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مشاهیر

بنجامين جانسون نويسنده و اديب معروف
انگليس��ي در يازده��م ژوئ��ن 1572م در
نزديك��ي لندن پايتخت انگلس��تان به دنيا
آمد و در كودكي يتيم شد.از اين رو زندگي

س��ختي را آغاز كرد و به دليل فقرمالي ،به
كارگري مشغول ش��د.او پس از چندي به
مدرسه رفت و با ادبيات آشنايى تام پيدا كرد.
جانسون همچنين سالياني عليه اسپانيايىها
جنگي��د و در نهايت به بازيگري تئاتر روي
آورد.آشنايى جانسون با گروه بازيگران تئاتر،
مسير زندگيش را تغيير داد و از آن زمان به
بعد ،فعاليت هنري خود را در امر نمايشنامه
نويسي آغاز نمود.او در سال 1598م در يك
دوئل و جنگ تن به تن ،شخصي را كشت
و به زندان افتاد.جانسون پس از آزادي ،كار
ادبي و هنري خود را دنبال كرد.وي عالوه بر
نمايشنامهنويسي ،اشعار غنايى دلانگيزي

حکایت

"بنجامين جا ْنسون" که بود؟

هم سروده است اما كمديهاي اوست كه
باعث شهرت وي شدهاند.نمايشنامههاي
كمدي جانس��ون نش��انگر دقت و تيزبيني
نويس��نده آنهاس��ت.او كاريكاتورهاي��ى از
مردمان زمان خود را همراه با خصلتهايى
خست و حقهبازي ترسيم
چون پولپرستيّ ،
ميكند و اعمال و رفتار حماقتآميز برخي
انسانها را مورد انتقاد قرار ميدهد.جانسون
از دوس��تان نزديك ويليام شكسپير ،اديب
شهير هموطنش بود و بعد از او ،بزرگترين
نويس��نده كالسيك قرن شانزده و هفدهم
انگلستان محسوب ميشود.اشعار بنجامين
بيشتر عميق اس��ت تا پرشور ،و
جانس��ون
ْ

كمديهاي طنزآميزش از بينشي نيرومند
برخوردارند.ادراك عالي هنري جانسون راه
تازهاي در كمدي انگلستان گشود ،آن را در
حد وسيعي به جانب تازگي سوق داد و بنيان
كمدي آداب و رسوم را بر جاي گذارد.سبك
خاص جانسون به عنوان سبكي طنزآميز،
انتقادي ،واقع بينانه و ارشادي ،قرنها پس
از مرگش باقي ماند.وي در عين حال كه در
جريان زمان خود قرار داش��ت ،ارتباطش را
با گذش��ته حفظ كرد و آثار نويسندگان روم
باس��تان را سرمش��ق خود قرار داده است.
جانسون رياس��ت انجمني ادبي را برعهده
داشت و س��خنرانيهايش در اين انجمن،

بقایای انفجار بیروت

انديش��ههاي تازهاي از نقد ادبي به دس��ت
داد و ب��ر نويس��ندگان پس از خ��ود ،نفوذ
عظيمي بر جاي گذارد.نفوذ عظيم جانسون
در عال��م تئاتر تا ق��رن هجدهم باقي ماند
و بر ادباي آينده تاثي��ر زيادي نهاد.ازجمله
آثار درخش��ان جانسون ،نمايشنامه كمدي
كيمياگر اس��ت ك��ه در تئاترهاي جهان به
طور مكرر به نمايش درآمده است.همچنين
روباه ،مردم خوش��حال ،نقاب س��ياه ،مردم
غمگين و ش��عرباف از آثار مشهور اوست.
بنجامين جانس��ون س��رانجام در شش��م
اوت 1637م بر اثربيماري در  65س��الگي
در لندن درگذشت.
عکس :تسنیم

رویدادهای تاریخی امروز
بمباران هستهاي شهر هيروشيماي ژاپن (1945م)

پس از شكست آلمان در جنگ جهاني دوم ،متفقين از ژاپن خواستند تا خود را تسليم نمايد.اما اين درخواست با
مخالفت ژاپن مواجه شد.از اين رو ،در آخرين روزهاي جنگ جهاني دوم ،سران اياالت متحده آمریکا تصميم
گرفتند براي نخستين بار در جهان از بمب هستهاي استفاده كنند.اين بمب به ميزان  20هزار تن ماده منفجره
تي.ان.تي قدرت تخريب داش��ت.در اين ميان ،عليرغم مخالفت دانشمندان هستهاي آمریکا براي استفاده از
اين بمب در ش��هرها و مناطق پرجمعيت ،هاري ترومن ،رئي��س جمهور وقت آمریکا به اين مخالفتها اعتنا
نكرد و به دستور او در روز ششم اوت 1945م ،نخستين بمب هستهاي كه نام رمز آن را پسر كوچولو گذاشته
بودند بر شهر ژاپني هيروشيما افكنده شد.اين بمب ،شهر هيروشيما را كه در آن زمان بيش از  340هزار نفر
جمعيت داشت به جهنمي از آتش و دود مبدل ساخت و هشتاد هزار نفر را در دم كشت.از باقيمانده جمعيت
آن نيز قريب به دويس��ت هزار نفر دچار س��وختگي و عوارض ناش��ي از تشعشعات هستهاي شده و به تدريج
تلف يا ناقص و معلول شدند.اين در حالي است كه اثرات مخرب اين بمباران هستهاي هنوز هم ادامه دارد و
محيطزيس��ت و نس��لهاي بعدي ژاپن را تحت تأثير منفي خود قرار داده است.آمریکا سه روز پس از بمباران
هستهاي هيروشيما ،يكي ديگر از شهرهاي ژاپن به نام ناكازاكي را نيز هدف بمباران هستهاي قرار داد كه در
نهايت ژاپن ،وادار به تسليم در جنگ جهاني دوم شد.
استقالل "بوليوي" از استعمار اسپانيا (1825م)

كش��ور جمه��وري بوليوي با  1098581كيلومترمربع وس��عت در ق��اره آمريكاي جنوبي و در همس��ايگي
كش��ورهاي پرو ،شيلي ،آرژانتين ،پاراگوئه و برزيل واقع ش��ده است.جمعيت اين كشور بيش از  11ميليون
نفر اس��ت كه بيشتر از نژاد س��رخ و اكثراً كاتوليك مذهبند.الپاز پايتخت و واحد پول آن بوليويانو ميباشد.
مردم بوليوي به  3زبان رس��مي اس��پانيايى ،كچوآ و آيمارا صحبت ميكنند ،البته ساير زبانهاي بومي نيز
رايج اس��ت.از شهرهاي مهم بوليوي ،سانتاكروز ،ال آلتو و س��وكره است.استعمار اسپانيا بر بولیوی از سال
1538م آغاز شد و پس از نزديك به سه قرن ،در سال 1809م به همت سيمون بوليوار آزادي خواه معروف،
انقالب بر ض ّد اس��پانيا آغاز شد و تا س��ال 1824م انقالبيون بر نواحي وسيعي از مستعمرات اسپانيا در اين
قاره مس��لط شدند.س��رزمين بوليوي در نهايت در شش��م اوت 1825م به طور كامل مستقل شد و به پاس
تالش س��يمون بوليوار ،نام اين كش��ور را بوليوي نهادند.كشور بوليوي به كشور هزار كودتا معروف است و
طي  60س��ال بيش از  190كودتا در آن صورت گرفته اس��ت.نظام سياس��ي حاكم بر بوليوي چند حزبي با
دومجلس قانونگذاري جمهوري است.
امضاي "قانون داماتو" جهت تشديد تحريم اقتصادي عليه ايران (1996م)

ایستگاه خدا

پيروزي انقالب اس�لامي و قطع ش��دن دست چپاولگران و بيگانگان از س��رزمين اسالمي ايران ،ضربهاي
محكم بر منافع آمریکاي جهانخوار وارد آورد.با اين حال دومين ضربه پس از تس��خير النه جاسوسي اين
كش��ور در تهران در سوم نوامبر 1979م شكل گرفت.در اولين عكسالعمل اقتصادي نسبت به اين مسئله،
دولت آمریکا در  8نوامبر همان سال ،مانع از ارسال كاالهاي نظامي كه توسط ايران خريداري و بهاي آن
پرداخت ش��ده بود ،گرديد و يك هفته پس از آن ،از س��وي رئيس جمهوري آمریکا ،فرمان مس��دود كردن
كليه اموال و منافع مربوط به ايران صادر ش��د.اين وضعيت در س��الهاي بعد با ش��دت و ضعف پيگيري
ميش��د.در همين راس��تا قانون تش��ديد تحريم اقتصادي آمریکا عليه ايران ،با امضاي بيل كلينتون رئيس
جمهور وقت آمریکا در شش��م اوت 1996م قابليت اجرايي يافت.اين قانون به نام س��ناتو ِر پيشنهاد دهنده
آن" ،قانونداماتو" نام گرفت.بر اس��اس قانون داماتو ،هر ش��ركتي كه در صنايع نفت و گاز ايران ،بيش از
چهل ميليون دالر س��رمايه گذاري كند ،مش��مول تحريم آمریکا ميشود.واشينگتن با تصويب اين قانون،
تالش كرد ايران را تحت فش��ار قرار دهد تا از مقابله با سياستهاي توسعه طلبانه و مداخله جويانه آمریکا
در منطقه و جهان دس��ت بردارد.اما تصويب قانون داماتو ،خش��م و نارضايتي ساير كشورها ،حتي متحدان
اروپاي��ي آمریکا را برانگيخت.زيرا اين قانون مغاير اس��تقالل عمل و حاكميت ملي اين كش��ورها بود.البته
آمریکا بعدها س��قف س��رمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران را به بيست ميليون دالر كاهش داد.با اين
حال در س��پتامبر سال 1997م ،شركت نفتي فرانس��وي "توتال" بدون توجه به قانون داماتو 600 ،ميليون
دالر براي اس��تخراج گاز ايران س��رمايهگذاري كرد.پس از آن شركتهاي ديگري نيز در صنايع نفت و گاز
ايران س��رمايه گذاري نمودند.به اين ترتيب ،آمریکا در تعميم قوانين داخلي خود به ساير كشورهاي جهان
شكس��ت خورد و نه تنها موفق به انزواي ايران در عرصه بينالمللي و منطقهاي نگرديد ،بلكه ا ِعمال اين
سياست ،زيانهاي مالي كالني نيز به شركتهاي آمریکايي وارد آورد.

قطاري كه به مقص��د خدا مي رفت ،لحظه ای در
ايستگاه دنيا توقف كرد و پيامبر رو به جهانيان كرد
و گفت :مقصد ما خداست.كيست كه با ما سفر كند؟
كيست كه رنج و عشق توامان بخواهد؟ كيست كه
باور كند دنيا ايس��تگاهي است تنها براي گذشتن؟
قرن ها گذش��ت اما از بيشمار آدميان جز اندكي بر
آن قطار سوار نشدند.از جهان تا خدا هزار ايستگاه
بود.در هر ايس��تگاه كه قطار مي ايستاد ،كسي كم
مي ش��د قطار مي گذشت و س��بك مي شد ،زيرا
سبكي قانون راه خداست.قطاري كه به مقصد خدا
مي رفت ،به ايس��تگاه بهشت رس��يد.پيامبر گفت
اينجا بهشت است.مس��افران بهشتي پياده شوند،
اما اينجا ايس��تگاه آخر نيست.مس��افراني كه پياده
شدند ،بهشتي شدند.اما اندكي ،باز هم ماندند ،قطار
دوباره راه افتاد و بهش��ت ج��ا ماند.آنگاه خدا رو به
مسافرانش كرد و گفت :درود بر شما ،راز من همين
بود.آن كه مرا مي خواهد ،در ايستگاه بهشت پياده
نخواهد ش��د و آن هنگام كه قطار به ايستگاه آخر
رسيد ديگر نه قطاري بود و نه مسافري.

دانشنامه

فناوری
تزریق انسولین با آهن ربا به صورت ساده و بدون درد

گروهی از محققان س��نگاپوری روش جدیدی را برای تزریق انس��ولین با اس��تفاده از آهن ربا ابداع کردهاند که درد و رنج این کار را کاهش میدهد.به گزارش مهر ،در
این روش که الهام گرفته از طب س��نتی چین اس��ت ،از آهن ربا برای جمع کردن پوس��ت و وارد آوردن فشاری مختصر به آن استفاده میشود و از این طریق مسیری
برای انتقال انس��ولین به داخل بدن به ش��یوهای ایمن و مؤثر ابداع میش��ود.در طب س��نتی چینی با مالش مداوم و آرام پوست و ماهیچهها منافذی بر روی آنها برای
انتقال دارو و تزریق بدون درد و سوزش ایجاد میشود.محققان سنگاپوری برای تکمیل این روش از دو آهن ربا برای فشار آوردن به بخشی از این پوست و تا کردن
آن و در نهایت ایجاد منفذی برای تزریق میکروس��کوپی انس��ولین استفاده کردهاند.استفاده آزمایش��ی از این روش بر روی موشها موفق بوده و انتقال ساده و آرام و
بی دردسر دارو به بدن این حیوانات را ممکن کرده است.حجم انسولین و دیگر داروهایی که از این طریق قابل انتقال به بدن است مشابه با ریزسوزن هایی است که
بدین منظور مورد استفاده قرار میگیرد.از سوی دیگر کارآیی این روش در درازمدت  ۴۰برابر بیشتر از سایر روشهای سنتی انتقال دارو به بدن است.انتقال انسولین
به بدن به این ش��یوه موجب توزیع آهس��ته و منظم آن در بدن ش��ده و اثر موسوم به هیپوگلیسمی تزریق انس��ولین که ناشی از فعال شدن و پخش سریع آن در بدن
اس��ت را خنثی میکند.مهمترین عالئم هیپوگلیس��می عبارتنداز احساس ضعف یا گرسنگی ،رنگپریدگی ،عرق سرد ،تپش قلب ،سرگیجه ،گیجی ،خوابآلودگی و در
صورتی که به این عالئم توجه نشود و عوارض ادامه پیدا کند ،خطر بیهوشی و حتی مرگ وجود دارد.
رونمایی از داروی گیاهی ترک اعتیاد

داروی ترک اعتیاد گیاهی که توسط محققان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ساخته و تولید شد به مرحله رونمایی رسید.به گزارش مهر ،دیروز در ارتباطی
آنالین به مناسبت چهلمین سالگرد جهاد دانشگاهی ،اولین داروی گیاهی ترک اعتیاد؛ ساخته محققان جهاددانشگاهی رونمایی شد.این داروی گیاهی حاوی 400میلی
گرم عصاره خش��ک اس��تاندارد ش��ده دانه گیاه تلخ بیان در هر کپس��ول خوراکی است که تاثیر فوق العاده ای در کاهش ش��دت عالئم ترک اعتیاد دارد.این مراسم با
حضور دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی برگزار شد و با حضور شانه ساز معاون وزیر بهداشت در ارتباطی آنالین این داروی گیاهی را رونمایی کردند.رضا
غفارزادگان ،رئیس پژوهش��کده گیاهان دارویی در این مراس��م با بیان اینکه براساس آخرین آمار 3 ،میلیون نفر درگیر اعتیاد هستند ،داروهای شیمیایی که برای ترک
اعتیاد مورد استفاده قرار می گیرد وابستگی آور هستند و ممکن است برای افراد مشکالت گوارشی به وجود بیاورد.وی با بیان اینکه به همین دلیل در صدد برآمدیم
با استفاده گیاهان دارویی بومی کشور داروی گیاهی ترک اعتیاد را تولید کنیم ،خاطرنشان کرد :این داروی گیاهی که در محیط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت،
تس��ت و ارزیابی ش��د که نتیجه خوبی به همراه داش��ت؛ بعد از ارزیابی ها وارد کارآزمایی بالینی ش��دیم و تصمیم گرفتیم که فرموالسیون این داروی گیاهی را بدست
بیاوریم.غفارزادگان افزود :صفر تا صد فرموالسیون این کپسول گیاهی برای ترک اعتیاد را در این پژوهشکده بدست آوردیم و توانستیم آن را با حمایت سازمان غذا
و دارو وارد بازار کنیم.رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی افزود :این دارو مجوزهای الزم را اخذ کرده است.
نتایج مثبت یک واکسن دیگر کرونا روی انسان

شرکت "نواواکس"( )Novavaxاعالم کرد که واکسن کرونا ویروس ساخت این شرکت نتایج امیدوارکنندهای داشته است.به گزارش ایسنا ،شرکت زیست فناوری
آمریکایی "نواواکس"( )Novavaxکه برای توس��عه واکس��ن "کووید ۱.۶،"۱۹-میلیارد دالر از دولت فدرال آمریکا بودجه دریافت کرده بود ،اعالم کرد که اولین
نتایج مقدماتی آزمایش این واکسن روی انسانها "مثبت" بوده است.شرکت "نواواکس" در کارآزمایی مرحله اول ،واکسن کرونای ساخت خود را به  ۱۳۱داوطلب سالم
تزریق کرد و به برخی "دارونما" و برخی دیگر "دو دوز" از واکسن را تزریق کرد.البته میزان این دوزها از هم متفاوت بود.یکی  ۵میکروگرم و دیگری  ۲۵میکروگرم.
ی بادیهای خنثی کننده تولید شد.عواملی که با ویروس میجنگند".نواواکس"
دو هفته پس از دریافت دوز دوم ،در اغلب داوطلبان واکسینه شده ،سطح باالیی از آنت 
اعالم کرد که بدن داوطلبان به خوبی این واکس��ن را تحمل کرده و عوارض جانبی از قبیل حساس��یت ،س��ردرد و خستگی در آنها خفیف بود.اولین دور آزمایش این
واکس��ن در انس��ان محدودیتهایی داشت.در این راستا "نواواکس" قصد دارد در مرحله بعد آزمایش بالینی واکسن در پاییز پیش رو ۳۰ ،هزار نفر را مورد آزمایش قرار
دهد".نواواکس" گفت که اگر واکسن ساخت آنها به طور قطعی موثر باشد ،میتواند تا آغاز سال آتی  ۱۰۰میلیون دوز از این واکسن را تولید کند.یا به اندازهای واکسن
تولید شود که برای  ۵۰میلیون نفر کافی باشد.البته در صورتی که دو دوز از واکسن به این افراد تزریق شود.واکسن ساخت این شرکت " "NVX-CoV۲۳۷۳نام
گرفته و از مواد کمکی "ماتریکس-ام"( )Matrix-Mاس��تفاده میکند تا پاس��خ سیس��تم ایمنی بدن را تقویت کند.مواد کمکی اصوال به این دلیل در واکسنها به
کار گرفته میش��وند که س��بب بروز پاسخ قوی سیستم ایمنی بدن شوند و تولید آنتیبادیها را افزایش دهند تا محافظت طوالنیتری در برابر عفونتهای ویروسی و
باکتریایی به همراه داشته باشند.
تولید دستگاه شمارنده گلبولهای خون در کشور

دس��تگاه ش��مارنده گلبولهای خون ،یکی از تجهیزات پزش��کی است که در تشخیص بیماریهای مختلف کاربرد دارد.این دس��تگاه با یک پنجم قیمت نمونه مشابه
خارجی ساخته شده است.به گزارش مهر ،علی اسالمی فر مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان گفت :دستگاه هماتولوژی آناالیزر فول دیف (سل کانتر) برای شمارش
گلبولهای خون و اندازهگیری دیگر شاخصها و مواد مرتبط با خون انسان به کار میرود.این مسئله باعث شده است که این دستگاه حیاتی و مواد مصرفی مرتبط با
آن در تشخیص بیماریهای مختلفی کاربرد داشته باشد.یکی از بیماریهایی که این دستگاه میتواند در فرآیند درمان و تشخیص آن کاربرد داشته باشد کرونا است.
امیدواریم این دس��تگاه از س��وی کادر درمان مورد استفاده قرار بگیرد.مدیرعامل شرکت دانشبنیان در ادامه گفت :یکی از مزایای استفاده از این محصول دانشبنیان،
کاهش زمان نتیجهگری نس��بت به روشهای قدیمی و معمول اس��ت.در واقع کادر درمان در زمان بسیار سریعتری از نتیجه تجزیه و تحلیلهای مرتبط با خون بیمار
مطلع میش��ود و همین موضوع فرآیندهای درمانی را س��رعت میبخشد.قیمت این دستگاه حدود یک پنجم نمونه مشابه خارجی است و مواد مصرفی آن یک هشتم
مش��ابه خارجی است.س��االنه برای ورود این دستگاه و مواد مصرفی آن ،معادل  700میلیارد تومان ارز از کشور خارج میشود.اسالمیفر در ادامه گفت :به همین دلیل
خروج ارز برای واردات این محصول ،توسعه تولید محصول و افزایش تولید داخلی آن یک ضرورت است که این شرکت تالش دارد آن را محقق سازد تا بازار داخلی
به جای دستگاه وارداتی با استفاده از محصول ایرانی ،نیازهای خود را تامین کند.

تشخیص آسیب مغزی کودکان تنها با یک آزمایش خون

محققان کالج سلطنتی لندن در مطالعه
اخیرش��ان موفق به توسعه یک آزمایش
خون ش��دهاند که به گفت��ه آنها میتواند
آس��یب مغزی کودک را تنها چند ساعت
پ��س از تولد تش��خیص دهد.به گزارش
ایسنا ،انجام این آزمایش خون پس از تولد
میتواند تشخیص دهد که کودکانی که در
بدو تولد اکسیژن کافی دریافت نمیکنند،
در مع��رض خطر ابتال ب��ه بیماریهای
عصبی جدی مانند فل��ج مغزی و صرع
هس��تند یا خیر.آزمایش مذکور با بررسی
روش��ن و خاموش شدن ژنهای خاصی
که با اختالالت عصبی مرتبط هستند قادر
به پیش بینی این موضوع است.تحقیقات
بیش��تر در مورد این ژنها ممکن اس��ت
اهداف جدیدی را برای درمان آسیبهای
مغزی قبل از پیشرفت روند بیماری ارائه
دهد.محققان کالج سلطنتی لندن طی این
مطالعه با محققان کشورهایی ازجملههند،

ایتالیا و ایاالت متحده همکاری کردند و
یافتههای خ��ود را در مجله «Science
 »Reportsمنتشر کردند.این تحقیق
در بیمارستانهای هند انجام شده است،
جای��ی که س��االنه ح��دود  ۵۰۰تا یک
میلیون نوزاد مبتال به «اختناق بدو تولد»
( )birth asphyxiaشناس��ایی
میشوند.تغییرات بیماریشناختی ناشی از
فقدان اکسیژن در هوای تنفسی را ا ِختِناق
یا آسفیکس��ی( )asphyxiaمیگویند.
نوزادان به دالیل مختلف ممکن است از
کمبود اکسیژن در بدو تولد رنج ببرند که
از آن دالیل میت��وان به زمانی که مادر
اکسیژن خیلی کمی در خون دارد ،عفونت
یا عوارض بند ناف هنگام تولد اشاره کرد.
در پی محرومیت از اکسیژن در بدو تولد،
آس��یب مغزی میتواند در طی ساعتها
تا ماهها بع��د رخ دهد و مناطق مختلفی
از مغ��ز را تحت تأثیر قرار دهد ،در نتیجه

نوزاد ممکن است بعدها دچار بیماریهایی
مانندفلجمغزی،صرع،ناشنوایییانابینایی
شود.طی این مطالعه محققان  ۴۵کودک
که از بدو تولد دچار کمبود اکسیژن شده
بودند را مورد بررس��ی قرار دادند و متوجه
تغییرات��ی در برخی از ژنه��ای موجود
در خون کودک ش��دند که این تغییرات
میتوان��د جهت پیش��رفت بیماریهای
عصبی که کودک ممکن است در آینده به
آنها مبتال شود را به محققان نشان دهد.
محققان شش س��اعت پس از تولد این
نوزادان از آنها آزمایش خون گرفتند و آنها
را تا  ۱۸ماهگی مورد بررسی قرار دادند تا
ببینند کدام بیماری عصبی در آنها ایجاد
ش��ده اس��ت.برای تعیین تفاوت در بیان
ژن ،محققان نوزادانی که در حال ابتال به
بیماریهای عصبی بودند را با آن دسته از
نوزادان که به عالئم آن مبتال نشده بودند
مقایسه کردند.محققان دریافتند که ۸۵۵

ژن بین این دو گ��روه از نوزادان متفاوت
بیان شده است که از آن میان دو ژن به
طور کامال متفاوت بیان شده است که به
طور خاص بررسی این دو ژن و اینکه چه
چیزی سبب تفاوت در بیان آنها شده است،
میتواند منجر به درک عمیق تر محققان
از دالیل ایجاد بیماریهای عصبی مانند
اختناق در ب��دو تولد و به طور بالقوه بروز
اختالل در آنها شود.در گام بعد محققان
این آزمایش خون را بر روی تعداد بیشتری
از نوزادان انجام خواهند داد و ژنهایی را
که به نظر میرسد بیشترین تفاوت را بین
این گروهها دارند ،بررسی خواهند کرد.

