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علوم وتكنولوجيا

هيدروجيل إلصالح األنسجة الممزقة
ابتكر باحثون مادة
هالمية قابلة للحقن،
تلتحم باألنسجة الرخوة
لربط التمزقات الناجمة
عن الصدمات الرضحية
هشام حدانة

تنتج تمزقات األنسجة الرخوة
بـ ـسـ ـب ــب ح ـ ـ ـ ـ ــوادث ال ـ ـس ـ ـقـ ــوط أو
الـتــزلــج أو غـيــرهــا مــن ال ـحــوادث
املنزلية .وفــي جميع هــذه الـحــاالت ،يواجه
الـطـبـيــب ال ـج ــراح مـهـمــة صـعـبــة ف ــي إع ــادة
توصيل األجــزاء املصابة ،وغالبًا ما يكون
ذلــك باستعمال خـيــوط جــراحـيــة قــد تتلف
األنسجة أكثر مما تشفيها.
وفــي ذلــك قــال دومينيك بيوليتي ،األستاذ
فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة بـ ـل ــوزان
السويسرية« ،إن النتائج التي يتم الحصول
عليها من خالل الخياطة الجراحية ليست
م ــرض ـي ــة دائ ـ ـمـ ــا ،ألن األنـ ـسـ ـج ــة الـ ـت ــي يـتــم
إص ــاح ـه ــا ،م ـثــل ال ـغ ـض ــروف أو ال ـقــرن ـيــة،
تــواجــه صـعــوبــة فــي بـقــائـهــا مـلـحــومــة معًا
بطريقة متجانسة».
وخ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،حـ ــاولـ ــت

م ـج ـمــوعــات بـحـثـيــة مـخـتـلـفــة ح ــول الـعــالــم
ت ـطــويــر م ـ ــواد الص ـق ــة لــأن ـس ـجــة ال ــرخ ــوة،
وتـ ـ ـق ـ ــاوم ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط املـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـكـ ـي ــة ال ـت ــي
تتعرض لها في الجسم .كما درس العلماء
ف ــي مـخـتـبــر دوم ـي ـن ـيــك بـيــولـيـتــي إمـكــانـيــة
تصنيع مادة حيوية قابلة ُللحقن تلتصق
بــاألن ـس ـجــة امل ـخ ـت ـل ـفــة .وقـ ــد ن ـش ــرت نـتــائــج
أبحاثهم في مجلة Macromolecular Rapid
.Communications
ويحتوي الهالم على أكثر من  ٪85من املاء،
بــاإلضــافــة إل ــى م ـيــزة م ــزدوج ــة تـتـمـثــل في
كــونــه قــابــا للحقن فــي أي مـكــان مــن جسم
اإلنـســان ،ولــه خصائص الصقة .وفــي ذلك،
قال بيمان كرامي ،زميل ما بعد الدكتوراه
في امليكانيكا الحيوية من مختبر جراحة
ال ـع ـظــام« :إن أصــالــة ه ــذه املـ ــادة تـكـمــن في
تغير حالتها .فعند حقنها ،تكون سائلة،
وتـتـصـلــب عـنــد تـعــرضـهــا لـلـضــوء لتعزيز
التصاقها باألنسجة».
ولتحقيق ذلك ،طور العلماء تركيبة مبتكرة
للتحكم بشكل مستقل في خــواص اللصق
وامليكانيكا للهالم .ونتج من ذلــك تصنيع
ه ـيــدروج ـيــل مـتـعــدد االس ـت ـخــدامــات يمكن
استخدامه كغراء ملختلف األنسجة الرخوة
في جسم اإلنسان.
واس ـت ـع ـمــل ال ـب ــاح ـث ــون ج ــزي ـئ ــات م ـســؤولــة
عــن ارتـبــاط األنسجة بالبوليمر فــي الهالم
األول ــي .حيث أضــافــوا مــادة تسمى ،DOPA
وتـسـتـخــرج مــن بـلــح ال ـب ـحــر .وف ــي ذل ــك قــال
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دوم ـي ـن ـيــك بـيــولـيـتــي« :ب ـف ـضــل ه ــذه املـ ــادة،
يستطيع بلح البحر أن يلتصق بقوة بأي
مادة ،عضوية أو غير عضوية» .كما أضافوا
حمضا أمينيا ينتجه جسم اإلنسان بشكل
طبيعي .ويــؤكــد بـيـمــان كــرامــي أن« :هــذيــن
الجزيئني يوفران ميزة عدم إحداث تفاعالت
في الجسم ،على عكس بعض املواد الالصقة

صناعات مستقبلية

هيكل البروتين بالذكاء االصطناعي

روبوت ثعبان يصلح المركبات البحرية
تعمل العديد من األبحاث على تطوير روبوتات يمكن استخدامها في مهمات البحث
واإلنقاذ .وتعتبر الثعابني واألفاعي من بني أبرز الزواحف التي يطمح الباحثون إلى
دراستها وتطوير روبوتات تحاكي قدراتها املثيرة.
وفــي دراســة جــديــدة ،يعمل الباحثون في جامعة كارنيجي ميلون األميركية على
تطوير روب ــوت على شكل ثعبان قــادر على الـغــوص فــي أعـمــاق املحيطات والقيام
بمهام تفقد السفن والغواصات في حال تعرضها ألي أضرار.
وقام الفريق الباحث بإجراء مجموعة من االختبارات باستخدام الروبوت في حمام
سباحة ،حيث نجح الروبوت في السباحة تحت املاء بسالسة .وأثبتت االختبارات
سهولة التحكم فــي الــروبــوت وتوجيهه .كما قــام بالتقاط مقاطع فيديو بواسطة
كاميرا مثبتة على رأسه.
ويـهــدف املـشــروع إلــى مساعدة البحرية األميركية فــي فحص السفن والـغــواصــات
وغيرها من املركبات البحرية بحثًا عن األضرار وإجراء الصيانة الروتينية .ويمكن
استخدامه كذلك في فحص األنابيب تحت املاء بحثًا عن التلف أو االنسداد ومراقبة
محطات النفط البحرية.
وال توجد خيارات كثيرة أمام البحرية األميركية لفحص ومراقبة السفن واملركبات
البحرية ،حيث تتطلب هذه املسألة إرسال فريق من الغواصني إلى موقع السفينة أو
االنتظار لحني عودتها إلى امليناء .وجميع هذه الخيارات تكلف الكثير من الجهد
واملال والوقت.
ويحتوي الروبوت على أجهزة استشعار تتيح له إبالغ الطاقم بشكل فوري بوجود
أي تلف يهدد سالمة السفينة ،ويمكنه إرسال البيانات إلى امليناء أو القاعدة البحرية
من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت املناسب.
وفي السياق نفسه ،تمكن باحثون من جامعة ستانفورد األميركية من تطوير روبوت
آلــي على شكل ثعبان ،تصل سرعته إلــى  32كيلومترًا في الساعة ،ويبلغ طوله 72
مترًا .ويتميز بقدرة عالية على التسلل بمرونة داخل الحفر الضيقة وااللتفاف حول
املقابض باستخدام هيكله .ويمكنه الكشف عن التسربات السامة وإيقاف الحرائق
في األماكن التي يصعب الوصول إليها.

شركة  DJIتدخل مجال
السيارات ذاتية ُالقيادة
ك ـش ـفــت ش ــرك ــة  DJIامل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
تصنيع طــائــرات الــدرونــز عــن خطتها
لدخول مجال السيارات ذاتية القيادة،
م ــن خـ ــال ت ـط ــوي ــر ال ـب ـح ــث واإلنـ ـت ــاج
واملـبـيـعــات ألنـظـمــة ال ـق ـيــادة املستقلة
وامل ـس ـت ـش ـعــرات ال ـخــاصــة بــال ـس ـيــارات
ال ــذكـ ـي ــة .وت ـع ـم ــل الـ ـش ــرك ــة الـصـيـنـيــة
ع ـلــى تــوف ـيــر مـخـتـلــف ه ــذه الـتـقـنـيــات
واألجهزة تحت العالمة التجارية DJI
 ،Automotiveحيث تعتمد الـسـيــارات
ذات ـ ـيـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة عـ ـل ــى امل ـس ـت ـش ـع ــرات
والـبــرمـجـيــات أكـثــر مــن أي شــيء آخــر،
وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــن أج ـ ـ ــل اسـ ـتـ ـشـ ـع ــار ال ـب ـي ـئــة
وت ـف ـس ـي ــر مـ ــا ت ـع ـن ـيــه ه ـ ــذه ال ـب ـي ــان ــات
واتخاذ القرارات ً
بناء على ما تلتقطه
املـسـتـشـعــرات لـلـمـســاعــدة ف ــي تــوجـيــه
ال ـس ـي ــارة .وراكـ ـم ــت شــركــة  DJIخـبــرة
هائلة فــي مجال تطوير املستشعرات
الخاصة بالقيادة الذاتية ،إذ تحتوي
ط ــائ ــرات ال ــدرون ــز ع ـلــى مـجـمــوعــة من
املـسـتـشـعــرات ال ـتــي تـتـيــح لـهــا التنقل

الطبية ،مما يجعل هالمنا متوافقًا حيويًا».
وأضاف« :لقد أظهرت تجاربنا في املختبر
أن هـ ــذا ال ـه ـي ــدروج ـي ــل ي ـل ـت ـصــق بــأنـسـجــة
م ـخ ـت ـل ـفــة م ـث ــل ال ـغ ـض ــاري ــف والـ ـغـ ـض ــروف
املفصلي والقلب والكبد والرئتني والكلى
وحـتــى الـقــرنـيــة ،لـهــذا نعتبر أنـنــا صنعنا
نوعًا من الهالم الشامل».

عالم االبتكار

ق ـفــزت الـشـبـكــة العصبية االصطناعية
ال ـتــي طــورت ـهــا شــركــة  ،DeepMindفــرع
ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي لـغــوغــل ،قـفــزة إلــى
األمام لحل أحد أكبر التحديات في علم
األح ـيــاء ،أال وهــو تحديد الشكل ثالثي
األبـ ـع ــاد ل ـل ـبــروتــن امل ـك ــون م ــن تسلسل
األحـ ـم ــاض األم ـي ـن ـي ــة .وتـ ـف ــوق بــرنــامــج
 ،DeepMindاملـسـمــى  ،AlphaFoldعلى
أك ـث ــر م ــن  100ف ــري ــق آخ ــر ف ــي مـســابـقــة
لتوقع بنية البروتني املقامة كل سنتني
والتي تسمى «.»CASP
وق ـ ـ ــال ج ـ ــون مـ ــولـ ــت ،ع ــال ــم امل ـع ـل ــوم ــات
الحيوية بجامعة ماريالند في كوليدج
بــارك ،الــذي شــارك في تأسيس مسابقة
 CASPمنذ عام  ،1994لتحسني األساليب
الحسابية للتنبؤ ببنية البروتني« :لقد
تم حل املشكلة».
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ب ـن ـي ــة
ال ـب ــروت ـي ـن ــات م ــن ت ـس ـل ـســل األحـ ـم ــاض
األمينية وحــدهــا بمثابة اخـتــراق كبير
لـعـلــوم الـحـيــاة وال ـطــب .كـمــا أن ه ــذا من
ش ــأن ــه أن يـسـهــل إل ــى ح ــد كـبـيــر الـعـمــل
الـ ـ ــذي يـ ـه ــدف إل ـ ــى ف ـه ــم أفـ ـض ــل لـهـيـكــل

جديد

بناء الخاليا وتسريع اكتشاف األدويــة
الجديدة .وشاركت غوغل للمرة األولى
بنسخة سابقة من برنامج AlphaFold
فــي مسابقة  CASPعــام  .2018غير أنه
خ ــال ه ــذا ال ـعــام تغلبت شـبـكــة التعلم
ال ـع ـم ـيــق ل ـل ـشــركــة إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر عـلــى
ج ـم ـي ــع بـ ــرامـ ــج ال ـ ـفـ ــرق األخـ ـ ـ ـ ــرى .وقـ ــال
العلماء املـشــاركــون إنـهــا حققت نتائج
مــذه ـلــة يـمـكــن أن ت ـنــذر ب ـث ــورة ف ــي علم
األحياء البنيوي.

واكتشاف البيئة املحيطة بها .وتأتي
هــذه الـخـطــوة بعد قـيــام مجموعة من
ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة بــالـتــركـيــز بشكل
أكـ ـب ــر ع ـل ــى مـ ـج ــال ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ذات ـي ــة
القيادة والسيارات الكهربائية ،حيث
تـسـتـعــد ش ــرك ــة  Nioالـصـيـنـيــة لـلـبــدء
ببيع سياراتها الكهربائية في أوروبا
فــي وقــت الحــق مــن هــذا الـعــام .ويمكن
ملصنعها حاليًا إنـتــاج نحو  120ألف
ً
سنويا ،وهو أقل بكثير من 500
سيارة
ألف سيارة تيسال التي تم تصنيعها
في عام .2020

روبوتات تشعر باأللم
يـعـمــل بــاح ـثــون ف ــي جــام ـعــة نــانـيــانــغ
للتكنولوجيا بسنغافورة على تطوير
ج ـل ــد اص ـط ـن ــاع ــي ق ـ ــادر ع ـل ــى ت ــزوي ــد
الــروبــوتــات بحاسة اللمس والشعور
باأللم .ويمكن أن يساهم هذا االبتكار
فـ ــي ت ـم ـك ــن ال ـ ــروب ـ ــوت ـ ــات مـ ــن ت ـف ــادي
األخـطــار التي تواجهها والقيام بردة
فعل مشابهة ل ــردة فعل اإلنـســان عند
ت ـع ــرض ــه ل ــأل ــم .واعـ ـتـ ـم ــد ال ـب ــاح ـث ــون
على تقنية مستوحاة من مستقبالت
األلــم البيولوجية ،حيث يتميز الجلد
ال ـب ـش ــري ب ــاح ـت ــوائ ــه ع ـل ــى مـجـمــوعــة
م ــن مـسـتـقـبــات ال ـل ـمــس الـبـيــولــوجـيــة

رجل آلي لفرز النفايات

بتقنيات الذكاء االصطناعي
يسعى الباحثون في مجال البيئة إلى استغالل تقنيات الذكاء االصطناعي في إعادة تدوير
النفايات بكفاءة أكبر ،حيث يتم إنتاج أكثر من  2.1مليار طن من املخلفات في العالم كل عام،
ومع ذلك تتم إعادة تدوير  %16منها فقط .ويمكن أن يساهم الذكاء االصطناعي في تسهيل
عملية فرز النفايات ،حيث أطلقت شركة تدعى  ،WinGo Depositومقرها في التفيا ،أول نظام
لجمع املهمالت في العالم باالعتماد على الذكاء االصطناعي والرؤية الحاسوبية ،مما يجعل
إعــادة التدوير أكثر كـفــاءة ،حتى عند التعامل مع املــواد املختلطة .ويحتوي الــروبــوت على
مستشعرات بصرية يمكنها التعرف بسرعة إلى املخلفات أثناء مرورها على حزام ناقل ،ليقوم
الروبوت بفرز مختلف العناصر باستخدام منصة ذكية خاصة ،والتي يمكنها التعرف إلى
األنسجة واأللــوان واألشكال واألحجام املختلفة وحتى مسميات العالمات التجارية ،ويقوم
النظام الذكي بتحديث نفسه باستمرار.

والـنـهــايــات العصبية الـخــاصـ ُـة باأللم
والضغط واللمس ،ومن هذا املنطلق،
قام الباحثون بتطوير جلد اصطناعي
يـحـتــوي عـلــى مـسـتـقـبــات إلـكـتــرونـيــة
تحاكي وظائف الجلد الحقيقي.
وعـلــى خــاف التقنيات السابقة التي
تعتمد على املعالجة املركزية ،يعتمد
االبـتـكــار الـجــديــد على ُعـقــد استشعار
مدعمة بــالــذكــاء االصطناعي ملعالجة
«األلم» الناشئ عن ضغط قوة جسدية
واالستجابة لها في كل جزء من الجلد.
كما يسمح النظام أيضا لإلنسان اآللي
باكتشاف وإص ــاح األض ــرار الخاصة
به عند اإلصابة الطفيفة دون الحاجة
إل ــى تــدخــل ب ـشــري .وف ــي ه ــذا ال ـصــدد،
يـ ـق ــول «أري ـ ـن ـ ــدام بـ ــاسـ ــو» ،ب ــاح ــث فــي
جامعة نانيانغ ومشارك في الدراسة:
«ل ـك ــي ت ـع ـمــل ال ــروب ــوت ــات م ــع الـبـشــر
ب ـش ـكــل جـ ـي ــد ،م ــن ال ـ ـضـ ــروري ض ـمــان
تـفــاعـلـهــا مـعـنــا ب ــأم ــان ،ول ـهــذا السبب
عملنا عـلــى إضــافــة خــاصـيــة الشعور
باأللم للروبوتات الجديدة».

شبكة إنترنت كمومية األولى من نوعها في العالم
أحمد ماء العينين

ت ـعــد ال ـش ـب ـكــة ال ـك ـمــوم ـيــة م ــن ب ــن تـقـنـيــات
االتـ ـص ــال ال ـت ــي ت ـن ـقــل ال ـب ـي ــان ــات بــواس ـطــة
ف ــوت ــون ــات ض ــوئ ـي ــة ب ـط ــري ـق ــة ي ـص ـعــب فــك
ت ـش ـف ـي ــره ــا ،ح ـي ــث ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى االتـ ـص ــال
عـبــر ال ــوح ــدات ال ــذريــة وتـسـتـخــدم مفتاحا
خــاصــا بتشفير وف ــك تشفير الــرســائــل ،ما
يضمن سرية االتـصــال ويتيح ملستخدمي
الشبكة تـبــادل املعلومات بشكل آم ــن .وقد
أعلنت وكــالــة األم ــن الـقــومــي األميركية في
وقــت ســابــق ،أنـهــا ستعتمد على التشفير
الكمي في عملية نقل البيانات الحكومية

والـعـسـكــريــة ال ـح ـســاســة .وف ــي إن ـج ــاز يعد
األول مــن نــوعــه ،تمكن بــاحـثــون مــن معهد
 QuTechفــي هــولـنــدا مــن إنـشــاء أول شبكة
إن ـتــرنــت كـمــومـيــة م ـت ـعــددة الـ ُـع ـقــد ،ويمهد
هذا الطريق أمام شبكة اإلنترنت الكمومية
الــواس ـعــة ال ـن ـطــاق ال ـتــي كــانــت الـحـكــومــات
والعلماء يحلمون بها منذ عـقــود .ونجح
ال ـفــريــق ال ـبــاحــث ف ــي تـطــويــر ن ـظــام يعتمد
ع ـلــى ال ـ ُـع ـق ــد الــوس ـي ـطــة ال ـت ــي نـسـتـخــدمـهــا
ف ــي شـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت ال ـحــال ـيــة ،ك ـمــا صمم
بــروتــوكــوال خاصا بالشبكة الكمومية من
أجـ ــل ربـ ــط اتـ ـص ــاالت ع ـبــر م ـس ــاف ــات أك ـبــر.
ويــوفــر الـبــروتــوكــول الجديد إمكانية ربط

عدة أجهزة في آن واحــد .وفي هذا الصدد،
يقول ماتيو بومبيلي ،وهو طالب دكتوراه
في معهد  QuTechوعضو في فريق البحث:
«ستفتح اإلنترنت الكمومية مجموعة من
التطبيقات ال ـجــديــدة ،مــن االت ـص ــاالت غير
القابلة لالختراق والحوسبة السحابية مع
خصوصية املستخدم الكاملة ،إلــى ضبط
الوقت بدقة عالية.».
يمكن لشبكة اإلنترنت الكمومية أن تربط
أجـ ـ ـه ـ ــزة ك ـم ــوم ـي ــة صـ ـغـ ـي ــرة مـ ـع ــا إلنـ ـش ــاء
م ـج ـم ــوعــة ك ـم ــوم ـي ــة ك ـب ـي ــرة ت ـت ـم ـتــع ب ـقــوة
ح ــوسـ ـب ــة أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن أجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـح ــواس ـي ــب
العمالقة الكالسيكية األكثر تطورًا.

