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چیپستهایی که نقش اعضای بدن را بازی میکنند

یاس ،نرم فزاری با کاربری آسان و امکاناتی گسترده
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اطالعات مهمی برای کسب و کار شمـا داریـم . . .

هم اکنون در خبرنامه یاس عضو شوید

چیپستهایی که نقش اعضای بدن را بازی میکنند

 بسیاری از زیان های مالیاتی و حقوقی و  ...در اثر عدم اطالع از آخرین قوانین و مقررات است.
بسیاری از فرصت ها در اثر عدم آگاهی از اطالعیه ها و بخشنامه های جدید از دست می رود.
بسیاری از مشکالت کسب و کار در اثر تغییرات سریع محیط اطراف و عدم اطالع ما از آخرین دستاوردهای دنیاست.
مشکالت بی شماری در اثر عدم استفاده از ابزار مناسب ،در زمان مناسب ایجاد می شوند.
فرصت را از دست ندهید . . .

در خبرنامه یاس عضو شوید

یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است
(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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آیا می دانید عمده مشکالت و اثر از دست دادن فرصت های مناسب به وجود می آید؟

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

گروهی از دانشمندان دانشگاه هاروارد موفق به ساخت چیپستهایی شدهاند که قابلبت بازسازی
رفتارهای و واکنشهای اعضای بدن انسان را دارند .هدف ساخت این چیپها ،جلوگیری از انجام
آزمایش روی حیوانهای زنده است.
این میکروچیپهای شفاف که «عضو-روی-چیپست ) (Organ-on-chipنام گرفتهاند ،توسط
مهندسان زیستشناسی موسسه  Wyssساخته شدهاند .این چیپها در کوچکترین ابعاد میتوانند
اعضایی مثل قلب ،ششها یا رودهها را بازسازی کنند و عکسالعمل دقیقی نسبت به داروها یا تغییراتی
را که بر روی آنها انجام میشود ،نشان دهند .استفاده از این چیپستها میتواند هزینه اینگونه
آزمایشها را کم کند و نتایج را هم با سرعت بیشتری ارایه دهد .با این حال جایگزینی این چیپستها
بهجای حیوانهای آزمایشگاهی ،مهمترین هدف ساختها آن بیان شده است.
خبرگزاری  Independentدرباره این چیپست نوشته است :با نگاه کوتاهی به شبکههای اجتماعی و
خبرگزاریها ،میتوان به این دیدگاه رسید که فناوری فقط برای سرگرمی یا جنگ استفاده میشود.
اما «عضو-روی-چیپست» نشان داده است که میتوان از تکنولوژی بهنحوی استفاده کرد که برای هر
کسی نفعی داشته باشد.
موزهی طراحی لندن این چیپست را به عنوان بهترین طراحی سال انتخاب کرده است« .دان
اینگبر» ،از بنیانگذاران موسسهی  Wyssو سازنده این تکنولوژی جدید درباره آن میگوید« :عضو-
روی-چیپست این امکان را برای ما فراهم کرده است تا ساختارها و رفتارهایی زیستی را مشاهده
کنیم که تا امروز از آن بیخبر بودهایم .با استفاده از این چیپستها میتوانیم رفتارهای مولکولی که
در اعضای بدن انسان اتفاق میافتند را مشاهده کنیم؛ رفتارهایی که در بدن حیوانات رخ نمیدهند.
بر اساس گزارشهایی که بنیاد مردمی حمایت از حیوانات ) (PETAارایه داده است ،ساالنه از بیش
از  011میلیون جانور شامل موش ،خرگوش ،میمون ،پرنده یا سگ برای آزمایشهای دارویی ،غذایی و
یا آرایشی استفاده میشود.
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