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بازار PC

اپلیکیشنهای اندرویدی
به ویندوز  ۱۰میآیند!

مایکروسافت اعالم کرده است که اپلیکیشن های
اندرویدی را با قابلیت  screen mirroringبه سیستم
عامل ویندوز  ۱۰خواهد آورد.
کاربران گوشیهای اندرویدی از این پس قادر خواهند
بود اپلیکیشنهای مورد استفاده خود در گوشی را با قابلیت
 screen mirroringبر روی رایانه مبتنی بر ویندوز ۱۰
خود مشاهده کرده و استفاده کنند.
مایکروسافت به عنوان شرکت توسعه دهنده ویندوز
 ۱۰با انتشار بیانیه و پیامی خطاب به کاربران گوشیهای
اندرویدی خبر داده است که قابلیت جدیدی به ویندوز ۱۰
اضافه خواهد شد که به واسطه آن کاربران میتوانند بدون
نصب و دانلود اپلیکیشنهای موردنیاز خود بر روی رایانه،
تمامی اطالعات موجود در آنها را در رایانه خود مشاهده و
استفاده کنند.
بر اساس گزارش وب سایت ،theverge
مایکروسافت همچنین در این بیانیه نام و مدل گوشیهایی
که از این قابلیت جدید پشتیبانی میکنند ،را نیز عنوان
کرده که از مهمترین آنها میتوان به گلکسی اس  ،۸اس ۸
پالس ،اس  ۹و اس  ۹پالس اشاره کرد.
این شرکت همچنین خاطرنشان کرده است که بعد
از انتشار این قابلیت و در دسترس قرار گرفتن آن به طور
عمومی برای کاربران ،درصدد خواهد بود تا مدلهای
گوشی و رایانههایی که از این قابلیت پشتیبانی میکنند ،را
افزایش و توسعه دهد.

فشردهسازی فایلها
به نفوذ هکرها میانجامد!

به تازگی کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری
اعالم کردهاند که کاربران نرم افزار فشرده سازی فایلهای
رایانهای  WinRARدر معرض خطرات امنیتی کیف پول
ارزهای دیجیتال قرار دارند.
با توجه به افزایش روزافزون اهمیت امنیت سایبری
و حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی،
بسیاری از کارشناسان و پژوهشگرانی که در حوزه امنیت
سایبری فعالیت و تحقیق میکنند ،به بررسی آسیبپذیری
و حفرههای امنیتی موجود در نرم افزار و سرویسهای
مختلف اقدام میکنند تا کاربران در فضای مجازی از
احتمال نفوذ هکرها و مجرمان سایبری به اطالعات شخصی
آنها مطلع شده و هم زمان شرکتهای توسعه دهنده نرم
افزارهای مذکور نیز به برطرف کردن مشکل امنیتی مربوطه
بپردازند و یک نسخه به روزرسانی جدید از آن را تهیه و
منتشر کنند.
حاال تازهترین گزارشهای منتشر شده در وب
سایت هکرنیوز حاکی از آن است که یک آسیب پذیری
و حفره امنیتی جدید در نرم افزار  WinRarکه برای
فشرده سازی فایلهای رایانهای به کار برده میشود ،پیدا
و کشف شده است که امنیت سایبری و حریم خصوصی
کاربرانی که از کیف پول ارزهای مجازی استفاده میکردند،
را به مخاطره میاندازد و راه را برای نفوذ و ورود هکرها
و مجرمان سایبری باز میکند تا به اطالعات و دادههای
موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.
نرم افزار  WinRarکه یکی از کاربردیترین
برنامههای مبتنی بر ویندوز است ،به کاربران این امکان
را میدهد تا در صورت تمایل ،فایلهای موردنظر خود را
کوچک و فشرده کنند تا برای ارسال در ایمیل یا از طریق
بلوتوث و غیره با مشکل بزرگ بودن حجم فایل مربوطه
مواجه نشوند.
با توجه به افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال
رمزنگاری شده در جهان ،کیف پولهای مجازی نیز از
استقبال بی نظیری از سوی کاربران و مؤسسات مالی
مختلف برخوردار شدهاند که البته همواره مساله امنیت
آنها یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی آن به شمار
می رفته است.

جلوی فعالیت واتساپهای
قالبی گرفته میشود

واتس اپ به تازگی خطاب به کاربرانی که از
اپلیکیشنهای غیر رسمی با اسامی مشابه به واتس اپ
استفاده میکنند ،اعالم کرده که از فعالیت آنها به زودی
جلوگیری به عمل خواهد آورد.
واتساپ که یکی از محبوبترین و پرطرفدارترین
اپلیکیشنهای پیام رسان در جهان به شمار میرود ،حاال
با انتشار بیانیه و پیامی اعالم کرده است که کاربرانی که
از اپلیکیشنهای غیر رسمی و مشابه با نامهای واتس اپ
پالس ( )WhatsApp Plusو واتس اپ جیبی (GB
 )WhatsAppاستفاده میکنند ،هر چه زودتر تمامی
اطالعات موجود و ذخیره شده خود را از آن خارج کرده
تا در صورتی که شرکت واتس اپ تصمیم گرفت اقدام به
حذف این اپلیکیشنها کند ،اطالعات و پیامهای رد و بدل
شده آنها تحت تأثیر قرار نگیرد و به طور کلی حذف نشود.
بر اساس گزارش وب سایت  ،livemintواتساپ
که یکی از بزرگترین زیرمجموعههای فیس بوک به شمار
میرود ،به تازگی اعالم کرده است که جلوی فعالیت
اپلیکیشنهای واتساپ تقلبی و قالبی را خواهد گرفت
چرا که به امنیت سایبری آنها اعتقادی نداشته و بر این
باور است که آنها هیچ تعهدی در قبال حفاظت از حریم
خصوصی کاربران ندارند.
اپلیکیشن پیامرسان واتساپ نیز از قابلیت
 Encryption End- to Endیا رمزنگاری پیشرفته
پشتیبانی میکند و از پروتکلهای پیشرفتهای برای حفظ
حریم شخصی کاربرانش برخوردار است .این اپلیکیشن که
برای تمامی سیستمهای عامل اندروید iOS ،و ویندوز قابل
استفاده است ،در سال  ۲۰۱۶میالدی لقب پرکاربردترین
پیام رسان جهان را گرفت .واتس اپ از آن جهت ضریب
امنیت سایبری باالیی دارد که مکالمات و اطالعات مبادله
شده میان کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت
شده بوده و مکالمات ،اطالعات شخصی و خصوصی آنها
از سوی نهادهای دیگر قابل رصد و ردگیری نخواهد بود.
شرکت فیسبوک با در اختیار گرفتن و تصاحب
شرکت واتساپ در سال  ۱۹ ،۲۰۱۴میلیارد دالر کسب
کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن قابلیتهای
جدید بدنبال جذب و حفظ طرفداران این پیامرسان بوده
است .طبق آخرین آمارهای منتشر شده در سال ،۲۰۱۸
پیامرسان واتس اپ هم اکنون میزبان بالغ بر  ۱میلیارد و
 ۳۰۰میلیون کاربر فعال در ماه است.
برای مقایسه باید گفت بر اساس آمار ،واتساپ بالغ بر
یک میلیارد کاربر فعال در جهان دارد این در حالیست که
تلگرام  ۲۰۰میلیون کاربر فعال در ماه داشته است.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

توزیع مشترکین :رسانهگستر جم()88419716
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در جمع فعاالن فضای مجازی مطرح شد:

پیش بینی جهرمی از اوضاع فناوری اطالعات درسال ۹۸

وزیر ارتباطات گفت :معتقدم در سال
آینده با وجود تحریمها در حوزه فناوری
اطالعات با رونق روبرو میشویم و بخش های
مختلف برای ایجاد بهره وری به سراغ فناوری
اطالعات میآیند.
به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،محمدجواد آذری جهرمی در
نشست با فعاالن مجازی همزمان با هفتمین
سالگرد تأسیس شورای عالی فضای مجازی
جریان تکنولوژی را توقف ناپذیر دانست
و گفت :نمیتوان مقابل جریان تکنولوژی
ایستاد و این کار منطقی هم نیست .در مقابل
باید بدانیم ظرفیتهای فناوری چیست.
وی گفت :معتقدم در سال آینده با
وجود تحریمها در حوزه فناوری اطالعات با
رونق روبرو می شویم .چراکه بخشهای دیگر
به دلیل محدودیتهای ایجاد شده از سوی
تحریمها برای ایجاد بهرهوری و صرفهجویی
در منابع به سراغ فناوری اطالعات میآیند.
وزیر ارتباطات با اشاره به تحریمهای
تحمیلی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات،
افزود :اگرچه تحریمها برای ما ضررهایی به
همراه دارد اما از نگاه اقتصادی برای ما ایجاد
فرصت میکند .به همین دلیل معتقدم در
این حوزه در سال آینده با رونق همراه می
شویم و این به خاطر ذات مساله است.
آذری جهرمی افزود :تدبیر مقام معظم

رهبری برای هماهنگ سازی دستگاههای
مختلف در حوزه فضای مجازی ،ایجاد مرکز
ملی فضای مجازی و برای برنامهریزی این
فضا ،تشکیل شورای عالی فضای مجازی بود
که  ۷سال از عمر این مجموعه میگذرد و
در این سالها شورای عالی فضای مجازی
روزهای پر فراز و نشیبی را سپری کرده است.
وی افزود :شورای عالی فضای مجازی
در سه سال نخست بیشتر درگیر ساختمان
و در دورهای دیگر ،مجموعهای که باید
پیشرو و برنامه ریز باشد ،درگیر فیلترینگ
و موضوعات سلبی بود .اما در دوره آقای

دبیر شورای فضای مجازی:

فیروزآبادی برنامههای جدیدی شروع شد و
راه درستی در پیش گرفته شد.
آذری جهرمی با بیان اینکه فناوری
اطالعات ،تحول بزرگتری را در دنیا رقم
میزند و بر حوزههای دیگری چون فرهنگ،
اقتصاد و حتی سیاست تأثیرگذاری دارد،
اظهار کرد :وقتی تلفن ،شهرها را به هم و
تلفن همراه انسانها را به هم متصل کرد،
تحول بزرگی ایجاد شد .اما امروز با تحول
بزرگتری روبرو هستیم که قرار است اشیا را
به هم متصل کند.
عضو شورای عالی فضای مجازی

خاطرنشان کرد :امروز میبینیم فناوری
چگونه تقابلهایی در عرصههای سیاسی و
اقتصادی به وجود میآورد ،چراکه این تحول
چند وجهی است و نمیتوان تک بعدی آنرا
پیش برد و الزمه آن است که همه ابعاد
رشد پیدا کنند .پس نیازمند اندیشیدن برای
تدابیر الزم و برنامهریزی هستیم.
آذری جهرمی گفت :وقتی مجموعهای،
انحصار رسانه را داشته و حاال کسب و کارهای
نوپا بازار تبلیغات آنرا میگیرید ،طبیعی
است که مقابل شما میایستد و اگر این اتفاق
نیفتد ،نمیتوانید تحول ایجاد کنید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با
تاکید بر اینکه دولتها باید تسهیلگری
کنند و اجازه دهند خالقیتها در کسب و
کارها رشد پیدا کند ادامه داد :زمانی انتقادها
مبنی بر این بود که دستگاه قضا ،فیلترینگ را
باعث بسته شدن یک کسب و کار نمیدانست
که الحمداهلل این موضوع رفع شده است و
نشان میدهد که در این حوزه همه با هم
در حال رشد هستیم .این جلسه که با حضور
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،سیدمحمود علوی وزیر اطالعات،
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی
فضای مجازی و سردار وحید مجید رئیس
پلیس فتا برگزار شد و از سردار هادیانفر
رئیس پیشین پلیس فتا تقدیر به عمل آمد.

پژوهشگران آمریکایی محقق کردند:

هویت در فضای مجازی معتبر میشود

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین سند هویت معتبر در فضای مجازی خبر
داد و گفت :در صورتی که این نظام در کشور حاکم شود کسب و کارهای نوپا توسعه پیدا
میکند.
ابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه نظام هویت معتبر در فضای مجازی در دستور کار
شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و در چند جلسه نیز مورد بررسی قرار گرفته ،گفت:
هدف از ایجاد این نظام استقرار زیست بوم زیرساخت تعامالت آزادانه ،سالم و پویا با رعایت
حقوق فردی و اجتماعی در فضای مجازی است.
وی ادامه داد :این موضوع که زمینه روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فناورانه را
بین کاربران فضای مجازی فراهم میکند باعث توسعه کسب و کارهای دیجیتال ،رسانهها
و خدمات اداری دولتی خواهد شد.
فیروزآبادی با بیان اینکه در این سند سطوح تأمین اطالعات هویت دیجیتالی را به
تناسب نوع تعامل کاربر ،صیانت از حریم شخصی افراد و حقوق عمومی جامعه دیدهایم
اضافه کرد :در صورتی که این سند تصویب شود میزان اطالعاتی که نیاز است یک کاربر به
آن دسترسی داشته باشد بر اساس اطالعات مورد اعتماد ارائه خواهد شد.
وی گفت :بحث این است که ما قصد داریم زمینهای را فراهم کنیم که در مناسبات
و تعامالت اداری نیاز نباشد که از مدارک تکراری استفاده کنیم و هم بخش دولتی و
خصوصی تنها به اطالعاتی که نیاز دارند دسترسی داشته باشند.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه دسترسی به این اطالعات بر اساس سطوح تعیین شده
مورد اعتماد خواهد بود ،گفت :در این صورت اگر ما بتوانیم این سند را به طور شبکه ای در
کل کشور حاکم کنیم کسب و کارها به شدت توسعه پیدا خواهند کرد.
وی نظام هویت معتبر را یکی از مجموعههای نظام حکمرانی فضای مجازی عنوان
کرد و افزود :این موضوع به عنوان اولین دستورکار در دست بررسی و تصویب شورای عالی
فضای مجازی قرار دارد.
به گفته وی ،تأمین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسههای فضای مجازی ،رعایت
امنیت اطالعات هویت در این فضا ،اعطای گواهی موثق ،مرتبط بودن اطالعات هویتی پایه
فضای مجازی با فضای فیزیکی و نیز تعامل پذیری از جمله موضوعات مورد بحث در این
سند در فضای مجازی خواهد بود.

کنترل نورونها به کمک داروی مبارزه با سیگار

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشان دادند که نوعی داروی مبارزه با سیگار
میتواند به کنترل فعالیت نورونها کمک کند.
به نقل از نوروساینس نیوز ،پژوهش جدیدی که در «مؤسسه پزشکی هاورد
هیوز»( )HHMIآمریکا انجام شده ،نشان میدهد نوعی دارو که در مبارزه با سیگار
نقش دارد ،میتواند مانند یک کلید شیمیایی برای روشن و خاموش کردن نورونها
عمل کند .شاید این پژوهش ،روزی به ابداع روشهای هدفمند برای درمان بیماریهایی
مانند صرع در انسانها منجر شود .پژوهشگران در این پروژه که به سرپرستی «اسکات
استرنسون»( ،)Scott Sternsonمتخصص علوم اعصاب هاورد هیوز انجام شده،
مدارهای مغز موشها و برخی پستانداران را بررسی کردند.
استرنسون در این باره گفت :دانشمندان دیگری که روی این روش موسوم به
«کموژنتیکز»( )chemogeneticsکار میکنند ،معموالً مولکولهایی را به کار میبرند
که برای درمان انسان مناسب نیستند .پژوهش ما ،هنوز راه زیادی تا رسیدن به مراحل
بالینی در پیش دارد اما ما سعی داریم این راه را کوتاهتر کنیم.
قدمت کموژنتیکز ،به دو دهه میرسد .دانشمندان ،داروها و گیرندههایی که میتوانند
فعالیت نورونها را در موشها تغییر دهند ،طراحی کردهاند و آنها را با هم مطابقت دادهاند.
گروه استرنسون ،از دارویی استفاده کردند که کاربرد آن برای انسان ثابت شده است .این
دارو میتواند پروتئینهای مجرای یونی که مستقیماً بر فعالیتهای نورونها اثر میگذارند،
هدف قرار دهد؛ در نتیجه عوارض جانبی کمتری دارد .این ویژگی دارو ،آن را به گزینه
مناسبی برای کاربرد بالینی تبدیل میکند .پژوهشگران در این آزمایش ،از یک داروی
برطرف کننده نیکوتین موسوم به «وارنیکلین»( )vareniclineاستفاده کردند .آنها
ساختار دو پروتئین متفاوت مجرای یونی را نیز مورد بررسی قرار دادند .یکی از این
پروتئینها هنگام حضور وارنیکلین ،نورونها را برای ارسال پیام به کار میاندازد و دیگری
ارسال پیام توسط نورونها را متوقف میکند .استرنسون افزود :این پروتئینها ،قویترین
گیرندههای کموژنتیکز هستند که تاکنون شناخته شدهاند .حتی میزان کمی از وارنیکلین
نیز میتواند اثر قابل توجهی بر فعالیت نورونها داشته باشد .دانشمندان میتوانند از این
سیستم برای مشخص کردن ارتباطات میان فعالیت نورونها و رفتار حیوانات استفاده کنند.
این پژوهش ،در مجله «  »Scienceبه چاپ رسید.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد:

ماهواره مخابراتی «ناهید  »۲تا پایان سال  ۹۸ساخته میشود

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت:
ماهواره مخابراتی «ناهید  »۱در سال  ۹۸در
مدار قرار میگیرد و ماهواره مخابراتی «ناهید
 »۲تا پایان سال  ۹۸تحویل کارفرما میشود.
به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،حسین صمیمی با اشاره به
برنامههای سال آتی پژوهشگاه فضایی اظهار
کرد :پژوهشگاه فضایی ایران پنج پروژه
کلیدی دارد که طبق برنامه باید به انجام
برسد که از دستاوردهای مهم در حوزه
فناوری فضایی کشور است.
وی با اعالم اینکه مدل پروازی ماهواره
«ناهید  »۱ساخته شده است و در سال ۹۸
در مدار قرار میگیرد ،افزود :مدل مهندسی
پروژه ماهواره سنجشی پارس  ۱ساخته شده
و سال آتی ،باید مدل پروازی این ماهواره

آماده تحویل شود.
صمیمی یکی دیگر از پروژههای مهم
پژوهشگاه را سامانه بلوک انتقال مداری
(سامان) اعالم کرد و گفت :مدل پروازی این
طرح باید در سال  ۹۸آماده شود و همچنین
بالن مخابراتی (بام) در نیمه اول سال  ۹۸به
بهره برداری میرسد.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان
اینکه ماهواره مخابراتی «ناهید  »۲پایان سال
بعد تحویل کارفرما میشود ،تصریح کرد:
در کنار این پروژههای کلیدی ،پروژههای
توسعه فناوری دیگری در پژوهشگاه در دست
اجرا است که در جهت دستیابی به اهداف
راهبردی تعریف شدهاند.
صمیمی با تاکید بر تعامل سازنده
پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاهها و مراکز

تحقیقاتی کشور گفت :ما پروژههای متعددی
را بنا بر قراردادهای منعقده با این مراکز در
دست اجرا داریم و از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی نیز حمایت میکنیم.وی با اشاره به
همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
و جهاد کشاورزی گفت :تفاهم نامهای با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تهیه
سند آمایش کشور امضا شده است که
متخصصان مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه
در حال انجام آن هستند و همچنین با
وزارت جهاد کشاورزی هم در حوزه پایش
محصوالت کشاورزی مذاکره کرده ایم و
گزارشات بسیار مفیدی را در این مورد با
استفاده از فناوری سنجش از دور در اختیار
مدیران ارشد این وزارتخانه و دیگر مقامات
مسئول کشوری قرار دادهایم.رئیس پژوهشگاه

فضایی کشور با اشاره به همکاری پژوهشگاه
با سازمان هواشناسی گفت :این سازمان
نیازهای خود را در حوزه رادار هواشناسی و
رادیو سوند به پژوهشگاه اعالم کرده که در
دست بررسی و اجرا است .وی افزود :اینکه
سازمانها با کاربرد فناوری فضایی در تأمین
نیازهای خود آشنا شدهاند ،فرصت مغتنمی
برای ما به وجود آورده است تا در اسرع وقت
پاسخگوی نیاز آنان باشیم.

توسط محققان کشور؛

شیشه دوجداره رفلکس سبز با فناوری نانو تولید شد

محققان کشور موفق به تولید شیشه های دو جداره
رفلکس سبز با فناوری نانو شدند.
بررسی محصوالت نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به
آنها از جمله فعالیتهای مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۴
سال گذشته بوده است .در واقع بررسی مواد و محصوالت
تولید و عرضهشده در حوزه فناوری نانو ،سبب شفافیت بازار
محصوالت نانو شده و به ارتقای کیفی این محصوالت و
افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمک میکند.
یکی از این محصوالت که توسط یک شرکت دانش
بنیان به تولید رسیده ،شیشه دوجداره رفلکس سبز
نانوساختار است.
استفاده از شیشه در نمای ساختمان و دکوراسیون
داخلی در دهههای اخیر بسیار مورد توجه طراحان و معماران
قرارگرفته است .شیشه میتواند عالوه بر تأمین کردن نور

محیط ،باعث ارتباط بصری داخل ساختمان با محیط بیرونی
خود شود و به همین دلیل از جایگاه ویژهای برخوردار است.
با داشتن شناخت صحیح از نور و انتخاب شیشه مناسب
میتوان تأثیر قابل توجهی بر زیبایی فضا ،آرامش ساکنین و
هزینههای سرمایش و گرمایشی ساختمان داشت.
با انتخاب نوع مناسبی از انواع شیشه میتوان جریان نور
و ورود و خروج انرژی از ساختمان را کنترل کرد .یکی از انواع
شیشه که با هدف فراهم آوردن محیطی دلپذیر با نور کنترل
شده در ساختمان طراحی و تولید شده شیشه رفلکس است.
شیشههای رفلکس با استفاده از فناوری نانو و
پوششدهی مواد فلزی و اکسیدهای فلزی در ضخامتهای
نانومتری روی یک طرف شیشه معمولی تولید میشوند.
این شیشهها به گونهای ساخته شده است که میتواند
محیط داخلی خانه را از بیرون همانند یک پرده مخفی کند

اما افراد داخل خانه به راحتی میتوانند محیط بیرون را
مشاهده کنند.
از دیگر ویژگیهای مثبت شیشه رفلکس ،کاستن میزان
گرمای ورودی به فضای داخلی ساختمانها در تابستان
بهوسیله بازتاب اشعه خورشید است .در نتیجه این ویژگی
باعث صرفهجویی در هزینههای احداث ،راهاندازی و نگهداری
سیستمهای تهویه و خنکسازی محیط خواهد شد.
شیشههای رفلکس در رنگهای گوناگونی در بازار
شیشه عرضه میشود که از رنگهای پراستفاده و محبوب
آن میتوان به دودی ،نقرهای ،آبی ،سبز ،صورتی و برنز اشاره
کرد.
این شیشهها محصولی نانویی بوده که مورد تأیید ستاد
توسعه فناوری نانو است و تاییدیه نانو مقیاس دریافت کرده
است .این محصول اکنون در بازار موجود است.

به همت محققان دانشگاه ایالم صورت گرفت؛

اختراع پماد التیامبخش سریع زخمهای سوختگی

پژوهشگران دانشگاه ایالم ،موفق به
اختراع پماد التیامبخش زخمهای سوختگی
شدند که نسبت به پمادهای موجود عملکرد
و سرعت بهبودی باالتری دارد.
دکتر سلمان سلطانی دکترای
بافتشناسی دانشگاه تهران و کارشناس
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایالم در این
خصوص گفت :با توجه به اینکه گیاهان
دارویی اساس فارماکولوژی مدرن به حساب

میآیند ،لذا قبل از سنتز مواد دارویی جدید،
گیاهان دارویی تنها منبع درمان بیماریها به
حساب میآمدند.
وی افزود :پس از ایجاد ضایعه در پوست
و سایر نسوج ،التیام یا ترمیم زخم یک فرآیند
بهبودی است و یکی از اهداف علم پزشکی،
ترمیم زخم در زمان کوتاهتر و با عوارض
جانبی کمتر است ،لذا کاهش زمان بهبود
زخم و کاهش هزینهها از اهمیت بسزایی

برخوردار میباشد.
دکتر سلطانی تصریح کرد :هدف از
اختراع این پماد ،رسیدن به محصولی بود که
دارای باالترین سرعت در ترمیم و کمترین
اثرات سو بر روی زخمهای سوختگی باشد و
نسبت به پمادهای موجود عملکرد و سرعت
بهبودی باالتری داشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد با اختراع این
محصول در زمینه ارتقای تکنولوژی تولید

داروهای داخلی سهیم بوده ،بومی سازی را
در این زمینه توسعه دهیم و از خروج ارز
نیز بکاهیم و از سوی دیگر ،پس از کسب
مجوزهای وزارت بهداشت ،زمینه را برای
تولید انبوه محصوالت دارویی مؤثر برای
بیماران فراهم نمائیم .به گزارش اداره کل
روابط عمومی وزارت علوم ،این پماد مورد
تأیید مرکز طب سنتی و گیاهان دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است.

فنآوری
در قالب یک پایاننامه دانشجویی بررسی شد:

تاثیر بیان نسبی ژنها در پیشرفت
بدخیمی سرطان روده بزرگ

نتایج یک تحقیق نشان میدهد باتوجه به نقش مهم
و کلیدی برخی ژنها در مسیر انتقال پیام اسیدهای چرب
در سرطان کولورکتال(روده بزرگ) ،عواملی که از راههای
مختلف مانند تغییرات اپی ژنتیکی منجر به افزایش سطح
بیان این ژنها میشود ،جایگاه درمانی ارزشمندی برای
سرطانهای مختلف بهویژه سرطان کولورکتال دارد .حامد
اکبری ،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
سلولی و ملکولی به بررسی»بیان نسبی ژن -miRNA
 5p-140و ارتباط آن با مسیر انتقال پیام اسیدهای
چرب در پیشرفت بدخیمی در ردههای سلولی سرطان
کولورکتال» پرداخت .مطابق این تحقیق ،سبک زندگی و
به خصوص عادتهای رژیم غذایی در جوامع امروزی تغییر
کرده است و همین دلیل ،سرطان روده بزرگ را به یکی
از شایعترین و مرگبارترین سرطانها تبدیل کرده است.
مطالعات انجام شده بر روی میزان مصرف اسیدهای چرب
بلند زنجیر در ارتباط با سرطان روده بزرگ نشاندهنده
ارتباط معنادار بین میزان مصرف آنها در رژیم غذایی و
افزایش بروز بدخیمیهای روده بزرگ است .همچنین از
جهتی تحقیقات مختلف نشان دادهاند -140-hsa-miR
 ،5pدر سرطان کولورکتال دچار کاهش بیان ژن میشود
و این کاهش بیان با پیشرفت سرطان و متاستاز آن به
غدد لنفاوی و ریه نیز بیشتر میشود .در این مطالعه با
در نظر گرفتن مسیر انتقال پیام اسیدهای چرب ،با
استفاده از پایگاههای اطالعاتی و مقاالت مختلف ،تعداد
یازده ژن جهت بررسی بیان و ارتباط آنها با miRNA
ذکر شده انتخاب شد .اگرچه آزمونهای بیشتری برای
تائید پیشبینیهای بیوانفورماتیکی نیاز است ،با این
حال میتوان نتیجه گرفت که احتماالً کاهش سطح بیان
 5p-140-hsa-miRمنجر به کاهش اثر مهاری آن بر
 mRNAهای هدف مذکور شده و موجب افزایش بیان
آنها شده است .نظر به نقش مهم و کلیدی این ژنها در
مسیر انتقال پیام اسیدهای چرب در سرطان کولورکتال،
عواملی که از راههای مختلف مانند تغییرات اپی ژنتیکی
(مانند  miRNAها) منجر به افزایش سطح بیان این ژنها
میشوند ،جایگاه درمانی ارزشمندی برای سرطانهای
مختلف بهویژه سرطان کولورکتال خواهند شد .از اینرو
کاهش سطح بیان  5p-140-hsa-miRمیتواند
بهعنوان یک هدف درمانی بالقوه جهت درمان مبتالیان
به سرطان کولورکتال در مطالعات آینده مدنظر قرار گیرد.
بررسی دو نوع سلول و نورون؛

سرنخ های جدید در مورد کاهش
عملکرد شناختی مغز

محققین به بررسی دو نوع سلول مغزی و نورون های
مغزی پرداختند و از این طریق به سرنخ های جدیدی در
مورد کاهش عملکرد شناختی مغز دست یافتند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی سلولهای بنیادی ،در
مطالعهای جدید که در مجله  EMBOبه چاپ رسیده
است ،محققان گزارش کرده اند که سطح نیکوتین آمید
آدنین دی نوکلئوتید ( )NADبا افزایش سن در هیپوکامپ
موش که ناحیه مربوط به عملکرد شناختی در مغز است،
کاهش مییابد.
در ادامه محققین تکنیکهای ژنتیکی را برای
یافتن این امر انجام دادند که زمانی که ساخت NAD
در سلولهای بنیادی عصبی بالغ مغز موش خاموش
میشود ،چه اتفاقی میافتد .سلولهای بنیادی عصبی از
نظر متابولیکی پر هزینه هستند و میتوان انتظار داشت که
آنها به از دست دادن منبع انرژی آسیب پذیر باشند .منابع
انرژی مانند گلوکز نیز برای این سلولهای بنیادی عصبی
وجود دارند اما به نظر میرسد که این سلولها بیش از همه
به  NADحساس باشند ،ولی منبع تأمین  NADهنوز به
خوبی مورد شناسایی قرار نگرفته است .مسیر با ویتامین
 Bنیکوتین آمید شروع میشود .سلولهای نیکوتین آمید
رژیمی را میگیرند که این امر با کمک پروتئینی به نام
 Namptاتفاق میافتد و در ادامه  NMNو در نهایت
 NADرا میسازند .حذف  Namptاز سلولهای بنیادی
عصبی موجب شد که تغییرات قابل توجه متعددی اتفاق
بیافتد .سطح  NADسقوط کرد و سلولهای بنیادی
عصبی تقسیم شأن را متوقف کردند .آنها خود نوزایی شأن
را متوقف کردند و قادر به تولید سلولهای عایق کننده
آکسون ها نبودند .به همیندلیل انتقال سیگنالها آهسته
شده و در نتیجه عملکرد مغزی مختل شد .بررسیهای
جانوری نشان داد که میتوان با تغذیه موشهایی که
 Namptدر آنها از دست رفته است با  NMNبه عنوان
یکی از مولکولهای موجود در زنجیره تولید  ،NADمانع از
دست رفتن عملکرد سلولهای بنیادی عصبی شد.

طعم غذا با احساس درد مرتبط است!

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند که
طعم غذا و سیگنالهای مربوط به درد ،با هم ارتباط دارند.
به نقل از نوروساینس نیوز ،متخصصان علوم اعصاب
«دانشگاه اکالهما»( )OUدر آمریکا ،موفق شدهاند مسیر
جدیدی را در مغز پیدا کنند که میتوان با کمک آن،
ارتباط میان طعم و دمای غذا را بررسی کرد .پژوهشگران
در این بررسی ،برای نخستین بار نشان دادند که طعم غذا
و سیگنالهای مربوط به درد ،با هم به مغز میرسند و
از مدار مشابهی استفاده میکنند« .مؤسسه ملی سالمت
آمریکا»( ،)NIHبودجهای معادل  ۱.۶میلیون دالر به
یک پژوهش پنج ساله در این زمینه اختصاص داده است.
«کریستین لمون»( ،)Christian Lemonاستادیار
بخش زیستشناسی و پژوهشگر ارشد این پروژه گفت:
هدف ما از این پژوهش ،بررسی نحوه ارتباط طعم غذا
و حساسیت به دمای آن است تا بتوانیم ارتباط میان
اولویتبندی غذاها با سالمت و تندرستی را بهتر درک کنیم.
طعم غذا ،ارتباط محکمی هم با احساس و درک نحوه پردازش
طعمهای گوناگون توسط مغز دارد .نتایج این پژوهش ،بسیار
جالب هستند زیرا نشان میدهند نه تنها سیگنالهای دما با
طعم غذا تغییر میکنند بلکه پیامهای مربوط به طعم غذا و درد
را نیز به مغز میرسانند .لمون و «جینرونگ لی»(Jinrong
 ،)Liاستادیار دانشگاه اوکالهما ،از یک روش زیستشناسی
مولکولی و فیزیولوژی برای درک نحوه تبدیل مسیرهای طعم
و گرما به درد استفاده کردند .آنها در این بررسی دریافتند که
مدار عصبی حامل سیگنالهای مربوط به طعم غذا ،واکنش
نسبت به درد را نیز به همراه دارد .شاید این ارتباط ،عملکرد
محافظتی داشته باشد و امکان تبدیل سیگنالهای درد به
پیامهای مربوط به طعم را فراهم کند اما تأیید این موضوع ،به
پژوهش بیشتری نیاز دارد.

