
کاهش کلسترول در 10 ثانیه!

مطالعات محققان دانش��گاه جانز هاپکینز نش��ان می دهد که پیاده روی روزانه، 
مصرف آجیل، چای س��بز، گریپ فروت و غالت س��بوس دار و نوش��یدن آب به 
کاهش کلسترول کمک می کند. بعضی از مواد غذایی مانند زرده تخم مرغ، گوشت 
و فرآورده های لبنی حاوی کلسترول هستند ولی قسمت عمده این ماده توسط بدن 
تولید می شود. دو نوع از لیپوپروتئین ها، کلسترول و دیگر موارد را از طریق جریان 

خون حمل می کنند. این دو نوع لیپوپروتئین HDL و LDL نام دارند.
 کلس��ترول مفید یا HDL، کلس��ترول اضافی را وارد کبد کرده و از بدن خارج 
می کند. س��طح باالی HDL برای س��المت قلب مفید است و از بروز حمله قلبی و 
س��کته مغزی جلوگیری می کند. کلس��ترول LDL ، کلسترول اضافی بدن را وارد 
جریان خون می کند و س��بب ضخیم ش��دن رگ های خونی می شود.این کلسترول 

برای سالمت قلب مضر است و احتمال سکته را افزایش می دهد. 
مطالعات محققان دانش��گاه جانز هاپکینز نش��ان می دهد که با 9 روش کوتاه و 

ساده می توان سطح کلسترول بد را در مدت 10 ثانیه کاهش داد.
* آب بنوشید

تحقیقات نش��ان می دهد که نوش��یدن روزی پنج لیوان یا بیشتر آب، سبب کاهش 
کلسترول شده و احتمال بیماری های قلبی را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد.

* روزی 30 دقیقه پیاده روی کنید
مطالعات محققان کلینیک مایو نشان می دهد که روزی 30 دقیقه پیاده روی نقش 

موثری در کاهش کلسترول و کاهش احتمال ابتال به بیماری های قلبی دارد.
* گریپ فروت بخورید

مصرف روزانه یک عدد گریپ فروت س��بب کاهش 11 درصد کلس��ترول خون 
م��ی ش��ود. این میوه عالوه بر کاهش کلس��ترول، به کاه��ش وزن کمک می کند و 

خاصیت ضد سرطانی دارد و اختالل خواب را از بین می برد.
* در وعده های غذایی از سبوس استفاده کنید

غالت و مواد حاوی فیبر و سبوس، مرگ ناشی از بیماری های قلبی را 20 درصد 
کاهش می دهند.

* از چای سبز غافل نشوید
چای سبز یکی از موثرترین مواد غذایی در کاهش کلسترول است.

* زیاد ساالد بخورید
از سبزی های حاوی برگ سبز استفاده کنید و زیاد ساالد بخورید

* کره و غذاهای چرب نخورید
غذاهای چرب میزان کلسترول را به سرعت افزایش می دهند.

* آجیل بخورید
آجیل بهترین میان وعده است و بیماری های قلبی را 30 درصد کاهش می دهد.

* به برچسب ها دقت کنید
قبل از خرید، برچس��ب مواد غذایی را با دقت بخوانید و مواد غذایی چرب مانند 

سس مایونز را وارد خانه نکنید.

بهترین زمان برای برداشتن خال و لک صورت
یک فوق تخصص پوست در رابطه با موضوع خال و لک و مک در بدن، اظهار 
داشت: خال ها اصواًل زمینه ژنتیکی داشته و به رنگ های سبز، آبی، قهوه ای و سفید 

و در اندازه های یک سر سوزن تا بیش از نصف بدن موجود هستند.
الهه باطنی با اشاره به اینکه سن 14 تا 17 سالگی خال های بزرگ بدن بهتر است 
برداشته شوند تا به سمت بدخیمی پیش نروند، ادامه داد: این خال ها باید به صورت 
مداوم توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرند و در صورتی که خال فرد تغییر رنگ 
داد و یا با خون و درد همراه ش��د حتمًا افراد باید نس��بت به برداش��تن آن و مراجعه به 
پزشک اقدام کنند.باطنی با بیان اینکه خال های مادرزادی مو دارد و تیره اگر از 10 
س��انتی متر به باال باشند خطرناک تر بوده و باید آنها را جدی گرفت، گفت: خال های 
س��فید مثل لک و پیس نیز می توانند مادرزادی باش��ند. خوردن ترشی بهتر است در 
افرادی که مبتال به پیسی هستند اندک باشد چرا که ترشی رنگ دانه سازی را مهار 
می کند و سبب گسترش این بیماری خواهد شد.این فوق تخصص پوست با اشاره به 
خال های معمولی اظهار داش��ت: بهتر اس��ت افراد خال های کوچک و معمولی را در 
سنین زیر 18 تا 20 سال بر ندارند چون احتمال عود آن و بازگشت به پوست وجود 

دارد. لذا بهترین زمان برداشتن خال باالی 20 سال است.

کشف دو حفره بزرگ شهاب سنگی در سوئد

دانشمندان از کشف دو حفره مرموز در سوئد خبر داده اند که می تواند یافته های 
زمین شناسی درباره تاریخ سیاره مادر را متحول کند.

 به عقیده دانش��مندان این دو حفره در نتیجه برخوردهای ش��هاب س��نگی با زمین 
درحدود 460 میلیون سال پیش ایجاد شده اند.دانشمندان یکی از این حفره ها را در 

فاصله 20 کیلومتری جنوب »اوسترسن« سوئد کشف کرده اند.
بزرگی دهانه این حفره بالغ بر 7.5 کیلومتر است. همچنین حفره دوم در فاصله 16 
کیلومتری حفره نخست و با قطر دهانه حدود 700 متر شناسایی شده است. به گفته 
دانش��مندان، حدود 470 میلیون س��ال پیش دو سیارک بزرگ در کمربند سیارکی 
منظومه شمسی )حد فاصل مریخ و مشتری( به یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه 
آن قطعات ریز و درشت زیادی به فضای اطراف پرتاب شد. بسیاری از این قطعات 
به زمین اصابت کرده و این دو حفره تازه کش��ف ش��ده نیز محصول همین اصابت 
فضایی بوده اس��ت.مکانی که این دو حفره در آن کش��ف شده Jamtland نام دارد 
 ک��ه در زم��ان اصابت صخ��ره های فضایی به زمین در زیر آب بوده اس��ت. برآورد 
م��ی ش��ود ارتفاع آب ب��االی این منطقه در حدود 500 متر بوده باش��د.نکته جالب 
توجهی که ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است، شکل گیری نسبتا همزمان 

این دو حفره بزرگ بوده است که در نوع خود پدیده ای نادر به شمار می آید.

ساعت لوکس 1۵00 دالری اپل

شرکت اپل ساعت لوکس 1500 دالری خود را با همکاری شرکت 
فرانسوی هرمس روانه بازار کرده است. جاناتان ایو مدیر طراحی اپل 

می گوید ساعت یاد شده تعریف کاالی لوکس را تغییر خواهد داد.
به گزارش فول تاپ نیوز، کارشناس��ان معتقدند عرضه این ساعت 
نش��انه دیگری از تغییر ذائقه اپل اس��ت که قصد دارد به جای عرضه 
صرف محصوالت پیشرفته فناوری، برای جلب نظر افراد ثروتمند هم 

دست به کار شود و کاالهایی مخصوص آنها عرضه کند.
این س��اعت که خبر طراحی آن روز ش��نبه منتشر شد، لوکس ترین 
کاالیی اس��ت که تاکنون توسط اپل تولید شده است. قرار است یک 
مدل خاص از این س��اعت با روکش طال هم با قیمت سرس��ام آور 17 
هزار دالر در دس��ترس عالقمندان قرار بگیرد.ساعت های مذکور در 
پن��ج رن��گ چرمی عرضه می ش��وند و در مجموع دارای س��ه مدل 
متفاوت هستند. این ساعت ها از مهر ماه در دسترس عالقمندان قرار 
می گیرند.شرکت اپل همچنین بند ساعت جدیدی را نیز برای نسخه  
اس��پورت ساعت هوشمند خود رونمایی کرد که به منظور مبارزه و 
مقابله با بیماری ایدز طراحی شده و  از این رو این محصول در رنگ 
قرمز در اختیار کاربران قرار گرفته اس��ت. همچنین باید به رنگهای 
جدید پاستیلی بند ساعت اپل اشاره کرد که شامل رنگ های قرمز، 
آبی، س��بز و فس��فری است.ساعت های یاد ش��ده با یک پوشش 42 
میلیمتری از 5 اکتبر در 14 کشور و از جمله آمریکا، چین، فرانسه و 

سوییس در دسترس عالقمندان قرار می گیرند.

فضا را با کیفیت اچ دی ببینید
آژانس فضایی آمریکا یک ش��بکه 
تلویزیونی با کیفی��ت تصویری فوق 
دقیق راه اندازی کرده تا افرادی که از 
 تلویزی��ون ه��ای UHD اس��تفاده 
م��ی کنن��د بتوانند فض��ا را با کیفیت 

استثنایی مشاهده کنند.
ب��ه گ��زارش آی بی ان الیو، این اولین بار اس��ت که یک ش��بکه 
تلویزیون��ی غیرتج��اری ب��رای افراد عادی با کیفیت ف��وق دقیق در 

آمریکای شمالی راه اندازی می شود.
برای تغذیه این ش��بکه تلویزیونی جدی��د از تصاویر و ویدیوهای 
باکیفیتی اس��تفاده می شود که از طریق ایستگاه فضایی بین المللی و 
دیگر س��فینه های در حال ماموریت ناس��ا مخابره می شود. همچنین 
تصاویر ماموریت های قدیمی فضایی ناسا با کیفیت افزایش یافته از 
ش��بکه مذک��ور پخش می ش��ود.آزمایش ه��ای اولیه این ش��بکه 
تلویزیونی در حال انجام است و  انتظار می رود تا اول نوامبر شاهد 
راه اندازی آن باشیم. با توجه به دقت 8 مگاپیکسلی تلویزیون های 
UHD مشاهده عظمت و زیبایی فضای اطراف کره زمین به سادگی 

از طریق شبکه تلویزیونی مذکور ممکن خواهد بود.

قفل های چمدان، تازه ترین سوژه هکرها
با انتشار تصویری از کلیدهای اصلی 
مورد اس��تفاده اداره امنیت حمل و نقل 
آمریکا در فضای مجازی، همه افرادی 
که دارای چاپگر س��ه بعدی هس��تند 
می توانن��د یک نمون��ه از این کلیدها 

تهیه کنند.
ب��ه گزارش پی س��ی ورل��د، همه  مس��افران در آمریکا موظف به 
استفاده از این کلیدها در حین مسافرت های هوایی هستند. کلیدهای 
مذک��ور عالوه بر حفاظ��ت از اموال مس��افران کاربردهای امنیتی و 
ضدتروریستی هم دارند. زیرا به افسران امنیتی امکان می دهند بدون 

باز کردن یک چمدان یا قفل هایش درون آن را بررسی کنند.
روزنامه واش��نگتن پست هفته قبل برای اولین بار تصویری از این 
کلیدها را در یکی از مقاالت خود منتش��ر کرد و اگر چه به س��رعت 
عک��س مربوط به این کلیدها را تغییر داد، اما همین زمان کوتاه برای 
دس��ت به دست ش��دن عکس مذکور توسط هکرها و ساخت کلید از 
روی عکس با اس��تفاده از چاپگرهای سه بعدی کافی بود.برخی افراد 
که با استفاده از عکس های مذکور کلیدهای اصلی مورد استفاده اداره 
امنیت حمل و نقل آمریکا را تهیه کرده اند می گویند این کلیدها را با 
موفقیت مورد استفاده قرار داده اند. قفل های یاد شده در اکثر فرودگاه ها 
و بس��یاری از فروش��گاه های عرضه کننده خدمات مسافرتی در کل 
آمریکا در دس��ترس هس��تند و حال مشخص نیست امنیت ساک ها و 

چمدان های مردم در فرودگاه های آمریکا چگونه تامین می شود.

ساخت تراشه خودویران گر
مهندسان Xerox PARC موفق 
به ساخت تراشه رایانه ای شده اند که 
ب��ه منظ��ور جلوگی��ری از س��رقت 
اطالعات ذخیره شده به طور خودکار 

منفجر می شود.
ب��ه گزارش انگجت، این تراش��ه از 
شیشه های مقاوم و نه پالستیک و فلز ساخته شده و به همین علت در 
صورت منفجر شدن به اجزای بسیار ریز و کوچک تقسیم می گردد.
تراش��ه یاد ش��ده نه تنها به طور کامل منفجر می شود، بلکه تکه های 
خردشده آن هم به قطعات کوچک تری تقسیم می گردند تا هر گونه 
بازسازی و استخراج داده ها از آن غیرممکن شود. انتظار می رود در 
آینده از این تراش��ه ب��رای نگهداری کلیدهای رمزگ��ذاری داده ها 
اس��تفاده شود.فرایند انفجار این تراشه از طریق اشعه لیزر یا سیگنال 
های رادیویی و حتی س��وییچ های فیزیکی قابل برنامه ریزی اس��ت. 
برای این کار یک مقاومت کوچک در زیر تراشه نصب شده که در 
ص��ورت گرم ش��دن با اش��عه لیزر کل آن را منفجر م��ی کند. بعد از 
انفج��ار آنچ��ه بر جای می ماند بی ش��باهت به ذرات غبار نیس��ت. 

کارشناسان معتقدند چنین تراشه ای بیشتر کاربردهای نظامی دارد.

بدافزار فضایی هم از راه رسید!
ش��رکت امنیتی کاسپراس��کای از 
شناس��ایی بدافزاری خب��ر داده که از 
ارتباط��ات ماهواره ای ب��رای مخفی 
کردن خود و فعالیت هایش سوءاستفاده 

می کند.
ب��ه گ��زارش وی تری، بررس��ی ها 

نش��ان داده که حداقل یکی از گروه های اس��تفاده کننده از بدافزار 
Turla روس زب��ان هس��تند و به��ره گیری آنه��ا از ماهواره ها و 
ارتباطات ماهواره ای از کار انداختن شبکه بدافزاری Turla را 
بس��یار دش��وار کرده است. زیرا س��رورهای مورد استفاده هکرها 

تقریبا قابل شناسایی نیستند.
هکرهایی که از بدافزار Turla استفاده می کنند در هشت سال 
گذش��ته شناسایی نش��ده اند، زیرا از سرویس های یک ارائه دهنده 
خدم��ات ویدیویی ماهواره ای پهن بان��د دیجیتال در خاورمیانه و 
آفریقا برای پیش��برد اهداف خود اس��تفاده می کنند. آنها از س��ال 
2007 ت��ا ب��ه حال از لینک های ماهواره ای بری مدیریت عملیات 
خود بهره گرفته اند و ارتباطات غیرقابل کشفی را میان سرورهای 
خ��ود و ماه��واره ها برقرار کرده اند.هکرها ب��ا این روش برای نرم 
افزارهای امنیتی و کاربران عادی هم قابل شناس��ایی نیس��تند و لذا 
م��ی توانن��د به راحتی فعالیت های خود را انج��ام دهند. با توجه به 
ارزان��ی ای��ن روش و امکان اجرای طوالنی مدت آن ممکن اس��ت 

هکرهای بیشتری در آینده به استفاده از آن  روی آورند.

محقق�ان نواح�ی و مکانیزم های�ی را در مغز انس�ان 
شناس�ایی کرده ان�د که ب�ه افراد ام�کان انجام چندین 

مسئولیت را بطور همزمان می دهند.
با مطالعه ش��بکه های فعالیت مغز در قش��ر پیشانی )ناحیه 
مرتب��ط با کنترل بر افکار و فعالیت ها(، محققان نش��ان دادند 
درج��ه ای که این ش��بکه ها خ��ود را بازپیکربندی می کنند و 
همزمان از مس��ئولیتی به مسئولیت دیگر تغییر فاز می دهند، 
انعطاف پذیری شناختی افراد را پیش بینی می کند. سوژه های 
آزمایشگاهی حاضری که در این تحقیق هنگام تغییردادن بین 
یک آزمایش حافظه و یک آزمایش کنترل، بهترین عملکرد 
را داشتند، بهترین بازآرایی اتصاالت درون قشرهای پیشانی و 
همچنی��ن جدیدترین اتصاالت با دیگر نواحی مغزش��ان را به 
نمایش گذاش��تند.درک بنیادی تر از چگونگی مدیریت کردن 
چندمس��ئولیتی )چند کارگی( توس��ط مغز می تواند منجر به 
مداخله  بهتر در شرایط پزشکی مرتبط با عملکرد کاهش یافته 

اجرایی مغز مانند اوتیسم، اسکیزوفرنی یا زوال عقل شود.
محققان به جای بررس��ی کردن نقش ی��ک ناحیه منفرد در 
کارکرده��ای مغز، ارتباط��ات تنگاتنگ بین نواحی مغز را با 
اس��تفاده از fMRI بررسی کردند. نقشه برداری کردن از این 

که این ش��بکه چگونه خود را باز پیکربندی می کند، دیدگاه 
مهمی درباره چگونگی عملکرد مغز ارائه می دهد.

دانش��مندان به دنبال درک این موضوع هس��تند که چگونه 
انعطاف پذی��ری فعاالن��ه ش��بکه های مغ��زی می توانن��د 
انعطاف پذیری شناختی یا توانایی سوئیچ کردن از مسئولیتی به 

مسئولیت دیگر را پیش بینی کنند.
در آزمایش انجام ش��ده، 344 شرکت کننده بین مسئولیت 
حافظه کاربردی که برای دخالت دادن قش��ر پیشانی طراحی 
شده بود و همچنین یک مسئولیت کنترل تغییر فاز می دادند. 
انعطاف پذیری بیشتر در درون قشای پیشانی بدین معناست 
که دقت بیشتر در انجام مسئولیت حافظه و ارتباط مستمرتر 

بین قشر پیشانی و نواحی دیگر قابل پیش بینی تر است.
این موفقیت می تواند منج��ر به ارائه درمان های بهتر برای 
ش��رایطی مانند اوتیس��م، زوال عقل یا اس��کیزوفرنی شود.

جزئیات این تحقیق در مجله PNAS ارائه شد.

علم و سالمت

اکتشافات
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مشخصات محصول
 جدید »هوآوی« لو رفت

مشخصات محصول جدید 
ه�وآوی در حال�ی منتش�ر 
ش�ده ک�ه از قابلی�ت هایی 
مانن�د صفحه نمای�ش ۵.۵ 
اینچی و وضوح تصویر ۱0۸0 

پیکسلی برخوردار است.
ه��وآوی در س��ال های اخیر 
تبدی��ل به یکی از کمپانی های 
فعالی ش��ده که سلیقه کاربران 
خ��ود را ب��ه خوبی ش��ناخته و 
محص��والت متفاوتی را تولی��د و روانه بازار فناوری کرده 

اس��ت. از میان محصوالت متفاوت این کمپانی می توان به 
اسمارت فون 7i Honor اشاره کرد. این اسمارت فون از 
ظاه��ری همانند محص��والت میان رده ه��وآوی برخوردار 
اس��ت. وج��ه تمای��ز این اس��مارت فون نس��بت به س��ایر 
محص��والت هوآوی را می توان در چرخش 180 درجه ای 

دوربین سلفی آن دانست.
چندی پی��ش کمپانی  Huawei به معرفی محصولی با 
ن��ام Honor 7 پرداخت��ه ب��ود اما اکنون مش��خصاتی از 
محصول جدید این کمپانی با نام Plus 7 Honor  منتشر 
شده که قابل توجه است.  Honor 7 از مشخصات سخت 
افزاری مانند صفحه نمایش 5 اینچی با رزولوش��ن 1080 
پیکسل و پردازنده Kirin-935 و اندروید آبنبات چوبی 

برخوردار است.
نسخه معمولی این محصول دارای 3 گیگابایت حافظه رم 
و همینطور 16 گیگابایت حافظه داخلی اس��ت اما نس��خه 

دیگ��ر به رم 4 گیگابایتی و همینطور 16 گیگابایت حافظه 
داخلی مجهز ش��ده اس��ت. از دیگر ویژگی های محصوالت 
Huawei Honor 7، دوربین 13 مگاپیکسلی مجهز به 
فلش LED و همینطور لرزش گیر اپتیکال است. دو نسخه  
Honor 7 ب��ه راب��ط کارب��ری Emotion UI 3.0 و 
همینطور باطری 3280 میلی آمپری تجهیز ش��ده اند. پیش 
بینی می ش��ود، دو محص��ول Honor 7 با قیمت هایی در 
حدود 322 و 435 دالر عرضه ش��وند.اما عرضه محصول 
جدی��د در ادام��ه س��ری Huawei Honor ب��وده و  
Plus 7 Huawei Honor نامگ��ذاری ش��ده اس��ت. 
اس��مارت فون جدید مجهز به صفحه نمایش 5.5 اینچی و 
وض��وح تصویر 1080p بوده و از ابعاد 151.4 * 76.3 * 
7.9 میلی متری برخوردار اس��ت.هنوز اطالعات دقیق تری 
راجع به این محصول منتش��ر نش��ده و تا زمان معرفی این 

محصول از سوی کمپانی Huawei باید منتظر ماند.

تاریخ اولین عمل جراحی پیوند سر اعالم شد

مهم ترین جراحی تاریخ
»سرجیو کاناورو« جراح ایتالیایی مدعی 
است تا سال 2017 میالدی اولین پیوند سر 

دنیا را انجام خواهد داد.
 پیون��د عضو را می توان یک��ی از راه حل 
های جدید علم پزش��کی ب��رای نجات جان 
انسان ها دانست. قلب، کبد، قرنیه، کلیه و ... 
جزو اندام هایی هس��تند ک��ه پیوند زده می 
ش��وند. اما در اوایل سال جاری میالدی، خبر 
 Head( پیوند سر یک انسان به انسان دیگر
transplant( با حواش��ی بسیاری روبرو 
ش��ده بود. »س��رجیو کاناورو« مدیر گروه مدوالس��یون عصبی پیشرفته در تورین ایتالیا 
مدعی شده بود که اولین پیوند سر دنیا را انجام خواهد داد. وی معتقد است با استفاده از این 
روش می توان به نجات جان انس��ان ها پرداخت. اما این عمل بس��یار خطرناک و ترسناک 
اس��ت و بیش��تر شبیه به فیلم های علمی- تخیلی به نظر می رسد. در سال 1970 میالدی، 

اولین پیوند سر میمون در حالی در کلیولند امریکا انجام شد که نخاع میمون هرگز به بدن 
جدید پیوند نخورد. به همین دلیل میمون فلج ماند و پس از 9 روز، سیستم ایمنی اش پیوند 

را پس زد و محکوم به مرگ شد.
ادعای دکتر کاناورو در حالی است که یک مرد روسی که از یک بیماری کشنده رنج 
می برد با انجام این عمل توسط کاناوارو موافقت کرده است. وی از یک بیماری ژنتیکی 
سخت رنج می برد که رشد عضالنی وی از دوران کودکی متوقف شده است. بدین ترتیب 
»والری اس��پریدونوف« اولین بیماری خواهد بود که پیوند س��ر را انجام خواهد داد. انجام 
این عمل جراحی در حالی است که بسیاری از پزشکان و جراحان بین المللی انجام پیوند 
س��ر را غیر اخالقی می دانند.اما س��واالت بسیاری درباره این عمل جراحی وجود دارد. آیا 
بیمار زنده خواهد ماند؟ آیا برقراری ارتباط بین مغز  و نخاع انجام خواهد شد و ... . دکتر 
کاناورو معتقد است، بررسی طرح ها و فرضیه های مختلف این جراحی به دو سال زمان 
 نی��از دارد ام��ا م��ی توان به نتیج��ه آن خوش بین ب��ود.در این عمل جراح��ی، کاناورو با

  Ren Xiaoping جراح اعصاب دانش��گاه پزش��کی »هاربین« چین همکاری خواهد 
 داش��ت. رن تجربیات��ی در پیوند زدن س��ر م��وش ها دارد که او را از دنی��ای کاناورو دور 
نمی کند. موش ها پس از انجام عمل های 10 ساعته از قدرت توانایی تنفس، نوشیدن و 

حتی دیدن برخوردار بودند اما تنها چند دقیقه پس از عمل جراحی زنده می ماندند.
 این دو پزش��ک ایتالیایی و چینی دو س��ال آینده را به بررس��ی و مطالعه در این رابطه

 م��ی پردازن��د، عمل جراحی که بیش از 36 س��اعت به طول خواه��د انجامید و می تواند 
بزرگترین و مهم ترین جراحی قرن را رقم بزند. این عمل جراحی تا س��ال 2017 میالدی 

انجام خواهد شد.مراحل جراحی به 
این شکل است که سر فرد گیرنده و 
ب��دن فرد دهن��ده در ابتدای جراحی 
س��رد و تا مدت زمانی که سلول  ها 
می  توانند کمبود اکسیژن را تحمل 
 کنن��د، افزای��ش می یابد. س��پس 
بافت های اطراف گردن جدا شده و 
ع��روق خونی اصلی با اس��تفاده از 
لوله  هایی ظریف به یکدیگر متصل 
می ش��وند. س��پس نخاع فرد دهنده  
پیوند قطع ش��ده و س��ر او را روی 

ب��دن ف��رد گیرنده قرار می  دهند، پس از آن نخاع با ماده ای به نام »پلی اتیلن گلیکول« که 
مثل چسب عمل می  کند به نخاع بدن جدید متصل می شود.

در نهایت، عضالت بخیه شده و فرد حدود چهار هفته در اغمای مصنوعی نگه داشته می  
شود تا در مدتی که بافت ها ترمیم می  شوند تکان نخورد. در این مدت اعصاب و نخاع با 
ش��وک  های الکتریکی منظم و خفیف تحریک می  ش��وند زیرا این کار باعث می  ش��ود تا 
پیوندها و ارتباطات عصبی جدید بین سر و بدن تقویت شوند. اما بزرگترین مشکل را می 
توان در اتصال نخاع به مغز دانس��ت.این جراحی در حالی انجام خواهد ش��د که بسیاری از 

پزشکان و جراحی از این پروژه با عنوان یک »پیوندی خیالی« یاد می کنند.

کشف مکانیزم های مغزی در پس چندکارگی

گ�روه علم و فناوری: گنادی پادالکا، فضانورد روس 
در پایان پنجمین سفر فضایی خود که ۱6۸ روز طول 
کشید، در حالی به زمین بازگشت که با مجموع ۸7۸ 
روز و پن�ج س�اعت حضور در فضا، رک�ورد اقامت در 

خارج از زمین را شکسته است.
رک��ورد اقامت در فضا پیش از این در اختیار س��رگئی 
کریکالف، فضانورد روس با 803 روز و 9 س��اعت و 41 
دقیقه بود که هش��تم تیرماه امس��ال، گنادی پاالس��کا در 
هش��تصد و چهارمی��ن روز اقام��ت خود در فض��ا آن را 
شکست و دیروز در حالی به زمین بازگشت که 75 روز 

این رکورد را ترقی داده است.
پاالس��کا درروز 27 مارس )هفت��م فروردین( به همراه 
میخائیل کورنیکو روس و اسکات کیلی امریکایی با ناو 
کیهان��ی س��ایوزتی.ام.آ-16 ام راهی ایس��تگاه فضایی 
بین المللی شد. او در جریان این سفر یک راهپیمایی پنج و 
نیم ساعته در بیرون ایستگاه فضایی داشت که جمع مدت 
راهپیمایی های فضایی او را به نزدیک 38 ساعت رساند.

جالب آنکه در فیلم خبری پخش ش��ده از بازگشت ناو 
س��ایوزتی.ام.آ-16 ام خیلی سرحال هم به نظرمی رسید. 
دو همراه وی یعنی آیدین آیبمتوف، فضانورد قزاقستانی و 
آندریا سموگنسن، فضانورد دانمارکی حدود 10 روز قبل 
به همراه س��رگئی ولکف با س��ایوزتی.ام.آ-18ام راهی 

ایستگاه فضایی بین المللی شده بودند.
س��یروس ب��رزو، روزنامه نگار علمی مقیم روس��یه و 
پیش��گام ترویج دانش کیهان نوردی در کشور در شرحی 
بر زندگی گنادی پادالکا، هشتاد و نهمین فضانورد روسیه 
و س��یصد و هشتاد و چهارمین کیهان نورد جهان به ایسنا 
گفت: »پادالکا در 21 ژوئن 1958 در ش��هر کراس��نادار 
روس��یه به دنیا آمد. پدرش ایوان واسیلویچ پادالکا راننده 

تراکتور بود و مادرش والنتینا صندوقدار یک فروشگاه.

پادال��کا در س��ال 1975 دبیرس��تان را تم��ام کرد و به 
آموزش��گاه خلبانی نظامی کامارف رفت و در 29 اکتبر 
1979، آن��را ب��ا درجه عالی و تخص��ص فرماندهی بمب 
افکن های تاکتیکی جت به پایان رس��اند. از 19 دس��امبر 
1979 در لش��کر 105 نیروی هوایی شوروی مشغول به 
کار شد. مهارت و روحیه قوی او در عملیات پروازی به 
زودی جایگاه نظامی اش را باال برد. در 10 آوریل 1984 

درجه خلبان ارشد را گرفت.
در زمان��ی که برای عضویت در گ��روه کیهان نوردان 
دعوت ش��د، هزار و 200 س��اعت پ��رواز با هواپیما های 
ال-29گ، می��گ-15 او.تی، میگ-17، س��و-7 بی، 
س��و-7 او، سو-7 بی.ام.، سو-24 و 300 بار پرش موفق 
با چتر نجات در پرونده کاری خود داشت.آموزش پادالکا 
از ژوئ��ن 1989 آغ��از ش��د. در پایان دوره دوس��اله، او 
توانست با نمرات عالی، به عنوان فضانورد آزمایشی، کار 
و تمرین های ویژه را در ش��هر ستارگان ادامه دهد.پس از 
آن در چن��د نوب��ت به عنوان عضو علی البدل و جانش��ین 
پرواز های فضایی انتخاب شد اما تا سال 1998 نتوانست 
به فضا س��فر کند. طی این مدت و در کنار کار پر زحمت 
تمری��ن و آموزش فضایی، او توانس��ت درجه مهندس��ی 
زیست محیطی خود را در 1994 از انستیتوی بین المللی 
سیس��تم های آموزشی وابسته به یونسکو به دست آورد.

طی نخس��تین سفر فضایی پادالکا که با سایوز تی.ام-28 
در س��ال 99-1998 بر عرش��ه مجتمع مداری میر روی 
داد، وی 199 ش��بانه روز در فضا به س��ر برد.فرماندهی 
س��ایوز تی.ام.آ-4 دومین ماموریت مداری بود که از 19 
آوریل تا 24 دسامبر 2004 در ایستگاه فضایی بین المللی 
به همراه کیهان نورد آمریکایی مایکل فینک ادامه داشت.

این پرواز 188 شبانه روز طول کشید.
سومین ماموریت پادالکا در 26 مارس 2009 با سایوز 

تی.ام. آ-14 بر عرش��ه ایس��تگاه فضایی بین المللی آغاز 
ش��ده و بیش از 198 شبانه روز ادامه داشت؛ اما این پایان 
کار نب��ود و او ب��ا جدیت آموزش و تمرین های فضایی را 
ادامه داد و بعد از آن نیز در سال 2012 سفری 125 روزه 
به ایستگاه فضایی بین المللی داشت.با قاطعیت نمی شود 
گفت اما شاید چهارمین ماموریت فضایی پادالکا در سمت 
فرماندهی سایوز تی.ام.آ-16 ام, آخرین سفر پادالکا باشد 
ک��ه 168 ش��بانه روز ب��ه طول انجامید و منجر ش��د وی 
رک��وردی جهان��ی با 878 روز و 5 س��اعت و 9 دقیقه به 

دست آورد که بعید است به این زودی ها شکسته شود.
پادالکا در جریان پنج س��فر فضایی خود هش��ت بار نیز 
برای انجام تعمیرات مختلف در بیرون از ایستگاه فضایی 
راهپیمای��ی ک��رده که جمعا 37 س��اعت و 55 دقیقه طول 
کش��یده است.پادالکا متاهل اس��ت و سه دختر به نامهای 
یولیا، یکاترینا و سوفیا دارد که به ترتیب در سالهای 79، 

85 و 2000 به دنیا آمده اند.«
ب��رزو تصریح ک��رد: »آنگونه که از خبرها بر می آید با 
س��ایوز بعدی که در 15 دسامبر پرتاب خواهد شد یوری 
مالنچنکو )شهروند روسیه(, تیموتی پیک )تبعه انگلیس( 

و تیموتی کوپرا به ایستگاه فضایی بین المللی سفر خواهند 
کرد. چند روز بعد در 22 دسامبر سال جاری میالدی, ناو 
سایوز تی.ام.آ-17 ام به سرنشینی آلگ کانوننکو)کیهان 
ن��ورد روس(، کیمیا یوی )فضانورد ژاپن( و چل لیندگرن 

)فضانورد آمریکا( به زمین باز خواهند گشت.
نخستین فروند از نسل جدید ناو های سایوز که »سایوز 
ای.ام« نامیده شده در 18 مارس 2016 )اسفند ماه امسال( 
با س��ه سرنش��ین به نام های آلکس��ی آوچینین و آلگ 
اس��کریپوچکا )هر دو ش��هروند روسیه( و جفری ویلیامز 
)فضانورد آمریکایی( راهی ایس��تگاه فضایی بین المللی 
خواهد شد اما قبل از آن، بازگشت ناو سایوز تی.ام.آ-18 
ام حتما مورد توجه ویژه رس��انه های گروهی قرار خواهد 
گرفت زیرا همراه با سرگئی ولکف، میخاییل کورنیینکو و 
اسکات کیلی پس از یک سال اقامت فضایی به زمین باز 
می گردند.گرچه اقامت یک س��اله در فضا به خودی خود 
رک��ورد تازه ای به حس��اب نمی آید اما هم در ایس��تگاه 
فضایی بین المللی رخداد بی س��ابقه ای است و هم این که 
ط��ی مدت پرواز کیلی، ب��رادر دوقلویش در زمین مرتبا 
تحت آزمایش های مختلفی بود که با آزمایش های انجام 
شده بر روی او در ایستگاه مقایسه می شد و کارشناسان 
پس از بازگش��ت اسکات کیلی همچنان روی این برنامه 
کار خواهن��د ک��رد تا اثرات زندگی در فضا را با مقایس��ه 

نتایج آزمایش های این دو برادر عمال بررسی کنند.
جو آکابا  فضانورد ناسا، گنادی پادالکا و سرگئی روین 

04M-TMA روسی بر روی فضاپیمای سیوز
کارشناس��ان بر اساس خبر هایی که از منابع چینی درز 
کرده اس��ت پیش بینی می کنند که در سال آینده میالدی 
همچنین پرتاب ناو شنژو-11 از سوی سازمان فضایی آن 
کشور انجام خواهد شد که آن هم مورد توجه رسانه های 

گروهی قرار خواهد گرفت.

با 878 روز اقامت در فضا

رکورد اقامت انسان در فضا شکسته شد


