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فن آوری

خبر کوتاه

خود تخریبی مغز عامل اصلی بیماری
پارکینسون است

مطالعات جدید محققان دانشگاه پیتسبرگ نشان
میدهد که فقدان یک ماده شیمیایی انتقال دهنده عصبی
در مغز عامل اصلی تخریب نورونها و ابتال به بیماری
پارکینسون است .به نقل از ساینسنیوز ،خوشبختانه در
این مطالعه محققان موفق به کشف روش نوین درمانی
احیاءکننده نورونهای ترشحکننده دوپامین با استفاده از
آنتیاکسیدان شدند .در این مطالعه مشخص شد که شکل
مضری از دوپامین باعث تخریب سلولهای عصبی شده که
از چند طریق عملکرد نورونها را مختل میکند .محققان
امیدوارند به کمک یافتههای این تحقیق به تعداد تخمینی
 10میلیون بیمار مبتال به پارکینسون در جهان کمک کنند.
در این روش درمانی آسیب کمتری به نورونها وارد میشود
و تزریق به موقع آنتیاکسیدان مواد شیمیایی محصور در
نورونها را آزاد میکند .ترشح دوپامین غیرطبیعی در مغز
باعث از کار افتادن لیزوزومهای سلولی شده و این فرایند در
نهایت سبب تجمع پروتئین خطرناکی موسوم به alpha-
 synucleinمیشود که عامل اصلی بیماری پارکینسون
به شمار میرود .خوشبختانه به دنبال کشف عامل اصلی
بیماری پارکینسون ،محققان مطالعات خود را بر روی
فرایند درمانی آغاز کردند .در طول فرایند درمان الزم است
تا قبل از پیدایش عالئم اصلی پارکینسون فرایند درمان از
طریق تزریق آنتیاکسیدان و احیاء سلولهای آسیبدیده
آغاز شود.
دستاورد تازه محققان؛

نمایشگرهای گوشی
قاتل باکتری ها می شوند

نمایشگرهای گوشی از جمله آلوده ترین ابزاری هستند
که با آنها سروکار داریم .محققان موسسه Karolinska
در استکهلم سوئد می گویند کاربرد تازه ای برای پالستیک
رسانای این نمایشگرها یافته اند .به نقل از دیجیتال ترندز،
پژوهشگران می گویند از پالستیک رسانای مورد استفاده
در نمایشگرهای لمسی می توان برای دستکاری روند رشد
باکتری ها استفاده کرد و جلوی رشد برخی انواع باکتری
ها را گرفت و یا روند رشد برخی انواع آنها را تقویت کرد.
همچنین از این پالستیک ها می توان برای فریب دادن و
دستکاری متابولیسم برخی انواع باکتری های بیماری زا
استفاده کرد و از طریق افزودن یا حذف چند الکترون به
سطح پالستیک نمایشگر لمسی روند رشد یک باکتری را به
دلخواه کند یا تند کرد .این دستاورد علمی هنوز در مراحل
اولیه خود قرار داد .اما در نهایت می توان از این روش برای
تولید پوشش های بسیار موثر ضدباکتری استفاده کرد و از
میزان آلودگی شدید فعلی در گوشی ها و تبلت ها کاست.
همچنین استفاده از این روش از میزان شیوع عفونت
و آلودگی در بیمارستان ها می کاهد و در صورت لزوم به
پزشکان امکان می دهد رشد یک باکتری را برای تحقق
اهداف خاصی تسریع کنند.

توسط محققان کشور؛

سامانههای پلیمری برای کاربرد در صنایع هوافضا عرضه میشود

طرح «مقاوم سازی و بهبود چقرمگی
رزین اپوکسی از طریق افزودن نانولوله کربنی
اصالح شده با کوپلیمرهای یورتانی» با تالش
محققان دانشگاهی اجرایی می شود.
به نقل از معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،کمتر از بیست سال از
معرفی گروه جدیدی از مواد با ساختارهای
محیط دوست به عنوان افزودنیهای
مناسب با ساختار ویژه و به منظور رفع
محدودیتهای اصالح کنندههای سنتی و
رایج میگذرد .از این رو سنتز این مواد در
بعد آزمایشگاهی و حتی صنعتی در کنار
دانش محدود کنونی در خصوص رفتار و
اثرگذاری آنها ،حوزه پژوهشی گستردهای را
پیش روی پژوهشگران قرار داده است.
سامانه های پلیمری با داشتن
ویژگیهای منحصر به فرد و رفتار ترد و
شکننده ای که دارند باعث ایجاد یک شبکه
سه بعدی شیمیایی در ساختار می شوند
و همین موضوع ،استفاده از آنها را بسیار
محدود و پیچیده می کند.
از جمله این مواد ،خانواده رزینهای
اپوکسی هستند که از دیرباز تحقیقات
گستردهای پیرامون حل نواقص آنها صورت

گرفته است .در این میان ،به کارگیری
روشهای سنتی در بهبود چقرمگی شکست
این مواد عموماً منتج به افت مشخصههای
مکانیکی همچون «مدول»« ،استحکام»،
«کاهش دمای انتقال شیشهای» و «دمای
کاربری آنها» خواهد شد.
این طرح توسط جمعی از فارغالتحصیل
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه
صنعتی امیرکبیر انجام می شود و برای تولید

کوپلیمرهای دو محیط دوست به روشی به
مراتب سادهتر از روشهای موجود در مقاالت
است که ایده اولیه آن از ساختار کوپلیمرهای
یورتانی بدست آمده است.
فارغ از استعداد ذاتی کوپلیمرهای
یورتانی در ارائه خواص منحصر به فرد
استحکام و چقرمگی ،ترکیب این مواد
نانوساختار با نانوذرات دیگر میتواند منجر به
بروز اثر همافزایی در سامانههای پایه شود .بر

این اساس ،ابتدا مجموعهای از کوپلیمرهای
یورتانی با ساختار دو محیط دوست برپایه
مواد شیمیایی قابل دسترس در بازار داخلی
تهیه شد.
نتایج به دست آمده نشان داده است
که کوپلیمرهای تهیه شده برپایه یک نوع
پلیال استری سنتزشده ،دی ایزوسیانات و
یک پلیال اتری در بهبود خواص فیزیکی-
مکانیکی و چقرمگی شکست سامانه اپوکسی
قابل رقابت با نمونههای تجاری است.
برخالف انتظار ،آمیزههای اپوکسی
حاوی نانولوله کربنی اصالح شده با کوپلیمر
یورتانی نسبت به آمیزه اپوکسی حاوی
کوپلیمر یورتانی کارآمد نیست.
این سامانههای پلیمری گرماسخت به
سبب خواص فیزیکی -مکانیکی ،پایداری
حرارتی و مقاومت شیمیایی باال نسبت به
سامانههای گرمانرم ،کاربردهای ویژهای در
صنایع مختلف دارند.
هدف اصلی از این پژوهش ،ارتقا و بهبود
همزمان هر دو مشخصه استحکام نهایی قطعه
و چقرمگی شکست آن است و نتایج این طرح
در صنایع کامپوزیت بهخصوص تولید قطعات
هوافضا میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی یک روش جدید برای همکاری رباتها

تولید ماهی تراریخته برای بررسی بیماری

محققان دانشگاههای بروکسل و لیسبون در قالب یک پروژه تحقیقاتی تحتنظر
اتحادیه اروپا موفق به طراحی روشی برای همکاری رباتها شدهاند.
به نقل از انگجت ،برای ایجاد هماهنگی و همکاری بین رباتها راههای مختلفی وجود
دارد که هر کدام از آنها چالشهای مختص به خود را دارد.
یکی از راههای ایجاد ارتباط بین رباتها این است که به آنها برنامهای داده شود تا
براساس تغییراتی که در محیط پیرامونی آنها رخ میدهد فعالیت خود را ادامه دهند و
کل مجموعه برای دستیابی به هدفی بزرگتر همکاری کنند ،هرچند که پیادهسازی این
روش ساده نیست .روش دیگر این است که یک مرکز فرماندهی مرکزی برای مجموعه
رباتها تعریف شود و فعالیتهای آنها بر این اساس تنظیم شود اما این روش در صورت
از کار افادن مرکز اصلی و یا اختالل در آن نمیتواند به خوبی پاسخگوی نیازها باشد و
ممکن است در موارد حساس خطرآفرین نیز باشد .حال محققان اروپایی ترکیبی از این
دور روش را برای مدیریت مجموعههای رباتیک طراحی کردهاند .در این روش تکتک
رباتها به صورت انفرادی کار میکنند اما زمانی که به هم متصل میشوند همگی با هم
براساس دستورات یک ربات مرکزی کار میکنند .ربات مرکزی ثابت نیست و میتواند با
دیگر رباتها جایگزین شود و به همین دلیل در صورت بروز مشکل ،تیم رباتها با یک
ربات مرکزی دیگر به کار خود ادامه خواهد داد و از ربات مرکزی سابق جدا شده و به ربات
فرمانده جدید متصل میشوند .محققان اروپایی اعالم کردهاند که در حال حاضر در حال
تالش برای پیادهسازی این سیستم برای رباتهای بزرگتر و دارای مفاصل انعطافپذیر با
قابلیت حرکت در سه بعد هستند .تیم تحقیقاتی امیدوار است که در آینده این نوع کار
منجر به رباتهایی شود که برای کار خاصی برنامهریزی نشدهاند و انعطاف پذیری بیشتری
دارند .نتایج این تحقیق در ژورنال علمی  Natureمنتشر شده است.

برای نخستین بار در کشور توسط پژوهشگران پژوهشگاه رویان ،ماهیهای آزمایشگاهی
مدل بیماریها به وسیله دستکاری ژنتیکی تولید شد.
به نقل از پژوهشگاه رویان ،محققان پژوهشگاه رویان موفق شدند برای نخستین بار در
کشور و به کمک دستکاری ژنتیکی ،ماهیهای آزمایشگاهی مدلی طراحی کنند که دارای
خصوصیات بیماریهای مورد نظر هستند .ایجاد مدل یک بیماری برای بررسی و شناخت
آن بسیار مهم است و از سوی دیگر امکان آزمایش روشهای درمانی جدید و پایش میزان
موثر بودن آنها رافراهم می کند .حیوانات مدل ،معموال از گونههایی کوچک که طول عمر
کوتاهی دارند ایجاد میشوند تا عالوه بر هزینه اندک نگهداری ،امکان بررسی ویژگیهای
بیمار در طول چرخه کامل زندگی آنها فراهم باشد .تولید ماهیهای آزمایشگاهی مدل
به کمک دستکاریهای ژنتیکی نیازمند دانش باالیی است و به همین علت در انحصار
برخی کشورها و مراکز تحقیقاتی و داروسازی خاص قرار دارد .پیش از این در صورت نیاز
به استفاده از این حیوانات مدل تنها درخواست خرید آن از مراکز دارای دانش الزم بود
که با هزینههای گزاف و مانع تراشیهایی همراه بود .اما پس از سالها تالش و پژوهش
محققان پژوهشگاه رویان موفق شدند با کسب این دانش ،حیوانات مدل ضروری برای
پروژههای تحقیقاتی داخلی تولید کنند .این ماهیها از گونههای غیر خوراکی و صد در صد
آزمایشگاهی و تحقیقاتی بوده که هم اکنون در آزمایشگاههای پیشرفته در سطح جهانی
کاربرد وسیعی دارند .از ماهیهای مدلی که تا امروز برای کمک به فعالیتهای پژوهشی
در این مرکز ساخته شدهاند میتوان به گورخر ماهی مدلی بیماری ام اس ،گورخر ماهی
مدل بیماری دیابت ،گورخر ماهی مدل بیماری عضالنی و گورخر ماهی سبز اشاره کرد که
از مدل اخیر (گورخر ماهی سبز) به عنوان شاخصی برای سالمت آبها نیز استفاده کرد
چراکه این ماهی در آبهای آلوده به تدریج رنگ سبز درخشان خود را از دست میدهد.
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تبدیل گرافیت به نانوموادی با ارزش
افزوده بیشتر

یک شرکت خارجی موفق شد گرافن را به نانوموادی
با ارزش افزوده بیشتر تولید کند؛ با این روش میتوان
آن را به عنوان افزودنی در محصوالت دیگر بکار برد.
به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،شرکت
«تالگا» که دارای منابع غنی گرافیت باکیفیت است،
فناوری پتنت شدهای برای تولید گرافن از گرافیت دارد.
این شرکت تاکنون موفق به فروش این محصول به
شرکتهای تولیدکننده جوهر ،بتن و باتری شدهاست.
ارزش افزوده این ماده بیش از فروش گرافیت است.
شرکت تالگا ریسورسز ()Talga Resources
دارای منابع غنی از گرافیت با کیفیت است که میتواند
آن را بهصورت مستقیم به گرافن تبدیل کند .گرافن
تولید شده با این روش میتواند بهعنوان افزودنی در
محصوالت دیگر استفاده شود .تالگا فرآیند الیهبرداری
گرافن از گرافیت را بهصورت پتنتی به ثبت رسانده است.
از میان شرکتهایی که به منابع غنی گرافیتی
دسترسی دارند ،دو شرکت میتوانند به شکل ارزان
و مقرون به صرفهای اقدام به تولید گرافن از گرافیت
کنند .گرافن تولید شده با این روش از کیفیت باالیی
برخوردار بوده و برای تولید کامپوزیت در حجمهای
بسیار باال مناسب است.
شرکت تالگا برای رسیدن به این نقطه و ارائه
گرافن با کیفیت از گرافیت ،همکاری مشترکی با
شرکتهای مختلف داشته که یکی از جدیدترین این
همکار یها ،قراردادی است که با شرکت هایدلبرگ
سیمنت ( )Heidelberg Cementمنعقد کرده
است.
براساس این قرارداد ،از گرافن تولید شده توسط
تالگا برای بهبود خواص بتن استفاده خواهد شد.
بتنهایی که در آنها از این گرافن استفاده شدهاست،
دارای خواص هدایت گرمایی باال بوده و در صورتی که
درصد گرافن در آنها به مقدار مشخصی رسیده باشد،
جریان الکتریکی از آنها عبور میکند و میتوان برای
تولید سازههایی که به رسانایی نیاز دارند از آنها استفاده
کرد.
از دیگر کاربردهای گرافنهای تالگا میتوان به
تولید آند برای باتریهای یون لیتیم اشاره کرد .با
ترکیب این مواد در آند باتری ،میتوان سرعت شارژ
باتریها را افزایش و چرخه شارژ  /دشارژ را بهبود
داد ،به طوری که عمر باتری افزایش یابد .از آنجایی
که آندهای حاوی گرافن دارای مزیت نسبت به آندهای
گرافیتی هستند ،انتظار میرود این ماده نقش مهمی در
بهبود کارایی باتریها داشته باشد.
در حال حاضر شرکت تالگا از فروش محصوالت خود
به شرکت باسف درآمدی کسب کرده است .همچنین این
شرکت موفق به فروش گرافن به تولیدکننده چاپگر سه
بعدی شدهاست که این فروش نیز برای تالگا درآمدی به
همراه داشته است.

