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پند روز

بیماری التهابی روده خطر سرطان پروستات را افزایش
میدهد

نتایج آخرین بررسیها نشان میدهد بیماری التهابی روده خطر ابتال به
سرطان پروستات را تا پنج برابر افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا ،پزشکان آمریکایی در بررسیهای خود مشاهده کردند
خطر ابتال به سرطان پروستات در مردان مبتال به بیماری التهابی روده به طور
چشمگیری بیشتر است .این بیماری با عالئمی همچون اسهال ،نفخ و گرفتگی
همراه است که دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار میدهد.
دو نوع از شایعترین بیماری التهابی روده بیماری کرون و کولیت زخمی
هستند .طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا حدود سه میلیون
نفر از مردم این کشور به این دو بیماری مبتال هستند.
مبتالیان به بیماری التهابی روده در معرض فزاینده ابتال به سرطانهای
دستگاه گوارش هستند .هرچند ،ارتباط این بیماری با سرطان پروستات
مشخص نیست به تازگی گروهی از متخصصان آمریکایی به بررسی دقیق ارتباط
یا عدم ارتباط بین این دو بیماری پرداختند.
به گفته آنها سطح پادگن ویژه پروستات ( )PSAدر خون فاکتور تعیین
کننده در تشخیص سرطان پروستات است .به طور طبیعی میزان  PSAدر
خون پایین است .درصورتیکه مقدار آن افزایش قابل توجهی داشته باشد
میتواند نشانهای از ابتال به سرطان پروستات باشد.
هرچند در مردان مبتال به بیماری التهابی روده اغلب سطح باالیی از PSA
مشاهده میشود که احتماال از التهاب مزمن مرتبط با این بیماری گوارشی
ناشی میشود.
گروهی از محققان بر این باورند که برخی از ترکیبهای ناشی از التهاب از
قبیل پروتئین واکنش  ،Cمیتواند بدون وجود نشانههای سرطان پروستات
سطح  PSAرا افزایش دهد .از آنجاییکه سطح  PSAدر مبتالیان به بیماری
التهابی روده باالست اغلب این نشانه نادیده گرفته میشود.
در این بررسی متخصصان به ارزیابی اطالعات پزشکی  ۱۰۳۳مرد
مبتال به بیماری التهابی روده و  ۹۳۰۶مرد دیگر پرداختند .به طور
میانگین هر یک از این شرکت کنندگان برای مدت زمان  ۱۸سال تحت
کنترل قرار گرفتند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی ،آنها مشاهده کردند خطر ابتال به سرطان
پروستات در مردان مبتال به بیماری التهابی روده تقریبا پنج برابر بیش از شرکت
کنندگان گروه دیگر است.
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مهدویکیا :برانکو غرور را به هواداران پرسپولیس برگرداند

گرسنگی پنهان ،مشکلی شایع در گیاهخواران

نتایج یک بررسی نشان میدهد رژیم غذایی گیاهخواری گرسنگی پنهان را
که شکلی از سوء تغذیه است ،افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا ،سازمان جهانی بهداشت ( )WHOتاکید کرده که گرسنگی
پنهان از کیفیت غذای مصرفی ناشی میشود .این نوع از گرسنگی به کمبود مزمن
ویتامینها و مواد معدنی اشاره دارد که نزدیک به دو میلیارد نفر از مردم سراسر
جهان به آن دچار هستند.
درحالیکه گرسنگی پنهان مشکلی شایع در کشورهای در حال توسعه است ،سوال
این است که چرا اختالل کمبود مواد مغذی در کشورهای توسعه یافته نیز مشاهده
میشود؟ چندین عامل احتمالی موثر برای این وضعیت وجود دارد که یکی از آن ها
رژیمهای غذایی گیاهخواری نامناسب است.
رژیمهای غذایی گیاهی برای سالمت مفید است و از خطر ابتال به بسیاری از
بیماریها میکاهد .با این حال محدودیتهایی که در رژیم غذایی گیاهخواری اعمال
میشود برای تمامی افراد سودمند نیست و در برخی موارد حتی به سوء تغذیه
منجر میشود.
گروهی از متخصصان ایرلند شمالی در این مطالعه به بررسی مضرات رژیم غذایی
گیاهخواری نامناسب و گرسنگی پنهان پرداختند .این خطر با مشکالت مرتبط با
سالمت استخوانها در پی کاهش دریافت کلسیم و ویتامین  Dافزایش مییابد که
در بیشتر رژیمهای غذایی گیاهخواری رایج است.
همچنین در این نوع رژیم غذایی دریافت کافی ویتامین  B12و آهن چالش
برانگیز است .رژیمهای غذایی گیاهی شامل آهنهای غیر هِم ()non-heme iron
هستند که خون قادر به جذب آنها نیست و ویتامین  B12نیز تنها از طریق مصرف
فرآوردههای حیوانی قابل دریافت است.
مصرف میزان ناکافی و ناچیز این مواد غذایی باعث میشود فرد به عالئمی همچون
سردرد ،ضعف ،احساس گیجی و حتی تاخیر در فرایند رشد در کودکان دچار شود.
به گزارش مدیکال دیلی ،به گفته متخصصان همچنین افرادی که رژیمهای
غذایی گیاهخواری را دنبال میکنند باید نسبت به دریافت مواد پروتئینی
هوشیار باشند زیرا این نوع از رژیمهای غذایی شامل این دسته از مواد غذایی
نمیشوند .تمامی آنزیمهای موجود در بدن پروتئینهایی هستند که به عملکرد
مطلوب دستگاههای مختلف بدن کمک میکنند و درصورتیکه بدن میزان کافی
از پروتئین را دریافت نکند ،پروتئینهای ذخیره شده را برای تامین نیازهای
خود تجزیه میکند.
با توجه به پیامدهای احتمالی دنبال کردن این نوع رژیم غذایی توصیه می شود
که پیش از انتخاب کردن این نوع از تغذیه حتما با یک پزشک متخصص یا مشاور
تغذیه در این خصوص مشورت کنید.
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پیشکسوت پرسپولیس معتقد است که کادر باشگاه
پرسپولیس کار بزرگی در این چند ماه انجام دادند.
به گزارش ایسنا ،مهدی مهدویکیا ،بازیکن پیشین پرسپولیس
و تیمملی در حاشیه تمرین امروز (یکشنبه) پرسپولیس اظهار
کرد :من چند ماه پیش به تمرین آمده بودم و قول داده بودم که
دفعه بعد که به ایران آمدم ،حتما به دوباره به تمرین پرسپولیس
بیایم .من شرایط پرسپولیس را از راه دور پیگیری میکردم،
آنها به خاطر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی و کار کردن
با  ۱۳-۱۲بازیکن شرایط سختی داشت اما نتایج خیلی خوبی
کسب کردند .آنها تا فینال آسیا رسیدند و االن رقابت نزدیکی با
سپاهان و پدیده در صدرجدول دارد .باید به کادرفنی ،بازیکنان و
هواداران تبریک گفت که کار خیلی بزرگی در چند ماه گذشته
انجام دادند.
او درباره هجمههای اخیری که علیه پرسپولیس است و داوری
را دلیل موفقیت پرسپولیس میدانند ،گفت :من به این بحث
ورود نمیکنم چون کار تخصصی من نیست .اشتباه در همه
دنیا است .در جاهای دیگر با تکنولوژی اشتباهات را کنترل
میکنند .در بوندسلیگا هر هفته از تکنولوژی استفاده میشود
و تصمیمات داوری تغییر میکند .من فکر میکنم کشور ما هم
به این تکنولوژی نیاز دارد .اشتباهات داوری مختص پرسپولیس
نبوده و در مورد همه تیمها اتفاق افتاده است .اگر این تکنولوژی
بیاید ،حرف و حدیثها تمام میشود.
بازیکن پیشین تیمملی درباره حضور ایران در جام ملتهای
آسیا بیان کرد :هواداران تا االن از تیمملی حمایت کردند.
انشاءاهلل در جامملتها تیم بتواند نتیجه خوبی بگیرد .همه
انتظار قهرمانی از این تیم را دارند و امیدوارم این اتفاق بیفتد.
مهدویکیا در ادامه درباره مصاحبه اخیرش مبنی بر این که
برانکو را به عنوان بهترین مربی خارجی فوتبال ایران معرفی
کرد ،توضیح داد :من دنبال جریانات حاشیهای نبودم .از من
درباره برانکو سوال شد و درباره عملکردش صحبت کردم .او
مربیای بوده که با تیم المپیک ما قهرمان آسیا شده ،تیمملی را
به جام جهانی برده ،در جام ملتها عملکرد درخشانی داشته و
اگر اشتباهات داوری بازی با چین نبود میتوانستیم قهرمان جام
ملتها شویم .دو سال پیاپی با پرسپولیس قهرمان ایران شده و
با تمام مشکالت تیم را به فینال آسیا رسانده است .من باتوجه
به عملکرد او گفتم که برانکو بهترین مربی خارجی بوده که به
فوتبال ایران آمده است .باشگاه پرسپولیس باید زودتر به اختالف
کیروش و برانکو ورود میکرد تا این مساله را حل کند.
او همچنین درباره خوشحالی دستیار کیروش پس از نایب
قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد :این
صحبتها درباره حواشی فوتبال همیشه وجود دارد و شما
(خبرنگاران) خیلی به آن دامن میزنید .من لزومی نمیبینم
که به این مسائل ورود کنم .من در جای خودش از تیمملی و
پرسپولیس حمایت کردم و عاشق این دو هستم .برانکو را مربی
خوبی میدانم چون با او کار کردم و دوران خوبی با برانکو داشتم.
هر موقع صحبت کردم ،درباره عملکردش صحبت کردم .در این

ستارهای نداریم که به اروپا برود

چند سال او مربی بسیار موفقی بوده است .پس از چند سالی که
پرسپولیس در کسب نتیجه ناکام بوده ،برانکو غرور را به هواداران
پرسپولیس برگرداند و میبینید که پرسپولیس در هر مسابقه با
قدرت و با فوتبالی رو به جلو پا به رقابتها میگذارد.
سرمربی پرسپولیس درباره ترانسفر نشدن بازیکنان موفق به
اروپا از تیمملی تصریح کرد :بحث لژیونر شدن بازیکنان زیاد
به تیمملی و مربی آن مربوط نمیشود .به ساختار باشگاهها و
پرورش بازیکنان برمیگردد .مربی تیمملی کار خاصی نمیتواند
انجام دهد چون بازیکنان مدت زمان زیادی در اختیار او نیستند.
بازیکنان باید در سنین پایینتر به خوبی پرورش پیدا کنند .یک
مثال ساده درباره این موضوع میزنم .در اوایل حضور من در
آلمان ۱۳ ،تا  ۱۴بازیکن ایرانی در بوندسلیگای یک و دو حضور
داشتند اما االن یک بازیکن ایرانی نداریم .چرا؟ چون ژاپن و
کره جای ما را گرفتند و در فوتبال پایه به خوبی سرمایهگذاری
کردند .در حال حاضر یکی ،دو بازیکن ژاپنی در هامبورگ حضور
دارد .دلیل آن این است که ما فوتبال پایه را رها کردیم .لژیونر
شدن بازیکنان ربطی به مربی تیمملی ندارد .ما دو بار به جام
جهانی رفتیم ولی بازیکنان از این ویترین به خوبی استفاده
نکردند .در جام جهانی  ۹۸ما چند بازیکن جوان داشتیم و

توانستند به لیگهای خوب بروند اما االن ستارهای نداریم که از
تیمملی به لیگهای اروپایی برسد .اگر علیرضا جهانبخش را در
انگلیس میبینیم به واسطه حضورش در باشگاه هلندی آلکمار
بود که آقای گل شد اما متاسفانه ستارههای دیگر ما نتوانستند
به تیمها و لیگهای بزرگ اروپایی بپیوندند .من خودم دوست
دارد هر باشگاه آلمانی یک بازیکن ایرانی داشته باشد اما واقعیت
این است که کره و ژاپن از ما جلو افتادهاند.
مهدویکیا درباره نبود اراده برای رسیدگی به فوتبال پایه
اظهار کرد :به نظرم در بحث فوتبال ملی تاحدودی کارهای
خوبی انجام شده است اما یک هزارم هزینهای که برای تیمملی
بزرگساالن میکنیم ،برای فوتبال پایه در نظر نمیگیریم .اگر
به طور مثال برای تیم لیگ برتری  ۲۰میلیارد هزینه میکنیم،
باید یک میلیارد هم در فوتبال پایه هزینه کنیم که متاسفانه
این کار را نمیکنیم .مربیان ما در فوتبال پایه تامین نیستند
و کالسهای روز دنیا را سپری نمیکنند و بازیکنان آموزش
صحیح نمیبینند .این میشود که ما فوتبالیستهایی که به
تیمملی میرسند هم نخبه پروری شدهاند و  ۲۰بازیکن مشخص
از پایه به بزرگساالن رسیدند اما در کل کشور این اتفاق نمیافتد.
ملی پوش پیشین تیمملی در پاسخ به این سوال که آیا

تیمملی میتواند قهرمان آسیا شود؟ گفت :همیشه تیمملی جزو
بهترینهای آسیا بوده است .در برخی تورنمنتها در مراحل
حذفی حذف شدیم و در برخی دیگر که من هم حضور داشتم،
به جمع چهار تیم رسیدیم .نسلی که در تیمملی حضور دارند
باتوجه به این که ایران سالها به عنوان تیم اول آسیا است،
باید در جام ملتها نشان دهند که واقعا تیم اول آسیا هستیم.
انشاءاهلل باید به فینال آسیا برسیم ولی کار آسانی نداریم و
عربستان ،استرالیا ،کره ،ژاپن و حتی امارات جزو مدعیان هستند.
خود من دو بار حسرت فینال جام ملتها را داشتم که در نیمه
نهایی بازی را واگذار کردیم ولی انشاءاهلل امسال این اتفاق بیفتد.
او در پاسخ به این سوال که آیا آکادمی کیا قصد همکاری با
پرسپولیس را دارد؟ توضیح داد :در همان راستایی که عرض
کردم ،سعی کردم در آکادمی خودم مربیان اروپایی را برای
آموزش به ایران بیاورم .االن هم حدود  ۳تا  ۴روز یک کالس
مربیگری با حضور مربی دوم هامبورگ برای مربیان جوان
برگزار میکنیم .هدفمان این است که دانش فوتبال اروپا را به
ایران بیاوریم .امکان همکاری در همه زمینهها هست ولی باید
دربارهاش بیشتر صحبت کنیم.

کاش استقالل خوزستان قهرمان نمیشد!
کاش لیگ شانزدهمی نبود و تیم فوتبال استقالل خوزستان نیز هرگز
قهرماننمیشد.
به گزارش ایسنا ،باشگاه استقالل که در سال  ۱۳۹۰با خرید امتیاز باشگاه استقالل
جنوب شکل گرفت ،پس از پشت سر گذاشتن دو فصل ناموفق در عین ناباوری و در
حالی که از تیمی جوان ،بومی و بازیکنان کمنام و نشان تشکیل شده بود با هدایت
عبداهلل ویسی بر بام فوتبال حرفهای ایران ایستاد .کسی باور نمیکرد که استقاللیها
آنقدر متحول شده باشند که بر سکوی قهرمانی تکیه بزنند ولی آن استقالل فصل
 ۱۳۹۴-۹۵که خودباوری داشت به این مهم رسید ،هر چند آن طور که باید و شاید به
قهرمانی آبیهای خوزستان پرداخته نشد تا فوتبال این استان همچنان مظلوم بماند.
اما آن استقالل خوزستان مقتدر و قوی ،کمکم باتوجه به مشکالتی که طی سالهای
اخیر برایش ایجاد کردند ،از روزهای اوج خوش خود فاصله گرفت تا اینکه اکنون در
لیگ هجدهم روزگاری بسیار بد را علیرغم توانمندی بازیکنان خود ،تجربه کند.
استقاللیها که پس از قهرمانی ،نسخه فروپاشی آنها پیچانده شد -البته
خوزستانیها در طی سالهای اخیر به نابودی و رها شدن تیمهایشان پس از قهرمانی
عادت کردهاند  -امسال در بدترین شرایط ممکن به سر میبرند و در حالی که به
سختی در فکر جمع کردن امتیازات برای بقا در لیگ برتر بودند ،به خاطر سهل انگاری
مدیریت های قبلی و عدم پرداخت مطالبات بازیکن خارجی خود ،در حالت تعلیق قرار
گرفته و شش امتیاز آن ها کسر شد و تا این لحظه نیز گفته می شود که از پنجره نقل
و انتقاالت محروم هستند.
البته در این مدت کسی آنقدر شجاعت نداشته که خود را مسوول از هم پاشیده

شدن استقالل خوزستان معرفی و از مردم خوزستان عذرخواهی کند تا کمی از درد
آنها نیز کم شود ولی همین افراد با روی کار آمدن افشین قطبی در باشگاه فوالد
و بهتر شدن شرایط این تیم ،منتظرند تا در پایان فصل اتفاقی خوشایند مثل کسب
سهمیه آسیایی برای فوالد رقم بخورد تا خود را مرد شماره یک فوالد و فوتبال
خوزستان معرفی کنند.
حاال این استقالل خوزستان که پس از کسر امتیاز به کریم بوستانی و ایمان مبعلی
سپرده شده ،عجیب متحول و باانگیزه شده است و چنان مقابل تیمهای َقدری چون
استقالل تهران ،سپاهان و سایپا سینه سپر و قد علم می کند که یادمان رفت ،این
همان استقالل از هم پاشیده به واسطه بیتدبیری عدهای از مسووالن است که به این
روز افتاده است.
اگرچه این استقالل خوزستان در مشکالت غوطهور شده و خیلیها فاصله آن تا لیگ
یک را تنها چند قدم میدانند ولی بازیکنان این تیم جنگندهتر از همیشه هستند و
نشان دادهاند که یکدل و هم نفس برای حفظ سهمیه استان از جان مایه میگذارند.
عزمی که قابل ستایش است .این بازیکنان هرگز نمیخواهند سرنوشت استقالل اهواز
اینبار برای آنها تکرارشود؛ سرگذشتی تلخ و زجرآور برای مردم خوزستان.
این روزها که به فوتبال خوزستان و مردم آن بسیار سخت میگذرد کسی دیگر
دوست ندارد تیمی از خوزستان قهرمان لیگ برتر شود تا اینگونه همه برای نابودی آن
به زحمت بیفتند! کاش همین روزها یکی از راه برسد و تیشه را از دست آنهایی که
مداوم به ریشه باشگاه استقالل و البته فوتبال خوزستان میزنند ،بگیرد و به جای آن
بذر امیدواری را در دل فوتبال خوزستان بنشاند.

اگرچه استقالل خوزستان با شش امتیاز در قعر جدول نفسنفس میزند ولی
نیمفصل و تعطیالت آن ،بهترین زمان برای بازسازی تیم است و با تدبیر و درایت
میتوان استقاللیها را از پایین جدول جدا کرد .هنوز امید هست ،البته به شرط
آنکه مسووالن دست روی دست نگذارند و از همین امروز برای بهبود وضعیت این
تیم فکری کنند.
پس نگذارید فوتبال در خوزستان با آن همه کلکل هایش بر سر فوالد ،نفت و
استقالل که عجیب حال و هوای مردم خوزستان را خوب میکند ،با بیتدبیری و به
آسانی از دست برود .از همین االن برای بقای استقالل خوزستان در لیگ برتر تالش
کنید تا مبادا پایان فصل افسوس پیش رویتان باشد.

هدیه کریسمس فضاپیمای نیوهورایزنز به دانشمندان
با آغاز سال نوی میالدی فضاپیمای رباتیک نیوهورایزنز
( )New Horizonsناسا شروع به ارسال اطالعات از
جسم فرانپتونی Ultima Thuleخواهد کرد .جسم
فرانپتونی یاد شده  ۴میلیارد مایل(حدود  ۶.۵میلیارد
کیلومتر) از زمین فاصله دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین ،اول ژانویه سال ،۲۰۱۹
فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا شروع به ارسال اطالعات از جسم
فرانپتونی  Ultima Thuleکه در کمربند کویپر(Kuiper
 )beltقرار دارد ،خواهد کرد.
جسم فرانپتونی Ultima Thuleچهار میلیارد مایل از زمین
فاصله دارد و در لبه تاریک منظومه شمسی قرار دارد .خورشید از
این مکان بسیار دور است و به همین دلیل میتوان دریافت که این
ناحیه نمیتواند درخشانتر از یک ستاره باشد.
کمربند کویپر یک حلقه نازک متشکل از اجرام یخی است و
همین موضوع آن را به یکی از اسرارآمیز ترین و جالبترین مناطق
اطراف خورشید تبدیل کرده است.
این کمربند میلیاردها سال پیش از شکلگیری سیارات منظومه
شمسی تشکیل شده است .یک بار از نزدیک مشاهده کردن این
کمربند ،رویای چندین دهه پژوهشگران است.
کمربند کویپر ،نخستینبار توسط اخترشناس هلندی تبار،
جرارد کویپر عنوان شد؛ وی بر پایه مدار برخی از دنبالهدارهای
شناخت ه شده و وجود اجرامی مانند سیاره کوتوله پلوتون باور
داشت که کمربندی از اجرام دنبالهدار مانند ،در ورای مدار نپتون

وجود دارند ۲۰ .سال پس از مرگ او نخستین جرم کمربند کویپر
در فاصله  ۴۲واحد نجومی از خورشید شناخته شد .این جرم به
قطر  ۲۴۰کیلومتر  ۱۹۹۲QB۱نامگذاری شد.
از آن زمان تاکنون بیش از  ۸۰۰جرم دیگر در کمربند کویپر
یافته شد ه است .گمان میشود حداقل  ۳۵۰۰۰جهان یخ زده با
قطری بیش از  ۱۰۰کیلومتر در این منطقه وجود داشته باشند و
شاید دهها بار بیش از این ،اجرام کوچکتری در کمربند کویپر
پنهان از دید ما باشند .کل جرم موجود در کمربند کویپر باید چند
صد برابر جرم موجود در کمربند سیارکها که در میان مدار مریخ

و مشتری است باشد .از جمله اجسامی که در این کمربند هستند
میتوان سیارک اریس( )Erisو سیاره کوتوله پلوتون()Pluton
را نام برد.
اکنون پس از سالها پژوهشگران میتوانند به رویای دیرینه خود
جامه تحقق بپوشانند زیرا در  ۱ژانویه ،فضاپیما نیوهورایزنز ایاالت
متحده آمریکا که از  ۱۳سال پیش به سمت کمربند کویپر حرکت
کرده است با استفاده از دوربین ،ردیاب و اسکنرهای خود به
بررسی جسم فرانپتونی  Ultima Thuleمیپردازد و اطالعات
زیادی را در اختیار دانشمندان قرار میدهد.
نیوهورایزنز فضاپیمای رباتیک ناسا و بخشی از برنامههای
فضایی مرزهای نو است که در  ۱۹فوریه  ۲۰۰۶میالدی بهسوی
کمربند کویپر حرکت کرد .این کاوشگر فضایی که آن را کاوشگر
بینسیارهای یا سیارهپیما هم خواندهاند ،نخستین فضاپیمایی است
که بهسوی پلوتو پرواز کرد و به مطالعه درباره این سیاره کوتوله و
پنج قمر آن که تاکنون شناخت ه شده ،بهویژه شارون(،)Charon
پرداخت .این کاوشگر فضایی  ۱۴ژوئیه  ۲۰۱۵پس از گذر از کنار
پلوتو به سراغ کمربند کویپر رفت تا دستکم با یکی از اجرام این
کمربند نیز دیدار کند.
هنگامی که پلوتو و زمین در دو سوی مخالف با یکدیگر بر
گرد خورشید قرار گیرند این فاصله نزدیک به  7/5میلیارد(۷۵۰۰
میلیون) کیلومتر است و این بیشترین فاصلهای است که این دو
میتوانند از هم داشته باشند .کمترین فاصله هنگامی است که
هر دو در یک سوی خورشید قرار گیرند .نزدیکترین این فاصله

نزدیک به  4/28میلیارد( ۴۲۸۰میلیون) کیلومتر است.
به دلیل فاصله بسیار زیاد پلوتون از خورشید و عدم توانایی
صفحات خورشیدی در تولید الکتریسیته الزم برای کاوشگر
نیوهورایزنز ،این فضاپیما از واحد آر.تی .جی( )RTGیا ژنراتورهای
ترموالکتریکی رادیوایزوتوپ به منظور تولید نیروی برق استفاده
میکند .در این وسیله گرمای ناشی از شکست طبیعی عناصر
سنگین رادیواکتیو به مواد سبکتر بر طبق خاصیت ترموالکتریکی
به جریان برق تبدیل میشود.
آلن استرن( )Alan Sternپژوهشگر اصلی ماموریت
نیوهورایزنز گفت :ما قصد داریم دریابیم این جسم فرانپتونی از
چه چیزی ساخته شده است،چگونه ساخته شده؟ آیا اتمسفر و
حلقه دارد؟
با انجام این پژوهش MU۶۹،یا  Ultima Thuleتبدیل به
دورترین شی خواهد شد که تا به حال از راه دور توسط انسانها
مورد بررسی قرار گرفته است .دلیل آنکه دانشمندان نام این جسم
فرانپتونی را  Ultima Thuleنهادهاند این است که جغرافیدانان
قدیمی اعتقاد داشتند ،این جسم فرانپتونی بیشترین فاصله با
زمین را دارد.
کمتر از  ۲۴ساعت طول میکشد تا فضاپیمای نیوهورایزنز به
دور  Ultima Thuleبچرخد و آن را با ابزارهای خود در روز سال
نو بررسی کند .پس از آن قطعا این کاوشگر اطالعات و یافتههای
ارزشمندی همانند تاریخ اولیه منظومه خورشیدی را در اختیار
دانشمندان قرار خواهد داد.

