


ماهنامه بیوتک
صاحب امتیاز :

انجمن علمی مهندسی پزشکی
دانشگاه تهران

مدیر مسئول :
محمدهادی مهدی زواره

سردبیر :
محمدهادی شادمهر

دبیر اجرایی :
احمد فضلوی

ویراستاران :
نسترن همایونی

مریم مومنی مقدم
سعید حکامی

سرپرست خبرنگاران :
نوشین شاد

سرپرست مترجمین :
امیرعلی کاظمی نژاد

طرح جلد :
محمدهادی شادمهر

ارتباط با ما :
https://bmesb.ut.ac.ir

bmesb@ut.ac.ir
https://telegram.me/bmesb

فهرست
فیربهای نوری کشسانی برای کاشته شدن در 

04 بدن         
neginnaghinejad1994@gmail.com                        نگین نقی نژاد        

06 پلی سومنوگرافی      

mahtabnabatian@gmail.com مهتاب نباتیان    

11 مصاحبه ای با دکرت مهران نیک روان  

 ESWL سنگ کلیه و درمان آن با استفاده از

13          
taheri_mp@yahoo.com                                          دالرام طاهری

انجمن علمی مهندسی پزشکی
دانشگاه تهران

بررسی روش های بازشناسی افراد بر مبنای 

24 آنالیز تصاویر عنبیه     

ahmadfazlavi@yahoo.com                                       احمد فضلوی

hassan.niloufar.bme@gmail.com                              نیلوفر حسن        

21 مصاحبه ای با مهندس علی دارابی  
hassan.niloufar.bme@gmail.com                              نیلوفر حسن        

http://bmesb.ut.ac.ir
mailto:bmesb%40ut.ac.ir?subject=


3        اردیبهشت ماه 1396 بیوتک  

  

مقدمه

مقدمه

گروه ماهنامه بیوتک با هدف گسترش دانش مهندسی پزشکی در سراسر کشور عزیزمان، سعی دارد تا با انتشار این 

ماهنامه اخبار و اطالعات به روز را به طور منظم، به دست محققین و دانشجویان سراسر کشور برساند. در این راستا از 

تمامی دانشجویان، محققین و اساتید کشور دعوت می کنیم تا در کنار ما باشند و ما را در راستای تحقق این تصمیم 

یاری نمایند.

در این شماره ابتدا با گزارشی از کاشت نوعی فیبر نوری کشسانی در بدن رو به رو خواهیم بود. سپس مطلبی جامع 

در مورد خواب و رویا و تکنیک پلی سومنوگرافی خواهیم داشت. سپس گپ و گفتی با دکتر مهران نیک روان، ما 

را با محیط کاری و فعالیت های ایشان در حوزه مهندسی پزشکی آشنا می کند. در ادامه از سنگ کلیه و راهکارهای 

با مهندس علی دارابی که از فعاالن  درمانی آن به خصوص ESWL می خوانیم. پس از آن گپ و گفت دیگری 

حوزه مهندسی پزشکی هستند، ما را با فعالیت ها و چالش های ایشان آشنا می کند. در انتها نیز با بخش اول از بررسی 

روش های بازشناسی افراد برمبنای تصاویر عنبیه رو به رو هستیم که در این بخش به بررسی روش های مختلف برای 

بازشناسی افراد پرداخته است. 

این ماهنامه به صورت درون فعال)interactive( تهیه شده است و برای جابه جایی در آن می توانید از کلیک بر 

روی فهرست استفاده کنید و همچنین برای دسترسی آسان به منابع استفاده شده کافی ست بر روی آنان کلیک نمایید.

الزم به ذکر است که مسئولیت علمی و حقوقی مطالب به عهده نویسنده های آنان می باشد و گروه بیوتک تنها به 

صورت اجمالی آنان را ارزیابی نموده تا مطالب معقول و معتبری را به دست مخاطبین برساند.

بار مطالب  انتقادات شما خواننده گرامی، هر  با نظرات و  باشیم و  به هدفمان رسیده  این مطالب  امیدواریم در تهیه 

ارزنده تری را در قالبی با کیفیت تر در اختیار شما بگذاریم.

             محمدهادی شادمهر

                   کارشناس مهندسی برق-بیوالکتریک، دانشگاه تهران
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فیبرهای نوری کشسانی برای کاشته شدن در بدن  

فیبرهای نوری کشسانی 
برای کاشته شدن در بدن

روی  بر  هاروارد  پزشکی  دانشکده  و   MIT دانشگاه  محققان 

توسعه فیرب نوری بسیار کشسان و زیست سازگار از هیدروژل1 

کار  شده اند،  تشکیل  آب  از  عمدتاً  که  مانند  الستیک  مواد  و 

می کنند.

دارند،  شدن  خم  قابلیت  طناب  مانند  که  نوری  فیربهای  این 

ممکن است یک روز در بدن کاشته شده و پالس های درمانی ای 

از نور را به عنوان اولین نشانه های بیامری ارائه دهند.

کاشت  یک  به عنوان  فیرب  است  »ممکن  می گویند:  محققان 

طوالنی مدت و نشکن که مطابق با بدن خم و راست شده و 

پیچ و تاپ می خورد، استفاده شود.«

این گروه نتایج خود را در ژورنال Advanced Material منترش 

کردند.

مختلف  رنگ های  آن  در  که  را  کشسان  نوری  فیرب  یک  ژائو2 

داد.  توسعه  است،  شده  تزریق  سبز  و  آبی  زرد،  ازجمله  آلی 

این رنگ ها مانند سنسور فشار عمل کرده و محققان را قادر 

کشیده  مقدار  چه  و  کجا  فیربها  که  کنند  تعیین  تا  می سازد 

می شوند.

به  که  فعال  بسیار  میدان  یک  کردن  ایجاد  با  نور  از  استفاده 

به ویژه  و  سلول ها  فعال سازی  برای  است  معروف  اپتوژنیک 

پالس های  محققان  می رود.  کار  به  مغز  در  عصبی  سلول های 

hydrogel  1

Zhao  2

کوچکی از یک منبع LED را با استفاده از فیربهای سوزن مانند 

به بافت هدف می فرستند.

ژائو  می گوید: »این فیربها مثل شیشه و صلب هستند و چون 

آسیب  آن  به  می توانند  است  ژله  کاسه  یک  مانند  مغز  بافت 

انعطاف پذیری و نرمی مغز  از  بتوانند  الیاف  این  اگر  برسانند. 

پیروی کنند، می توانند در تحریک و درمان بسیار مؤثرتر عمل 

کنند.«

از کسانی چون Xinyue Liu و   MIT گروه ژائو در دانشگاه

هیدروژل  مکانیکی  خواص  تنظیم  در  که   Hyunwoo Yule

دستورالعمل های  محققان  است.  تشکیل شده  دارند،  تخصص 

پلیمرهای  از  قابل انعطاف  هیدروژل  ساخت  برای  متعددی 

زیستی مختلف را ابداع کرده اند.

نوری  فیربهای  در  هیدروژل  از  که  می کردند  فکر  محققان 

بیواپتیک  با گروه  از صحبت  بعد  اما  کنند،  استفاده  می توانند 

دانشکده پزشکی هاروارد و سئوک-هیون )اندی( یون ، دانشیار 

از  دانشکده پزشکی، دریافتند که گروه یون قبالً فیرب نوری ای 

مواد هیدروژلی ساخته اند که نور را از طریق فیرب با موفقیت 

دچار  شدن  کشیده  کمی  با  مواد  بااین حال  می کرد،  منتقل 

شکست شدند، اما هیدروژل ژائو در مقابل مانند تافی )نوعی 

شکالت( انعطاف پذیر است.

تا  گشتند  راهی  دنبال  و  کردند  تالش  دامئاً  گروه  دو  درنتیجه 

نژاد نقی  نگین   
کارشناسی مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
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هیدروژل ژائو و فیرب نوری یون3 را با یکدیگر ترکیب کنند.

پوشش  یک  داخل  شده  روکش  یک هسته  شامل  یون،  طراحی 

و  فیرب، هسته  از طریق  نور  انتقال حداکرث  برای  است.  بیرونی 

متفاوت  بسیار  انکساری  شاخص  با  مواد  از  باید  فلزی  روکش 

باشند.

یوک می گوید اگر مواد هسته و روکش از دو جنس مشابه باشند 

هر آنچه از منبع نور از طریق فیرب در جریان است، محو خواهد 

شد.

خوشبختانه آن ها دریافت کردند که مواد هیدروژل ژائو بسیار 

شفاف بوده و دارای رضیب شکست ایده  آل به عنوان یک ماده 

هسته ای هستند؛ اما زمانی که آن ها تالش کردند تا روکش فلزی 

از  تا  داشتند  متایل  ماده  دو  بپوشانند،  هیدروژل  با  را  پلیمری 

هیدروژل  با  هسته  روی  هنگامی که  اما  شوند.  جدا  یکدیگر 

پوشیده شد، اتصاالت شیمیایی بین سطوح خارجی و مواد اتفاق 

ایجاد گروه های کربوکسیل در روکش  باعث  اتصاالت  آن  افتاد. 

سطح  در  چسب  مثل  مواد  در  آمین  گروه های  و  شدند  فلزی 

مولکولی عمل کردند.

فشارسنج

محققان توانایی فیربهای نوری را برای انتشار نور لیزر از طریق 

طول های مختلف امتحان کردند. هر فیرب بدون میرایی و یا محو 

الیاف  که  دریافتند  همچنین  آن ها  می داد.  انتقال  را  نور  شدن 

شکسنت،  بدون  خود  اولیه  طول  برابر  هفت  از  بیش  می توانند 

کشیده شوند.

و  قوی  و  انعطاف پذیر  بسیار  نوری  فیرب  یک  محققان  که  حال 

زیست سازگار از مواد هیدروژل ساخته بودند، رشوع به بازی با 

خواص نوری فیرب کردند تا بتوانند راهی پیدا کنند تا متوجه شوند 

فیرب چه وقت و در کدام قسمت دچار کشش شده است.

آن ها فیرب را با رنگ های آلی قرمز، سبز و آبی که در نقاط خاصی 

را  نور  آن ها  سپس  کردند.  بارگذاری  داشت  قرار  فیرب  طول  در 

ناحیه  مثال  برای  کردند  مشاهده  و  دادند  گذر  فیرب  طریق  از 

قرمزرنگ دچار کشش شده است.

آن ها طیف نور عبوری از طریق فیرب را اندازه گرفتند و متوجه 

شدند که این شدت به طور مستقیم مربوط به شدت جذب نور 

توسط رنگ قرمز است و درنتیجه به دلیل جذب زیاد نور، آن 

منطقه دچار کشیدگی شده است.

انتهای فیرب، محققین  نور در  اندازه گیری مقدار  با  به بیان دیگر؛ 

مقدار  و چه  کدام قسمت  در  الیاف  که  کنند  تعیین  می توانند 

کشیده شده است.

Seok-Hyun )Andy( Yun  3

لئو4 می گوید: »هنگامی که شام بخش خاصی از فیرب را می کشید، 

ابعاد آن بخش همراه با میزان نوری که در آن منطقه جذب و 

پخش می شود تغییر می کند. بنابراین با این روش فیرب می تواند 

مثل یک سنسور فشار عمل کند.« او اضافه می کند که این تک 

می تواند  به همین خاطر  به صورت دوسویه عمل می کند،  فیرب 

به صورت کاشتنی یا فشارسنج پوشیدنی عمل کند.

محققان تصور می کنند چنین فیربهای نوری می توانند در طول 

بازو و یا پای بیامر کاشته بشوند و بر نشانه های بهبود تحرک 

نظارت کنند.

ژائو پیش بینی کرد که این الیاف می توانند به عنوان سنسور در 

بدن به کار روند و در پاسخ به عالئم بیامری از خود نور ساطع 

کنند.

او می گوید ما در حال تالش هستیم برای این که از فیربهای نوری 

مدت  به  التهاب  و  تومورها  بر  اپتیکی  نظارت  و  تشخیص  در 

طوالنی تری استفاده کنیم.

فیربهای هیدروژلی بسیار جالب هستند و یک جهت مستقیم را 

برای تعبیه نور در بدن به کار می گیرند.

فیورنزو امنتو5، استاد مهندسی زیستی دانشگاه تافتس6 می گوید: 

»این تالش ها در بهینه سازی و مدیریت خواص مکانیکی الیاف 

ایجاد  پزشکی  با  خوبی  ارتباط  می توانند  و  هستند  مهم  بسیار 

کنند.«

این تحقیق تحت حامیت موسسه ملی بهداشت و وزارت دفاع 

است.

منبع:

http://meche.mit.edu/news-media/stretchy-optical-

fibers-implanting-body

Liu  4

Fiorenzo Omenetto  5

Tufts University  6

فیبرهای نوری کشسانی برای کاشته شدن در بدن

http://meche.mit.edu/news-media/stretchy-optical-fibers-implanting-body
http://meche.mit.edu/news-media/stretchy-optical-fibers-implanting-body
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پلی سومنوگرافی  

پلی سومنوگرافی

مقدمه

شاید بتوان خواب را مانند دیگر پدیده های حیاتی بدن، امری 

بیوالکرتیکی دانست و اختالالت بروز کننده در آن را به عنوان 

این  گرفت.  نظر  در  بیولوژیکی  اختالالت  از  مهم  نشانه هایی 

اختالالت می تواند موجب تغییراتی در وضع فیزیولوژیک بدن 

یا بروز مشکالت عاطفی و رفتاری در افراد و یا بالعکس شود. 

نتیجه این اختالل تنها به زمان خواب محدود منی شود، بلکه در 

زمان بیداری نیز منود پیدا می کند. تکنیک پلی سومنوگرافی به 

معنای آزمایش های چندگانه خواب روش مناسبی برای پی بردن 

حدود  این که  به  نظر  مبتالست.  افراد  در  خواب  اختالالت  به 

این  اهمیت  می شود  سپری  در خواب  انسان  عمر  از  یک سوم 

موضوع جلوه بیشرتی پیدا می کند.

خواب و رؤیا

اگرچه رؤیاها همیشه برای ما پر از رمز و راز بوده اند، تنها در 

مفاهیم  آشکارسازی  در  توانسته اند  دانشمندان  اخیر  دهه  دو 

باستان مربوط  رؤیای عهد  بردارند. شاید مشهورترین  آن قدم 

در  روم،  امپراتور  کنستانتین،  که  زمانی  باشد،  م   312 سال  به 

او  مرگ  و  شکست  احتامل  که  امپراطوریش  جنگ  مهم ترین 

قطعی بود رشکت کرده بود. او شب قبل از جنگ طرحی که 

را در عامل رؤیا مشاهده  او در جنگ می شود  پیروزی  موجب 

کرد و دستور داد که همه رسبازان سپرهای خود را به آن نقش 

مزین کنند. بنا به مستندات تاریخی او در آن جنگ پیروز شد 

و پایه های امپراتوری روم را مستحکم تر کرد. منونه دیگر تفسیر 

خواب فرعون توسط علم الهی حرضت یوسف )ع( هست که 

مردم مرص را از قحطی و گرسنگی نجات داد.

در دوران اخیر رؤیا محرک کشف های علمی نیز بوده است. این 

ایده که نوروترنسمیرتها می توانند سبب تسهیل عبور اطالعات 

اتو  نام  به  به ذهن داروشناسی  از سیناپس شوند طی رؤیایی 

لووی راه یافت. هم چنین در سال 1865 ککوله رؤیایی درباره 

بنزن دید که در آن اتصال اتم های کربن زنجیره ای را به وجود 

آورد، سپس زنجیره چرخید و به حلقه ای تبدیل شد، درست مثل 

ماری که دم خود را گاز بگیرد. این رؤیا ساختار مولکولی بنزن 

را آشکار کرد.

ساخنت  طریق  از  رؤیاها  به  مردم  دل مشغولی  از  نیز  هالیوود 

این موضوع که می توان به  باورپذیری  فیلم هایی دراین باره و 

رؤیاهای افراد راه پیدا کرد سودهای بسیار زیادی برده است. 

درواقع دانشمندان امروزه می توانند کارهایی را انجام دهند که 

و  تصاویر  تهیه  ازجمله:  می رسید  نظر  به  غیرممکن  درگذشته 

.MRI نوارهای ویدیویی نه چندان باکیفیت از رؤیاها با دستگاه

رؤیاها برای ما رضوری هستند. به طوری که در بعضی حیوانات 

ندیدن رؤیا آن ها را رسیع تر از گرسنگی از پا درمی آورد. رؤیا 

تقریباً هر شب دو  اساسی خواب ماست.  از ویژگی های  یکی 

رؤیا  هر  می کنیم.  رؤیا  دیدن  را رصف  خود  خواب  از  ساعت 

 مهتاب نباتیان
کارشناسی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مطالعه ای بر خواب و رویادانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
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حدود پنج الی بیست دقیقه طول می کشد. چیزی قریب به شش 

سال در طول یک زندگی متوسط.

یادگیری  با  مدام  که  می ماند  شبکه ای  به  شبیه  بیشرت  ما  مغز 

ایجاد  خود  نورون های  میان  تازه ای  ارتباط های  جدید  کارهای 

می کند. نکته جالب در مورد این سیستم ایجادشده این است که 

این سیستم ها پس از یادگیری حجم زیادی از مطالب به حالت 

اشباع می روند و به جای پردازش اطالعات بیشرت وارد حالت رؤیا 

می شوند. در این حالت خاطرات پراکنده از راه می رسند و به 

برای هضم  را  هم متصل می شوند و شبکه های عصبی کارشان 

مطالب جدید آغاز می کنند. مطالعات عصب شناسی نیز با تائید 

برخورداری  با  نشان می دهد که ذخیره سازی حافظه  نتایج  این 

از میزان خواب کافی میان زمان فعالیت فکری و زمان برگزاری 

آزمون انجام می گیرد. تصویربرداری های سیستم عصبی نیز نشان 

می دهد که نواحی فعال مغز حین خواب، هامن نواحی درگیر 

در زمان یادگیری کارهای جدید می باشند.

اسکن مغزی رؤیا

از  صادرشده  سیگنال های  که  می دهد  نشان   EEG اسکن های 

طرف مغز حین خواب با زمان بیداری متفاوت هست و درنهایت 

وقتی که رؤیا می بینیم امواج الکرتیکی مغز ما به سمت مناطق 

سطحی قرش مغز به ویژه قرش بینایی حرکت می کنند. درنتیجه 

درحالی که  هستند.  ما  رؤیاهای  از  مهمی  نقش  بینایی  تصاویر 

در این زمان سایر نواحی مربوط به حواس دیگر عمدتاً خاموش 

می شوند. در رؤیا تقریباً همه تصاویر و احساس هایی که بدن 

نشأت  مغز  ساقه  الکرتومغناطیسی  ارتعاشات  از  می کند  ایجاد 

می گیرند نه از محرک های خارجی و بدن تا حد زیادی از دنیای 

خارج جدا می شود.

اتفاقات غیرمنطقی را تجربه کرد؟  چه طور در خواب می شود 

وقتی ناحیه خلفی- جانبی کورتکس جلوپیشانی خاموش می شود 

مغز قادر به برنامه ریزی و فعالیت های منطقی نیست. ازاین رو 

کورتکس  می شود.  ارائه  منطقی  کنرتل  بدون  تصاویری  رؤیا  در 

چشمی بینایی که نقش بازرس را در مغز ایفا می کند غیرفعال 

می شود و رؤیاها به آسانی بدون رعایت قوانین فیزیکی و عقل 

سلیم شکل می گیرند. همچنین لوب گیجگاهی- آهیانه ای که برای 

تعیین موقعیت عمل می کند نیز ازکارافتاده و سبب می شود که 

امکاناتی فراتر از تجربه های جسمی خود داشته باشیم. بنابراین 

شاید بتوان گفت که می توان از رؤیا برای شبیه سازی آینده نیز 

استفاده کرد. راهی که در آن قوانین طبیعت و تعامالت اجتامعی 

دنیای خارج به صورت موقت به حالت تعلیق درآمده اند.

EEG تفکیک مراحل خواب با

مرحله  هر  که  می شود  تقسیم بندی  مختلفی  مراحل  به  خواب 

از آن دارای مشخصه فرکانسی و الگوهای خاص خود می باشد. 

امواج مغزی که در حین خواب ثبت می شوند را طبق الگویی 

که دارند نام گذاری کرده اند. دامنه یک موج نشان دهنده عمق 

ناهشیاری و فرکانس آن رسعت پردازش های مغز می باشد.

در مراحل اولیه خواب که نیمه هوشیار هستیم، مغز امواج بتا 

را با فرکانس باال )30-13 هرتز( و دامنه کوچک صادر می کند. 

بعدازاینکه کم کم به حالت آرامش رسیدیم، مغز امواج آلفا )13-

8 هرتز( را صادر می کند. در این مرحله هنوز به خواب کامل 

نرفته ایم و حس هایی مانند پرت شدن از ارتفاع، شنیدن اسم مان 

از زبان یکی دیگر و گاه تکان های شدید را تجربه می کنیم.

به طورکلی خواب را به دو قسمت کلی REM )همراه با حرکات 

رسیع چشم( و NREM )عدم حرکات رسیع چشم( تقسیم بندی 

می شود.

این  در  دیدن  خواب  می باشد.   NREM خواب  قسمت  اولین 

باقی  ذهن  در  بیفتد  اتفاق  هم  اگر  و  است  کم  بسیار  مرحله 

می شود.  گفته  سبک  خواب  قسمت  این  به  اصطالحاً  منی ماند. 

پلی سومنوگرافی
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NREM خود شامل 3 مرحله می باشد )در بعضی مطالعات 4 

مرحله ای تقسیم بندی می شود(:

مرحله 1: هامن حالت خواب وبیداری مربوط به امواج تتا )4-8 

هرتز( است و معموالً 5 تا 10 دقیقه طول می کشد و اگر کسی را 

در این مرحله از خواب بیدار کنید احتامالً به شام خواهد گفت 

که خواب نبوده است.

مرحله 2: مغز سیگنال های منظم و رسیعی بنام دوک های خواب 

20 دقیقه طول می کشد و در طی آن  تقریباً  را صادر می کند. 

فرد  مرحله  این  در  می یابد.  کاهش  قلب  رضبان  و  بدن  دمای 

بااینکه نیمه هوشیار است به راحتی از خواب بیدار می شود.

به بیان دیگر  یا   NREM مرحله  از  بخش  عمیق ترین   :3 مرحله 

مرحله گذر از خواب سبک به خواب عمیق )REM( می باشد و 

امواج عمیق و کند دلتا ساطع می شود.

REM: هامن مرحله خواب عمیق می باشد که با حرکات رسیع 

در این مرحله صورت  چشم همراه می شود. رؤیا دیدن عموماً 

می گیرد. در این مرحله امواج الکرتیکی مغز به سمت کورتکس 

نواحی برصی مغز انتقال می یابند. در بزرگ ساالن حدود 20 تا 

را  زمان خواب  از کل  باالی 50 درصد  نوزادان  در  و  25 درصد 

تشکیل می دهد.

نکته قابل توجه این است که متامی این مراحل به صورت جزئی 

پیش   3 تا   1 از مرحله  یکدیگر رخ منی دهند. خواب  پشت رس 

رفته و دوباره مرحله 2 و سپس 3 تکرار می شود و درنهایت وارد 

خواب عمیق می شود. همچنین فرد برای بیدار شدن از مرحله 

REM به مرحله 2 رفته و سپس بیدار می شود. به طور میانگین 

گذر از متامی مراحل ابتدایی و رسیدن به خواب عمیق 90 دقیقه 

طول می کشد. خواب عمیق با کاهش رسوتونین همراه است. در 

با کاهش میزان ترشح رسوتونین  بیامران مبتال به افرسدگی نیز 

مواجه هستیم. بنابراین این افراد زودتر از این زمان به مرحله 

REM می رسند که این موضوع می تواند در تشخیص افرسدگی 

نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

)PSG( پلی سومنوگرافی

تنفس و خواب هر دو برای زندگی ما رضوری هستند. در طی 

خواب تغییراتی در بدن ما رخ می دهد که سبب آسیب پذیری به 

بعضی از انواع اختالالت خواب می شود. پلی سومنوگرافی روش 

مناسبی برای پی بردن به این اختالل می باشد. پلی سومنوگرافی 

بر پایه 3 روش مطالعه اصلی پایه گذاری شده است: سیگنال های 

ثبت  شامل  درواقع  پلی سومنوگرافی   .EMG و   EEG, EOG

به  وابسته  فیزیولوژیکی چندگانه  پارامرتهای  و موازی  هم زمان 

خواب وبیداری می باشد.

حال این سؤال مطرح می شود که چه کسانی به انجام این تست 

نیاز دارند؟

آپنه  مانند  خواب  ضمن  تنفسی  مشکالت  دارای  بیامران   -   

انسدادی ضمن خواب )OSA(، خروپف همراه با اختالل تنفسی، 

بیامران مبتال به انسداد ریوی.

رسدردهای  با  را  روز  طول  که  عضالنی  عصبی-  بیامران   -   

می کنند  سپری  شدید  خستگی  و  خواب آلودگی  یا  صبحگاهی 

)نارکولپسی(

  - افراد دچار گرفتگی عضالت پا در حین خواب

  - افراد دارای حرکات متناوب اندام ها در خواب

  - افراد دچار فلجی ضمن خواب

  - افراد مبتال به اختالالت شناختی و رفتاری مانند افرسدگی

  - افرادی که در خواب حمالت رصع به آن ها دست می دهد

:PSG تخصص های مرتبط با انجام تست

1- نورولوژی 2-روان پزشکی 3- داخلی ریه 4- قلب و عروق 5- 

گوش و حلق و بینی 6- جراحان ترمیمی فک و صورت.

فرد صورت  از  باید  آزمایش  انجام  از  قبل  اولیه ای  ارزیابی های 

بگیرد:

  - سابقه پزشکی و روان پزشکی بیامر به طور دقیق ثبت شود.

روزانه  فعالیت های  و  الکل  دخانیات،  دارو،  سابقه مرصف   -   

بیامر بررسی شود.

  - سابقه خواب در طول 24 ساعت گذشته بررسی شود.

اتاقی که در آن ثبت PSG صورت می گیرد باید ویژگی های زیر 

را داشته باشد:

  - بیامر موردمطالعه، تجهیزات مانیتورینگ و تکنسین ها در دو 

اتاق مجاور هم قرار داده می شوند

  - اتاق ثبت باید مثل فضای خانه راحت و مجهز به امکانات 

بهداشتی باشد

 - مجهز به میکروفون دوطرفه برای تعامل بیامر و تکنسین با 

یکدیگر باشد.

  - اتاق، تهویه هوای مناسب داشته باشد.

  - سیستم روشنایی متغیر توسط بیامر را داشته باشد.

 - تکنسین ها باید بتوانند بیامر را ببینند.

اقداماتی که بیامر باید قبل از انجام PSG انجام دهد:

  - قبل از رشوع آزمایش بیامر باید برای آشنایی با محیط یک 

بازدید قبلی داشته باشد.

  - بیامر روز بدون اسرتس و خواب روزانه را سپری کرده باشد.

  - از بعدازظهر به بعد مواد کافئین دار و الکل مرصف نکرده 

باشد.

پلی سومنوگرافی
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  - در طول روز ورزش های سنگین انجام نداده باشد.

  - عادات دارویی و رفتاری خود را مانند شب های قبل انجام 

دهد و این عادات توسط تکنسین ها ثبت شود زیرا ممکن است 

در نتایج به دست آمده تأثیرگذار باشند.

چه پارامرتهای فیزیولوژیکی ثبت می شوند:

:EEG

ثبت  آن  مختلف  استیج های  و  خواب  مراحل  دادن  متییز  برای 

می شود.

الکرتودها  متام  از  می توان  می شود.  استفاده   10-20 سیستم  از 

استخوان  به  که   O2 و   C4 و   F4 الکرتود   3 ولی  کرد  استفاده 

می کنند.  کفایت  ثبت  این  برای  نیز  شده اند  رفرنس  ماستوئید 

علت انتخاب این سه ناحیه این است که از زمان رشوع خواب 

نواحی  از  مغزی  سیگنال های  آن،  عمیق  مرحله  به  رسیدن  تا 

پس رسی رشوع به حرکت منوده و به سمت مناطق سطحی جلو 

پیشانی پیش می رود.

:EOG

و  زدن  پلک  مانند  چشم  دو  هر  عمودی  حرکات  بررسی  برای 

حرکات افقی چشم به صورت آرام یا رسیع به صورت هم زمان با 

یکدیگر برای تفکیک مراحل NREM و REM به کار می رود. 

 ،E1 .2 استفاده می شود¬E و E1 برای این ثبت از دو الکرتود

 1 ،E2 1 سانتی مرت پایین تر از گوشه بیرونی چشم سمت چپ و

سانتی مرت باالی گوشه بیرونی چشم سمت راست و یا برعکس که 

به استخوان ماستوئید رفرنس می شود نصب می شوند.

:EMG

کمک  برای  عضالت  غیرارادی  و  ارادی  فعالیت های  ثبت  برای 

هنگام  در  عضالنی  اختالالت  انواع  دسته بندی  و  تشخیص  به 

در  اندام ها  پریودیک  حرکت  بی قرار،  پای  سندرم  مانند  خواب 

خواب، حرکات تکان دهنده در طول حمالت رصع شبانه. حداقل 

و  چانه   EMG ثبت  الکرتود  شامل  مورداستفاده  کانال های 

ماهیچه های جلویی هر دو پا می باشند.

مانیتورینگ تنفس:

برای بررسی جریان هوایی راه هوایی فوقانی از ترمیستور و یا 

ترموکوپل استفاده می شود که در مقابل بینی قرار داده می شوند. 

ترمیستور مفتول های فلزی باریک حساس به دما می باشند که 

در اثر دم و بازدم و تغییرات دما مقاومت آن ها تغییریافته و این 

از دو  نیز  تغییرات دیجیتال شده و مانیتور می شود. ترموکوپل 

فلز غیر هم جنس حساس به دما ساخته می شود که درنهایت این 

تغییرات باعث تغییر در ولتاژ شده و ثبت می شود.

هم چنین برای بررسی حرکات قفسه سینه از ترنسدیورس استفاده 

می شود که دور قفسه سینه بسته شده و حرکات تنفسی را ثبت 

می کند.

بررسی راه هوایی فوقانی و حرکات قفسه سینه مکمل یکدیگر 

در  تنفسی  آپنه های  تشخیص  برای  اول  مورد  از  می باشند. 

 Hypopnea برای تشخیص اختالل از مورد دوم  حین خواب و 

)تنفس های رسیع و کم عمق که موجب بیداری افراد می شود( 

استفاده می کنند.

هم چنین خروپف را نیز می توان توسط میکروفون کوچکی که 

نظارت  مورد  می شود  نصب  حنجره  قسمت  در  و  گردن  روی 

قرارداد.

کپنوگرافی:

برای اندازه گیری CO2 انتهای بازدمی )بازدمی که از عمق ریه 

خارج می شود بدون هوای موجود در راه هوایی( از کپنوگراف 

استفاده می کنند. کپنوگرافی در کل با دو روش کلرومرتیک )تغییر 

پلی سومنوگرافی
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رنگ سنسور به ارغوانی در اثر جذب CO2( و مادون قرمز انجام 

.)CO2 می گیرد )جذب نور مادون قرمز توسط

:SaO2

نظارت بر اشباع اکسیژن در خون به وسیله پالس اکسی مرتی و 

این  می گیرد.  صورت  انگشتی  مرتی  اکسی  پالس  به طورمعمول 

فرایند توسط یک سنسور تابش کننده  مادون قرمز و یک سنسور 

می شود.  انجام  دیفرانسیلی  به صورت  و  قرمز  دریافت کننده 

پلی سومنوگراف SaO2 زیر 90% را گزارش می کند.

:ECG

فشار سیستولیک و دیاستولیک را اندازه گیری می کند. آریتمی های 

فیربیالسیون  می کند.  عالمت گذاری  را  دهلیزی  سینوسی  گره 

را  شبانه  آنژین  می کند. همچنین  را مشخص  بطنی  یا  دهلیزی 

نشان می دهد. )به دلیل فقدان اکسیژن کافی در ماهیچه های 

قلبی فرد دچار درد شدید در عروق کرونر می شود.(

توسط  که  اختیاری می باشد  پارامرت  نیز یک  بدن  درجه حرارت 

همین دستگاه ثبت می شود.

:Body position

توسط سنسورهای EMG و یا دوربین ها بررسی می شود.

PH مری:

یک پارامرت اختیاری برای بررسی رفلکس اسید معده که موجب 

بی خوابی فرد می شود، است. پروب PH از طریق بینی به داخل 

حلق و سپس تا فاصله 5 سانتی مرتی باالتر از دریچه مری وارد 

می شود.

PSG انواع سطوح

برحسب درجه حضور 4 نوع اندازه گیری PSG داریم:

سطح 1: حضور فرد در آزمایشگاه تست خواب

 EEG, EOG, ECG, EMG,:کانال  7 شامل  حداقل   :2 سطح 

RR, airflow ,Sao2

RR, airflow ,ECG, Sao2 :سطح 3: حداقل شامل 4 کانال

airflow و SaO2 سطح 4: تنها بررسی دو کانال

توسط دستگاه های  به مطالعات خانگی  مربوط   4 تا   2 )سطح 

پرتابل با پارامرتهای کمرت از سطح 1(.

منابع:

اسامعیل  محمد  کاکو_ترجمه  میچیو  پروفسور  ذهن_  آینده   -

فلزی

آپنه  به  مبتال  بیامران  در  پلی سومنوگرافی  یافته های  ارزیابی   -

انسدادی حین خواب با و بدون خواب آلودگی در روز، شامره 91 

خرسو صادق نیت حقیقی، زهره یزدی، محمدعلی زحل _مجله 

علمی پژوهشی شهید صدوقی یزد _دوره 72 پلی سومنوگرافی _

سارا نیکرسشت_ مرکز پژوهش های علمی دانشجویان _دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

- Embletta.com

- Basic of Polysomnography_ Chitra Lal, MD, FCCP, 

FAASM_ Assistant Professor of Medicin, Pulmonary, 

Critical Care and Sleep_ MUSC_ Charleston, SC

- Polysomnography_Dr Muammad Aslan_JR MD 

Pulmonary Medicine

پلی سومنوگرافی
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مصاحبه ای با دکتر مهران نیک روان  

مصاحبه ای با دکتر 
مهران نیک روان

مهامن این گفتگو مهران نیک روان است. وی متولد سال 1365 

دوران  در  فیزیک  ریاضی  رشته  در  را  خود  تحصیالت  و  است 

دبیرستان گذراند. سپس در دوره کارشناسی با توجه به عالقه ای 

که به رشته برق داشت در گرایش الکرتونیک رشوع به تحصیل در 

دانشگاه کرد. در دوره کارشناسی به پردازش سیگنال های حیاتی 

مانند سیگنال های قلبی عالقه مند شد و در همین راستا پایان نامه 

از  استفاده  با  جنین  قلبی  سیگنال  جداسازی  عنوان  با  را  خود 

روش های پردازش سیگنال انتخاب کرد. سپس در دوره کارشناسی 

ارشد و دکرتی در رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکرتیک به 

تحصیل ادامه داد. گفتگوی ما را با مهران نیک روان بخوانید.

زمینه های تخصصی فعالیت خود را توضیح دهید؟

و  طراحی  دکرتی  دوره  در  بنده  اصلی  فعالیت  حارض  حال  در 

است.   )rTMS( مغز  مغناطیسی  تحریک  دستگاه  ساخت 

در حال  تحقیقاتی  تیم  در  نیز  درمان  زیام  همچنین در رشکت 

تولید اولین دستگاه مگنت پرتوان با شدت میدان مغناطیسی 3 

تسال با کاربردهای فیزیوتراپی هستیم که برای اولین بار در ایران 

می تواند انقالبی را در مگنت تراپی کشور ایجاد کند.

 MRI قبل از رشوع این دو پروژه، بنده درزمینه پردازش تصاویر

به طراحی یک سیستم CAD1 جهت تشخیص خودکار دیسک 

کمر پرداختم و نتایج آن در مجالت معتربی منترششده است.

توصیه شام به دانشجویان رشته مهندسی پزشکی چیست؟

رشد  اخیر  دهه  در  کشور  دانشگاهی  فضای  آنکه  به  توجه  با 

چشمگیری داشته است، به نظر بنده اگر دانشجویان بتوانند به 

پر کردن خألهای ارتباط بین علم و صنعت نگاه عمیق تری داشته 

Computer aided diagnosis  1

انتخاب  این مسئله  به  با دقت  را  فعالیت خود  زمینه  و  باشند 

کنند، آینده روشن تری را پیش رو خواهند داشت.

بازار کار این رشته از دیدگاه شام چگونه است؟

متأسفانه با توجه به آن که ازنظر فناوری کشورمان در این زمینه 

در  در حال حارض  که  مشاغلی  بیشرت  است،  واردکننده  کامکان 

فروش  با  مرتبط  است،  قابل مالحظه  پزشکی  مهندسی  رشته 

امید  است.  فروش  از  پس  خدمات  ارائه  و  وارداتی  محصوالت 

تسهیالت  اعطای  و  سازمان ها  و  مراکز  همکاری  با  که  است 

متناسب، فارغ التحصیالن رشته مهندسی پزشکی بتوانند در حوزه 

بین  مناسب  ارتباط  عدم  کنند.  نقش  ایفای  پررنگ تر  نیز  تولید 

علم و صنعت، دانشجویان را به تحصیالت تکمیلی سوق داده 

به  اما  است؛  باارزش  فی نفسه  تکمیلی  تحصیالت  این  که  است 

کشورهای  معترب  دانشگاه های  از  پذیرش  اخذ  و  نخبگان  فرار 

مرتبط  صنعتی  پروژه های  در  آنان  فعالیت  رشوع  و  پیرشفته 

در خارج از کشور منجر می شود. امید است که در سال جدید 

که سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام گذاری شده است، 

تدابیر مناسبی جهت فراهم سازی بسرتهای مناسب شغلی، جهت 

اشتغال فارغ التحصیالن جوان این کشور اندیشیده شود.

هامن طور که فرمودید، از بزرگ ترین مشکالت این رشته، کمبود 

پذیرش  دریافت  به  است که منجر  بین علم و صنعت  ارتباط 

دانشجویان از دانشگاه های کشورهایی پیرشفته می شود. به نظر 

شام چگونه می توان از توامنندی فارغ التحصیالن رشته مهندسی 

پزشکی در کشور استفاده بهینه کرد؟

 نیلوفر حسن
کارشناس مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
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ویژه ای  جایگاه  از  ایران  در  دانشگاهی  تحصیالت  نظر  به 

و  پایان نامه ها  ثبت  حد  در  تحقیقات  نتایج  و  است  برخوردار 

مقاالت علمی باقی می ماند، توجه کمی به کاربردی کردن نتایج 

علمی می شود. به نظر انتخاب موضوعات موردتحقیق باید در 

یک  به  نتیجتاً  که  باشد  بومی  دانش  یک  توامنندسازی  راستای 

دستاورد علمی که کاربردی است، تبدیل شود. در رشایط کنونی 

علم  انتقال  حال  در  رشته  این  در  که  داریم  برجسته ای  اساتید 

به تنهایی  کار  این  و  هستند  کشورمان  توامنند  دانشجویان  به 

منجر به کاربردی کردن این علوم در کشور منی شود. باید دولت 

گام های مثبت و عملی بیشرتی بردارد و به ارتباط علم با صنعت 

توجه بیشرتی کند. چراکه در رشایط حارض، بیشرت اخذ پذیرش 

فارغ التحصیالن از دانشگاه های معترب خارجی و بازنگشنت آن ها 

را شاهد هستیم. با بررسی ریشه ای می توان دید که بسرتسازی 

باید  که  است  بسیاری  نابسامانی های  دچار  اشتغال  و  تولید 

به طورجدی بازنگری شود.

توصیه شام برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی چیست؟

یک  تربیت  در  بسزایی  تأثیر  پایه  دروس  کارشناسی  دوران  در 

مهندس خواهد داشت. لذا بهرت است با دقت بیشرتی این دروس 

را مطالعه کنند و تا حد امکان به صورت کاربردی و عملی نیز 

مراکز و رشکت هایی  افزایش دهند. همچنین  را  تجربیات خود 

هستند که دوره های کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی برگزار 

می کنند. دانشجویان باید حداکرث استفاده را از این دوره ها بربند 

و رصفاً به مباحث تئوری اکتفا نکنند. در دوره کارشناسی ارشد 

اهمیت  از  گزارش نویسی  و  تحقیق  نحوه  و  پژوهشی  اهداف 

دانشجویان  بیشرت  که  می کنم  توصیه  و  است  برخوردار  باالیی 

خود را در جایگاه یک محقق ببینند و دروس مرتبط به پایان نامه 

خود را عمیق تر مطالعه کنند.

حرف آخر؟

امیدوارم وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، صنایع 

و وزارت علوم، گام های مؤثرتری را در آینده جهت مرتفع کردن 

مشکالت بیکاری برداشته و کارآفرینی فقط به صورت یک شعار 

در کشور عزیزمان باقی مناند و با ساماندهی یکپارچه، جوانان 

بتوانند اهداف واالی علمی و صنعتی را در ایران دنبال کنند. در 

پایان از متامی اساتید بزرگی که درس های بزرگی را از آنان کسب 

آرزوی سالمتی  از خداوند  برایشان  و  قدردانی می کنم  کرده ام، 

روزافزون می کنم.

ماهنامه مهندسی پزشکی بیوتک از دکرت نیک روان بابت وقتی 

که برای مصاحبه گذاشتند کامل تشکر را دارد.

مصاحبه ای با دکتر مهران نیک روان
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  ESWL سنگ کلیه و درمان با استفاده از

سنگ کلیه و درمان آن 
ESWL با استفاده از

 دالرام طاهری
کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم پزشکی تهران

سنگ کلیه

کلیه ها مانند یک فیلرت، مواد زائد را از خون جدا می کنند و ادرار 

را ایجاد می کنند. گاهی اوقات منک و دیگر امالح در ادرار، به 

کلیه تشکیل سنگ های کوچک می دهند.  هم می چسبند و در 

آن ها می توانند به اندازه یک کریستال شکر یا یک توپ پینگ 

پنگ باشند؛ اما متوجه شدن حضور آن به ندرت اتفاق می افتد 

مگر آن که موجب انسداد شوند. درصورتی که سست و شکسته 

شوند و به حالب فشار بیاورند درد شدیدی را ایجاد می کنند.

عالئم سنگ کلیه

هنگامی که سنگ کلیه از مجاری ادرار عبور می کند ممکن است 

عالئم زیر پدید آید:

  - درد شدید در پشت، شکم و کشاله ران

  - تکرر یا دردناکی ادرار

  - وجود خون در ادرار

  - تهوع و استفراغ

سنگ های کوچک ممکن است بدون ایجاد عالئم عبور کنند.

به طورکلی، سنگ کلیه به عنوان یک درد شدید پهلو شناخته شده 

است. سنگ کلیه می تواند بدون عالمت باشد تا زمانی که کلیه 

را از کار بیندازد؛ یعنی ممکن است کلیه سنگ ساز باشد و عالئم 

هم نداشته باشد و درنهایت روزی کلیه را نارسا کند؛ اما یکی 

از مهم ترین عالئم سنگ کلیه درد است. این درد معموالً شب ها 

درد  درواقع  می کند.  بیدار  خواب  از  را  فرد  و  می شود  رشوع 

تجربه  که  است. خانم هایی  غیرقابل تحمل  و  کلیه شدید  سنگ 

زایامن را داشته اند و بیامر سنگ کلیه هم هستند، درد زایامن 

را قابل مقایسه با درد سنگ کلیه منی دانند. یکی دیگر از عالئم 

سنگ، تغییر رنگ ادرار به صورت خونی است. بعضی از بیامران 

این موارد،  در  با عالمت عفونت مراجعه می کنند.  کلیه،   سنگ 

آن  به  فوراً  باید  و  است  پزشکی  اورژانس های  جزء  کلیه  سنگ 

رسیدگی شود. اندازه سنگ کلیه با شدت عالئم آن ارتباطی ندارد 

و بین اندازه و عالئم سنگ رابطه ای وجود ندارد. 

معموالً سنگ هنگام دفع شدن، درد ایجاد می کند و وقتی جایش 

ثابت باشد، درد از بین می رود، به عبارتی وقتی درد سنگ کلیه از 

بین رفت، مفهومش دفع سنگ نیست. باید به کمک سونوگرافی 

سنگ  این  ادرار،  مجاری  و  کلیه  مخصوص  رادیولوژی  عکس  و 

پیگیری شود.

تشخیص سنگ کلیه در کسانی که تاکنون سنگ کلیه نداشته اند 

و هیچ عالمتی هم ندارند، کمی مشکل است. از طرفی منی توان 

رادیولوژی  و  سونوگرافی  کرد  توصیه  هم  جامعه  افراد  متام  به 

بشوند، چراکه احتامل دارد سنگ کلیه داشته باشند. بنابراین برای 

کسانی که ممکن است کلیه سنگ ساز داشته باشند و دالیلی به 

صورت  الزم  بررسی های  دارد،  وجود  آن ها  در  کلیه  سنگ  نفع 

نزدیک خود سابقه سنگ  می گیرد، مثالً کسانی که در بستگان 

کلیه دارند، هرسال یا هر دو سال یک بار، برای این بررسی ها به 

پزشک مراجعه کنند. افرادی هم که خودشان سابقه سنگ کلیه 

دارند، باید سالی یک بار تحت سونوگرافی و بررسی های الزم قرار 

بگیرند. 

اگر غلظت مواد داخل ادرار زیاد شود، می تواند زمینه ساز سنگ 
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کلیه شود یا در برخی موارد، زمینه های ارثی برای تشکیل سنگ 

افزایش  ابتال به سنگ کلیه  مطرح است که استعداد فرد را در 

می دهد.

 هنگامی که غلظت مواد در ادرار زیاد شود، زمینه تشکیل هسته 

سنگ در ادرار فراهم می شود. هنگامی که این هسته اولیه ایجاد 

بزرگ  سنگ  و  می کنند  رسوب  این هسته  دور  مواد  سایر  شد، 

می شود.

شاید  هستند.  کلسیمی  سنگ های  کلیه،  سنگ  نوع  شایع ترین 

سنگ های  کلیوی  سنگ های  انواع  از  درصد   ۸۵ تا   ۸۰ حدود 

به صورت  عموماً  هم  کلسیمی  سنگ های  این  باشند.  کلسیمی 

یا فسفات  کلسیم  اگزاالت  مثالً  یعنی  کلسیم هستند؛  منک های 

اسید  عفونی،  سنگ های  کلسیمی،  سنگ های  از  پس  کلسیم، 

اوریک و سایر انواع سنگ ها شیوع دارند. ولی اکرث افرادی که 

گرفتار سنگ کلیه می شوند، درواقع گرفتار سنگ های کلسیمی 

هستند.

سنگ ادرار

سنگ های ادراری با شیوع بیشرت در مردان، در رده سنی ۲۰ تا 

۵۰ سال سبب بروز عالمئی چون درد پهلو، تکرر و سوزش ادرار 

می شود. عوامل مختلفی چون ارث، آب وهوا، نوع تغذیه، فعالیت 

و جنس در میزان بروز و شیوع آن مؤثر است. سنگ های ادراری 

را می توان از بیامری های شایع جوامع برشی دانست، سنگ های 

ادراری می تواند با یا بدون درد و عفونت ادراری بروز کند. علل 

سه  و سن  ارث، جنس  است.  متفاوت  ادراری  ایجاد سنگ های 

عامل مؤثر در ایجاد سنگ های ادراری بوده و ارث به عنوان یکی 

عامل،  این  است؛  سنگ  بروز  در  مؤثر  فیزیولوژیکی  عوامل  از 

شیوع  است.  ادراری  سنگ های  تشکیل  درصد   ۵۰ تا   ۴۰ علت 

از  کمرت  زنانه  به علت هورمون های  زنان  در  ادراری  سنگ های 

مردان است. سنگ های ادراری در کودکان و ساملندان کمرت دیده 

می شود  و در افراد جوان و میان سال شایع تر است، سنگ های 

منطقه  است.   شایع تر  سالگی   ۵۰ تا   ۲۰ سنی  رده  در  ادراری 

ادراری  ایجاد سنگ های  از عوامل محیطی مؤثر در  جغرافیایی 

و  مدیرتانه  منطقه  اروپا،  در کشورهای شامل  به نحوی که  است 

خاورمیانه سنگ های ادراری شایع تر است. آب وهوا از دیگر از 

عوامل محیطی مؤثر در ایجاد سنگ های ادراری است و سنگ های 

ادراری معموالً در فصول گرم سال بیشرت دیده می شود. نوع آب 

طول  در  فرد  که  آبی  میزان  نیست،  بی تأثیر  سنگ  تشکیل  در 

شبانه روز مرصف می کند نقش مهمی در ایجاد سنگ های ادراری 

دارد به نحوی که مرصف کمرت آب و آب های دارای امالح احتامل 

بروز سنگ را بیشرت می کند. رژیم غذایی در تشکیل سنگ های 

ادراری مهم ارزیابی می شود و در افرادی که زمینه تشکیل سنگ 

وجود دارد رژیم غذایی نامناسب می تواند زمینه ساز ایجاد سنگ 

باشد. همچنین مرصف زیاد مواد غذایی حاوی اگزاالت کلسیم و 

اسید اوریک در افراد سنگ ساز، تشکیل سنگ را ترسیع می کند. 

و  گرم  کاری  محیط های  با  افراد  در  ادراری  سنگ های  تشکیل 

سنگ های  تشکیل  در  مؤثر  علت  دو  است.  شایع تر  کم تحرک 

ادراری: در ادرار عوامل مهارکننده ای )فیتات( وجود دارد که در 

صورت کاهش این عوامل، منجر به تشکیل سنگ می شود و ادرار 

غلیظ علت دوم تشکیل سنگ در افراد است )مواد تشکیل دهنده 

سنگ بیش ازاندازه می شود مانند اگزاالت کلسیم(. از عوامل مؤثر 

در کاهش بروز سنگ های ادراری در زنان، وجود فیتات بیشرت 

تکرر  ادرار،  در  خون  وجود  چون  عالمئی  است.  آنان  ادرار  در 

از  بعضی  و  است  ادراری  سنگ های  عالئم  از  ادرار  سوزش  و 

سنگ های ادراری هیچ عالمتی نداشته و به صورت اتفاقی در یک 

سونوگرافی مشاهده می شود.

 در افرادی که سنگ های کلسیمی دارند هیچ نوع محدودیتی 

در مرصف مواد کلسیمی وجود ندارد. عفونت ادراری در تشکیل 

مهم ترین  عفونت  کنرتل  دارد.  بسزایی  تأثیر  ادراری  سنگ های 

عامل در پیشگیری از سنگ های عفونی است و برای جلوگیری از 

تشکیل مجدد سنگ، عفونت ادراری باید درمان شود. در افراد 

مبتال به عفونت های مزمن دستگاه ادراری، احتامل وجود سنگ 

سنگ  نوع  هر  به  مبتال  بیامران  در  تحرک  و  ورزش  است.  باال 

سابقه  آن ها  خانواده  در  که  افرادی  متامی  به  می شود.  توصیه 

سنگ وجود دارد توصیه می شود که حداقل سالی دو بار ازنظر 

کلیه بررسی شوند. افرادی که به هر علتی بیامری های مادرزادی 

ادراری موردبررسی  ازنظر سنگ های  باید  ادراری دارند  دستگاه 

قرار گیرند زیرا این افراد استعداد بیشرتی برای تشکیل سنگ های 

ادراری دارند.
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تشخیص سنگ کلیه

تشخیص سنگ کلیه قبل از اینکه ایجاد درد کند، به ندرت اتفاق 

می افتد. این درد اغلب به قدری شدید است که ممکن است بیامر 

به اورژانس منتقل شود و با انواع آزمایش ها می توان سنگ ها را 

پیدا کرد؛ شامل سی تی اسکن، اشعه ایکس، سونوگرافی و آزمایش 

ادرار. آزمایش خون می تواند به پیدا کردن سطح باالیی از مواد 

زیر،  تصویر  در  کند.  کمک  کلیه  سنگ  تشکیل دهنده  معدنی 

سی تی اسکن مسدود شدن حالب را توسط سنگ نشان می دهد. 

مراقبت های خانگی برای سنگ کلیه

اگر سنگ کلیه به اندازه کافی کوچک به نظر برسد، ممکن است 

پزشک به بیامر درمان درد و صرب کردن برای عبور خودبه خود 

است  ممکن  زمان  این  طول  در  کند.  توصیه  را  بدن  از  سنگ 

پزشک نوشیدن مقدار کافی آب و مایعات را )در حدود 8-10 

لیوان در روز( برای حفظ شفافیت ادرار توصیه کند.

کوچکی سنگ

سنگ های بسیار کوچک بیشرت احتامل خروج خودبه خود دارند. 

به احتامل 90 درصد شانس  باشند،  میلی مرت   5 از  اگر کوچک تر 

 5-10 بین  سنگ  اگر  دارد.  وجود  بیشرت  مداخلة  بدون  خروج 

میلی مرت باشد، این احتامل در حدود 50 درصد است. اگر سنگ 

بیش ازحد بزرگ باشد، چند گزینه درمان در دسرتس است.

درمان دارویی

بدن کمک  از  کلیه  عبور سنگ  به  می توانند  تجویزی  داروهای 

به  می توانند  بالکرها  آلفا  به عنوان  شناخته شده  داروهای  کنند. 

باعث  این  کنند.  کمک  حالب  دیواره های  شدن  ریلکس  و  شل 

از  به راحتی  می تواند  سنگ  که  می شود  معابر  شدن  وسیع تر 

طریق آن ها عبور کند.

شامل  است  ممکن  و  هستند  خفیف  معموالً  جانبی  عوارض 

رسدرد و رسگیجه باشد. انواع دیگر داروها می توانند به جلوگیری 

از تشکیل سنگ های جدید کمک کنند.

انواع سنگ کلیه و راه های درمان

تا ۴۵ سال دیده  کلیه در گروه سنی ۱۸  بیشرتین شیوع سنگ 

می شود. معموالً بزرگ ساالن باالی ۶۳ سال از هر دو جنس )زن و 

مرد( نیز مبتال می شوند اما در مردان ۵ تا ۱۰ برابر شیوع آن باالتر 

توسعه یافته  کشورهای  در  کلیوی  سنگ های  بروز  میزان  است. 

بیشرت است که دلیل آن مرصف زیاد پروتئین شیمیائی همراه با 

رژیم غذایی کم فیرب است. سنگ کلیه ازنظر اندازه، از یک دانه 

است  ممکن  و  بوده  متغیر  تخم مرغی  توپ  یک  تا حدود  شن 

منفرد یا متعدد باشد. سنگ های کلیوی بر اساس ترکیب سنگ ها 

به انواع مختلفی تقسیم می شوند. سنگ های کلسیمی، شایع ترین 

نوع هستند و حدود ۷۵ درصد کل سنگ ها را تشکیل می دهند. 

شایع ترین نوع سنگ های کلسیمی، اگزاالت کلسیم است. انواع 

و  سیستئینی  اوریک،  اسید  سنگ های  کلیوی،  سنگ های  دیگر 

شاخ گوزنی است.

چهل درصد بیامران مبتال به اولین حمله سنگ کلیه در عرض ۲ 

تا ۳ سال دچار یک حمله مجدد می شوند و ۷۵ درصد مبتالیان 

دلیل  این  به  می شوند.  عود  دچار  سال   ۱۰ تا   ۷ عرض  در  نیز 

اولین  پیشگیری، مهم ترین درمان است. متام بیامرانی که دچار 

لیرت مایعات و عمدتاً  باید حدود ۳  حمله سنگ کلیه می شوند 

آب خالص بنوشند تا حداقل ۲ لیرت ادرار در روز ایجاد کنند. در 

طول شب نیز حتامً باید مایعات مرصف شود چون در این دوره، 

میزان  و  حیوانی  پروتئین  مرصف  است.  حداکرث  ادرار،  غلظت 

یابد و مشخص شده است این  باید کاهش  مرصف روزانه منک، 

کاهش  را  عودکننده  کلیوی  غذایی، خطر سنگ های  تعدیل  دو 

می دهند. عوامل خطرزای سنگ های کلسیمی، ۱- حجم کم ادرار، 

۲- مرصف زیاد پروتئین های حیوانی، ۳- رژیم غذایی نامتناسب 

در   -۵ پاراتیروئید،  پرکاری غده   -۴ کلسیم(،  بیش ازحد  )مرصف 

و  الکل  ۶- سوءمرصف  دلیل،  هر  به  افتادن طوالنی مدت  بسرت 

برخی بیامری ها و داروها است.

تصویربرداری های  و  آزمایش ها  از  کلیه  سنگ  تشخیص  برای 
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مختلف استفاده می کنند. در ابتدا یک آزمایش ادرار برای تعیین 

عفونت،  کردن  رد  و  ادرار  در  خون  کردن  مشخص  ادرار،   PH

انجام می شود.

داخل  تزریق  با  کلیه  از  تصویربرداری  شکم،  ساده  رادیوگرافی 

وریدی ماده حاجب IVP )در این حالت ماده حاجب از کلیه 

ترشح می شود و می توان لگنچه کلیه و مجاری ادراری را مشاهده 

کرد( از دیگر اقدامات تصویری برای تشخیص سنگ کلیه است. 

در بیامرانی که ازنظر شغلی یا تغذیه ای در معرض خطر باالی 

عود هستند، ۶ تا ۸ هفته بعد از اقدامات اولیه و پیشگیری، دو 

نوبت ادرار ۲۴ ساعته جمع آوری می شود تا بر اساس آن، نوع 

سنگ را مشخص کنند و درمان الزم را به کار برند.

در رشوع حاد حمله سنگ کلیه، مهم ترین اقدام درمانی، کاهش 

درد است. داروهای ضد اسپاسم برای شل کردن عضالت حالب 

و کمک به دفع سنگ، مفیدند. بسته به نوع سنگ، داروهایی 

به منظور متوقف کردن رشد سنگ های موجود یا تشکیل سنگ های 

بزرگ تری  مورد سنگ های  در  تجویز شود.  است  جدید، ممکن 

یا  عفونت،  عوارض،  ایجاد  باعث  و  نشده  دفع  خودبه خود  که 

درد شدید شده اند، اقدامات درمانی تهاجمی و جراحی به منظور 

تهاجمی  درمانی  اقدامات  از  برخی  است.  الزم  آن ها  حذف 

عبارت اند از: حل کردن سنگ به طریق شیمیایی، درآوردن سنگ 

با آندوسکوپ، خارج کردن سنگ از طریق پوست، سنگ شکنی با 

کمک امواج ماورای صوت از خارج بدن )1ESWL( و در صورت 

نیاز جراحی باز.

فوق  به  منجر  که  است  وقایعی  مجموعه  سنگ سازی،  پروسه 

دارند.  دخالت  سنگ  تشکیل  در  که  می شود  منک هایی  اشباع2 

کریستال هایی  و  اولیه  هسته  تشکیل  باعث  نیز  اشباع  فوق 

این  به تشکیل سنگ می شود که  می شود و تجمع آن ها منجر 

عوامل در ایجاد سنگ مهم هستند. عدم مرصف آب، تعرق زیاد، 

مرصف  فامیلی،  سابقه  و  ژنتیکی  عوامل  فراوان،  منک  مرصف 

داروها، تغییرات PH ادرار، رژیم غذایی، عفونت های ادراری و 

شغل های بی حرکت مثل کارمندان و رانندگانی که مدت زیادی 

ثابت روی صندلی می نشینند و همچنین مناطق جغرافیایی از 

و  دارند  کلیه  سنگ  که  افرادی   ۵۰% هستند.  سنگ ساز  عوامل 

درمان می شوند پس از ۱۰ سال احتامل عود سنگ در آن ها زیاد 

هست.

درمان های سنگ کلیه مختلف بوده و بستگی به نوع سنگ دارد 

که از بین آن ها باید به:

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy  1

Supersaturation  2

  - درمان های طبی و اقدامات عمومی که متام عواملی را که در 

تشکیل سنگ دخالت داشته اند باید برعکس کرد.

  - درمان های سنگ شکنی برون اندامی و درون اندامی

  - درمان های جراحی و درمان های الپاراسکوپی اشاره کرد.

کلیه با کیست های متعدد:

در این بیامری کلیه ها معموالً مملو از کیست های مدور با دیواره 

نازک هستند که با فشار به بافت های مجاور خود و ایجاد انسداد 

موضعی از عملکرد طبیعی کلیه ها جلوگیری می کنند. عالئم این 

بیامری عمدتاً در دهه های سوم و چهارم زندگی رشوع می شود. 

درد پهلوها شیوع فراوان دارد. عالئم شایع دیگر شامل وجود خون 

در ادرار به ویژه متعاقب رضبه و ادرار کردن به دفعات متعدد 

است. در تعدادی از بیامران عالئم سنگ کلیوی نیز ممکن است 

مشاهده شود. معموالً کلیه ها نامتقارن و قابل ملس اند و حاوی 

بیامران  سه چهارم  در  به تقریب  هستند  متعدد  برجستگی های 

به سوی  معموالً  بیامران  این  و  می شود  ایجاد  فشارخون  ازدیاد 

نارسایی مزمن کلیه پیش می روند. در اثر دست کاری ها و تشکیل 

سنگ کلیوی در این بیامران، عفونت ادراری ایجاد می شود که 

زنان را بیشرت از مردان درگیر می کند. به علت دفع خون در ادرار، 

احتامل وقوع کم خونی ناشی از اتالف خون وجود دارد. نارسایی 

مزمن کلیوی می تواند به دنبال عفونت و انسداد ادراری به علت 

بیامران  درصد  سی  حدود  آید.  وجود  به  سنگ  و  لخته  وجود 

یا  باشد  بی عالمت  است  ممکن  که  دارند  کبد  در  کیست هایی 

اعضا  سایر  در  است  ممکن  کیست هایی  چنین  کند  درد  ایجاد 

بیامران  این  آیند.  به وجود  نیز  لوزاملعده  مثل ریه ها، طحال و 

ضایعات  مثل  احتاملی  کلیوی  آسیب های  مقابل  در  بایستی  را 

حاصل از داروهای ضد درد، انسداد، عفونت ادراری، مواد دارای 

اثر سمی روی کلیه و افزایش فشارخون محافظت کرد.

نوع نوزادی این بیامری، در زمان تولد و با وجود کلیه های بزرگ، 

نارسایی کلیه و نقص تکاملی در مجاری صفراوی داخل کبدی 

خود را نشان می دهد. نوع کودکی معموالً بدون عالمت است 

ولی ممکن است با اختالل های کبدی همراه باشد. در دو مورد 

علم  پیرشفت  با  می شود.  ایجاد  بارها  کلیوی  نارسایی  نیز  اخیر 

پزشکی، درمان های پیرشفته تری برای این بیامری کشف و ابداع 

شده که سنگ کلیه را جزو بیامری های ساده دنیا کرده است؛ اما 

هنوز هم درد سنگ کلیه از طاقت فرساترین دردهایی است که 

تاکنون بدن انسان تحمل کرده است.

می گرفت.  صورت  جراحی  با  درمان   ۱۹۸۰ سال  قبل  تا 

پیشنهادی شامل ESWL و Uterescopy درمان  تکنولوژی های 

را متحول کرد.
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شاک ویو تراپی

شوک  موج  به عنوان  کلیه،  سنگ های  درمان  روش  رایج ترین 

سنگ شکن خارج بدنی )ESWT( شناخته شده است. این روش 

کلیه  سنگ  برای شکسنت  باال،  انرژی  با  شوک  امواج  از  درمانی 

کوچک  قطعات  سپس  می کند.  استفاده  کوچک تر  قطعات  به 

عوارض  کنند.  حرکت  ادراری  دستگاه  در  به راحتی  می توانند 

عمل  از  پس  درد  یا  کوفتگی  خونریزی،  شامل  می تواند  جانبی 

باشد.

یورتروسکوپی

زمانی که سنگ راهی خارج از کلیه پیدا می کند و نزدیک مثانه 

از  باریک  لوله  یک  است.  یورتروسکوپی  رایج ترین روش  است، 

طریق دستگاه ادراری به محل سنگ منتقل می شود. جراح سنگ 

را می شکند و خرده های آن را از طریق لوله برمی دارد و از بین 

برای سنگ های بسیار بزرگ ممکن است عمل جراحی  می برد. 

الزم باشد.

تجزیه وتحلیل سنگ کلیه

هنگامی که یک سنگ کلیه عبور کرده یا از بین رفته باشد، ممکن 

بداند که مواد تشکیل دهنده آن چیست و  است دکرت بخواهد 

نوع  می توانند  شیمیایی  آزمایش های  است.  ساخته شده  چه  از 

سنگ را مشخص کنند. زمانی که بدانید، می توانید گام هایی برای 

جلوگیری از تشکیل سنگ های جدید در آینده، بردارید.

انواع سنگ های کلیه:

  1( سنگ های اگزاالت و فسفات کلسیم: حدود %۸۰ سنگ های 

سنگ  نوع  این  بروز  و  هستند  کلسیم  اگزاالت  جنس  از  کلیه، 

کلیه بیشرت در سنین میان سالی است. ازجمله علل دیگر، پرکاری 

تیروئید، افزایش اسید اوریک ادرار، اسیدوز توبولی کلیه، افزایش 

اولیه شامل  درمان  است.  ادرار  کلسیم  افزایش  و  ادرار  اگزاالت 

پرکاری  درمان  در  مثال  برای  است.  اصلی  عامل  کردن  برطرف 

تیروئید، غده تیروئید برداشته می شود.

از  بعد  شیوع،  نظر  از  سنگ ها  این   :Struvtteسنگ های  )2   

سنگ های کلسیمی هستند که حاوی آمونیوم، فسفات و منیزیم 

سنگ  موارد  درصد   ۵-۱۵ حدود  سنگ ها  این  درواقع  هستند. 

سیستم  عفونت های  با  سنگ ها  این  می دهند.  تشکیل  را  کلیه 

ادراری ارتباط دارند، به این علت به آن ها سنگ های عفونی گفته 

 Proteus ،می شود. عامل بیامری زایی که عفونت ایجاد می کند

Mirabilis است. این عامل بیامری زا، یک باکرتی حاوی اوره آز 

است که اوره را می شکند. این آنزیم، اوره را به آمونیاک تبدیل 

محیط  این  در  می کند.  قلیایی  را  ادرار   PH درنتیجه  می کند. 

این  معموالً  بزرگ می شود.  و  Struvtte رسوب می کند  قلیایی، 

سنگ ها با جراحی برداشته می شوند.

  3( سنگ های اسید اوریک: این سنگ ها حدود %۴ موارد سنگ 

کلیه را تشکیل می دهند. افزایش دفع اسید اوریک، در اثر اختالل 

در سوخت وساز واسطه ای پورین ها رخ می دهد که در بیامری 

نقرس دیده می شود. البته ممکن است در اثر بیامری های تحلیل 

برنده دیگر نیز که سبب شکسته شدن رسیع عضالت می شوند،   

به وجود آید.

  4( سنگ های سیستئینی: این سنگ ها حدود %۱ موارد سنگ 

در  نادر،  نسبتاً  ژنتیکی  بیامری  این  می دهند.  تشکیل  را  کلیه 

بازجذب کلیوی اسیدآمینه سیستئین رخ  اثر اختالل ژنتیکی در 

می دهد. لذا این ترکیب در ادرار تجمع می یابد. به این وضعیت، 

سیستینئوری )وجود سیستئین در ادرار( گفته می شود. علت این 

اختالل ژنتیکی است لذا در سنین کودکی بروز می کند و معموالً 

معمول ترین  از  یکی  بیامری  این  دارد.  نیز  خانوادگی  سابقه 

علت های سنگ کلیه در دوران کودکی و قبل از بلوغ است.
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عوامل ایجادکننده سنگ های کلیه

سنگ های کلیه ممکن است زمانی تشکیل شوند که یک تغییری 

ادرار  در تعادل طبیعی آب، منک ها و مواد معدنی موجود در 

انواع  ایجاد  باعث  تغییرات  مختلف  انواع  باشد.  داشته  وجود 

که  هستند  بسیاری  عوامل  می شوند.  کلیه  سنگ های  مختلف 

می توانند تغییراتی در ادرار ایجاد کنند؛ از رشایط مزمن پزشکی 

تا آنچه می خورید و می نوشید.

ناتوانی  یا    1. کم تحرکی: کم تحرکی که مثالً در هنگام بیامری 

رخ می دهد، می تواند سبب برداشت کلسیم بیشرتی از استخوان 

شده، لذا غلظت کلسیم در ادرار افزایش می یابد.

دفع  افزایش  اولیه، سبب  تیروئید  پرکاری  تیروئید:  پرکاری   .2   

کلسیم می شود. حدود دوسوم افرادی که بیامری غدد درون ریز 

دارند، مبتال به سنگ کلیه می شوند. درعین حال این اختالل تنها 

%۵ موارد سنگ های کلسیمی را در برمی گیرد.

  3. اسیدوز توبولی کلیه: در اثر نقص در تولید آمونیاک به وسیله 

کلیه، افزایش دفع کلسیم )توسط کلیه( ایجاد می شود.

  4. مرصف زیاد منک: بر اساس مطالعات، مرصف زیاد منک سبب 

افزایش دفع کلسیم در ادرار می شود.

  5. افزایش کلسیم ادرار با علت ناشناخته: برخی افراد حتی با 

مرصف رژیم غذایی کم کلسیم، به دالیل ناشناخته روزانه تا ۵۰۰ 

میلی گرم کلسیم دفع می کنند.

از سنگ های کلسیمی  نیمی  ادرار: حدود  اگزاالت  افزایش   .6   

تنها در  اگزاالت به طور طبیعی  این ترکیب متصل می شوند.  به 

چند ماده غذایی وجود دارد و دسرتسی بدن به اگزاالت به میزان 

نسبت  این  افراد  همه  در  که  دارد،  بستگی  آن  دفع  و  جذب 

یکسان نیست. مطالعات انجام شده بر روی افراد سامل داوطلب، 

نشان داده است که در مورد متام غذاها همچنان که اگزاالت غذا 

افزایش می یابد، دفع اگزاالت ادراری به هامن نسبت باال منی رود. 

اگزاالت  ادراری  دفع  افزایش  سبب  غذایی  ماده  هشت  تنها 

می شوند. به طور طبیعی مقدار اسید اگزالیک دفع شده در ادرار، 

نباید بیشرت از  ۴۰-۱۰  میلی گرم در روز باشد تنها %۱۰ این میزان 

سوخت وساز  حاصل  آن،  بقیه  می شود،  حاصل  غذایی  رژیم  از 

داخلی است.

اختالالت گوارشی توأم با سوء جذب، معمول ترین علت افزایش 

اگزاالت هستند که در بیامری هایی مانند کرون و  ادراری  دفع 

سلیاک دیده می شود؛ زیرا چربی جذب نشده، کلسیم را در روده 

باند می کند و درنتیجه جذب اگزاالت افزایش می یابد.

ادرار  در  اگزاالت  افزایش  باعث  نیز  نادر  ژنتیکی  اختالل  یک 

می شود که درنتیجه سنگ های اگزاالت کلسیم عودکننده، ایجاد 

می شوند که نهایتاً نارسایی کلیه ایجاد می شود. این افراد معموالً 

قبل از رسیدن به دهه سوم زندگی از دنیا می روند.

  7. پروتئین حیوانی: رژیم غذایی پر پروتئین همراه با افزایش 

دفع کلسیم، اگزاالت و اورات است. درواقع مرصف زیاد پروتئین 

حیوانی با بار اسیدی آن )۱ میلی اکی واالن هیدروژن در هر گرم 

پروتئین( سبب افزایش دفع کلسیم می شود. لذا برخی محققان، 

به سنگ های  ابتال  افراد مستعد  به  را  گیاهی  غذایی  رژیم های 

کلیه توصیه می کنند.

  8. فیرب غذایی: افزایش فیرب غذایی، سبب کاهش عوامل خطر 

تشکیل سنگ به خصوص سنگ های کلسیمی می شود.

ریسک فاکتورهای قابل کنرتل

است.  کلیه  شایع ترین علت سنگ های  آب،  کم  بسیار  نوشیدن 

زیاد  مقادیر  دارد. خوردن  مهمی  بسیار  نقش  نیز  غذایی  رژیم 

پروتئین، سدیم و غذاهای پر اگزاالت مانند شکالت یا سبزی های 

سبز تیره، می توانند خطر ابتال به سنگ کلیه را در برخی از افراد 

افزایش دهند. ریسک فاکتورهای دیگر عبارت اند از افزایش وزن 

و مرصف برخی داروها.

ریسک فاکتورهایی که معموالً قابل کنرتل نیستند

به  نسبت  چهل سالگی،  سن  رشوع  در  سفیدپوست  مردان 

گروه های دیگر بیشرت در معرض خطر سنگ کلیه هستند. برای 

زنان، میزان خطر در پنجاه سالگی افزایش میابد. همچنین سابقه 

خانوادگی سنگ کلیه نیز احتامل آن را باال می برد. رشایط پزشکی 

خاص نیز می تواند خطر آن را افزایش دهد مانند فشارخون باال، 

نقرس، عفونت های دستگاه ادراری؛ اما درمان یا کنرتل این رشایط 

معموالً به جلوگیری از تشکیل سنگ کمک می کند.

کلیات شاک ویو تراپی

شاک ویو تراپی، یک تکنولوژی جدید است که از امواج رضبه ای 

عضالنی  اسکلتی  سیستم  دردناک  و  مزمن  رشایط  درمان  برای 

بسیار  مسافِت  طی  اما  است  قوی  ویو  شاک  می کند.  استفاده 

کوچک موج انرژِی، بسیار رسیع تر از رسعت صوت است. کلمه 

Extracorporeal به معنی خارج از بدن است.

به  بدون جراحی،  کلیه  برای شکسنت سنگ های   ESWT امواج

شکسنت  برای  ویوها  شاک  از  استفاده  تکنولوژی  می رود.  کار 
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سنگ های کلیه نزدیک به یک ربع قرن است که استفاده می شود 

می رود. همچنین  کار  به  بیامر  هزار  هزاران  درمان  روند  در  و 

مشخص شد که بسیاری از افراد تحت این روش، دردهای نامرتبط 

دیگری هم داشتند و دردهایشان برطرف می شد، به همین دلیل 

دانشمندان رشوع به بررسی احتامل تأثیر شاک ویوها بر درمان 

انواع دیگر بافت ها کردند. پس ازآن ماشین آالت تخصصی به طور 

دیگر  قسمت های  برای  امواج  این  از  استفاده  به منظور  خاص 

بدن، توسعه داده شدند.

از ESWT برای درمان گسرته وسیعی از قسمت های اسکلتی-

به  بافت  که  جاهایی  به خصوص  می شود؛  استفاده  عضالنی 

استخوان متصل است. استفاده از ESWT در قسمت های شانه، 

آرنج، زانو، پا و... رایج است.

ادراری هستند  بیامری شایع دستگاه  ادراری سومین  سنگ های 

  ،۱۹۸۰ سال  در  اندامی  برون  سنگ شکن  دستگاه  ظهور  با  که 

تحول بسیار بزرگی در درمان سنگ های سیستم ادراری صورت 

با  بیامران  درصد  از  ۹۰   بیش  امروزه،   به طوری که  است.  گرفته 

سنگ سیستم ادراری فوقانی،  بسته به  اندازه،  جنس و موقعیت 

سنگ،  با میزان موفقیت ۶۸  تا ۸۶  درصد درمان می شوند.

سنگ شکنی برون اندامی به عنوان یک روش مؤثر و نسبتاً بدون   

به کاربرده  فوقانی  ادراری  سیستم  سنگ های  درمان  در  خطر 

می شود. از عوارض شایع آن، گیر افتادن سنگ در حالب است. 

حاد،   پانکراتیت  قبیل  از  جدی  عوارض  موارد،    ۱  % از  کمرت  در 

ریوی،   آسیب  صفراوی،   مجاری  انسداد  کلیه،   اطراف  هامتوم 

اتفاق  مغز  داخل  خونریزی  و  طحال  پارگی  آنوریسم،   پارگی 

 ESWL کم  نسبتاً  عوارض  و  بودن  بی خطر  علی رغم  می افتد. 

توصیه می شود در بیامران پرخطر از قبیل نارسائی مزمن قلب 

رسپائی  به صورت  اندامی  برون  سنگ شکنی  خون،   پرفشاری  و 

بدون  امواج  میزان  نبودن  مشخص  به  توجه  با  نگیرد.  صورت 

خطر در ESWL توصیه می شود همیشه از حداقل امواج شوکی 

موردنیاز استفاده شود .

از ۴ قسمت اصلی  همه ماشین های lithotripsy )سنگ شکن( 

تشکیل شده اند:

)shockwave Generator(  1- منبع انرژی

2- سیستم فوکوس )کانونی(

)imaging or Localization unit( ۳- یونیت تصویربرداری

۴- مکانیسم کوپلینگ )اتصال(

منبع انرژی

اساس متامی shockwave Generator ها بر مبنای اصل هندسی 

نیمه  در  که  اول  کانونی  نقطه  در  شوک  امواج  است.  بیضی 

هدایت  دوم  کانونی  نقطه  به  و  می شوند  درست  است  بیضی 

 F  ۲ از  قسمتی  کانونی  ناحیه  است.  بیامر  درون  که  می شوند 

موج  ایجاد  روش  سه  است.  شده  متمرکز  شوک  موج  که  است 

شوک الکرتوهیدرولیک، پیزو الکرتیک و انرژی الکرتومغناطیسی 

وجود دارد.

انرژی الکرتوهیدرولیک:

این روش متداول ترین روش به کار گرفته شده برای ایجاد امواج 

در   High Voltage جریان  یک  الکرتیکی  دشارژ  است.  شوک 

ظرف  یک  در  که   Spark-gap الکرتود  نام  به  الکرتودی  عرض 

محتوی آب واقع شده اتفاق می افتد. این دشارژ یک موج شوک 

از دستگاه به  پالس های فشار تولید می کند و بخشی  به شکل 

نام ellipsoid )بیضی( امواج شوک را متمرکز می کند تا سنگ ها 

پودر شوند.

انرژی پیزوالکرتیک:

در  کریستال  رسامیک  یا  کریستال  پیزو  تا   ۱۰۰۰ تا   ۱۰۰ بین 

پالس های  با  کریستال ها  این  می گیرند.  قرار  آب  محتوی  ظرف 

الکرتیکی پرانرژی تحریک می شوند. این کار سبب لرزه یا انبساط 

که  می شود  شوکی  امواج  ایجاد  سبب  که  می شود  کریستال ها 

می توانند در آب انتشار پیدا کنند.

انرژی الکرتومغناطیس:

یک جریان الکرتیکی به یک کویل الکرتومغناطیسی که روی یک 

از آب نصب شده اعامل می شود. میدان مغناطیسی  سیلندر پر 

سبب می شود که پوسته فلزی مجاور توسط کویل ریپل کند و 

حرکت رسیع پوسته باعث می شود که یک موج شوک شکل دار 

)shaped shockwave(  ایجاد شود.

سیستم فوکوس:

متامی shockwave lithotripsor ها نیاز به یک سیستم کانونی 

به منظور متمرکز کردن و هدایت امواج شوک به سنگ )واقع در 

F ۲( دارند تا پودر شدن رخ دهد.

ESWT هندپیس های متنوع برای کاربردهای مختلف
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سیستم های الکرتوهیدرولیک از اصل بیضی )بخشی از دستگاه 

 spark-gap  برای هدایت انرژی که از الکرتود )ellipse به نام

درست شده استفاده می کنند.

ظرف  یک  در  را  کریستال هایشان  الکرتیک  پیزو  سیستم های 

انرژی  تا  می کنند  مرتب   )hemispheral dish( مانند  نیم کره 

تولید شده، به سمت یک نقطه کانونی هدایت شود.

یک  از  یا  شنوایی  لنز  یک  از  الکرتومغناطیسی  سیستم های 

متمرکز  را  امواجشان  تا  می کنند  استفاده  استوانه ای  بازتابنده 

کنند.

:)Localization system(  سیستم تعیین موقعیت

امواج  قرارگیری  و  تعیین موقعیت سنگ  برای  از تصویربرداری 

شوک روی آن ها استفاده می شود.

فلورسکوپی in-line می تواند برای ایجاد تصاویر در طول درمان 

تا  گیرد  می تواند صورت  تنظیامتی  شود.  گرفته  توقف  بدون  و 

قرارگیری دقیق را تضمین کند. دو روش مورداستفاده برای تعیین 

فواید  از  است.  اولرتاسوند  و  فلوروسکوپی  سنگ ها،  موقعیت 

فلوروسکوپی تشخیص سنگ های کلیوی و ureteral است و از 

مرضات آن تابش یونیزه و ناتوانی برای متصور ساخنت سنگ های 

Radiolucent و سنگ های کوچک Radiopaque است. استفاده 

برای  است  درمان ممکن  در طول  کنرتاست درون سیاهرگی  از 

تعیین موقعیت سنگ ها با فلوروسکوپی مفید باشد.

 )ureteral catheter( کاترت  قراردادن  مانند  دیگری  تکنیک های 

که قبل از رویه قرار داده می شود تا کنرتاست بتواند به درستی 

به لگنچه کلیه تزریق شود اگر الزم باشد استفاده می شود. اگر 

کنرتاست  باشد،  موجود   double-j نوع  از  باریک(  stent)کاترت 

می تواند از طریق کاترت به مثانه تزریق شود. این کنرتاست جذب  

stented renal unit می شود تا به متصور ساخنت کمک کند.

 radiolucent کلیوی  سنگ های  هم  دیدن  اجازه  اولرتاسوند 

کنرتاست  از  استفاده  بدون  را   radiopaque سنگ های  هم  و 

می دهد. همچنین امکان مانیتورینگ به هنگام )real time( از 

رویة شکسنت را می دهد. همچنین مزیِت نداشنت تابش یونی و 

اکسپوژر را دارا است. سنگ های ureteral گاهی اوقات خیلی 

مشکل با سونوگرافی تعیین موقعیت می شوند.

:)coupling mechanism(  مکانیسم اتصال

وجود سیستم اتصال برای انتقال انرژی تولیدشده )توسط ژنراتور 

امواج شوک( و موج فشار به سطح پوست از بین بافت به سمت 

دادن  قرار  با  کار  این  سنتی  روش های  در  است.  الزم  سنگ ها 

بیامر در یک حامم آب بزرگ صورت می گرفت )در اولین نسل 

ماشین(. در نسخه های جدیدتر نسل دوم و همچنین نسل سوم 

مکانیسم  این  می شوند،  استفاده  امروزه  که  ها   lithotripsor

یا  آب  کوچک  استخرهای  از  استفاده  به  طاقت فرسا  و  سنگین 

بالشتک های پر آب با غشای سیلیکونی تغییریافته تا یک متاس 

بدون وجود هوا بین پوست بیامر انجام شود.

ESWL ویژگی های

- قابل استفاده برای افراد بسیار چاق و کودکان

- دقت فوق العاده برای شناسایی محل سنگ

- درد بسیار کمرت، بدون نیاز به استفاده از داروهای مسکن

)x- Ray, Sonography( دارای دو سیستم تشخیص محل سنگ -

قسمت  در  واقع شده  سنگ های   ،ureteric سنگ های  مورد  در 

به سنگ های  به طور موفق تر نسبت   ureter تحتانی  و  فوقانی 

وسط آن توسط eswl درمان می شوند.

پس از درمان

ادرارهای  دچار  کوتاه  دوره  یک  در  بیامران  اکرث  درمان  از  پس 

یک  تب  می شوند.  شده  پودر  سنگ های  دفع  هنگام  خونی 

اثر  در  است  ممکن  که  است  درمان  از  بعد  غیرمتداول  نشانه 

)خیابان سنگی(   steinstrass کلمه  باشد.   ureter کامل  انسداد 

که توسط پدیدآورندگان آملانی ESWL استفاده می شود مربوط 

 ureter قسمت  در  فرشده  هم  به  خرده سنگ های  گروه  به 

در  ناحیه شکمی  یا  کمر  در  ناراحتی خفیف  و  کوفتگی  است. 

اثر امواج شوک ممکن است ایجاد شود. برای کاهش مشکالت 

دیگر  و  آسپرین  از مرصف  بیامران  که  توصیه می کنند  پزشکان 

ممکن  چون  کنند؛  خودداری  درمان  از  قبل  هفته  چند  داروها 

است باعث لختگی خون شوند. همچنین پس از درمان نوشیدن 

حداقل ۸ لیوان مایعات الزم است. در بعضی موارد پزشک یک 

تا  ureterمی برد  به   مثانه  میان  از   stent نام  به  کوچک  لوله 

یک  با  سنگ  اوقات  گاهی  کند.  کمک  خرده سنگ ها  عبور  به 

 Endourology, نظیر  اضافی  درمان  به  و  منی شکند  درمان 

 Lithotripsy و   ,Endoscopic Ureteroscopy ,Cystoscopy

نیاز است. ESWL قادر به شکسنت بعضی از سنگ های سخت و 

ureter بزرگ و همچنین سنگ های مثانه و بعضی از سنگ های

اندوسکوپیک  درمان  روش های  از  ناچارند  بیامران  این  نیست، 

برای خرد کردن و انتقال سنگ ها استفاده کنند. الزم به ذکر است 

 )anesthesia( که استفاده از ابزار اندوسکوپیک نیاز به بی حسی

بیشرت نسبت به eswl دارد.

منابع

www.bmecenter.ir

www.webmd.com

www.storzmedical.com

www.shockwavetherapy.ca

ESWL سنگ کلیه و درمان با استفاده از

http://www.bmecenter.ir
http://www.webmd.com
http://www.storzmedical.com
http://www.shockwavetherapy.ca
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مصاحبه ای با مهندس علی دارابی  

در  را  خود  کارشناسی  تحصیالت  اهواز،  متولد  دارابی،  علی 

رسانده  امتام  به  برق-الکرتونیک  رشته  در  دزفول  آزاد  دانشگاه 

از دوستان خود تشکیل  با جمعی  دانشجویی  است، در دوران 

رشیف  ازجمله  مسابقات  دوره  چند  در  و  داده  رباتیک  گروه 

باعث  رقابت ها  این  کاپ و مسابقات خیام رشکت کرده است. 

شد ارتباط خوبی با نوابغ این رشته برقرار کند، هنوز طرح هایی 

آن ها  تکمیل  به  قادر  که  دارند  وجود  طراحی  و  ساخت  برای 

نشده اند و تا حدودی نیاز به حامیت دارند. وی همچنین مدتی 

در زمینه رباتیک به طراحی پکیج هایی برای آموزش به خردساالن 

و نوجوانان پرداخته و در این زمینه مدرس تربیت کرده است.

حاال که بحث اندکی بیشرت باز شد بد نیست در مورد رباتیک از 

ایشان بخواهیم توضیحی بدهد:

تشکیل  مکانیک  و  کامپیوتر  الکرتونیک،  علم  سه  از  رباتیک 

از  به نوع رباتی که ساخته می شود نقش یکی  بنا  می شود که 

رشته ها بارزتر خواهد بود. درواقع یک دیاگرام کلی وجود دارد 

که شام یک رسی سنسور دارید که اطالعاتی را که از طریق این 

سنسورها دریافت می کنید پردازش می کنید و سپس دستوراتی به 

شکل مختلف )روشن کردن یک LED یا به حرکت درآوردن یک 

موتور( می دهید. 

این علم بشوید بسیار دید خالقانه تری  درواقع وقتی شام وارد 

نسبت به همه علوم پیدا خواهید کرد. ربات های جراح مصداق 

عمل های  انجام  امکان  که  هستند  بنده  عرایض  برای  خوبی 

جراحی از فواصل دور را توسط جراح ممکن می سازد. همچنین 

از این علم می توان برای ساخنت لوازم آموزشی برای آموزش کادر 

درمان هم به خوبی بهره برد. ورود به این عرصه درهای زیادی را 

به روی من گشوده است و حق انتخاب های خیلی بیشرتی برای 

کار کردن برایم به وجود آمد.

که  داشتیم  زمینه  این  در  تحقیقاتی  مرکز  تأسیس  قصد   

حامیت هایی در آن زمان صورت نگرفت. هم زمان از طریق یکی 

بیامرستان ها  از  دریکی  فنی  نیروی  به صورت  مدتی  دوستان  از 

مشغول شدم و در طول یک سال، تجربه بسیار مفیدی کسب 

کردم.  فعالیت  به  رشوع  مستقل  به صورت  بعدازآن  و  کردم 

به عنوان منایندگی فروش و خدمات پس از فروش برای چندین 

رشکت رشوع به فعالیت کردم و در حال حارض زمینه تخصصی 

که در آن فعالیت می کنم درمان اختالالت خواب هست که در 

استان ما پدیده ای نوظهور به حساب می آید. در کنار آن فروش 

ملزومات نیز انجام می دهم.

آقای مهندس علت این همه پرکاری شام درزمینه های مختلف 

چه بود؟

 بله مطمئناً برای شام عجیب به نظر می رسد اما این مسئله با 

در نظر گرفنت محدود بودن بازار هدف ما در استان اهواز قابل 

توجیه هست. درواقع در شهرستان ها می بایست سبد کاالی شام 

کامل باشد تا بتوانید اعتامد بیامرستان ها را به خود جلب کنید و 

در ارتباط مفید مبانید.

بنده افتخار این را داشتم که در کنار اساتید بسیار بزرگی کارکنم 

و از تجربیات آن ها استفاده کنم که دست بوسشان هستم.

مصاحبه ای با 
مهندس علی دارابی

 نیلوفر حسن
کارشناس مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
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بازار کار این رشته را چطور می بینید؟

مسلامً بازار این رشته در قیاس با رشته های دیگر بسیار وسیع تر 

دانشجویان  از  بسیاری  آنکه  کام  هست،  تر  دسرتس  در  و 

رشته های دیگر نیز به این مارکت روی آوردند. البته این صحبت 

در شهرستان ها رشایط  ولی  بزرگ صادق هست  برای شهرهای 

به گونه ای دیگر دنبال می شود و بازار کار این رشته محدود به 

بیامرستان ها می شوند. افراد بعدازاینکه دو سال طرح خودشان را 

در بیامرستان پشت رس می گذارند عمالً بیکار می شوند، ازاین رو 

رویکرد دوستان به این دو سال نباید به عنوان یک نقطه آسایش 

محیط  با  شدن  آشنا  برای  بسرتی  به عنوان  می بایست  باشد، 

بیامرستان و روال کار رشکت ها از این فرصت استفاده کنند.

تعمیرات تجهیزات پزشکی هم این روزها از مسائل چالش برانگیزی 

هست که بچه ها بسیار به آن عالقه مند هستند. به همین دلیل 

الزم می دانم که در این مورد یادآور بشوم به دست آوردن این 

مهارت مستلزم دانش الکرتونیکی، مکانیکی و پنوماتیکی هست 

که بعد از فراگیری اصول این علوم، مطالعه کتابچه راهنامی هر 

محصول می تواند کلید اصلی این فرآیند باشد، درمجموع زمینه 

کار بسیار وسیع هست و وسیع تر هم خواهد شد.

در مراکز درمانی استان اهواز چه تجربیاتی کسب کردید؟

حضور داشنت در مراکز درمانی برایم از مدت ها قبل از ورودم به 

این رشته جذابیت داشت و بعدازاینکه خودم را در قسمت های 

مختلف این مارکت محک زدم به این نتیجه رسیدم که می توانم 

این کار را به خوبی انجام بدهم. وقتی شام یک دستگاه ازکارافتاده 

را تعمیر می کنید این حس به شام دست می دهد که یک موجود 

را زنده کرده اید و این مسئله برای من خیلی لذت بخش است. 

در ضمن جان و سالمت بیامر درگرو همین دستگاه هایی هست 

که ما تعمیر می کنیم و این مسئله حس مفید بودن در جامعه را 

به انسان القا می کند.

مشکالت غالب در مراکز درمانی استان خوزستان را بیان کنید.

متأسفانه مشکالت در این زمینه کم نیستند که عمده ترین آن ها 

اقدامات  و  صحیح  کاربری  نحوه  به  درمانی  کادر  نبودن  آشنا 

می باشد.  تجهیزات  مفید  عمر  افزایش  جهت  در  پیشگیرانه 

به  عالقه مند  و  آشنا  بسیار  پرستاران  از  برخی  باوجوداین که 

آموزش اپراتوری صحیح دستگاه ها هستند ولی اکرثیت مالحظات 

الزم را در این خصوص ندارند. به شخصه به موارد زیادی برخوردم 

که کاربری دستگاهی که می بایست توسط پرستار آموزش دیده 

انجام شود به بیامر سپرده شده است! این نه تنها کیفیت درمان را 

به میزان چشم گیری کاهش می دهد بلکه باعث ایجاد مشکالتی 

اعالم  ۵۰%از  حدود  درواقع  شد.  خواهد  هم  نیز  دستگاه  برای 

کارکنان  نداشنت  آشنایی  علت  به  مراکز  از  بعضی  در  خرابی ها 

آموزش هایی  زمینه  این  در  است.  دستگاه  صحیح  کاربری  به 

بیامرستان ها  در  مهم  این  کردن  مرتفع  برای  رایگان  به صورت 

انجام می دهیم ولی همچنان نیاز به آموزش کادر درمان احساس 

می شود.

اهواز  بیامرستان های  در  اعتباربخشی  نحوه  درباره  شام  نظر 

چگونه است؟

اعتباربخشی تا حدودی توانسته بیامرستان ها را به تکاپو بیندازد 

تا اقداماتی در این جهت انجام دهند ولی به طور کامل منی توان 

به مستندسازی هایی که در خصوص آموزش صورت گرفته اعتامد 

کرد و می بایست کادر درمانی مورد آزمون قرار بگیرند تا افرادی 

که علم کافی ندارند بازآموزی شوند و به بهبود سالمت جامعه 

کمک شایانی کرد.

از مشکالتی دیگری که شاید با ورود به بیامرستان های استان نظر 

شامرا جلب کند نبود محلی برای اسرتاحت افرادی هست که در 

از راه دور و روستاها  بیامرستان بیامر خود را بسرتی کردند و 

مسئله  این  برای  می کنند.  مراجعه  بیامرستان ها  به  درمان  برای 

هیچ تدبیری اندیشیده نشده است و اکرث همراهان بیامران در 

فضای سبز و محوطه بیامرستان و در رشایطی بسیار نامطلوب و 

محزون کننده پیگیر درمان عزیزانشان هستند.

از  حجم  این  برای  نیز  دانشگاهی  بیامرستان های  ظرفیت 

بیامران کافی نیست که البته پروژه هایی برای تأسیس و تجهیز 

بیامرستان های جدیدی وجود دارد که به امید خدا این ظرفیت 

را افزایش خواهد داد.

امیدوارم در مورد رفع این مشکالتی که از موارد دیگر برجسته تر 

هستند برنامه هایی تدوین شود و اقداماتی صورت گیرد.

نظرتان در مورد برداشنت تفکیک گرایش انتخابی کنکور لیسانس 

مهندسی پزشکی چیست؟

بسیار حرکت جالبی می تواند باشد، هامن طور که می دانیم اکرث 

رشته ای  از  کاملی  اطالعات  می شوند  دانشگاه  وارد  که  کسانی 

مصاحبه ای با مهندس علی دارابی
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که قصد ورود به آن رادارند ندارند. تفکیک نکردن گرایش های 

مهندسی پزشکی می تواند فرصت الزم را برای دانشجویان فراهم 

کند تا در ترم های اولیه به شناخت کلی از رشته بپردازند سپس 

به تحقیق و  به آن عالقه مند می شوند  از گرایش ها که  دریکی 

پژوهش بپردازند. تشکیل گروه های دانشجویی با هدف پژوهش 

مشرتک بسیار می تواند در رشد علمی و روحی دانشجویان مؤثر 

در  هزینه شخصی  با  بتوانند  اگر  من  نظر  به  حتی  شود،  واقع 

کنند و تشکیل گروه دهند  رباتیک رشکت  یک دوره مسابقات 

می توانند در یک سیکل زمانی کوتاه به تجربه بسیار ارزشمندی 

دست پیدا کنند و نسبت به رشته خودشان و علم آموزی گروهی 

عالقه بیشرتی پیدا کنند.

توصیه به دانشجویان:

به عنوان کسی که مسیر دانشجویی را چند سالی زودتر از آن ها 

گذراندم توصیه می کنم که حتامً زبان انگلیسی را یکی از ملزومات 

خودشان بدانند و به زبان برنامه نویسی هم مسلط باشند. با این 

کنند و  استفاده  رفرنس های موردنیازشان  از  ابزار می توانند  دو 

با خالقیت درزمینه ثبت اخرتاع و کارآفرینی موفق باشند. البته 

دوره کارورزی هم می تواند فرصت مناسبی باشد که دانشجویان 

خودشان را درزمینه های مختلف محک بزنند و برای انتخاب راه 

بهرت  منظور  این  به  بردارند.  گام  بیشرتی  اطمینان  با  آینده شان 

کار  تخصصی  که  رشکت هایی  در  را  کارورزی  دوره  که  هست 

می کنند بگذرانند تا بتوانند روی یک فیلد خاص متمرکز بشوند.

ماهنامه مهندسی پزشکی بیوتک از مهندس علی دارابی بابت 

وقتی که برای مصاحبه گذاشتند کامل تشکر را دارد.

مصاحبه ای با مهندس علی دارابی
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بررسی روش های بازشناسی افراد بر مبنای آنالیز تصاویر عنبیه  

بررسی روش های 
بازشناسی افراد بر مبنای 

آنالیز تصاویر عنبیه
فضلوی احمد   

دارد.  فراوانی  اهمیت  هویتشان،  تعیین  و  انسان ها  بازشناسی 

مدرک  هیچ  بدون  و  باشید  گم کرده  را  خود  پول  کیف  وقتی 

املثنی  کارت  راست،  دست  سبابه  انگشت  با  تنها  شناسایی، 

اتفاق جذابی نیست؟!  بانکی تان را دریافت کنید! به نظر شام 

شاید درک امکان این اتفاق، اکنون خیلی عادی باشد اما روند 

پیرشفت علم در زمینه زیست سنجی، جاده ای طوالنی است که 

مبدأ آن به بیش از صدسال پیش بازمی گردد.

ساختار عنبیه، در عین زیبایی و رنگینه بودنش، بسیار پیچیده 

است. همین پیچیدگی است که به وسعت متام انسان های حال، 

گذشته و آینده جهان خاکی، طرح و نقش متفاوت ایجاد کرده 

دو  بین  مورب  و  زیگزاگ  خطوط  آن ها،  مشهودترین  است. 

ماهیچه ظریف به هم متصل درون عنبیه است.

بازشناسی بر اساس آنالیز تصاویر عنبیه مبتنی بر سه اصل است: 

تصویربرداری صحیح، پردازش تصویر و تشخیص الگو. هر یک از 

این اصول شامل توضیحات مفصلی است که در ادامه خواهید 

دید؛ اما در یک جمله می توان گفت: تشخیص و تفکیک عنبیه از 

کل تصویر و هنجار سازی تصویر، استخراج ویژگی منحرصبه فرد 

توسط توابع و الگوریتم های پردازش تصویر و مقایسه رسیع و 

اجرای  روند  تصویر  مناینده های کدگذاری شده هر  بین  صحیح 

یک بازشناسی موفق است.

منت پیش رو در سه بخش )سه شامره( متوالی منترش خواهد شد. 

در این سه گانه، هدف اصلی آشنایی شام با زیست سنجی و ایجاد 

بیان  به  اول،  بخش  زیباست.  علم  این  بیشرت  پیگیری  به  عالقه 

مقدمه ای در زمینه زیست سنجی و روش های انجام شده در آن 

می پردازیم. تنوع این روش ها حتامً برای شام هم جذاب خواهد 

بود. در بخش دوم، تأکید منت بر یکی از روش های زیست سنجی 

خواهد بود. استفاده از ساختار عنبیه چشم! در این راستا ابتدا 

ساختار چشم را مخترصاً بیان کرده و اجزاء دو روش علمی معترب 

و انجام شده بیان خواهد شد. در بخش نهایی، روش های علمی 

نتایج  و  گرفت  خواهد  قرار  بررسی  مورد  به تفصیل  بیان شده 

هرکدام آورده خواهد شد.

امید است پس از مطالعه این سه گانه، حس زیبایی در شام شکل 

گیرد ... حسی ناشی از درک گوشه ای از عظمت خالق بی همتای 

ما! که هر لحظه نگهدار و در کنار ماست.

بخش اول

روش های زیست سنجی، دریایی بی پایان!

1-1- مقدمه

بوده  انسان ها  تعیین هویت  برش،  از معضالت همیشگی  یکی 

بتوانند یک نفر را از میان دیگران تشخیص  اینکه دقیقاً  است. 

دهند یا هویت و اصالت یک انسان را تأیید کنند.

داشنت نشانه ای خاص بر روی بدن یا گذاشنت اسم رمز برای رشوع 

صحبت با افراد مورد اعتامد و یا حتی ایجاد زخم های ویژه بر 

روی بدن، خروجی تفکر و بینش جامعه برشی در این راستا بوده 

است. حاصل این روند با ایجاد امکانات یا قابلیت های تکنولوژی 

جدید متفاوت شد. دنیای صفرویک و کامپیوتر، نیاز به تعیین 

و احراز هویت را بیش ازپیش منایان ساخت. سیستم های بانکی 

مانند خودپردازها، ابزارهای ارتباطی مانند ایمیل و یا دستگاه های 

دنیای  منونه های  مشهورترین  ادارات،  کارمندان  حضوروغیاب 

و...  الکرتونیکی  کارت های  یا  عبور  رمز  ایجاد  هستند.  مدرن 

راه حل های برطرف کردن مشکل تعیین هویت بوده اند؛ اما آیا 

این پایان ماجراست؟

قطعاً خیر! حاال با فراموش کردن رمز عبور یا گم کردن کارت های 

الکرتونیکی چه خواهیم کرد؟ پس محافل علمی به دنبال راه حلی 

ساده تر و ایمن تر و البته مطمنئ تر برای تعیین هویت انسان ها 

بودند. راه حلی که مخاطب به راحتی با آن ارتباط برقرار کرده و 

در طول زمان تغییر نکند.

نتیجه این بررسی ها، استفاده از ویژگی های منحرصبه فرد در هر 

انسان است. این ویژگی به طورکلی در دو دسته رفتاری )مثل راه 

کارشناس برق-بیوالکتریک
دانشگاه تهران
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اثرانگشت، خطوط کف دست، چشم ها  رفنت( و فیزیکی )مثل 

و...( تقسیم می شوند.

1-2- زیست سنجی1 چیست؟

تعریف ساده زیست سنجی، استفاده از ویژگی های منحرصبه فرد 

یا رفتارهای اجتامعی برای تعیین هویت یک  در فیزیک بدنی 

انسان است.

بتوانند  تا  باشند  داشته  رشایطی  باید  شخصی،  ویژگی های  این 

به عنوان عامل تعیین هویت انسانی انتخاب شوند. ازجمله این 

رشایط به موارد زیر می توان اشاره کرد:

1- در همه انسان ها وجود داشته باشند. 2- بتوانند متامیزکننده 

افراد باشند. 3- در طول زمان ثابت و بدون تغییر باشند. 4 – 

کارایی و عملکرد خوبی داشته  باشند. 5-  به راحتی در دسرتس 

تعیین هویت،  ویژگی ها جهت  این  ارائه  مردم  برای   -6 باشند. 

قابل قبول باشد. 7- امکان تقلب و فریب در مورد آن ها وجود 

نداشته باشد. ]1[

با توجه به این مشخصه ها می توان ویژگی های قابل استفاده در 

تعیین هویت انسانی را انتخاب کرد.

این ویژگی ها در شش گروه تقسیم بندی می شوند که در بخش 

بعدی چهار دسته مرتبط با زیست سنجی فیزیکی به تفصیل بیان 

خواهد شد.

 1-3- انواع روش های زیست سنجی

اساساً زیست سنجی یک شیوه قیاسی است. در همه روش های 

زیست سنجی )که در ادامه بیان خواهد شد( مراحل زیر انجام 

می پذیرد:

بنای  داده ها  این  می شود.  گرفته  تصویر(  )مانند  داده ها   -1

تشخیص خواهد بود.2- استخراج ویژگی ها: ویژگی تعیین شده و 

بارز در هر روش بیرون کشیده می شود. 3- مقایسه: ویژگی های 

نتیجه  و  شده  مقایسه  قبل،  از  ذخیره شده  اطالعات  با  داده ها 

تصمیم گیری، اعالم می شود. ]1[

سیستم های زیست سنجی در یکی از سه حالت زیر مورداستفاده 

قرار می گیرند:

biometrics  1

  - تأیید هویت )بازشناسی(2

و  است  شده  ثبت  داده  یک  که  است  حالتی  در  هویت  تأیید 

مقایسه ای انجام می شود. مانند واردکردن رمز موبایل، ایمیل و 

کامپیوتر و یا ورود و خروج کارمندان.
  - تعیین هویت3

تعیین هویت زمانی به کار می آید که یک فرد از میان چند داده 

تشخیص داده شود؛ یعنی پایگاه داده سیستم دارای بیش از یک 

داده است.
  - غربالگری4

در حالت غربالگری چهره ها و تصاویر با یک منونه خواسته شده 

مقایسه می شوند. مثل فرودگاه ها یا مراکز پلیس. در این حالت 

هدف یک انسان از میان انبوه افراد است.

و  فیزیکی  ویژگی های  شد  بیان  قبل  قسمت  در  که  هامن طور 

رفتاری مختلفی جهت انجام زیست سنجی به دست آمده است که 

در این بخش در چهار گروه بیان می شوند.

1-3-1- دست ها و انگشتان

زیست سنجی  برای  بدن  قسمت های  مهم ترین  از  یکی  دست 

انسان است. اثرانگشت اولین مشخصه منحرصبه فرد کشف شده 

مانند  دیگری  قسمت های  اثرانگشت،  به جز  انسان هاست.  در 

کف دست، هندسه و ساختار کلی دست، رگ های دست و بند 

انگشتان دست هم بررسی شده و ویژگی های منحرصبه فردی از 

آن ها کشف شده است. ]1[

رس انگشتان5 حاوی خطوط منحنی دار و پستی و بلندی هایی 

است که در زیست سنجی به کار می آیند. این روش قدیمی ترین 

روش زیست سنجی بوده و الگوریتم های متنوعی برای آن وجود 

دارد.

است  چروک هایی  و  چین  و  خطوط  شامل  انسان6  دست  کف 

که انسان ها را متامیز می کند. در الگوریتم تشخیص این روش، 

دو عکس یکی با کیفیت باال و دیگری با کیفیت پایین استفاده 

verification  2

identification  3

screening  4

fingerprint  5

palmprint  6

بررسی روش های بازشناسی افراد بر مبنای آنالیز تصاویر عنبیه

شکل )1-1(  متام روش های زیست سنجی به وسیله دست. به ترتیب از چپ به راست: اثر رس انگشتان، کف دست، ساختار و هندسه 

دست، الگوی رگ های دست و بند انگشتان
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می شود که پستی و بلندی و نقاط مفرد7 کف دست در تصاویر 

با کیفیت باال و خطوط اصلی و چین و چروک های کف دست 

در عکس با کیفیت پایین دیده خواهد شد.

ساختار و هندسه کف دست انسان8 شامل طول، عرض، ضخامت 

و ساختار متفاوت می شود که به عنوان ویژگی های این روش در 

نظر گرفته می شود.

بند انگشتان9 دست ها هم شامل خطوط و بافت منحرصبه فردی 

است که می توان از آن به عنوان یک ویژگی برای تعیین هویت 

استفاده کرد.

توسط  زیست سنجی  روش های  انواع  برای  موردنیاز  تصاویر 

اولرتاسونیک10  یا  حرارتی  نوری،  سنسورهای  وسیله  به  دست، 

ثبت می شود. البته برای استفاده از رگ های دست، نیاز به نور 

فرورسخ برای تصویربرداری می باشد.

ارزان قیمت و کوچک، استفاده از دست را  نیاز به سنسورهای 

برای کاربردهای روزمره زیست سنجی به نسبت دیگر روش های 

آن متداول کرده است.

1-3-2- محدوده صورت11

برای  خوبی  فرصت های  و  جذابیت  آن  اجزای  و  صورت 

و  گوش ها  صورت،  کلی  ساختار  می آورد.  فراهم  زیست سنجی 

 ]1[ کنند.  متامیز  دیگران  از  را  آن ها  می توانند  انسان ها  زبان 

)ساختار چشم به دلیل گسرتدگی مطلب در قسمت جداگانه ای 

بیان می شود(

مانند جراحی  کنار ویژگی های خوب صورت، مسائلی  در  البته 

صورت،  اجزای  دادن  شکل  تغییر  و  دیدن  آسیب  یا  پالستیک 

ضامنت ارائه پاسخ مطمنئ را پایین می آورد. اما در مجموع این 

روش کاربرهای خاص خود را پیداکرده است. یکی از مزیت های 

موردقبول  و  بودن صورت  دسرتس  در  زیست سنجی،  روش  این 

بودن به کارگیری آن توسط مردم است و به راحتی قابل استفاده 

است.
Singular point  7

Hand geometry system  8

Hand vein  9

Ultrasonic  10

Facial region  11

1-3-3- چشم

اخیر  دهه های  در  که  است  اعضایی  ازجمله  انسان  چشم 

گرفته  قرار  زیست سنجی  در  استفاده  برای  محققان  موردتوجه 

است. چشم یکی از بهرتین و قابل اعتامدترین اعضای بدن برای 

این منظور است که ثبات آن در طول زمان و عدم امکان جعل 

و  بازشناسی  زمینه  در  فراوان  استفاده  باعث  آن،  ویژگی های 

تعیین هویت شده است. ]1[]2[

چشم انسان از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. شبکیه12، 

عنبیه13 و رگ های صلبیه14 سه بخشی هستند که بیشرتین کاربرد 

را در زیست سنجی دارند.

 سیستم زیست سنجی مبتنی بر شبکیه چشم، بر اساس ساختار 

تصمیم  آن  در  موجود  خونی  رگ های  منحرصبه فرد  و  ثابت 

رگ های  شاخه های  قرارگیری  محل  آزمایش  با  درواقع  می گیرد. 

خونی و همچنین اندازه گیری سطح شبکیه و نقاط نوری انتهایی 

آن می توان به تصمیم بهرت و مطمنئ تری رسید.

زیست سنجی بر اساس عنبیه چشم با استفاده از ساختار و بافت 

می گیرد.  است، صورت  مختص خودش  فرد  هر  برای  که  عنبیه 

این روش  از  استفاده  شیارها و شکل عنبیه موجب شده است 

به  رسیدن  در  اطمینان  از  باالیی  درصد  و  شده  فراگیر  بسیار 

تشخیص صحیح حاصل شود.

با ساختار و محل قرارگیری خود می توانند  رگ های صلبیه هم 

بین انسان ها تفاوت ایجاد کنند. البته این روش به فراگیری دو 

روش قبلی نیست.

با توجه به نزدیک بودن محل قرارگیری شبکیه و عنبیه در چشم، 

برای  می رود.  کار  به  آن ها  بررسی  در  متفاوت  تصویر  نوع  دو 

ثبت تصاویر شبکیه از نور فرورسخ15 استفاده می شود، ولی برای 

بینایی  از تصاویری در محدوده طول موج  عنبیه چشم می توان 

انسان و یا طول موج »نزدیک فرورسخ«16 استفاده کرد. به همین 

دلیل استفاده از عنبیه برای کاربردهای روزمره و اجتامعی فراگیر 

نظامی  و  پیچیده تر  کاربردهای  برای  شبکیه  از  و  است  شده 

Retina  12

Iris  13

Sclera  14

Infra-red  15

Near infra-red  16

بررسی روش های بازشناسی افراد بر مبنای آنالیز تصاویر عنبیه

شکل )1-2( متام روش های زیست سنجی به وسیله صورت. به ترتیب از چپ به راست: 

صورت، تصویر گرمانگار)Thermograph( صورت، شکل گوش انسان، ساختار زبان

شکل )1-3(  متام روش های زیست سنجی به وسیله چشم. به ترتیب از چپ به راست: 

عنبیه، شبکیه، صلبیه
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استفاده می کنند.

حساسیت به روشنایی محیط عکس برداری، زاویه اخذ عکس و 

هزینه باالی دوربین ها جزء چالش های جدی استفاده از چشم 

در مقابل روش های دیگر مانند اثرانگشت می باشد.
1-3-4- روش های پزشکی و شیمیایی17

علم  از  استفاده  زیست سنجی،  دسته بندی های  از  دیگر  یکی 

پزشکی یا شیمی برای تعیین هویت انسان است. ]1[

موج  شکل  و  قلب19  صدای  وراثت18،  تعیین  عامل  بدن،  بوی 

حاصل از تپش قلب انسان20، چهار ویژگی موردتوجه است که با 

استفاده از ابزارها و علم پزشکی حاصل می شود.

عامل تعیین وراثت به عنوان یکی از بهرتین و رایج ترین راه های 

تعیین هویت انسانی است که می توان آن را از ساده ترین اجزای 

بدن مانند موی رس، قسمتی از پوست، بزاق دهان یا گوشه ای از 

ناخن و... به دست آورد.

بوی بدن انسان در اثر فعل وانفعاالت شیمیایی درون بدن شکل 

ارگانیک  پارامرتهای  به  حساس  سنسورهای  توسط  و  می گیرد 

زیست سنجی  سیستم  این  البته  می شود.  داده  تشخیص  بدن 

هنوز قابل اعتامد نیست و به شکل عمومی گسرتش نیافته است. 

رابطه  این  در  سنسورهایی  دراپا21،  مانند  محدودی  رشکت های 

تولید کرده اند.

استفاده از صدای قلب و شکل موج حاصل از تپش قلب انسان 

در  کم وبیش  آن  نتایج  که  دارند  قرار  تحقیقاتی  مراحل  در  نیز 

پایگاه های اطالعاتی یافت می شود.

اما در کل به دلیل وجود حریم خصوصی و لزوم برخورد سنسورها 

با بدن شخص و همچنین سخت بودن ایجاد داده مورد استفاده 

به سادگی  منی تواند  منونه،  اخذ  برای  بلد  کار  اپراتور  به  نیاز  و 

مورداستفاده قرار گیرد.

1-4- بازشناسی بر اساس آنالیز عنبیه

عنبیه با توجه به ساختار و ویژگی های منحرصبه فرد خود، این 

صحت  از  باال  اطمینان  با  که  است  آورده  وجود  به  را  امکان 

جواب دهی، در کاربردهای مختلف زیست سنجی استفاده شود. 

]3[

هامن طور که بیان شد، زیست سنجی خودکار و قابل اطمینان یکی 

از اهداف و خواسته های برش است. در بخش قبل، نگاهی گذرا 

به روش های مختلف آن انداخته شد. در این بخش، بازشناسی بر 

اساس آنالیز تصاویر عنبیه موردتوجه است.

Medico-chemical  17

DNA  18

Heart sound  19

ECG  20

Drapa  21

عنبیه برخالف اکرث اعضای بدن انسان در طول زمان دچار تغییر 

نخواهد شد و ثابت می ماند. همچنین با احتامل بیشرتی نسبت 

به سایر اعضای بدن )به دلیل حساسیت چشم و مراقبت ذاتی 

برعکس صورت که  نقصان نخواهد شد.  و  از آن( دچار آسیب 

یا رس  باالست  آن  در  پالستیک  و جراحی  آسیب دیدگی  احتامل 

انگشتان که زخم شدن یا سوختگی در آن محتمل است.

تصویربرداری از عنبیه )و در کل ثبت داده جهت زیست سنجی( 

کامالً غیرتهاجمی و قابل انجام است. مخصوصاً امکان استفاده 

از طیف موج نور مرئی جهت ثبت عکس، بر جذابیت و فراگیری 

استفاده از عنبیه افزوده است.

مکان ثابت و مشابه عنبیه در اکرث انسان ها و امکان ثبت تصویر 

در فاصله حدود یک مرت، از دیگر مزایای این روش است. عنبیه در 

سومین ماه جنین رشوع به شکل گیری می کند و تا هشت ماهگی 

روند ایجاد ساختار آن کامل می شود. البته رنگ عنبیه )که معلول 

بعد  یک سالگی  حدود  تا  است(  آن  درون  رنگ دانه های  وجود 

یک  در  عنبیه  ساختار  پیچیدگی  کند.  تغییر  می تواند  تولد  از 

نگاه ساده هم قابل مشاهده است. قوس ها، شیارها، حفره ها و 

شگفت انگیز  و  بدیع  طرحی  شده،  حلقه  گاه  و  درهم  خطوط 

ایجاد کرده اند که در خود پتانسیل متایز بین تک تک انسان های 

حال، گذشته و آینده را فراهم آورده است. ]4[

روش های  بررسی  و  چشم  ساختار  بررسی  با  بعدی،  بخش  در 

این  در  صاحب نظر  دانشمندان  توسط  انجام شده  بازشناسی 

آنالیز تصاویر عنبیه«  اساس  بازشناسی »بر  بیشرت درباره  حوزه، 

صحبت خواهیم کرد.
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