
منشاء سرطان کشف شد
امیدی تازه برای درمان قطعی سرطان

متخصصان س��امت موفق به کشف نخس��تین »مدرک قطعی پزشکی« دال بر 
وجود سلول های بنیادی سرطانی در بدن انسان شدند که راه را برای درمان قطعی 
سرطان هموار خواهد کرد.این یافته  با تاش متخصصان سامت می تواند بر سال ها 
بحث و اختاف نظرهای علمی بر س��ر این بیماری پایان دهد و راه را برای کش��ف 
روش های موثرتر درمان سرطان و حتی ریشه کن کردن این بیماری مرگبار هموار 
سازد.متخصصان علوم پزشکی دانشگاه آکسفورد و انستیتو کارولینسکای سوئد 
اعام کردند که مطالعات آنها درباره درک چگونگی پیش��رفت س��رطان  در بدن و 
بهترین شیوه درمان این بیماری به مرحله بسیار حساس و حیاتی رسیده است. وجود 
سلول های بنیادی سرطانی که شکل جهش یافته ای از سلولهای بنیادی سالم هستند و 
باعث پیش��رفت و رش��د سرطان ها می شوند از ده ها سال پیش به عنوان یک فرضیه 
مطرح شد. همچنین وجود این سلول ها در موش های آزمایشگاهی از دو سال پیش 
مشاهده شده است. اما اینکه آیا این سلول ها باعث پیشرفت سرطان در انسان ها نیز 
می ش��وند هنوز محل بحث متخصصان اس��ت.با این حال در مطالعه جدیدی که در 
مجله Cancer cell منتشر شد، متخصصان موفق به شناسایی و ردیابی نوعی از 
جهش های ژنی شده اند که عامل شکل گیری نوعی از سرطان خون هستند و این نوع 
سرطان خون نیز به نوبه خود از مجموعه خاص و مجزایی از سلول ها منشاء می گیرد 
که به گفته متخصصان این مجموعه خاص از س��لول ها، ریش��ه پیشرفت سرطان در 
بدن انس��ان هس��تند.به گزارش روزنامه ایندیپندنت، متخصصان براین باورند که 
فرضیه وجود ردپای سلول های بنیادی در سرطان می تواند نقش مهمی در کمک به 
درمان  موثر این بیماری در آینده ایفا کند. بنابراین فرضیه، ریشه تمام انواع سرطان ها 
در واقع مجموعه خاصی از سلول ها است که مسئول پیشرفت سرطان در بدن هستند. 
بر اساس این یافته اگر روش های درمانی سرطان به سویی هدایت شوند که بتوانند 
این سلول ها را هدف قرار دهند، سرطان نیز به طور کامل ریشه کن خواهد شد.»پیتر 
وول«، مدیر انس��تیتوی درمان مولکولی »ودرال« در دانشگاه آکسفورد می گوید: 
اگر بتوانیم سلول های بنیادی سرطانی را نابود کنیم به منزله این است که درخت را از 

ریشه درآوردیم و این یعنی دیگر امکان پیشرفت این بیماری وجود نخواهد داشت.
روش ارزان برای پیشگیری از دیابت

نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه 
فناند ش��رقی تایید ک��رد که مصرف 
نان های سبوس دار از خطر بروز دیابت 
می کاهد.طبق نتایج این بررسی مصرف 
ن��ان گندم و نان چاودار س��بوس دار به 
ط��ور موث��ر در کاهش خط��ر ابتا به 
دیابت نوع 2 نقش دارد. مجموعه های 
فیبری طبیعی موجود در غات که حاوی کلکسیون کاملی از ترکیبات زیست فعال 
و کربوهیدرات های دیرهضم هستند وقتی وارد بدن می شوند خیلی بیشتر از تکه های 
مجزای فیبر خوراکی بر سوخت و ساِز بدن تاثیر مثبت می گذارند. نان های چاودار و 

گندم حاوی سبوس منبع خوبی از این فیبرهای خوراکی مجموعه ای هستند.
این مطالعه نشان می دهد که مصرف نان چاودار و نان گندم سبوس دار در مقایسه 
ب��ا نان گندم بدون س��بوس به کاهش گلوکز خون بع��د از صرف غذا و واکنش های 
انس��ولینی هم در افراد س��الم و هم در مبتایان به س��ندرم متابولیک منجر می شود.

س��ندرم متابولیک ش��امل مجموعه ای از اختال های س��وخت و سازی است که از 
فاکتورهای خطرزای تصلب ش��رایین و دیابت بزرگس��االن به حس��اب می آید. در 
مطالعات پیشین نیز تاثیر مصرف نان سبوس دار در کاهش خطر دیابت نوع 2 مشاهده 
شد اما با این حال هنوز مشخص نیست که چه مکانیزمی موجب این اثرگذاری مثبت 
می شود.»جنی الپی«، متخصص اصلی این مطالعه گفت:  مجموعه های فیبری طبیعی 
که در نان سبوس دار موجودند بر سوخت و ساز گلوکز در بدن افراد سالم و مبتایان 
به س��ندرم متابولیک تاثیر مثبت دارند.به گزارش ش��ینهوا، به گفته این متخصص 
جایگزین کردن نان چاودار و نان گندم سبوس دار به جای انواع سفید و بدون سبوس 

این نان ها، راهکار مناسبی برای پیشگیری از دیابت نوع 2 است.

علم و سالمت

6
کشف قدیمی ترین اسپرم جهان

دانشمندان اس��پرم فسیل شده ای را 
کش��ف کرده ان��د که قدمت��ش به 17 
میلیون سال پیش می رسد. این اسپرم به 
یک میگوی ریز تعلق دارد و بزرگ تر 
از کل ب��دن خ��ود موجود بوده اس��ت.

اس��پرم حفظ ش��ده در س��ایت فسیلی 
می��راث جهان��ی Riversleigh در 
کوینزلند استرالیا کشف شده است؛ تصور می شود این اسپرم عظیم بزرگ تر از طول 
بدن خود حیوان بوده باشد اما در درون ارگان  جنسی این سخت پوست فسیل شده که 
در آب ش��یرین می زیس��ته و ostracod نام دارد و به صورت مارپیچ بوده است.

پروفسور مایک آرکر از دانشگاه نیوساوت ولز نیز که به مدت بیش از 35 سال به 
حفاری در Riversleigh مش��غول بوده، این فس��یل را قدیمی ترین اس��پرم جهان 
می داند.انباش��ت های فس��یلی در این سایت که در شمال غربی کوینزلند واقع شده ، 
همواره مکان کشف بسیاری از حیوانات استرالیایی ماقبل تاریخ بوده اند اما کشف 

این اسپرم فسیلی که دارای هسته نیز هست، کاما غیرمنتظره بود.
مطالعات میکروسکوپی نشان داد فسیل  سخت پوست مورد مطالعه در این سایت 
حاوی اندام های درونی حفظ ش��ده شامل اندام های جنسی  بود. در درون این اندام ها 
سلول های اسپرم بزرگ کاما حفظ شده ای قرار داشت و در درون اسپرم نیز هسته ای 

بود که زمانی حاوی کروموزوم های حیوان و دی ان ای بوده است.
دانشمندان پدران بد را به پدران خوب تبدیل کردند!

تبدیل کردن والدین بد به والدین خوب اغلب کار مددکاران اجتماعی و معلمان 
است اما پژوهشگران دانشگاه هاروارد مدعی اند می توان راه آسان تری را برای این 
موضوع در پیش گرفت. این دانش��مندان مدعی اند کلیدی را در مغز موش های نر 
کش��ف کرده اند که می تواند پدران نامطلوب را به پدرهای خوب تبدیل کند. این 
تحقیق بر گروهی از عصب ها در مغز موش هایی متمرکز بود که با مراقبت پدرانه 
مرتبط بودند. با تاباندن نور برای تحریک این گروه از سلول های مغزی، دانشمندان 
توانس��تند رویکرد موش های نر را تغییر دهند.تفاوت های آش��کاری بین انسان و 
موش ها و در انسان ها پیچیدگی هایی شامل تجارب اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. 
با این حال، در سطح اساسی، محققان مدعی اند این مطالعه دیدگاه های کلیدی را در 
خصوص چگونگی عملکرد مغز با در نظرگرفتن فرآیند والدین بودن ارائه می دهد. 
همچنین این واقعیت که انس��ان ها نیز پس��تاندار هستند، بدین معناست که آن ها نیز 
مطمئنا دارای چنین عصب هایی هستند.در حالی که این مطالعه فقط روی موش های 
نر تمرکز کرده است اما می توان نتایج آن را به آسانی بر ماده ها نیز اعمال کرد و این 
واقعیت که نر و ماده ها دارای این مدار مغزی کلیدی هستند، نشان می دهد پدرها نیز 
می توانند به خوبی مادران باشند.در این تحقیق روی گونه هایی از موش ها تمرکز 
شد که در آن ها، نرها به کودکان دیگر موش ها حمله می کردند اما سه هفته پس از 
جفت گیری با نوع ماده و متولدشدن کودکان خودشان، رفتار خشونت آمیزشان را 
کاهش دادند.محققان به دنبال یافتن عصب های مغزی بودند که ش��اید مس��ئول این 
تغییر رفتار بودند؛ آن ها بر ناحیه ای موس��وم به »فرمون های حس کننده« متمرکز 
ش��دند. ای��ن بوه��ا بر رفتار دیگ��ر حیوانات اثرگذار اس��ت و به نظر می رس��د در 
جفت گیری نیز نقش مهمی ایفا می کنند.با نابودکردن سلول های مغز در این ناحیه، 
ماهیت خشونت آمیز موش های نر مجرد به صورت قابل توجهی کاهش یافت و به 
جای حمله به موش های جوان، از آنها مراقبت کردند و حتی النه هایشان را ساختند.

ربات ها با اخالق می شوند!
محقق��ان  از  تیم��ی 
دانش��گاه تافتز، دانشگاه 
»موسس��ه  و  ب��راون 
پلی تکنیک رنس��لر« با 
هم��کاری نیروی هوایی 
آمریکا در تاشی چندین 
ساله به دنبال بررسی این 

نکته هستند که چگونه می توان ربات های اخاق مدار تولید کرد. 
در صورت موفقیت این پروژه، محققان می توانند هوش مصنوعی 
خل��ق کنند که ق��ادر به ارزیابی خ��ودکار موقعیتی دش��وار و اتخاذ 
تصمیم های اخاقی پیچیده باشد که بر دستورالعمل های سختگیرانه 
غلبه کند.تیم تحقیقاتی به رهبری پروفسور ماتیاس شئوتز از دانشگاه 
تافتز در تاش جهت طراحی چارچوبی برای منطق اخاقی انسانی در 
ربات ها هستند. پس از آن، تیم علمی تاش می کند این چارچوب را 
در الگوریتم��ی مدل بندی کن��د که می توان آن را در هوش مصنوعی 
تعبیه کرد.این زیرساخت به ربات امکان غلبه بر دستورالعمل هایش را 
در رویاروی��ی ب��ا موقعیت جدی��د می دهد و فعالیت های��ش را برای 
کنترلگرهای انس��انی توجیه می کند.در چش��م انداز دانشمندان، همه 
تصمیمات ربات نخس��ت با استفاده از سامانه ای شبیه به سیستم های 
موجود در پیشرفته ترین سیستم پرسش و پاسخ هوش مصنوعی مانند 
ابررایانه واتس��ون آی بی ام، بررسی اخاقی ابتدایی می شود. چنانچه 
کمک بیش��تری الزم باش��د، ربات به سیستمی متکی خواهد بود که 
شوئز و همکارانش در تاش برای مدلسازی پیچیدگی اخاق انسانی، 
در حال طراحی آن هستند.این فناوری نخست به ربات های پزشکی با 

هدف کمک به سربازان حاضر در میدان جنگ اعمال می شود.
چاپ سه بعدی غذا با ترکیبات تازه 

»فودینی« نخستین چاپگر سه بعدی جهان محسوب می شود که قادر 
ب��ه تولی��د غذا با ترکیبات کاما تازه و مغذی اس��ت. پس از طراحی 
چاپگرهای سه بعدی مخصوص چاپ شکات و پیتزا، نسل جدیدی از 
چاپگرهای س��ه بعدی طراحی ش��ده اس��ت که امکان چاپ غذا را با 
اس��تفاده از مواد غذایی تازه فراهم می کند.با انتخاب دس��تور غذای 
دلخواه، ترکیبات و مواد غذایی مورد نیاز در کپسول مخصوص چاپگر 

سه بعدی فودینی )Foodini(  قرار داده می شود.
چاپگر بر اس��اس دستورالعمل های پخت که در وب سایت شرکت 
قابل دسترسی است، اقدام به چاپ غذا می کند؛ ترکیبات بصورت الیه 
به الیه بر روی یکدیگر قرار داده می شوند و کاربر می تواند با استفاده 
از صفحه لمس��ی روی دستگاه، ش��کل غذای چاپی خود را به دلخواه 
طراحی کند.برخی غذاها مانند نان یا پیتزا پس از چاپ ش��دن بوسیله 
چاپگر سه بعدی باید برای پخت درون فر قرار بگیرند.با استفاده از این 
چاپگر سه بعدی امکان تهیه غذا با ترکیبات سالم در کوتاهترین زمان 
ممکن و در اشکال مختلف فراهم می شود.نمونه اولیه چاپگر سه بعدی 
فودینی طراحی ش��ده و محققان بدنبال جمع آوری بودجه برای تولید 
تجاری آن هس��تند؛ پیش بینی می ش��ود که این دس��تگاه تا پایان سال 

جاری میادی با قیمت 1300 دالر به بازار عرضه شود.

 وقتی کارخانه ای محصوالت بس��یاری می س��ازد، باید 
راهی برای شناختن و متفاوت کردن هر محصول پیدا کند، 
راهی که باعث ش��ود هیچ اش��تباهی رخ ندهد. حتما تا االن 
متوجه ش��ده اید ک��ه ب ام و راه مخصوص خود را پیدا کرده 

است و آن کدگذاری بر روی محصوالت مختلف است.
اگر ش��ما از طرف��داران و عاقه من��دان صنعت خودرو 
هس��تید، حتما نام هایی مانند E30 یا E46 را شنیده اید. این 
کده��ا برای شناس��ایی محص��والت ب ام و ب��ه کار گرفته 
می ش��وند. حرف E از کلمه آلمان��ی Entwicklung به 
معنای »توس��عه« گرفته ش��ده اس��ت.از این ح��رف برای 
نام گذاری چندین مدل اولیه اس��تفاده ش��ده؛ مدل هایی که 

بعضی از آنها برای تولید نهایی تایید شدند. 
به عنوان مثال از بین E36 سری3 تا E46 سری3 نزدیک 
به 10 محصول مختلف تولید یا معرفی شد.اولین استفاده از 
این کدها دهه 60 میادی برمی گردد. در آن زمان اولین مدل 
E3 طراح��ی ش��د و تولی��د آن دوران جدی��دی را در ب ام و 
شروع کرد. دورانی که بعدها »New Six« نام گرفت.پس 
از گذش��ت س��ال ها، مدل های اولیه ای که ن��ام E را بر خود 
داش��تند به صد محصول رس��یدند و آلمان ها مجور بودند از 
کدها و حروف جدیدی اس��تفاده کنند. آنها این بار به س��راغ 
ح��رف F رفتند.محص��والت قبلی که از این کدها اس��تفاده 
می کردند، اکنون بس��یار معروف و شناخته شده هستند، اما 
محص��والت فعلی به اندازه متصدیان پیش��ین خود محبوب 
نیستند و ما به همین خاطر تصمیم گرفتیم که کدگذاری های 

بعضی از این مدل ها را برای شما بازگو کنیم.
2011-باموسری1هاچبک

این مدل که در واقع دومین نس��خه س��ری1 محس��وب 
می شد، در سال 2011 عرضه شد و نسخه 5 در آن F20 و 

نسخه 3 در آن F21 نام داشت.
2013-باموسری2

س��ری2 در واقع جایگزین س��ری1 کوپه شد و از شاسی 
 F22 مدل سری1 هاچ بک استفاده می کرد. کد سری2 کوپه
 F45 بود و نسخه دیفرانسیل جلو سری2 اکتیو تورر با کد

شناس��ایی شد. این در حالی است که نسخه بدون سقف این 
مدل هم اکنون در مرحله آزمایش است و اواخر سال جاری 

با کد F23 عرضه خواهد شد.
2012-باموسری3

کد F30 برای س��ری3 فعلی س��دان اس��تفاده شد. طیف 
محصوالت س��ری3 شامل نس��خه تورینگ با کد F31 و 

نسخه گرن توریسمو با کد F34 نیز می شود.
2013-باموسری4

س��ری4 با هدف جایگزینی س��ری3 کوپه ساخته شد و 
 F33 ،برای نس��خه کوپه F32 در داخل ب ام و با کدهای
برای نس��خه بدون س��قف و F36 برای نسخه گران کوپه 

شناخته می شوند.
2010-باموسری5

نس��خه سدان س��ری5 کد F10 را داش��ت و نسخه های 
 F07 و F11 تورینگ و گرن توریسمو به ترتیب با کدهای

شناخته می شوند.
2011-باموسری6

 64\E63 محصوالت ب ام و قبا ب��ا کدهای GT م��دل
ش��ناخته می شد.امروز سه کد متفاوت برای سری6 ساخته 
ش��ده است. F06 برای نسخه گران کوپه، F12 برای نسخه 

بدون سقف و F13 برای نسخه کوپه.
2010-باموسری7

 F این در واقع سری7 فعلی بود که مجموعه محصوالت
را آغاز کرد. ب ام و می خواس��ت پرچم دار جدید خود را که 
پیش��رفته ترین و بروزتری��ن تکنولوژی را داش��ت، با نام 
جدیدی عرضه کند و نش��ان دهد که این مدل کاما جدید 
است. به همین خاطر بود که سری جدیدی در سال 2010 و 

با کد F02\F01 عرضه شد.
 کد اول برای نام گذاری نسخه معمولی سری7 بود و کد 
دوم نی��ز ب��رای نام گ��ذاری نس��خه فاصل��ه  بین محوری 
طوالنی تر. کد F03 هم بعدها برای نسخه مخصوص زرهی 

و ضدگلوله استفاده شد.
X32011-بامو

 X3 .جدی��د کارخانه هم کدهای جدی��د گرفتند SUV
 F25 شناخته می شد، اکنون با کد E83 فعلی که قبا با کد

شناخته می شود.
X42014-بامو

ب ام و امس��ال دومین کوپه اسپرت اکتیویتی را در قالب 
X4 معرف��ی کرد. آنها کد F26 را برای مدل جدید انتخاب 
 X3 کردند زیرا این مدل شاسی همان مدل برادر خود یعنی

را داشت.
X52014-بامو

س��ومین نس��ل از X5 محبوب نیز ک��د F15 را به خود 
گرفت. مدل X6 نیز با کد F16 اواخر س��ال جاری عرضه 
خواه��د ش��د.محصوالت رنج M تا حاال ب��ا همان کدهای 

نسخه های معمولی خود شناخته می شدند.
 مثا آخرین مدل سدان M3 قبا با کد E90 یعنی همان 
کد سری3 معمولی شناخته می شد. اما ب ام و تصمیم گرفت 
که برای چند خودروی جدید خود، کدهای متفاوتی استفاده 
کند. آنها این کار را به این خاطر انجام دادند که تفاوت بین 
 2015 M3 دو نسخه را نشان دهند.به همین خاطر است که
بر خاف س��ریF30 3 با کد F80 شناخته می شود. نسخه 

کوپه M4 هم کد F82 را گرفته است.
محصوالتآتی

خودروه��ای رن��ج M در حال تولید نیز کدهای متفاوتی 
خواهند داش��ت. مدل M X5 با کد F85 از نسخه معمولی 
X5 متمایز خواهد شد و M X6 هم با در پیش گرفتن همین 
 X1 را خواهد داش��ت.اولین دیفرانسیل جلو F86 رویه، کد
که در س��ال 2015 جایگزین نس��ل فعلی خواهد شد، با کد 

F48 شناخته می شود.
 این کد به خاطر استفاده از شاسی مدل سری2 اکتیو تورر 
F45 انتخاب ش��ده است.ب ام و استفاده از حرف F را هم در 
س��ال 2016 پشت س��ر خواهد گذاشت. مدل جدید سری7 
در س��ال 2016 و با کد G12\G11 عرضه خواهد ش��د و 
فصلی جدید در رنج محصوالت ب ام و را رقم خواهد زد.         
*پرشین خودرو-  مصطفی محدث

جایگزین جی پی اس با قابلیت ورود به تلفن های همراه
دانش��مندان انگلیسی به نوعی ابزار قطب نمای 
کوانتومی برای جایگزین کردن جی  پی اس دست 
یافته اند. امروزه شیوه های مکانیابی روی زمین به 
سیستم های راهبری ماهواره های فضامحور مانند 
جی پی اس متکی اند اما دانشمندان انگلیسی راهی 
را ب��رای تقلید از کاربردهای ج��ی پی اس بدون 

ارسال هیچ  سامانه ای به فضا ارائه داده اند.
ای��ن ش��یوه انقابی که »قطب نمای کوانتومی« ن��ام گرفته، از اث��رات زیراتمی روی میدان 

مغناطیسی زمین استفاده می کند و می تواند روزی در گوشی های هوشمند به کار رود.
ج��ی پ��ی اس گرچ��ه یک��ی از اختراعات ب��زرگ عصر م��درن به ش��مار می آی��د، دارای 
محدودیت های��ی اس��ت. این س��امانه ب��ه ماهواره های پرتاب ش��ده به فضا متکی اس��ت و در 
 زیردریایی ها و زمانی که آن ها به زیر آب می روند، دیگر کار نمی کند. این س��امانه بر خاف

 جی پی اس غیرقابل تسخیر بوده و هیچ مداخله خارجی نمی تواند در آن خللی وارد کند.
فقط کاربردهای نظامی نیست که سیستم ابداعی را جذاب می کند، بلکه دانشمندان مدعی اند 

ابزار قطب نمای کوانتومی را می توان در نهایت در تلفن های هوشمند به کار برد.
محققان »آزمایشگاه دفاعی علم و فناوری« انگلستان خالق قطب نمای جدید معرفی شده اند.

حمله خودپردازها به سارقان با الهام از سوسک اسیدپاش
پژوهش��گران آلمانی در ت��اش برای حفاظت 
بهت��ر از خودپردازه��ا در برابر س��ارقان از یک 

سوسک اسیدپاش الهام گرفته اند.
 این سوسک توپچی و رنگی کوچک و چاالک 
در سراس��ر اروپا وجود دارد و کوچک تر از یک 
سانتیمتر است.سوسک توپچی نه تنها می تواند به 
مهاجمان احتمالی ابری از اسید گازدار بپاشد بلکه 
در صورت لزوم، می تواند اس��ید مزبور را آتش 
زده و یک انفجار کوچک راه بیندازد.این حش��ره 

دارای دو محفظه ذخیره ماده ش��یمیایی اس��ت. یکی از این محفظه ها برای اس��پری س��وزاننده و 
دیگ��ری برای آنزیم کاتالیزوری مورد اس��تفاده اس��ت که انفجار را ایج��اد می کند. این دو کار 
می توان��د مورچه ها را س��وزانده و قورباغه ها را فراری دهد.محققان موسس��ه فناوری فدرال 
زوریخ با الهام از این سوس��ک نوعی س��اختار پاس��تیکی النه زنبوری س��اخته اند که دو ماده 
ش��یمیایی پروکس��ید هیدروژن و دی اکسید منگنز را در خود جای می دهد.یک ضربه ناگهانی 
مانند تاش س��ارق برای باز کردن خودپرداز باعث ترکیب ش��دن این مواد و بروز یک واکنش 
شیمیایی خشن خواهد شد که تولید بخار آب، اکسیژن و حرارت را در پی خواهد داشت. محققان 
امیدوارند این میزان واکنش برای ترساندن سارقان کافی باشد.جزئیات فناوری جدید محافظ 

خودپردازها در آخرین شماره مجله Materials Chemistry A منتشر شده است.

 فناوری روزاکتشافات
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محصوالت ب ام و چطور 
کدگذاری می شود!؟

پرسش های رایج درباره 
"MERS" بیماری

 MERS با افزایش روزافزون شمار مبتایان به عفونت
در نقاط مختلف جهان به خصوص عربس��تان، پرسش های 
متع��ددی در م��ورد این بیماری مرگب��ار در ذهن مردم دنیا 
شکل  گرفته است.سایت الیوساینس به نقل از مرکز کنترل 
و پیشگیری امراض آمریکا به چند مورد از متداولترین این 
 )MERS( پرسش ها در رابطه با سندرم تنفسی خاورمیانه

پاسخ داده که به شرح زیر است:
سندرمتنفسیخاورمیانه)MERS(چیست؟

این س��ندرم، نوعی بیماری تنفسی اس��ت که از ویروس 
ناش��ی می ش��ود و اخیرا تنها در انسان مش��اهده شده است. 
عائم این بیماری ش��امل تب، س��رفه و تنگی نفس هستند. 
اولین موارد ابتا به این س��ندرم در سپتامبر 2012 میادی 
در عربس��تان مشاهده شد و از آن زمان به بعد بیش از 500 
نفر در 14 کش��ور به آن مبتا ش��دند. نزدیک به 30 درصد 

مبتایان به این بیماری جان خود را از دست داده اند.
MERSهمانبیماریسارساست؟

پاس��خ این س��وال منفی اس��ت. هرچند س��ندرم تنفسی 
خاورمیانه یا MERS و س��ندرم تنفس��ی حاد )سارس( به 
خانواده یکس��انی از ویروس ها به نام کروناویروس ها تعلق 
دارند اما این دو ویروس مشابه هم نیستند. برخاف سارس 

ک��ه بیش��تر در افراد جوان تر و س��الم تر مش��اهده 
می ش��ود، سندرم تنفسی خاورمیانه بیشتر در افراد 
مبت��ا ب��ه بیماری های مزم��ن همچ��ون دیابت و 

بیماری های قلبی و کلیوی بروز می کند.
منشاءسندرمتنفسیخاورمیانهکجاست؟

پزشکان به طور کامل در مورد پاسخ این پرسش 
اطمینان ندارند. کروناویروِس عامل سندرم تنفسی 
خاورمیان��ه در ش��ترهای مصر، قطر و عربس��تان 
س��عودی مشاهده شده اما متخصصان نمی توانند با 
اطمینان کامل اعام کنند که انس��ان این بیماری را 
از شتر گرفته است. به طور مثال این امکان می تواند 
وجود داش��ته باشد که حیوان دیگری عامل ابتای 
ش��ترها و انس��ان به این بیماری باشد. همچنین این 

ویروس در خفاش ها مشاهده شده است.
اخیراتعدادمبتالیانبهاینویروسافزایشیافته

است؟
پاسخ این سوال نیز مثبت است. از اواخر ماه مارس امسال 
)2014(، 30 مورد جدید ابتا به سندرم تنفسی خاورمیانه 
در سراس��ر جهان گزارش ش��ده که بیشتر آنان در عربستان 
س��عودی بوده اند. این در حالی اس��ت که در مدت یک ونیم 
س��ال از س��پتامبر 2012 تا فوریه 2014 میادی کمتر از 

200 مورد ابتا به این بیماری گزارش شد.
دلیلافزایششمارمبتالیانبهاینبیماریچیست؟

دلیل افزایش اخیر مبتایان به سندرم تنفسی خاورمیانه به 

طور کامل مشخص نیست. تعدادی از موارد جدید ابتا در 
مدت ش��یوع ویروس در بیمارس��تان ها اتفاق افتاده اما در 
موارد پراکنده نیز این افزایش مشاهده شده و در این موارد 
بیمار قبل از آلوده ش��دن با فرد مبتا به این ویروس تماسی 

نداشته است.
اززمانواردشدنویروسبهبدنتابروزعالئمآنچه

مدتطولمیکشد؟
طبق اعام مرکز کنترل و پیش��گیری امراض آمریکا از 
زمان��ی که ویروس وارد بدن می ش��ود تا زمان بروز عائم 
بیماری، حدود پنج روز و در بیش��ترین حالت تا حدود 14 

روز طول می کشد.

به اندازه یک ساختمان 7طبقه

کشف بزرگترین دایناسور زمین 

دانشمندان می گویند فسیل بزرگترین موجودی را که تاکنون روی کره زمین زندگی 
کرده است در آرژانتین پیدا کرده اند.طول این دایناسور 40متر و ارتفاع آن  20متر بوده 
اس��ت.این دایناس��ور غول آس��ا  که وزن او حدود 77تن )معادل وزن 14فیل آفریقایی( 
تخمین زده می ش��ود، گیاه خوار بوده و احتماال در آخرین دوره حیات دایناس��ورها بر روی 
ک��ره زمین می زیس��ته اس��ت.دانش پژوهان بر این باورند این فس��یل متعل��ق به یکی از 
گونه های تایتاناسورهاس��ت که در دوره کرتاسه زندگی می کردند.دوره کرتاسه پس از 
دوره های تریاس و ژوراسیک، سومین دوره میان زیستی است که حدود 65میلیون سال 

پیش بوده است. دوره کرتاسه 70میلیون سال به طول انجامیده است.
این فسیل که فقط استخوان ساق پای او به اندازه قد یک انسان است، ابتدا مورد توجه 

یک کارگر مزرعه در منطقه فلیچا در حدود 250کیلومتری غرب پاتاگونیا قرار گرفت.
دانش��مندان بر اس��اس س��ن الیه های زمین و صخره هایی که فسیل ها در میان آنها قرار 
گرفته بودند تخمین می زنند دایناس��ورهای غول پیکر گیاه خوار حدود 95تا 100میلیون 

سال پیش در جنگل های پاتاگونیا می زیسته اند.
هنوز نامی برای این گونه جدید دایناس��ور که قد او برابر یک س��اختمان هفت طبقه - 
20متر- بوده، انتخاب نش��ده اس��ت.بزرگترین فس��یلی که پیش از این یافت شده بود نام 
آرژانتیناسور به خود گرفته بود و 7 تن سبک تر از این فسیل جدید بود.با وجود این، دکتر 
پل بِرت، دایناسورشناس موزه طبیعی لندن می گوید برای اطمینان کامل باید بیشتر روی 
بقایای کش��ف ش��ده تحقیق کرد.وی پیدا کردن 150اس��تخوان متعلق به این گونه جدید 
دایناسور را کمک بزرگی به تحقیقات در این باره می کند چرا که محققان وزن و اندازه 
رکورددار قبلی یعنی آرژانتیناس��ور را تنها بر اس��اس چند استخوانی که پیدا کرده بودند، 
تخمین زدند."خیلی جالب توجه اس��ت که ما یک ساروپودا )زیرگونه تایتاناسور( دیگر 
 پی��دا کرده ای��م ام��ا برای این که بتوانی��م دقیق بگوییم که این گونه از دایناس��ورها تا چه

 می توانستند بزرگ شوند، نیاز به یافتن نمونه های دیگری از این گونه است."

عرضه اولین پردازنده ۴ گیگاهرتزی اینتل
اینتل با به روزرسانی 
خط تولید سخت افزارها 
و س��ی  پی  یوهای خود به 
اولین ش��رکت س��خت 
 افزاری جهان مبدل شده 
که تراشه هایی با سرعت 
4 گیگاهرت��ز عرض��ه 
کرده اند.به گزارش فوربس، این پردازنده  ها جایگزین پردازنده س��ری 
4770K-i7 ش��ده و ق��رار اس��ت در م��اه ژوئن روانه بازار ش��وند. 
پردازنده ه��ای تازه اینت��ل 4690K-i5  و  4790K-Core i7نام 
دارن��د و البته صرفا دومی از س��رعت 4 گیگاهرتز برخوردار اس��ت.
 Turbo Boost پردازنده ه��ای مجهز به این تراش��ه ها از فن��اوری
ش��رکت اینتل بهره گرفته و همین مس��اله موجب می شود زمانی که 
فش��ار کاری بر روی این پردازنده ها تشدید می شود سرعت عملکرد 

آنها به 4.4 گیگاهرتز افزایش یابد.
س��رعت مدل ضعیف تر یعنی 4690K-i5 برابر با 3.5 گیگاهرتز 
است که در بهترین حالت به 3.9 گیگاهرتز افزایش می یابد. یکی دیگر 
از مزایای این پردازنده ها قابلیت توزیع بهتر گرما در آنهاست که باعث 
طول عمر بیشتر آنها می شود.مشکل گرمای شدید قبا در تعدادی از 
 Core  3770  وK-Core i7 پردازن��ده های س��اخت اینت��ل مانن��د

4770K-i7 مشکات زیادی را برای کاربران ایجاد کرده بود.
سقوط موشک حامل ماهواره
 فوق پیشرفته ارتباطی روسیه

موشک پروتون حامل ماهواره فوق پیشرفته ارتباطی- مخابراتی 
روسیه حدود شش دقیقه پس از پرتاب، بر فراز چین نابود شد.

موش��ک پرتون- M روز جمعه 26 اردیبهش��ت از مرکز فضایی 
بایکنور قزاقستان به فضا پرتاب شد.این موشک حامل پیشرفته ترین و 
Express- قدرتمندتری��ن ماه��واره ارتباطی- مخابراتی روس��یه

AM4Pبود که حدود ش��ش دقیقه پس از پرتاب، در الیه های باالی 
ج��و ب��ر فراز چین از بین رفت.این ماهواره 29 میلیون دالری توس��ط 
ش��رکت Astrium  از گروه ایرباس و با هدف تأمین دسترس��ی به 
اینترنت در مناطق دورافتاده روس��یه طراحی شده بود.محققان آژانس 
فضایی فدرال روس��یه - روس کاس��موس- در حال بررسی داده های 
تله متریک برای کشف علت دقیق ماجرا هستند و به نظر می رسد که 
نقص فنی در موتور کنترل کننده موشک عامل این حادثه بوده است.
پیش از این در ژوئیه 2013 بروز نقص فنی در موشک پرتون باعت 
نابود شدن سه ماهواره ناوبری Glonass روسیه شد که این مشکل 
ناش��ی از نصب نادرست سه حس��گر از مجموع شش حسگر سرعت 
زوایه ای عنوان شد؛ در اوت 2011 نیز بروز نقص فنی در زمان پرتاب 
موش��ک پروتون حامل ماهواره های نظامی باعث چند ماه زمین گیر 
شدن این موشک شد.پرتاب بعدی موشک پروتون که برای 20 ژوئن 

)30 خرداد( برنامه ریزی شده بود، تا اطاع ثانوی لغو شد.


