جمله مسواک های برقی قابل استفاده است و
عمر مفید آن بسته به نوع استفاده 5 ،تا  10سال
برآورد شده است.قرار است این محصول از اوایل
ماه آوریل با قیمتی حدود  29دالر وارد بازار شود.
الهام از خط چینی
برایساختباتریهایآینده
محققین چینی با الهام گرفتن از خط سنتی
نســتعلیق چینی موفق به ساخت باتری هایی
شده اند که قابلیت انعطاف پذیری دارند و راهی
برای ساخت وسایل الکترونیکی منحصر به فرد
در آینده خواهند بود.به گــزارش مهر ،معموال
باتری ها دارای دو الکترود آند و کاتد هستند .در
باتری های «لیتیوم هوا» که نسبت به باتری های
«لیتیوم یون دار» ۱۰ ،برابر بیشــتر قدرت شارژ
دارنــد ،آند از فلز لیتیوم و کاتــد از مواد کربنی
منفذدار ســاخته می شــود تا جریان هوا را در
داخل باتری احاطه کند و واکنش لیتیوم در برابر
اکســیژن هوا منجر به خالی شدن انرژی باتری
می شود.در همین حال محققین موسسه شیمی
کاربــردی  Changchunچیــن دریافتند که
بخش اصلی جوهر سیاه نقاشی در خط نستعلیق
چینی ،کربن و کاغذ آن منفذدار ،باریک ،انعطاف
پذیر ،ســبک و ارزان است و جوهری که بر روی
کاغذ بکار گرفته می شود همچون کاتد در باتری
لیتیوم هوا عمل می کند.

