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زیرسویه های اومیکرون به دلیل مقاومت در برابر اکثر 
آنتی بادی های خنثی کننده SARS-CoV-2 و فرار 
از آنتی بادی های ناشی از واکسیناسیون، یک بحران 
بهداشــتی دیگر در سراســر جهان ایجاد کرده اند. 
درحالی که تصور می شد، همه گیری کووید-19 روبه 
پایان اســت، اومیکرون و زیرسویه هایش معادالت 
را برهم زدند. در بحران اومیکرون حتی افرادی که 
واکسیناســیون کامل و با دوزهای مکمل هم انجام 
داده بودند عــالوه بر ابتالی قبلی، بــرای دومین و 
حتی سومین مرتبه به کووید مبتال شدند. به گزارش 
ساینس ایمونولوژی، برای مدیریت زیرشاخه های 
اومیکرون و آمادگی برای سویه های بالقوه و جدید، 
به ابزارهــای دیگری برای تقویــت آنتی بادی  های 
خنثی  کننده گســترده و قوی انسانی علیه ویروس 
مولد کووید-19، یعنی SARS-CoV-2 نیاز است.

بنابراین دانشــمندان در جســت وجوی آنتی بادی 
بوده اند که به طور گســترده خنثی کننده و قادر به 
مبارزه با هرگونه ویروسی که ممکن است ظاهر شود، 
باشد. به نظر می رسد آنتی بادی که توسط محققان 
بیمارستان کودکان بوستون ســاخته شده است، 
با این شرایط سازگار اســت. در آزمایش های انجام 
 شــده، این آنتی بادی تمام گونه های نگران کننده
 SARS-CoV-2 که تاکنون شــناخته  شده است، 

ازجمله همه زیرسویه های اومیکرون را خنثی کرد.

ساختوآزمایشچندینآنتیبادی
دکتر فردریک الت مسئول برنامه پزشکی سلولی و 
مولکولی در بیمارســتان کودکان بوستون و محقق 
ارشــد این مطالعه، گفت: امیدواریم این آنتی بادی 
در بیماران به همان اندازه که در ارزیابی های پیش 
بالینی تاکنون مؤثر بوده اســت، مؤثر باشــد. اگر 
همه  چیز طبق انتظار پیش برود، ممکن اســت یک 
درمان جدید ارائه شود و همچنین به استراتژی های 
جدید واکســن کمک کنــد. این تیم بــه رهبری 
دکتر الت و دکتر ســای لو در بیمارستان کودکان 
 بوستون، ابتدا مدل موشی را که آزمایشگاه Alt برای
جست  وجوی آنتی بادی های خنثی  کننده گسترده 

برای ویروس HIV، ویروس دیگری که اغلب جهش 
می یابد، اصالح ژنتیک کردند. این موش ها اساســا 
دارای سیســتم ایمنی انسانی هســتند. این مدل 
اصالح  شــده موش ها، فرایند آزمون و خطا را تقلید 
می کند، همــان کاری که سیســتم ایمنی بدن ما 
برای ایجاد آنتی  بادی  های مؤثرتر در هنگام مواجهه 
با یک مهاجم اســتفاده می کند. محققــان ابتدا 2 
بخش ژن انســانی را در موش ها قــرار دادند. این 
امر ســلول های ایمنی آنها را وادار کرد تا به سرعت 
مجموعه ای متنوع از آنتی بادی ها را تولید کنند که 
شبیه آنتی بادی هایی است که بدن ما ممکن است 
بسازد. ســپس تیم تحقیقاتی بیمارستان کودکان 
بوســتون، موش  ها را در معرض پروتئین اسپایک 
ویروس SARS-CoV-2 که پروتئین اصلی مورد 
هدف آنتی بادی ها و واکســن های فعلی موجود، از 
ســویه اصلی کروناویروس Wuhan-Hu-1 است، 
قراردادند. در پاســخ بــه این پروتئیــن، موش  ها 
9آنتی بادی از خانواده های مختلف تولید کردند که 

به پروتئین اسپایک متصل می  شدند.
ســپس الت و لو با همکارانشــان از دانشگاه دوک، 

اثربخشــی این آنتی بادی ها را آزمایش کردند. در 
نتیجه آزمایش ها مشــخص شــد، آنتی بادی ها 3 
خانــواده از 9خانواده از ویروس کرونا که به شــدت 
ویروس اصلی ووهان بود را خنثــی کردند. اما یک 
خانواده از آنتی بادی ها، به خصــوص آنتی بادی به 
نام SP1-77، فعالیت بسیار گســترده تری نشان 
داد و توانست ســویه های آلفا، بتا، گاما، دلتا و همه 

سویه های قبلی و فعلی اومیکرون را خنثی کند.

عملکردمنحصربهفرد
اما چه چیزی باعث شده است که SP1-77 در خنثی 
کردن ویروس تا این حد خوب عمل کند؟ مطالعات 
زیست شناسی ساختاری توسط تیم های همکار به 
رهبری بینگ چن و جون ژانگ در کودکان بوستون 
و دکتر بارتون هاینز از دانشگاه دوک نشان دادند که 
این آنتی بادی به روشی منحصر به فرد عمل می کند. 
ویروس SARS-CoV-2 برای اینکه ما را آلوده کند، 
ابتدا باید به گیرنده های ACE2 روی ســلول های 
بدن انسان بچسبد. بســیاری از آنتی بادی  هایی که 
پس از دریافت واکسن ساخته می شود و همچنین 

آنتی بادی هایی که برای درمان کووید-19 استفاده 
می  شوند، این اتصال را مسدود می  کنند. آنها این کار 
را با اتصال به دامنه اتصال گیرنده پروتئین اسپایک 
)RBD( در مکان هــای خاصی انجــام می دهند. 
آنتی بادی SP1-77 نیز به RBD متصل می شود، اما 
به روشی متفاوت که از اتصال ویروس به گیرنده های 
ACE2 جلوگیری نمی کند. با این حســاب، پس 
چگونه این آنتی بــادی از ما محافظــت می کند؟ 
هنگامی کــه ویروس به ACE2 متصل شــد، باید 
مرحله نهایی که ادغام غشای خارجی خود با غشای 
سلول های بدن انسان است را تکمیل کند. این کار 
در را بــرای ایجاد عفونت باز می کنــد. دکتر الکس 
روتزبرگر و توماس کرهاسن از بیمارستان کودکان 
بوستون با استفاده از یک پلتفرم جدید تصویربرداری 
سلول زنده، نشان دادند که SP1-77 سدی در این 
مسیر ایجاد می کند. کرهاســن گفت: SP1-77 با 
اتصال به پروتئین اســپایک در نقطه ای که تاکنون 
در هیچ سویه ای دچار جهش نشده است آن را با یک 
مکانیســم جدید، خنثی می کند. همین کار امکان 

فعالیت گسترده ویروس را مختل می کند.

کشف آنتی بادی جدید علیه همه سویه های کرونا
تیمی از محققان موفق شدند با انجام آزمایش های مختلف، یک آنتی بادی مهم کشف کنند که به طور گسترده همه سویه ها و 

زیرسویه های ویروس کرونا ازجمله اومیکرون را خنثی کند

زهراخلجیپزشکی
روزنامه نگار

تولیدبرقازدیاکسیدکربن
فوقبحرانی

برای نخستین بار در تاریخ، محققان آزمایشگاه ملی سندیای 
آمریکا موفق شــدند به جای بخار از دی اکسیدکربن فوق 
بحرانی بــرای تولید برق اســتفاده کنند. بــه این ترتیب، 
10کیلووات انرژی به شبکه برق پایگاه نیروی هوایی سندیا-

کرتلند اضافه شد. به گزارش اینترستنیگ اینجینرینگ، دی 
اکسید کربن فوق بحرانی یک ماده غیرسمی و پایدار است 
که تحت فشار زیاد همزمان شبیه مایع و گاز عمل می کند. 
با توجه به اینکه این ماده در داخل سیستم باقی می  ماند و 
به شکل گاز گلخانه ای آزاد نمی شــود، می تواند از بخار هم 
داغ تر شود. به همین دلیل بسیار بهتر گرما را به برق تبدیل 

می کند.
مهندسان سندیا چندی پیش توانستند با موفقیت سیستم 
دی اکســیدکربن فوق بحرانی را به 315درجه سلسیوس 
برسانند و از آن برای تولید برق در شبکه استفاده کنند. آنها 
در این آزمایش 10کیلووات برق را به شــبکه پایگاه نیروی 
هوایی اضافــه کردند که اگرچه رقم باالیی نیســت اما گام 

مهمی به شمار می آید.

یک منبــع نزدیک بــه اپل اعــام کرده 
کــه دوربیــن گوشــی جدیــد آیفــون در 
نور محیطی کم، عملکرد ضعیف  تری 
نســبت بــه دوربیــن آیفــون13 خواهد 
داشت. آیفون14 و آیفون14 پرو ظاهرا 
قرار است با دوربین 48مگاپیکسلی از 
راه برســند. همچنیــن گفتــه می شــود 
طراحی باالی نمایشــگر آیفــون جدید 
با وجود اینکه متفاوت به نظر می رسد 
ولــی بعــد از مدتــی عــادی می شــود و 

متفاوت بودن آن به چشم نمی آید.

 48
مگاپیکسل

فــاز اول شــهر هوشــمند الینیــکان 
کــه دارای یــک پــارک بــزرگ، خانــه، 
هتــل ، فروشــگاه  و بنــدر تفریحــی 
اســت تــا ســال2026 افتتــاح خواهــد 
شــد. الینیــکان یــک شــهر هوشــمند 
مســاحت  بــه  شــده  برنامه ریــزی 
260هکتــار در حومــه آتــن، پایتخــت 
یونان اســت که گفته می شود فاز اول 

آن در سال2026 تکمیل می شود.

2026
میالدی

فناوری

عدد خبر

اینترنت

اخیرا در فضای مجــازی پیام ها و تبلیغاتی 
درخصوص ثبت نام یا به عضویت درآوردن 
دانش آموزان در بنیاد ملی نخبگان توسط 

اشخاص و یا مؤسساتی مطرح شده است.
پرویز کرمی، سخنگو و مشــاور رئیس بنیاد ملی نخبگان 
ضمن تکذیب این ادعاها و پیام ها با هشدار به خانواده ها و 
دانش آموزان می گوید: برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد 
و اشخاص در بنیاد ملی نخبگان حتما باید مسیر قانونی آن 
طی شود و دریافت هرگونه وجهی از سوی افراد و مؤسسات، 
با ادعای واسطه گری و تسهیل گری ثبت نام در بنیاد ملی 
نخبگان، برای برخورداری از حمایت های این بنیاد، کذب 

و کالهبرداری است.
کرمی با اشــاره به اینکه یکی از ماموریت های معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و بنیاد ملی نخبگان 
شناسایی و حمایت از نخبگانی است که ظرفیت و توان 
توسعه فناورانه و علمی کشــور را دارند، ادامه می دهد: 
این گروه نخبگانی هســتند که رهبر فرزانه انقالب هم 
تأکید فراوانی بر استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های 
علمی آنها در راستای توسعه کشور و لزوم حرکت انقالبی 
در مسیر رفع موانع و مشــکالت تولید دانش و جنبش 

نرم افزاری دارند.

ســخنگوی بنیاد ملی نخبــگان تصریح می کنــد که بر 
همین اســاس بنیاد ملی نخبگان با هــدف برنامه ریزی و 
سیاستگذاری برای شناســایی، هدایت، حمایت مادی و 
معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به کارگیری و پشــتیبانی 
از آنها در راســتای ارتقای تولید علم، فناوری و توســعه 
علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی، فناوری و 
اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز کشور درافق 

1404شکل گرفت.

کرمی همچنین به میزبانی هر ســاله بنیــاد ملی نخبگان 
از تعداد زیادی از ســرآمدان علمی کشور اشاره می کند و 
می گوید: این افراد از حمایت های مادی و معنوی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برای 
انجام فعالیت های تحقیقاتی و کارآفرینی خود و برخورداری 
از تســهیالت و امکانات الزم برای دسترســی محققان و 
نخبگان به تحقیقات جهانــی و انتقال فناوری های جدید 
به کشور در راستای تحقق اهداف توسعه علمی و متوازن 

کشور برخوردار هستند.
رئیس مرکز فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق یادآوری 
می کند که شناســایی اجتماع نخبگان توسط بنیاد ملی 
نخبگان به 2صورت فعاالنه)شناسایی از سوی بنیاد و دعوت 
از افراد برای تکمیل اطالعات در سامانه اطالعاتی بنیاد ملی 
نخبگان( و به صورت خوداظهاری بی واسطه)از سوی افراد به 

بنیاد( انجام می شود.
کرمی همچنین مســیرهای عضویــت را اینگونه معرفی 
می کند: مستعدان و افراد برای عضویت و ثبت نام در بنیاد 
ملی نخبگان، باید صرفاً از طریق سامانه های اطالعاتی که از 
طریق دامنه bmn.ir در دسترس عموم هستند اقدام کنند 
و نهادهای همکار بنیاد هم از طریق وب گاه رسمی بنیاد به 

نشانی bmn.ir https://bmn.ir معرفی می شوند.

کالهبرداری با وعده عضویت در بنیاد ملی نخبگان
دریافت هرگونه وجهی از سوی افراد و مؤسسات، با ادعای تسهیل گری برای برخورداری از حمایت های بنیاد ملی نخبگان، کالهبرداری است

دانش

ابهامدربارهسرنوشتاینترنت
ماهوارهایدرایران

طی چند سال گذشته که اینترنت ماهواره ای در جهان به عنوان 
یک تکنولوژی پیشرو جای خود را در دنیای فناوری باز کرده، 
ایران هم نســبت به آن بی توجه نبوده است؛ به طوری که سال 
گذشته، در یکی از جلسات شــورای عالی فضای مجازی بخش 
سیاست ها و الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره ای در کشور 
به تأیید رسید. فراگیر شدن این تکنولوژی و سرعت توسعه آن 
مشهود است و به تازگی شرکت اســپیس ایکس یک منظومه 

46ماهواره ای را با یک موشک فالکون9 در مدار قرار داد.
تالش برای توسعه برخی از تکنولوژی ها عموما به صورت مستقل 
مقرون به صرفه نیست و این فناوری ها با مشارکت کشورهای 
دیگر موفق خواهند بود. حسن ساالریه، معاون وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات هم در گفت وگویی بر این موضوع تأکید کرده 
و گفته است: اگر قرار باشد ایران وارد حوزه اینترنت ماهواره ای 
شود، حتما این کار را از طریق مشارکت های بین المللی انجام 

خواهد داد.

اولویتنیست
باوجود اهمیت توســعه تکنولوژی اینترنت ماهــواره ای برای 
کشور در ابعاد مختلف، اما رئیس ســازمان فضایی ایران اخیرا 
اعالم کرده که فعال ارائه اینترنت ماهواره ای در پوشش وسیع، 
اولویت این سازمان در دولت سیزدهم نیســت. البته پیش از 
این هم واکنش هایی نســبت به توســعه اینترنت ماهواره ای 
در کشــور صورت گرفته بود. این واکنش ها بیشتر معطوف به 
فعالیت شرکت های خارجی در کشور بود که به عنوان مثال در 
بهمن ماه1399 ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای 
مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تشــکیل کارگروه 
مواجهه با اینترنت ماهــواره ای خبر داد. فیروزآبــادی از ارائه 
مجوز و تدوین مقررات استفاده از اینترنت ماهواره ای هم خبر 
داده و گفته بود: »برای شرکت هایی که نسبت به ارائه خدمات 
منظومه های ماهواره ای اقدام می کنند بایــد مقرراتی تدوین 
شود تا کسانی که می خواهند در کشور از طریق این شبکه های 
دسترســی فعالیت کنند، حتما مجوز اخذ کنند.« با این حال، 
مدتی بعد فیروزآبادی گفته های خود را تصحیح کرد و با اشاره به 
اینکه این خبر بد منعکس شده اعالم کرد که مخالفتی با توسعه 
اینترنت ماهواره ای ندارد. حاال و با توجه به اینکه رئیس سازمان 
فضایی از اولویت نبودن این تکنولوژی در دولت سیزدهم خبر 
داده به نظر می رسد که قرار است بار دیگر کشور از یک تکنولوژی 

راهبردی حداقل تا مدتی دور بماند.

بالتکلیفیاینترنتماهوارهای
در این میان مجلس هم به موضوع توســعه اینترنت ماهواره ای 
ورود و در بودجه1400 برنامه ویژه ای را برای مقابله با اینترنت 
ماهواره ای خارجی جانمایی کرد. نمایندگان مجلس در مصوبه 
بودجه سال1400، مخابرات را موظف کردند که ضمن توسعه 
اینترنت پرسرعت، امکان مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای 
توسط کشورهای خارجی را در حریم کشور پیش بینی کنند. با 
سپری شدن بیش از 2سال از نخســتین اظهارات هنوز تکلیف 
توســعه اینترنت ماهواره ای در کشــور یا امکان ارائه اینترنت 

ماهواره ای شرکت های بین المللی در ایران مشخص نیست.
اگرچه به تازگی حسن ساالریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
سازمان فضایی ایران طی گفت وگویی به طور ضمنی به اولویت 
نبودن این تکنولوژی اشــاره کرده و ورود اینترنت ماهواره ای 
شــرکت های خارجی را منوط به تصمیم شــورای عالی فضای 
مجازی دانسته، اما بخش سیاســت ها و الزامات قانونی شدن 

منظومه ماهواره ای در کشور به تأیید این شورا رسیده است.
با این حال، ســاالریه موضوع اینترنت ماهواره ای را از 2جنبه 
مختلف بررسی کرده اســت. به گفته او، یک جنبه بهره برداری 
از شرکت های خارجی است که امکان سرویس دهی به کاربران 
را دارند. رئیس سازمان فضایی ضمن اینکه خبر از بررسی این 
بخش در شورای عالی فضای مجازی داده، گفته است: جنبه دوم 
این اتفاق ســاخت منظومه های ماهواره ای بومی یا مشارکتی 

برای ارائه خدمات پهن باند اینترنت است.


