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امنیت سایبری تجهیزات پزشکی زیر نگاه ویژه
رستمعلی جهاندیده
alijahan7@yahoo.com
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی
			

همزمــان بــا رونــق بــازار اینترنــت اشــیاء ،امنیــت ســایبری
نیــز بــه یکــی از موضوعــات داغ تبدیــل شــده اســت .حتــی
درحالیکــه ماههــای گذشــته ایــن موضــوع در مــورد
تجهیــزات حــوزه ســامت مغفــول مانــده بــود اتفاقاتــی کــه
اخیــرا ً رخداده اســت توجــه عمومــی را بــه آســیبپذیری
سیســتمهای مرتبــط در حــوزه پزشــکی جلــب کــرده اســت.
امــروزه ایمپلنتهــا و تعــداد بســیار زیــادی از وســایل
پزشــکی نظیــر پیــس میکرهــا و پمپهــای انســولین
بهصــورت متصــل در شــبکه دیــده میشــوند و قــادر
هســتند تــا اطالعــات وضعیــت حاضــر بیمــار را انتقــال داده و
همچنیــن دســتوراتی را بــرای انجــام یــک فعالیــت دریافــت
کننــد .پیشــرفتهای شــگرف در زمینــه ســامت بیمــاران،
ناشــی از پیشــرفتهای فنــاوری بــوده ولیکــن ایــن نــوع از
پیشــرفتهای ناشــی از فنــاوری مخاطراتــی را نیــز بــه دنبــال
داشــته اســت .بــه دنبــال بــروز مشــکل امنیتــی در یکــی از
مدلهــای پمپهــای انســولین تولیــدی توســط شــرکت
جانســوناند جانســون ،ایــن شــرکت بــا  114000بیمــار در
ایاالتمتحــده و کانــادا ارتبــاط برقــرار کــرد تــا نســبت بــه
خطــر موجــود اطالعرســانی کنــد .آســیبپذیریها در
سیســتم کنتــرل دیدهشــده بــود بهگون ـهای کــه در صــورت
هــک شــدن وســیله ،امــکان اســتفاده از پمــپ بــرای تزریــق
دوز مهلکــی از انســولین بــه بیمــار مهیــا میگردیــد.

جــی رادکلیــف مشــاور ارشــد امنیتــی و محقــق درزمینــه
رایانــه و امنیــت شــبکه کمپانــی  Rapid7کــه خــود بیمــار
دیابتــی اســت نشــان داده کــه در صــورت عــدم کدگــذاری
لینکهــای دادههــا از نظــر فنــی امــکان دســتیابی مخفیانــه
بــه اطالعــات و توقــف تبــادل اطالعــات و تغییــر آنهــا وجود
دارد .عــدم وجــود سیســتم کدگــذاری نشــاندهنده ایــن
اســت کــه طراحــان ایمپلنتهــا (کاشــتنیها) امنیــت
ســایبری محصوالتشــان را نادیــده گرفتهانــد.
تولیدکننــدگان هنــوز در زمینــه امنیــت ســایبری
بــه بلــوغ نرســیدهاند.
در واقــع بــه دلیــل تــوان پردازشــی متوســط ایــن نــوع
از وســیلهها اغلــب امــکان بهکارگیــری سیســتمهای
محافظتــی پیشــرفته بــر روی آنهــا وجــود نــداردThomas .
 Gayetسرپرســت ( CERT-UBIKتیــم رایانـهای پاســخگویی
اورژانســی در زمینــه امنیــت دیجیتالــی پاریــس) اشــاره
میکنــد کــه ســطح بلــوغ تولیدکننــدگان ایــن تجهیــزات
پزشــکی (و ســازندگان اشــیاء متصــل بــه شــبکه در کل)
زمانــی کــه موضــوع بــا امنیــت ســایبری مرتبــط میشــود
بهطــور مشــهودی در نوســان اســت:
«شــگفتآور اینکــه ســطح امنیــت اشــیاء متصــل عمومـاً بــا
نیازهــای واقعــی همخوانــی نــدارد .بعضــی از اشــیاء متصــل
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کــه ممکــن اســت بهعنــوان صرفــاً یــک گجــت باشــند
امنیــت باالیــی دارنــد درحالیکــه وســایل پزشــکی متصــل
در حالــت کلــی از امنیــت بــاال برخــوردار نیســتند».
هرچنــد امنیــت رایانــه بــرای یــک دســتبند متصــل
مورداســتفاده توســط افــراد در ورزشهــای آخــر هفتــه از
دیــد اســتفادهکنندگان خیلــی مهــم هســت ولــی ایــن
دیــد در مــورد دفیبریالتورهــا و یــا یــک پمــپ انســولین
و یــا یــک پیــس میکــر وجــود نــدارد .طرفــداران ســریال
تلویزیونــی  Homelandصحنـهای را بــه خاطــر خواهنــد آورد
کــه معــاون رئیسجمهــور ویلیــام والــدن توســط هکــری
کــه از راه دور کنتــرل پیــس میکــرش را بــه دســت آورده
بــود تــرور شــد.
یــک پیــس میکــر رایانــه بســیار کوچکــی هســت کــه توســط
حــدودا ً  80000خــط کــد کنتــرل میشــود ازایـنرو وجــود
حفرههــای امنیتــی امــکان سوءاســتفاده از ســوی هکرهــا

را فراهــم میکنــد Gayet .میگویــد« :مــا شــروع بــه
ایجــاد ارتبــاط بــا اســتارتآپهایی کردیــم کــه بــه دنبــال
واردکــردن ایمنــی در محصوالتشــان بودنــد و راهــکار ایمنــی
بهواســطه طراحــی را در پیــش گرفتیــم .آنهــا بــه ایــن
درک رســیدند کــه در فرآینــد پیشــرفت ،ایمنــی کلیــد
ایجــاد تمایــز در بــازار اینترنــت اشــیاء خواهــد بــود».
تجهیــزات بیمارســتانی نیــز در معــرض تهدیــد
هســتند
درســت همانگونــه کــه کاشــتنیهای پزشــکی دارای
حفرههــای امنیتــی هســتند در مــورد تجهیــزات بیمارســتانی
نیــز ایــن امــر صــادق اســت .در ســال  2015ســازمان غــذا
و داروی ایاالتمتحــده جمــعآوری پمپهــای تزریــق
 Symbiqساختهشــده توســط شــرکت  Hospiraآمریــکا را

ابــاغ کــرد .ایــن پمپهــا قــادر بــه تزریــق دقیــق دوزهــای
دارویــی بــه بیمــاران بودنــد ولیکــن مشــخص گردیــد
کــه دوزهایــی کــه بایســتی بــه بیمــاران تزریــق گــردد را
میتــوان از راه دور و بهوســیله شــبکه کابلــی و یــا وای
فــای بیمارســتان تغییــر داد و ایــن موضــوع خطــرات بالقــوه
مشــهودی را بــرای بیمــاران ایجــاد میکــرد.
امــروزه بخــش اعظــم تجهیــزات پزشــکی بیمارســتانی
نظیــر اســکنرهای  CTو  MRIبــه شــبکه متصــل هســتند
و بنابرایــن بهصــورت بالقــوه از آســیبپذیری در مقابــل
حملــه هکرهــا رنــج میبرنــد.
نقــص امنیتــی میتوانــد بخشهــای قابلتوجهــی از
تجهیزاتــی نظیــر  CT-SCANو  MRIرا تحــت تأثیــر
قــرار دهــد .در ســال  2015گــروه پاســخگویی اورژانســی
ســایبری سیســتمهای کنتــرل صنعتــی ()ICSCERT
کــه زیــر نظــر دپارتمــان امنیــت میهنــی ایاالتمتحــده کار
میکنــد و تولیدکننــدگان موظــف
بــه گــزارش هرگونــه تخلــف امنیتــی
کشفشــده در سیستمهایشــان
بــه آنهــا میباشــند 14 ،حادثــه
امنیتــی در بخــش ســامت را طــی
یــک ســال گــزارش کــرد .در میــان
اخطارهــای اعالمشــده از ســوی ایــن
مرجــع نظارتــی یــک مــورد مرتبــط بــا
سیســتم مدیریــت اطالعــات Philips
 Xperبــوده اســت نرمافــزاری کــه
توســط  Philips Healthcareبــرای
مدیریــت اطالعــات تولیدشــده اســت.
توصیههــای ارائهشــده حــاوی 460
نقطــه آســیبپذیری در سیســتمهایی
بــود کــه از وینــدوز  XPبهــره میبرنــد.
«عــاوه بــر کاشــتنیهای قلبــی و پمپهــای انســولین،
تجهیــزات پزشــکی نظیــر اســکنرها شــامل اســکنرهای
تشــدید مغناطیســی نیز مشــکالت امنیتــی دارنــد» Tristan
 Savalleمشــاور ارشــد امنیــت اطالعــات در موسســه امنیــت
اطالعــات فرانســه  aDvensبــا اعــام ایــن موضــوع اضافــه
میکنــد کــه« :در حــال حاضــر بهصــورت جــدی بــرای
ایجــاد امنیــت در ایــن نــوع از تجهیــزات مشــغول بــه
فعالیــت هســتیم زیــرا همــه بیمارســتانها از آنهــا اســتفاده
ِ
امنیــت الزم هســتند».
میکننــد و اغلــب بــدون
اینکــه بیمارســتانها اقدامــات احتیاطــی موردنیــاز بــرای
محافظــت تجهیــزات پزشــکی از حمــات بدخواهانــه را
جــدی نمیگیرنــد واقعیــت تلخــی اســت .عــاوه بــر آن
کارکنــان مربوطــه بهقــدر کافــی بــرای مداخلــه مســتقیم
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در مواقــع بــروز مشــکل و قبــل از آن توانمنــد نشــدهاند؛
بهعنوانمثــال نصــب یــک نرمافــزار ســاده آنتــی ویــروس
بــر روی دســتگاه .چنیــن دســتگاههایی بهصــورت بالقــوه
هدفــی بــرای هکرهــای رایان ـهای هســت کــه ممکــن اســت
منجــر بــه توقــف فعالیــت چنیــن دســتگاههای گرانقیمتــی
شــده و بــه دنبــال آن بیمارســتان بــا نامههــای الکترونیکــی
ســیاه بــرای اخــاذی مواجــه شــود.
سیستمها باید از ابتدا ایمن باشند
درحالیکــه امنیــت تجهیــزات هنــوز بهطــور مشــهودی
ناکافــی و مغفــول مانــده اســت اکنــون اشــیاء در حــال
تغییــر هســتند .از طــرف دیگــر زمانــی کــه متخصصــان
مــوارد نقــض امنیتــی را آشــکار میکننــد ،انتشــار آنهــا در
رســانهها موجــب میشــود کــه مشــکالتی در کســبوکار
تولیدکننــدگان مرتبــط بــه وجــود بیایــد .شــرکت St.
 Jude Medicalبــه دنبــال ادعــای آســیبپذیری ســایبری
در ایمپلنتهــای قلبــی تولیــدیاش بــا  %5افــت در
کس ـبوکارش مواجــه گردیــد .مدیــران شــرکت اکنــون بــر
ایــن واقعیــت اذعــان دارنــد کــه یــک رســوایی در ســطح
رســانهها بــه دنبــال مــرگ یــک بیمــار در اثــر حملــه
ســایبری ضربــت کشــندهای را بــر پیکــر کسبوکارشــان
فــرود مــیآورد .متخصصــان امنیــت اعــام میکننــد کــه
گام اولــی کــه طراحــان تجهیــزات بایســتی طــی کننــد
دربرگیرنــده پارامترهــای امنیــت ســایبری باشــد نــه اینکــه
در مراحــل پایانــی بــه فکــر انجــام آن باشــند.
 Tristan Savalleادامــه میدهــد« :اگــر میخواهیــد
مطمئــن شــوید کــه یــک وســیله پزشــکی ایمــن هســت
یــا نــه نیــاز هســت بدانیــد کــه اِل ِمــان امنیــت ســایبری در
گامهــای ابتدایــی طراحــی آن بــکار گرفتــه شــده اســت یــا
نــه؟ شــما بایســتی تهدیدهایــی را کــه متوجــه تجهیــزات
مشــخصی هســتند تحلیــل کنیــد و تصمیــم بگیریــد تــا بــا
شــفافیت ،مســئولیت آنچــه میســازید را قبــول کنیــد .شــما
بایســتی بــا ایــن واقعیــت کنــار بیائیــد کــه در حــال حاضــر
طراحــان دســتگاههای  CT-SCANو  MRIتمــام تــاش
خــود را بــرای بهبــود محصــول بــکار میگیرنــد ولــی در
زمینــه امنیــت ســایبری طراحیهایشــان ،ایــن امــر مغفــول
مانــده اســت».
وجــود پــورت  USBبــر روی پانــل کنتــرل یــک تجهیــز
ریســک واقعــی بــه وجــود مــیآورد .جــدا از زمینههــای
تجــاری ،چارچــوب قانونگــذاری نیــز جهــت در نظــر
گرفتــن مخاطــرات بیشــتر و دور از ذهــن نیــاز بــه تکامــل
دارنــد.
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درحالیکــه میزبانــی از اطالعــات پزشــکی اشــخاص در
کشــورهایی نظیــر فرانســه نیازمنــد اخــذ مجــوز رســمی و یــا
همــکاری بــا یــک میزبــان دارای مجــوز اســت ،قانونگــذاری
در حیطــه تجهیــزات متصــل بــه شــبکه بــه طــرز مشــهودی
مغفــول مانــده اســت Tristan Savalle .بــا ابــراز تأســف
اشــاره میکنــد« :قانونگــذاری بــرای ایــن نــوع از
تجهیــزات ســختگیرانه بــوده اســت امــا زمینههــای کمــی
از امنیــت ســایبری را در برگرفتــه اســت ».بههرحــال بــا
افزایــش آگاهــی بیــن مــردم فشــار بــه تولیدکننــدگان بــرای
مجهــز شــدن تجهیــزات تولیدیشــان در برابــر حمــات
ســایبری افزایشیافتــه اســت.
در اکتبــر  2014ســازمان غــذا و داروی ایــاالت متحــده
( )FDAیکســری راهنماییهــای کوتــاه داخلــی را در
زمینــه امنیــت ســایبری بــرای تجهیــزات پزشــکی تدویــن
نمــود درحالیکــه در فرانســه  HASپــا را فراتــر نهــاده و
راهنماییهایــی شــامل  101قانــون عملیاتــی بــا هــدف
تشــویق بیشــتر بــرای طراحیهــای ایمــن اشــیاء و تجهیــزات
متصــل بــه شــبکه در حــوزه ســامت ارائــه دادSavalle .
اشــاره میکنــد کــه« :بههرحــال مــا هنــوز در مرحلــه
اســتخراج و تدویــن دســتورالعملهای عملیاتــی هســتیم تــا
نوشــتن قوانیــن مربوطــه ».گام بعــدی بــدون شــک معرفــی
روشهــای تائیــد و صــدور گواهینامــه بــرای تجهیــزات
پزشــکی خواهــد بــود کــه دربرگیرنــده جنبههــای امنیــت
ســایبری هســتند؛ بــرای مثــال اســتفاده از روشهــای آزمون
نفــوذ ارائهشــده توســط هکرهــای معــروف بــه ‘’good guy
نظیــر آنهایــی کــه بــرای آژانــس امنیــت دیجیتــال ملــی
فرانســه  ANSSIانجــام شــد .اینچنیــن کارهایــی قبــ ً
ا
بــرای تجهیــزات امنیــت  ITانجامشــده و در حــال حاضــر
در حــال تبدیلشــدن بــه اســتانداردهایی بــرای تجهیــزات
استفادهشــده در بخشهــای مختلــف از صنعــت میباشــد.
Alain Clapaud December 27 2016
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 -1-1مقدمه
در دو بخــش پیــش بــه بررســی کلــی مســیر بازشناســی بــه
وســیله عنبیــه چشــم پرداختیــم .همچنیــن ســاختار چشــم
و نحــوه اخــذ تصویــر را شــناختیم .مســیر تشــخیص یــک
فــرد در چهــار گام خالصــه میشــود :ابتــدا بایــد دایــره
عنبیــه از مجموعــه تصویــر مشــخص شــود .ازآنجاکــه
تصاویــر در فواصــل مختلــف گرفتــه میشــود و شــرایط
متفاوتــی خواهنــد داشــت ،بایــد در یــک قالــب و مقیــاس
هنجــار شــوند .حــال از هــر فــردی کــه مــورد آزمایــش
اســت تصویــری بــا قالــب معیــن امــا شــاخصهای متفــاوت
داریــم .اکنــون بایــد ویژگیهــای ایــن تصاویــر اســتخراج
شــوند تــا امــکان مقایســه و تصمیمگیــری فراهــم شــود.
بــرای اســتخراج ویژگــی ،روشهــای متفاوتــی وجــود دارد
کــه بســته بــه هــدف اســتفاده میشــوند .گام آخــر مقایســه
و تصمیمگیــری اســت .بایــد دادههــا طبقهبندیشــده و
بهتریــن راه از جهــت ســرعت و دقــت انتخــاب شــود.
در ادامــه بــرای هــر گام روشهــای متــداول و انجامشــده
بیــان میشــود.
 -2-1تشخیص عنبیه ()Segmentatiom
 -1-2-1تبدیل هاف ()Hough transform
ایــن تبدیــل یکــی از الگوریتمهــای اســتاندارد و پرکاربــرد
در علــم بینایــی ماشــین اســت کــه میتوانــد اشــکال ســاده
هندســی (مثــل خــط ،دایــره و )...و شــاخصهای عــددی
آنهــا را تعییــن کنــد .کاربــرد ایــن تبدیــل در بازشناســی،
پیــدا کــردن شــعاع و مرکــز دایــره عنبیــه و مردمــک چشــم
اســت .ایــن روش توســط دکتــر وایلــدز [ ]5و تعــداد دیگــری
از محققــان پیشــنهاد و اســتفاده شــده اســت.
بــر اســاس ایــن روش ابتــدا بایــد از تصویــر مشــتق درجــه
اول ( )first derivativesگرفــت و بعــد بــا تعییــن حد آســتانه
مناســب ،تصویــر مــرزی( )edge mapبدســت میآیــد .ایــن

تبدیــل کمــک میکنــد تــا تبدیــل هــاف بهتــر عمــل
کنــد .بــر اســاس تصویــر مــرزی ،در فضــای هــاف میتــوان
شــاخصهای تعیینکننــده دایــره را مشــخص کــرد .طبعــاً
بــا ایــن شــاخصها یــک دایــره قابــلتعریــف اســت.

دکتــر وایلــدز جهــت پیــدا کــردن و تشــخیص پلــک بــاال و
پاییــن در تصویــر از تبدیــل ســهموی هــاف اســتفاده کــرده
اســت .تبدیــل ســهموی بــا رابطــه زیــر بیــان میشــود.

کــه در ایــن رابطــه خمیدگــی منحنــی را کنتــرل
رأس ســهمی را تعییــن میکنــد و
میکنــد و
چرخــش نســبت بــه محــور  xاســت.
دکتــر وایلــدز ،بــرای بدســت آوردن تصویــر مــرزی مطلــوب
کــه هــم حاشــیه عنبیــه و هــم مــرز پلکهــا در آن معلــوم
باشــد از تکنیــک خاصــی اســتفاده کــرد .او یکبــار در جهــت
افقــی از تصویــر مشــتق گرفــت تــا مــرز پلــک معلــوم شــود
و بــار دیگــر از تصویــر اصلــی در جهــت عمــودی مشــتق
گرفــت تــا مــرز دایــره عنبیــه مشــخص شــود و در انتهــا
ایــن دو تصویــر مشــتق گرفتــه شــده را رویهــم نمایــش
داد .بدیــن ترتیــب توانســت تصویــری باکیفیــت از مرزهــای
عنبیــه و پلــک بدســت آورد.

شــکل ( )1-1تصویــر چشــم و تصویــر مــرزی حاصــل .دایــره مردمــک و
عنبیــه را در تصویــر مــرزی مشــاهده میکنیــد.
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اســتفاده از روش تبدیــل هــاف ،معایبــی هــم دارد .اول
اینکــه بــرای بدســت آوردن تصویــر مــرزی بایــد حــد آســتانه
مناســب تعییــن گــردد کــه طبعــاً ایجــاد یــک ســاختار
خــودکار را ســخت میکنــد .همچنیــن تبدیــل هــاف
معمــوالً بــرای فضــای حقیقــی مناســب نیســت.
 -2-2-11عملگر انتگرال -دیفرانسیل (�Integro-differ
)ential operator
عملگــر انتگــرال -دیفرانســیل توســط پروفســور داگمــن []1
[ ]2بــرای پیــدا کــردن مــکان عنبیــه و مردمــک و همچنیــن
لبــه بــاال و پاییــن پلــک در تصویــر چشــم ،پیشــنهاد شــد.
ایــن عملگــر بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:

کــه در آن ( ،I(x,yماتریــس تصویــر چشــم و ( G(rتابــع
هموارســازی گاوس r ،شــعاع دایــره عنبیــه و  sکرانهــای
دایــره اســت کــه بــا پارامترهــای  ،و  rبیــان میشــود.
عملگــر بــه دنبــال مســیرهای دایــرهای بــا شــعاعها و مراکــز
مختلــف میگــردد کــه بیشــترین تغییــر را در تعداد پیکســل
داشــته باشــند .عملگــر مرتــب شــروع بــه جســتوجو
میکنــد تــا بهتریــن مقــدار ممکــن و دقیقتریــن حالــت
مکانیابــی صــورت گیــرد .لبههــای پلــک نیــز بــا تغییــر
پارامترهــای انــدازه انتگــرال و طــی فرآینــد مشــابهی بدســت
میآیــد.
عملگــر انتگــرال -دیفرانســیل را میتــوان نوعــی تبدیــل
هــاف در نظرگرفــت .بــا ایــن تفــاوت کــه تبدیــل هــاف از
مشــتق مرتبــه اول و جس ـتوجو بــرای یافتــن پارامترهــای
هندســی موردنیــاز اســتفاده میکنــد ولــی مــدل داگمــن
از مشــتق خــام اســتفاده میکنــد کــه درنتیجــه مشــکل
حــد آســتانه برطــرف میشــود .البتــه مــدل داگمــن در
مقابــل تداخــات تصویــری ،ماننــد بازتــاب ،احتمــال خطــا
دارد .بــرای همیــن ایــن مــدل را در کاربردهــای محدودتــری
استفاده میکنند.

ماهنامه انجمن علمی مهندسی پزشکی
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مســتطیل بــا طــول متناظــر زاویــه و عــرض متناظــر شــعاع
مینــگارد .درواقــع اگــر فاصلــه دو دایــره برابــر  1باشــد،
طــول مســتطیل متناظــر برابــر  0تــا  2πو عــرض آن بیــن
 0تا  1خواهد بود.

شکل  1-2مدل ورق الستیکی داگمن
مــدل ورق الســتیکی راهحــل خوبــی بــرای جبــران تفــاوت
انــدازه مردمــک چشــم و ناهمخوانــی فاصلههاســت .البتــه
ایــن مــدل هنجارســازی تصویــر ،نمیتوانــد مشــکل
چرخــش تصویــر را برطــرف ســازد .البتــه او بــرای بازشناســی
در مرحلــه مقایســه و تصمیمگیــری ،چــارهای اندیشــیده
اســت .داگمــن بــا حرکــت دادن اعــداد کدگــذاری شــده و
مقایســه چندبــاره ایــن مشــکل را حــل نمــوده اســت .در
ادامــه ایــن راهحــل بررســی خواهــد شــد.
 -2-3-1ثبت تصویر ()image registration
اســتفاده از تکنیــک ثبــت تصویــر ،پیشــنهاد دکتــر
وایلــدز [ ]3بــود کــه در آن براســاس یــک تابــع بازنــگاری
تعریفشــده ،هنجارســازی صــورت میگیــرد .درواقــع
بــا اســتفاده از یکــی از تصاویــر بانــک اطالعاتــی ،عکــس
گرفتهشــده توســط تابــع زیــر ،هنجارســازی میشــود.

البتــه بــرای تبدیــل مختصــات ( )x,yتصویــر گرفتهشــده بــه
هنجارســازی شــده ،میتــوان از توابــع
مختصــات
موجــود جهــت بازنــگاری هــم بهــره گرفــت .بــر اســاس
رابطــه زیــر:

 3-1هنجار سازی تصویر()Normalisation
 -1-3-1مدل ورق پالستیکی داگمن
(				)Daugman’s rubber sheet model
مــدل ورق پالســتیکی کــه توســط پروفســور داگمــن []3
ارائــه شــده اســت ،نوعــی بازنــگاری ( )remapsاســت کــه
هــر نقطــه درون ســطح دوار عنبیــه را بــه نقطـهای در یــک

ماتریــس بیانکننــده نگاشــت چرخــش
کــه در آن
اســت و  sضریــب مقیــاس اســت.
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 -4-1استخراج و رمزگذاری( )Encodingویژگیهای
عنبیه
 1-4-1کدگذاری به روش ویولت()Wavelet
اســتفاده از تبدیــل فرکانســی مشــهور ویولــت ،بهعنــوان
یــک راه مطمئــن بــرای اســتخراج دادههــای قابلمقایســه
ارائهشــده اســت .اســتفاده از بعضــی از فیلترهــای ویولــت
بــر روی تصاویــر دوبعــدی عنبیــه ،پاســخ مناســبی بــه دســت
میدهــد .خروجــی فیلترهــای ویولــت بایــد کدگــذاری
شــوند تــا نمونــه حاصــل از ســاختار عنبیــه ،خالصــه و
همخــوان باشــد.
 -2-4-1فیلتر گابور()Gabor filter
بــرای بدســت آوردن دوتایــی بهینــه در ســیگنالهای
فضــای زمانــی و فرکانســی ،فیلتــر گابــور گزینــه مناســبی
اســت .فیلتــر گابــور بهطــور خالصــه ،حاصــل تلفیــق
( )Modulatingمــوج سینوسی/کسینوســی بــا تابــع گاوس
اســت .ســیگنال سینوســی بهخوبــی در فضــای فرکانســی
تعریــف میشــود و بــرای تبدیــل گاوس در فضــای زمانــی،
جایــگاه دارد .ادغــام ایــن دو ،فیلتــر گابــور را در هــر دو
فضــا در حالــت بهینــه قــرار داده اســت .فیلتــر گابــور بــه
دو بخــش موهومــی و حقیقــی تقســیم میشــود .بخــش
حقیقــی از تلفیــق مــوج کسینوســی بــا تبدیــل گاوس
و بخــش موهومــی از ادغــام مــوج سینوســی بــا تبدیــل
گاوس بدســت میآیــد کــه بــه ترتیــب تناســب زوج
( )Even symmetricو تناســب فــرد ( )Odd symmetricگفتــه
میشــود .مرکــز فرکانســی ایــن فیلتــر ،توســط فرکانــس
سینوس/کســینوس تعییــن میشــود و عــرض بانــد فیلتــر بــا
توجــه بــه عــرض فیلتــر گاوس مشــخص میگــردد.
اســتفاده از فیلتــر گابــور پیشــنهاد پروفســور داگمــن []3
بــود .او از فیلتــر دوبعــدی گابــور بــرای کدگــذاری الگــوی
عنبیــه اســتفاده کــرد .فیلتــر دوبعــدی گابــور بــرای حــدود
تصویــر
 ،بهصــورت زیــر تعریــف میشــود.
 ،تعیینکننــده موقعیــت تصویــر هســتند
کــه در آن
نشــان از طــول و عــرض مؤثــر دارنــد.
و
بیانکننــده ادغــام صــورت گرفتــه اســت کــه فرکانــس
فضایــی آن بهصــورت زیــر میباشــد:

تناســب زوج و تناســب فــرد حاصــل از فیلتــر دوبعــدی گابــور

را در شــکل زیــر میبینیــد:

شکل  1-3سمت چپ :بخش حقیقی فیلتر و تناسب زوج .سمت راست:
بخش موهومی فیلتر و تناسب فرد

پروفســور داگمــن در نظــر داشــت خروجــی فیلتــر گابــور را
بــه شــکل اطالعــات فشــرده و مختصــر ایجــاد کنــد .بــرای
ایــن منظــور ،اطالعــات فــاز حاصــل از فیلتــر را بــرای اســاس
قرارگیــری در یکــی از  4بخــش نمــودار اعــداد مختلــط ،بــا
اعــداد صفــر یــا یــک کدگــذاری کــرد .ایــن نکتــه نشــان داده
شــده بــود کــه اطالعــات فــاز حاصــل از فیلتــر ،بیشــتر از
اطالعــات دامنــه اهمیــت دارنــد و میتواننــد مؤثــر باشــند.
چهــار بخــش گفتهشــده بــا دو بیــت تعریــف میشــود کــه
در هــر بیــت صفــر یــا یــک قــرار میگیــرد .بدینصــورت هــر
پیکســل تصویــر هنجارســازی شــده ،کدگــذاری میشــود.
ماتریــس کدگــذاری شــده بهعنــوان نمونــه عنبیــه شــخص
ذخیرهشــده و مــورد مقایســه قــرار خواهــد گرفــت.
سیســتم پیادهســازی شــده توســط داگمــن ،از مختصــات
قطبــی بــرای هنجارســازی اســتفاده کــرده اســت .درنتیجــه
فیلتــر گابــور را نیــز بــه نحــوه زیــر در مختصــات قطبــی
بیــان میکنــد.

کــه در آن  αو  βماننــد رابطــه گابــور در مختصــات دکارتــی
مشــخصکننده مرکــز فرکانســی فیلتــر اســت.
و
 -3-4-1فیلتر الگ-گابور ()Log-gabor
یکــی از معایــب فیلتــر گابــور وجــود مقــدار ثابــت در تناســب
زوج فیلتــر اســت کــه موجــب عریضتــر شــدن پهنــای بانــد
میشــود .بــرای از بیــن بــردن ایــن مقــدار ثابــت میتــوان
از فیلتــر گابــور بــا تابــع گاوس لگاریتمــی اســتفاده کــرد کــه
بــه ایــن فیلتــر ،الگ گابــور گوییــم .پاســخ فرکانســی فیلتــر
الگ گابــور بهصــورت زیــر اســت:

کــه در آن

مرکــز فرکانــس را بیــان میکنــد و  σپهنــای

بیوتک|
بانــد فیلتــر را نشــان میدهــد.
 -4-4-1هار ویولت ()Haar-wavelet
هــار و گابــور هــر دو زیرشــاخهای از مجموعــه گســترده
ویولتهــا هســتند .در میــان فیلترهــای چنــد دیمانســیون،
بــردار ویژگــی شــامل  87دیمانســیون محاســبه میشــود.
دیمانســیون عــددی حقیقــی بیــن  1-تــا  1اســت .بــرای
ایجــاد یــک نمونــه ،اعــداد مثبــت بــا  1و اعــداد منفــی بــا
صفــر جایگزیــن میشــوند[.]4
 -5-1مقایسه:
 -2-5-1محاسبه اختالف به شیوه همینگ
()Hamming distance
همینــگ شــیوهای بــرای فهــم ایــن نکتــه اســت کــه در دو
الگــوی باینــری ،چنــد بیــت یکســان وجــود دارد .بدیــن
ترتیــب میتــوان میــزان شــباهت بــردار نمونــه و بــردار
مــورد آزمایــش را ســنجید .فرمــول محاســبه اختــاف بــه
شــیوه همینــگ مطابــق زیــر اســت:

در اینجــا  xو  yدو بــردار مــورد مقایســه هســتند و عملگــر
 XORبیــن آنهــا اســت .حاصــل ایــن عملگــر بــه ازای
بیتهــای مشــابه دو بــردار ،عــدد صفــر و بــرای بیتهــای
متفــاوت ،عــدد یــک اســت.
نتیجــه اســتفاده از ایــن شــیوه یــک عــدد بیــن صفــر و یــک
خواهــد بــود .اگــر مقایســه بیــن دو عکــس از یــک عنبیــه
انجــام شــود ،در حالــت ایــدهآل حاصــل بایــد صفــر شــود
و در حالتــی کــه عــددی حــدود  0.5بدســت میآیــد
بردارهــای تصادفــی مــورد آزمایــش قرارگرفتهانــد و شــانس
مشــابه بــودن دو عکــس  50درصــد اســت.
ایــن روش توســط داگمــن بــه کار گرفتهشــده اســت و او
ســعی کــرده اســت بــا تکنیکــی مقایســه را بیــن مســاحت
واقعــی عنبیــه انجــام دهــد.
 1-5-2فاصله وزندار اقلیدسی
ایــن روش بــرای مقایســه بیــن مقادیــر صحیــح از اعــداد
کاربــرد دارد و میــزان شــباهت بیــن دو نمونــه آنهــا را
میســنجد .فرمــول اصلــی ایــن روش بهصــورت زیــر اســت:

در ایــن رابطــه  f_iبرابــر  iامیــن ویژگــی (بیــت) از عنبیــه
 i ،امیــن ویژگــی از عنبیــه نمونــه k
مــورد آزمایــش،
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 ،انحــراف معیــار  iامیــن ویژگــی در

اســت .همچنیــن
عنبیــه نمونــه  kاســت.
 -6-1نتیجهگیری:
همانطــور کــه در ایــن ســهگانه از نظــر گذشــت ،قدمــت
تفکــر اســتفاده از عنبیــه بــرای بازشناســی بــه بیــش از
صدســال گذشــته برمیگــردد و در حــدود  30ســال
اخیــر اقدامــات جــدی و بســیاری در رابطــه بــا پیشــرفت
الگوریتمهــای تشــخیص و تکنولــوژی ســاخت ســختافزار
بازشناســی انجامشــده اســت.
شــرکتهای متعــددی اقــدام بــه ســاخت و توســعه
ابزارهــای بازشناســی عنبیــه کردهانــد و میتــوان گفــت تــا
حــد قابــل قبولــی ایــن تکنولــوژی در ســطح جهــان فراگیــر
شــده اســت.
پروفســور داگمــن ،بهعنــوان یکــی از اولیــن پیشــرفت
دهنــدگان و طراحــان الگوریتــم مراحــل مختلــف بازشناســی،
ســهم بــه ســزایی در ایــن مــورد دارد .خالقیتهــا و پیگیــری
ایشــان موجــب جــذب دیگــر دانشــمندان و ســرعت گرفتــن
پیشــرفت در ایــن زمینــه شــد.
در ایــن نوشــته ســعی شــد بــرای هــر مرحلــه از بازشناســی
حداقــل دو روش انجامشــده ،بیــان شــود و مختصــری در
مــورد آنهــا صحبــت کنیــم .البته مقــاالت مرجــع و متعددی
بــرای هــر بخــش و مرحلــه موجــود اســت کــه مجــال ذکــر
همــه آنهــا نیســت.
امیــدوارم تــا حــدی شــما را بــا ایــن زمینــه دانشــی آشــنا
کــرده و در خواننــده انگیــزه مطالعــه بیشــتر را فراهــم
آورده باشــم .پاســخگوی ســؤاالت شــما از طریــق راههــای
			
ارتباطی معرفیشده خواهم بود.
”1-J. Daugman, “How Iris Recognition Works,
1IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYS
TEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, vol. 14, 2004
2-Kevin W. Bowyer, Karen Hollingsworth,
Patrick J. Flynn, “Image understanding for iris biometrics: A survey,” Computer Vision and Image Understanding, vol. 110, p. 281–307, 2008
3-R. P. WILDES, “Iris Recognition: An
Emerging Biometric Technology,” IEEE, vol. 85, pp.
1348-1363, 1997
4-Shinyoung Lim, Kwanyong Lee, Okhwan
Byeon, and Taiyun Kim, “Efficient Iris Recognition
through Improvement of Feature Vector and Classifi.er,” ETRI Journal, vol. 23, pp. 61-71, 2001
R. P. Wildes, J. C. Asmuth, G. L. Green, S.
5-C. Hsu, R. J. Kolczynski, J. R. Matey, S. E. McBride,
“A System for Automated Iris Recognition,” IEEE, pp.
.121-128, 1994

11

|بیوتک

ماهنامه انجمن علمی مهندسی پزشکی
دانشگاه تهران

کاهش زمان جراحی مغز با استفاده از مته رباتیک
دالرام طاهری
Taheri_mp@yahoo.com
مهندسی پزشکی بالینی ،دانشگاه آزاد واحد
علوم پزشکی تهران

جراحــی مغــز یــک عمــل بســیار ســخت اســت و بــه دلیــل
ســاختارهای بهشــدت حســاس موجــود در ســر ،دقــت بــاال
در عمــل جراحــی جمجمــه از اهمیــت بســیاری برخــوردار
اســت .اعصــاب ،رگهــا و شــریانهای اصلــی همگــی
محلهــای حساســی هســتند کــه دسترســی جراحــان
بــه آنهــا دشــوار بــوده و مجبورنــد اســتخوان جمجمــه را
ســوراخ کننــد؛ روشهــا و رویکردهایــی کــه در حــال حاضــر
بــرای جراحــی جمجمــه وجــود دارنــد دردآور هســتند و از
یــک متــه دســتی جهــت بــاز کــردن دریچههــای ظریــف
و حســاس موجــود در ســر اســتفاده میشــود کــه چنیــن
فرآینــدی ممکــن اســت دو ســاعت زمــان ببــرد؛ عــاوه
بــر ایــن ،باوجوداینکــه جراحــی یکــی از پــر مهارتتریــن
شــغلهای جهــان محســوب میشــود ،خطــای انســانی
غیرقابلانــکار اســت و یــک خطــای کوچــک میتوانــد
عواقــب جبرانناپذیــری داشــته باشــد.
یــک متــه اتوماتیــک ،شــبیه بــه بخشهــای مکانیکــی
خــودرو میتوانــد نقــش مؤثــری در رونــد آتــی جراحــی
داشــته باشــد .محققــان دانشــگاه یوتــا متــهای را طراحــی

کردهانــد کــه ســبب بــرش ســریع ،تمیــز و ایمــن میشــود،
زمــان بــاز بــودن زخــم و بیهوشــی بیمــار را کاهــش
میدهــد و بنابرایــن میــزان بــروز عفونــت ،خطــای انســانی
و هزینههــای جراحــی کاهــش مییابــد .دســتگاه جدیــد
میتوانــد یــک نــوع عمــل پیچیــده جمجمــه را حــدود 50
برابــر ســریعتر از روشهــای مرســوم انجــام دهــد و مــدت آن
را از دو ســاعت بــه دو دقیقــه و نیــم ،کاهــش دهــد.
ایــن یافتههــا در تاریــخ  1مــی در نشــریه Neurosurgical
 Focusبهطــور آنالیــن گزارششــدهاند.
دکتــر  William Couldwellجــراح مغــز و اعصــاب در
دانشــگاه  ،UTAHدر رابطــه بــا صــرف چندیــن ســاعت در
عمــل و اســتفاده از متههــای دســتی بــرای بــرش و بــاز
کــردن دهانههــا ،بیــان میکنــد« :ایــن عمــل ماننــد
باستانشناســی بــود! مــا مجبــور بودیــم اســتخوان را
بهآرامــی خــارج کنیــم تــا از نزدیــک شــدن بــه ســاختارهای
حســاس اجتنــاب کنیــم .بنابرایــن نیــاز بــه دســتگاهی داریم
کــه بتوانــد ایــن فشــار را کاهــش دهــد و فرآینــد ،کارایــی
بیشــتری داشــته باشــد .مــا میدانســتیم کــه ایــن ف ّنــاوری

بیوتک|
در حــال حاضــر در دنیــای ماشــینآالت موجــود اســت،
امــا هیچکــس تابهحــال آن را در حیطــه پزشــکی بــه کار
نگرفتــه بــود».
دکتــر  Couldwellتیمــی از رشــتههای مختلــف را در
 UTAHرهبــری کــرد کــه بتوانــد ایــن متــه را بــه واقعیــت
تبدیــل کنــد .دکتــر  Balajiاســتادیار مهندســی مکانیــک
در  UTAHتوضیــح میدهــد« :یــک متــه جراحــی مغــز
و اعصــاب بــرای مــن فکــر و ایــده جدیــدی بــود؛ مــن
عالقهمنــد بــه ایجــاد و توســعه یــک متــه کمهزینــه بــودم
کــه میتوانســت کارهــای بســیاری بــرای کاهــش خســتگی
جــراح انجــام دهــد».
ایــن تیــم توانســت متــهای را بهمنظــور پاســخگویی
بــه نیازهــای واحــد جراحــی مغــز و همچنیــن نرمافــزار
توســعهیافتهای کــه مســیر بــرش ایمــن را تنظیــم میکــرد،
بــه وجــود آورد.
ایــن متــه بهطــور دقیــق و ســریع عمــل میکنــد .ابتــدا بــا
اســتفاده از  CTاســکن ،از بیمــار بــرای جمـعآوری دادههــای
اســتخوان و شناســایی محــل دقیــق ســاختارهای حســاس
ماننــد اعصــاب ،رگهــای اصلــی و شــریانها کــه بایــد از
آنهــا اجتنــاب شــود ،تصویربــرداری میشــود .جراحــان از
ایــن دادههــا بــرای طرحریــزی مســیر بــرش متــه اســتفاده
میکننــد .دکتــر  Balajiافــزود« :ایــن بــه جــراح اجــازه
میدهــد تــا مســیر بهینــه از نقطــه  Aتــا نقطــه  Bرا ماننــد
نقشــههای گــوگل انتخــاب کنــد .عــاوه بــر ایــن جــراح
میتوانــد در طــول مســیر بــرش ،مانعهــای ایمنــی را
بهانــدازه  1میلیمتــر از ســاختارهای حســاس طرحریــزی
کنــد».
دکتــر  Couldwellمتــه جدیــد را بــرای عمــل
( translabyrinthineیــک روش جراحــی کــه گــوش را دور
میزنــد) بــه کاربــرد کــه بــه گفتــه دکتــر  Balajiنحــوه
دسترســی از طریــق اســتخوان شــقیقه اســت کــه یــک
اســتخوان ســخت بــا زوایــای عجیــب اســت .همچنیــن بنــا
بــه گفتــه دکتــر  Couldwellایــن بــرش خــاص ،نیــاز بــه
تجربــه و مهــارت بســیار دارد تــا بتــوان آن را بهطــور ایمــن
انجــام داد .آنهــا فکــر میکننــد ایــن مــورد ،گــواه کاملــی
بــرای نشــان دادن صحــت ایــن ف ّنــاوری اســت .جراحــی
 translabyrinthineهــزاران بــار در ســال انجــام میشــود
تــا تومورهــای خوشخیــم کــه در اطــراف اعصــاب شــنوایی
ایجــاد میشــوند ،مشــاهده شــوند .ایــن بــرش نهتنهــا
ســخت اســت بلکــه مســیر بــرش بایــد از چنــد قســمت
حســاس ازجملــه اعصــاب صــورت ،ســینوس وریــدی و
رگهــای بــزرگ دور باشــد .یکــی از خطــرات ایــن جراحــی،
از دســت دادن حرکــت صــورت اســت.
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ایــن دســتگاه همچنیــن یــک ســوئیچ اتوماتیــک بــرای
خامــوش کــردن اورژانســی دارد .در طــول جراحــی ،عصــب
صــورت بــرای مشــاهده هــر نشــانهای از تحریــک و ناراحتــی
کنتــرل میشــود .دکتــر  Couldwellمیگویــد اگــر متــه
بیشازحــد بــه عصــب صــورت نزدیــک شــود ،در صــورت
دیــده شــدن ســوزش و تحریــک ،بهطــور خــودکار خامــوش
میشــود.
متــه جدیــد میتوانــد طــول مــدت ایــن روش پیچیــده را
توســط جــراح باتجربــه از دو ســاعت بــه دو و نیــم دقیقــه
جراحــی کوتاهتــر،
کاهــش دهــد کــه انتظــار مــیرود
ِ
احتمــال عفونــت را کاهــش دهــد و بهبــودی پــس از عمــل
را بهتــر کنــد؛ همچنیــن دارای پتانســیل بــرای کاهــش
قابلمالحظــه هزینــه جراحــی اســت زیــرا ســاعتها از
مدتزمــان عمــل کــم میکنــد.
تیــم تحقیقاتــی بــا انجــام ایــن بــرش پیچیــده ،ایمنــی و
ســرعت متــه را نشــان داده اســت؛ امــا دکتــر Couldwell
تأکیــد میکنــد کــه از آن میتــوان بــرای بســیاری از
جراحیهــای دیگــر هــم اســتفاده کــرد؛ ماننــد بــاز کــردن
کامــل ظرفیــت اســتخوان توســط ماشــین ،بــرای ایمپلنــت
لگــن.
همچنیــن کاربــرد متفاوتــی از متــه ،بــه فاکتــور دیگــری
کــه دکتــر  Balajiدر پــروژه مطــرح کــرده بــود اشــاره دارد.
او بیــان کــرد« :مــن از ایــن واقعیــت هیجــانزده شــدم کــه
ایــن ف ّنــاوری میتوانــد بــا برنامهریــزی و تنظیــم کــردن
زمینــه کارکــرد ،وضعیــت مراقبتهــای بهداشــتی را بهبــود
ببخشــد تــا مــردم بتواننــد مراقبتهــای باکیفیتتــری
دریافــت کننــد».
دکتــر  Couldwellو تیمــش در حــال بررســی فرصتهایــی
بــرای تجاریســازی ایــن متــه میباشــند تــا اطمینــان
حاصــل شــود کــه ایــن روش بهطــور گســتردهتر ،بــرای
ســایر روشهــای جراحــی نیــز در دســترس اســت .او بــا
همــکاران خــود در دپارتمــان جراحــی مغــز و اعصــاب و
مهندســی مکانیــک دانشــگاه یوتــا همــکاری کــرد.

منبع:

www.healthcare.utah.edu/publicaffairs/news
/2017/04/drill-neurosurgery.php/
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تازهها

به روزترين و جذابترين اخبار فناوريهاي
مهنديس پزشکي را در اين بخش دنبال کنيد.
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زیستحسگرهایی که اطالعات بیمار را به پزشک ایمیل میکنند!

الناز زمانی فرد
Elnazzamanifard@gmail.com
کارشناسی مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات

بــا پیشــرفت و فراگیــر شــدن روز بــه روز اینترنــت ،موبایــل
و نرمافزارهــای جــذاب و متنــوع آن میتوانیــم بهمــرور
شــاهد ســوق دادن ف ّنــاوری بــه ســمت بــدن خــود نیــز
باشــیم.
محققــان و شــرکتها در سراســر جهــان در تکاپــوی
طراحــی ریزتراش ـهها و حســگرهای زیســتیای هســتند کــه
بتــوان بــا آنهــا اطالعــات بیمــار را ســریعاً و بهطــور آنالیــن
بــه پزشــک اطــاع داد.
بیشــترین چالشــی کــه دانشــمندان بــرای طراحــی و تولیــد
ایــن نــوع از حســگرها بــا آن مواجــه هســتند زیســت ســازگار
بــودن و عمــر طوالنــی آنهــا هســت کــه نیــاز بــه جایگزینــی
مجــدد آن در دوره کوتاهمــدت را کــم کنــد؛ چــون بــدن
انســان بــه ایمپلنتهایــی کــه در آن کاشــته میشــوند
بســیار حســاس اســت و آنهــا را بهســرعت پــس میزنــد و
همچنیــن ایــن ایمپلنتهــا معمــوالً پــس از قرارگیــری در
بــدن نیــاز بــه تعمیــر یــا جایگزینــی مجــدد دارنــد.
طبیعت ـاً راه دیگــری بــرای درمــان آنالیــن بیمــاران توســط
پزشــک نیــز وجــود دارد و آن کنتــرل کنندهایســت کــه در

خــارج از بــدن ،بیمــار را کنتــرل کنــد کــه البتــه آن هــم
مشــکالت خــودش را دارد ،از جملــه اینکــه بیمــاران اغلــب
فرامــوش میکننــد دســتکش ،کفــش یــا لباسهایــی را
کــه عالئــم حیاتــی را از بــدن آنهــا بــه پزشکشــان اعــام
میکنــد بپوشــند؛ حتــی اگــر فرامــوش هــم نکننــد ،شــما
تصــور کنیــد کــه بــا چندیــن مانیتــور عالئــم حیاتــی در
حــال راه رفتــن هســتید ،قطعــا ایــن امــر بــرای بیمــاران
جالــب نخواهــد بــود!
 Fiorenzo ommenttکــه مهنــدس پزشــک در دانشــگاه
 Tuftsمیباشــد راه حلــی بــه شــرح زیــر ارائــه داد:
قــرار دادن یــک حســگر کوچــک قابــل انعطــاف در بــدن کــه
بــا ابریشــم و طــا پیچیــده شــده اســت.
تقریبــاً همــه افــراد بــا خــواص فوقالعــاده ابریشــم و
عملکردهــای بالقــوهای کــه در پزشــکی دارد آشــنا هســتند؛
سالهاســت کــه انســانها از تولیــدات انبــوه ابریشــم
اســتفادههای فراوانــی میکننــد و بــه عــاوه ســاختار
فوقالعــاده محکــم و کشســان ابریشــم توانایــی تبدیــل
شــدن بــه ســطح یــک بافــت در بــدن را دارد.
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و امــا دربــاره طــا ،یکــی از اجــزای
بینظیــر الکترومغناطیســی
یکــی از خصوصیــات برجســته طــا
در مقایســه بــا فلزاتــی مثــل مــس
و نقــره ،قابلیــت پیچیــده شــدن
آن در مقیــاس نانــو و همچنیــن
ترکیــب شــدن آن بــا مــواد دیگــر
بــه منظــور پاســخ دادن بــه
فرکانسهایــی در محــدوده تراهرتــز
اســت کــه در محــدوده پرتوهــای
فروســرخ قــرار میگیرنــد .ایــن ترکیبهــای مصنوعــی را
فرامــاده( )Metamaterialمینامیــم.
فرامادههــا مــواد مرکبــی بــا خــواص نامتعــارف
الکترومغناطیســی در ســاختار وجــودی خــود هســتند کــه
از ویژگیهــای بــارز آنهــا داشــتن ضریــب شکســت منفــی
نــور میباشــد.
محققــان از وقتــی متوجــه شــدند کــه آنزیمهــا و
پروتئینهــای بــدن در امــواج خاصــی تشــدید میشــوند
شناســایی آنهــا توســط زیستحســگرها برایشــان راحتتــر
شــده اســت .در واقــع آنهــا اثــر  T-rayاختصاصــی خــود را
دارنــد.
بــرای ســاخت حســگرها ommentto ،و همکارانــش یــک
ســانتیمتر مربــع ابریشــم برداشــتند و آن را بــا اســپری
فرامــاده بــرق انداختنــد ،ســپس آنهــا را بــه شــکل
اســتوانههای کوچکــی درآوردنــد و داخــل بافــت ماهیچــه
ایمپلنــت کردنــد؛ حســگرها هنــوز در مشــخصه فرکانــس
خودشــان پیچیــده شــدهاند.
ایــن حســگر بــا نشــان دادن تغییــرات جزئــی ناشــی از
پروتئینهــای خــون و ســایر مــواد شــیمیایی در بافــت بــدن
کــه در زیرالی ـهی ابریشــمی ایجــاد میشــود ،کار میکننــد.
بــه محــض اینکــه فرامادههــا یــا فرامادههــا بــر T-ray
اختصاصــی خــود ســوار میشــوند ،اطالعــات بــه محققــان
منتقــل میشــود.
در بیمــاران دیابتــی فرامادههــا قــادر بــه نشــان دادن

تغییــرات مربــوط بــه ســطح گلوکــز و انســولین میباشــد.
سنســوهای زیــادی در ایــن مــوارد کارگذاشــته میشــود کــه
همهیــک طرفــه عمــل میکننــد.
توانایــی کشــف کــردن نشــانههایی از دیابــت ،ســرطان و انواع
مختلــف بیماریهــای دیگــر توســط ایــن زیستحســگرها
درمــان را بــرای بیمــاران مؤثرتــر و مناس ـبتر میکنــد.
اگرچــه ایــن حســگرها در ایــن زمینــه هنــوز در حــال رشــد
هســتند ،امــا اســتارتاپ هایــی مثــل Glysens Incorporated
و  Physiologic communicationsامیــد دارنــد تــا بــه زودی
در ایــن حــوزه از ف ّنــاوری ســرمایهگذاری کننــد.
حســگرها عــاوه بــر خاصیــت ردیابــی تغییــرات در ســطح
پروتئیــن ،میتواننــد بهمــرور بــه عنــوان کنترلــی بــرای
فعــال کــردن دیگــر دســتگاههایی چــون دفیبریالتــور
بیســیم و پمــپ انســولین اســتفاده شــوند.
و شــاید شــاهد روزی باشــیم کــه بتوانیــم ســامتی خــود را
بــا برنامههایــی در گوشــیهایمان کنتــرل کنیــم.

منبع:

http://blogs.discovermagazine.com/sciencenotfiction/2010/08/20/wifi-medicine-implantable-biosensors-that-could-email-your-doctor/#.WalP0NGPLDf
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تکنیک جدید تصویربرداری برای از بین بردن کامل سرطان
دالرام طاهری
Taheri_mp@yahoo.com
کارشناس مهندسی پزشکی بالینی ،دانشگاه
آزاد واحد علوم پزشکی تهران

تکنیــک جدیــد تصویربــرداری بــر پایـهی نــور و صوت اســت
و تصاویــری تولیــد میکنــد کــه پزشــکان میتواننــد از آن
بــرای تشــخیص بافــت ســرطانی (زیــر خــط نقطهچیــن آبی)
از بافــت طبیعــی ،ســریعتر از آنچــه اکنــون ممکــن اســت
اســتفاده کننــد .آســیب شناســان بهطــور منظــم نمونههــای
جراحــی را بررســی میکننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه
هم ـهی بافتهــای ســرطانی برداشــته شــده اســت .تکنیــک
جدیــد تصاویــری دقیــق و صحیــح ماننــد روشهــای مرســوم
تولیــد میکنــد امــا در زمــان بســیار کمتــر .محققــان در
تالشانــد تــا تکنیکــی را بــه وجــود آورنــد کــه بــه انــدازهی
کافــی ســریع باشــد و در طــول جراحــی مورداســتفاده قــرار
بگیــرد؛ بنابرایــن بیمــاران مجبــور نیســتند بــرای جراحــی
دوم بازگردنــد.
از یکچهــارم میلیــون زن مبتــا بــه ســرطان ســینه کــه
در ایــاالت متحــدهی آمریــکا تشــخیص داده شــدهاند180 ،
هــزار نفــر بــرای از بیــن بــردن بافــت ســرطانی ،تحــت عمــل
جراحــی قــرار میگیرنــد درحالیکــه تــا حــد ممکــن بافــت
پســتان را حفــظ میکننــد.
بااینحــال هیــچ روش دقیقــی وجــود نــدارد کــه در حیــن
عمــل بتــوان گفــت کــه آیــا همــهی بافــت ســرطانی بــا
موفقیــت برداشــته شــده اســت یــا خیــر .تجزیهوتحلیــل
اســتاندارد معمــوالً یــک روز یــا بیشــتر زمــان میبــرد کــه
بــرای انتظــار جــراح پیــش از پایــان عملیــات جراحــی ،مدتی
طوالنــی اســت .درنتیجــه ،حــدود یکچهــارم از زنانــی کــه
در معــرض المپکتومــی( ) Lumpectomyقــرار میگیرنــد،

بعــدا ً مطلــع میشــوند کــه بــه جراحــی دوم نیــاز دارنــد
زیــرا بخشــی از تومــور ازنظــر پنهــان مانــده اســت.
اکنــون محققــان دانشــکدهی پزشــکی دانشــگاه واشــنگتن
در ســنت لوئیــس و موسس ـهی فنــاوری کالیفرنیــا گــزارش
میکننــد کــه ف ّنــاوریای را بــرای اســکن یــک نمونــه تومــور
بــه وجــود آوردنــد کــه تصاویــری دقیــق و بــا جزئیــات کافــی
بــرای بررســی اینکــه آیــا تومــور کام ـ ً
ا حــذف شــده اســت
یــا نــه تولیــد میکنــد .ایــن ف ّنــاوری جدیــد تصویربــرداری
فوتــو آکوســتیک( )photoacoustic imagingنامیــده میشــود
و بــه زمــان کمتــری نســبت بــه تکنیکهــای تحلیــل
اســتاندارد نیــاز دارد؛ امــا قبــل از اینکــه بــه انــدازهی کافــی
ســریع باشــد کــه بتوانــد در طــول عمــل جراحــی اســتفاده
شــود ،کار بیشــتری بــرای بهتــر شــدن آن الزم اســت.
ایــن پژوهــش در  17مِــی در  Science Advancesمنتشــر
شــده اســت.
دکتــر  Deborah Novackاســتاد دانشــکدهی پزشــکی،
آسیبشناســی و ایمونولــوژی و یکــی از نویســندگان ارشــد
ایــن مطالعــه میگویــد« :ایــن گواهــی بــر ایــن تفکــر
اســت کــه مــا میتوانیــم از تصویربــرداری فوتــو آکوســتیک
بــر بافــت ســینه اســتفاده کنیــم و تصاویــری شــبیه بــه
روشهــای رنگآمیــزی مرســوم بــدون هرگونــه پــردازش
بافــت بــه دســت آوریــم».
محققــان در حــال کار بــر روی پیشــرفتهایی هســتند کــه
انتظــار دارنــد زمــان الزم بــرای اســکن یــک نمونــه را بــه
 10دقیقــه کاهــش دهنــد و ســرعت کافــی بــرای اســتفاده
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در طــول عمــل را بــه وجــود آورنــد .روشهــای اســتاندارد
تجزیهوتحلیــل رایــج کــه بــر پای ـهی حفــظ بافــت و ســپس
رنگآمیــزی آن بــرای راحتتــر دیــده شــدن ســلولها
اســت ،از زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار در اواســط قــرن
بیســتم توســعه داده شــدند ،ســریعتر نشــدهاند.
بــرای تومورهــای جامــد در اکثــر نقــاط بــدن ،پزشــکان
از یــک تکنیــک شــناخته شــده بــا عنــوان «یــک بخــش
یــخزده» اســتفاده میکننــد تــا یــک بررســی ســریع از
تــوده در طــول جراحــی انجــام شــود .آنهــا یــک لبــهی
نــازک از ســلولهای طبیعــی را اطــراف تومــور جســتوجو
میکننــد .ســلولهای بدخیــم در حاشــیهها نشــان
میدهنــد کــه جــراح برخــی از تومورهــا را از دســت
داده اســت و احتمــال اینکــه بیمــاری دوبــاره تکــرار شــود
افزایــش مییابــد؛ امــا بخشهــای یــخزده در نمونههایــی
ماننــد نمونههایــی از پســتان کــه چربــی دارنــد ،بــه خوبــی
کار نمیکننــد .بنابرایــن جــراح بایــد المپکتومــی پســتان
را بــدون اطمینــان داشــتن از میــزان موفقیتآمیــز بــودن
عمــل ،بــه پایــان برســاند.
دکتــر  Rebecca Aftاســتاد جراحــی و یکــی از نویســندگان
ارشــد ایــن مطالعــه بیــان داشــت« :مــا در حــال حاضــر
روش خوبــی بــرای تشــخیص حاشــیهها در طــول جراحــی
ســرطان پســتان نداریــم».
در حــال حاضــر پــس از عمــل ،یــک نمونــه بــرای
پاتولوژیســت فرســتاده میشــود کــه آن را بــرش میدهــد و
رنگــی میکنــد و حاشــیهها را بــرای ســلولهای بدخیــم،
زیــر میکروســکوپ بررســی میکنــد و نتایــج چنــد روز بعــد
بــرای جــراح ارســال میشــود.
محققــان بــرای تســریع ایــن رونــد ،از مزیــت یــک پدیــده
کــه بــا عنــوان اثــر فوتوآکوســتیک شــناخته میشــود
اســتفاده کردنــد .هنگامیکــه یــک پرتــوی نــور بــا طــول
مــوج صحیــح بــه یــک مولکــول برخــورد میکنــد ،مقــداری
از انــرژی جــذب میشــود و ســپس بــه عنــوان صــوت از
محــدودهی اولتراســوند منتشــر میشــود .ایــن امــواج صوتــی
میتواننــد تشــخیص داده شــوند و بــرای ایجــاد یــک تصویــر
بــه کار رونــد.
دکتــر  Lihong Wangنویســندهی ارشــد ،زمانــی کــه در
دانشــکدهی مهندســی و علــوم کاربــردی دانشــگاه واشــنگتن
اســتاد مهندســی پزشــکی بــود ،کار را هدایــت کــرد و بیــان
داشــت« :هم ـهی مولکولهــا در بعضــی از طولموجهــا نــور
را جــذب میکننــد؛ ایــن چیــزی اســت کــه تصویربــرداری
فوتوآکوســتیک را قدرتمنــد میکنــد .درصورتیکــه شــما
بتوانیــد از هــر طولموجــی نــور تولیــد کنیــد ،میتوانیــد
هــر مولکــول را مشــاهده کنیــد .هیــچ یــک از ف ّناوریهــای

تصویربــرداریِ دیگــر نمیتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
ســونوگرافی و اشــعهی ایکــس ایــن کار را انجــام نخواهنــد
داد .نــور تنهــا ابــزاری اســت کــه بــه مــا اجــازه میدهــد تــا
اطالعــات بیوشــیمیایی را تهیــه کنیــم».
محققــان تکنیــک خــود را بــا اســکن کــردن قســمتهایی
از تومورهــای خارجشــده از ســه بیمــار مبتــا بــه ســرطان
پســتان آزمایــش کردنــد .آنهــا بــرای مقایســه ،هــر نمونــه
را مطابــق روشهــای اســتاندارد رنگآمیــزی کردنــد.
تصویــر فوتــو آکوســتیک بــا نمونههــای رنگــی ،در هم ـهی
ویژگیهــای کلیــدی مطابقــت داده شــد .معمــاری بافــت
و جزئیــات ســلول ماننــد انــدازهی هســته بهوضــوح قابــل
مشــاهده بودنــد.
 Novackگفــت« :ایــن الگــوی ســلولها اســت کــه بــه مــا
میگویــد ایــن بافــت طبیعــی و یــا چیــزی بدخیــم اســت؛
ماننــد الگــوی رشــد آنهــا ،ســایز آنهــا و ارتبــاط آنهــا بــا
یکدیگــر .بهطورکلــی تصاویــر فوتــو آکوســتیک ویژگیهــای
مشــابه زیــادی دارنــد کــه مــا بــا رنگآمیــزی اســتاندارد
مشــاهده میکنیــم .بدیــن معنــی کــه میتوانیــم بــرای
تفســیر تصویربــرداری فوتــو آکوســتیک از معیارهــای مشــابه
اســتفاده کنیــم و نیــازی بــه معیارهــای جدیــد نداریــم».
تکنیکهــای فوتــو آکوســتیک میتواننــد تصاویــر قابــل
اســتفادهای تولیــد کننــد .محققــان در تــاش بــرای کاهــش
زمــان اســکن هســتند.
 Wangبیــان کــرد« :مــا انتظــار داریــم بتوانیــم رونــد را
ســریعتر کنیــم .در ایــن مطالعــه مــا فقــط یــک کانــال
بــرای انتشــار نــور داشــتیم .اگــر شــما چندیــن کانال داشــته
باشــید میتوانیــد بــه صــورت مــوازی اســکن کنیــد و ایــن،
زمــان تصویربــرداری را کاهــش میدهــد؛ راه دیگــر بــرای
افزایــش ســرعت آن ،ســریعتر بــودن لیــزر اســت؛ هــر پالــس
لیــزر بــه شــما یــک داده میدهــد و پالسهــای ســریعتر
بــه معنــی افزایــش ســرعت جمــعآوری داده اســت».
 Aft، Novackو  Wangبــرای ســاخت یــک دســتگاه
تصویربــرداری فوتوآکوســتیک بــا لیزرهــای ســریع و چنــد
کانــال ،تقاضــای امتیــاز و مجــوز دارنــد.
 Aftگفــت :مــا فکــر میکنیــم یــک روز قــادر خواهیــم بــود
یــک نمونــه را بهطــور مســتقیم از بیمــار برداریــم ،آن را در
اتــاق عمــل وارد دســتگاه کنیــم و در عــرض چنــد دقیقــه
متوجــه بشــویم کــه آیــا هم ـهی تومــور را خــارج کردهایــم
یــا نــه.
«این هدف است».
منبع:

www.sciencedaily.com
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سرطان و میدانهای الکتریکی!
رضا امینی
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک-
دانشگاه تبریز

ســرطان ،واژهای کــه ممکــن اســت شــمارا بترســاند بــه
معنــی رشــد و تولیدمثــل غیرطبیعــی ســلولهای بــدن
اســت .امــروزه افــراد زیــادی بــا ایــن بیمــاری آشــنایی دارنــد
زیــرا در مهرومومهــای اخیــر بســیار فراگیــر بــوده اســت.
معمــوالً ســرطان دوميــن عامــل شــايع مرگومیــر در
كشــورهاي توســعهیافته و ســومين عامــل مــرگ در
كشــورهاي درحالتوســعه اســت .بــا توجــه بــه آمارهــاي
موجــود ســازمان بهداشــت جهانــي ،ســرطان در کشــورهاي
درحالتوســعه هرســال رو بــه افزايــش و کشــندهتر از ايــدز،
ســل و ماالريــا اســت .آمارهــاي منتشرشــده در آســتانه روز
جهانــي ســرطان در ســال  ٢٠٠٩بيــش از  ١٢ميليــون مــورد
جديــد ســرطان در سراســر جهــان را نشــان میدهــد کــه
بــه  ٦ميليــون مــورد مرگومیــر میانجامــد.
در ســالهای گذشــته روشهــای بســیاری بــرای درمــان
و جلوگیــری از پیشــرفت ســرطان بــکار گرفتــه شــده
اســت .ســه روش معمــول درمــان عبارتانــد از :جراحــی،
پرتودرمانــی و شــیمیدرمانی.
در ایــن مقالــه قصــد داریــم یــک روش غیرتهاجمــی جدیــد
و نتیجهبخــش را معرفــی کنیــم .بــرای آشــنایی بیشــتر بــه
توضیــح مختصــر روشهــای مرســوم میپردازیــم.
جراحی:
بهمنظــور خــارج کــردن و یــا ویــران کــردن و کشــتن
ســلولهای ســرطانی اســتفاده میگــردد .شــما اغلــب در
ایــن روش یــک پزشــک را تصــور میکنیــد کــه بهوســیله

تیــغ جراحــی ســلولهای ســرطانی را برمــیدارد! امــا
امــروزه ابزارهایــی نظیــر لیزرهــا کمــک زیــادی در انجــام
عمــل جراحــی میکننــد.
پرتودرمانی:
ابتــدا محــل و انــدازه و حجــم تومــور را تعییــن میکننــد
ســپس آنهــا را توســط یــک اشــعه پرانــرژی ماننــد X
بمبــاران میکننــد تــا مــواد ژنتیکــی درون تومــور تخریــب
شــده و از رشــد و گســترش آن جلوگیــری شــود .در ایــن
روش در نتیجــه دریافــت انــرژی و یونــش اتمهــای ســازنده
ســلول ،منجــر بــه تخریــب آن میشــود و ممکــن اســت
بــه ســلولهای ســالم نیــز صدمــه وارد شــود .از دســتگاه
لینــاک( LINACنوعــی شــتابدهنده ذرات بنیــادی اســت)
و یــا دســتگاه کبالــت ،۶۰ -بــرای تابــش ذرات اســتفاده
میشــود.
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شیمیدرمانی:
منظــور از ایــن روش ،داروهایــی اســت کــه مانــع تکثیــر
ســلولهای ســرطانی میشــود و آنهــا را ویــران میکنــد.
ایــن داروهــا آنقــدر قــوی هســتند کــه ممکــن اســت بــه
بعضــی از ســلولهای ســالم نیــز لطمــه بزننــد .البتــه
داروهــای جدیــدی هــم توســط محققــان ســاخته شــده
اســت کــه کمتــر بــه ســلولهای ســالم لطمــه میزنــد .ایــن
دارو هــا از طریــق وریــد (ســرم) ،دهــان (قــرص و کپســول)
و یــا تزریــق (عضالنــی یــا زیــر جلــدی) بــه بیمــار داده
شود.

بــرای آشــنایی بــا روش چهــارم درمــان ســرطان ابتــدا بایــد
ســلول را از جهــت الکتریکــی بررســی کنیــم .داخــل هســته
ســلول کروموزومهــا وجــود دارنــد .بیــرون از هســته ســلول
پروتئینهایــی وجــود دارنــد کــه بــرای تقســیم ســلول
الزمانــد .همچنیــن ایــن پروتئینهــا بیشــترین بــار را در
میــان اجــزاء بدنمــان دارنــد .وقتــی تقســیم ســلولی آغــاز
میشــود کروموزومهــا در یــک خــط در وســط ســلول قــرار
میگیرنــد و آن پروتئینهــا نیــز بــا شــکلی خــاص بهطــور
زنجیــروار بــه هــم متصــل میشــوند .ایــن پروتئینهــا
حرکــت کــرده و بــه مــواد ژنتیکــی موجــود در فضــای ســلول
میچســبند .در نتیجــه کشــش ،یــک ســلول بــه دو ســلول
تبدیــل میشــود .ایــن زنجیرهــا بــرای تولیدمثــل ســلول
ضــروری هســتند .اگــر بتوانیــم از تشــکیل ایــن زنجیــر
جلوگیــری کنیــم ،یعنــی میتوانیــم تولیدمثــل و تقســیم
ســلولی را کنتــرل کنیــم و درنتیجــه میتوانیــم ایــن عمــل
را بــرای ســلولهای ســرطانی انجــام داده و مانــع از رشــد
آنهــا شــویم.

ابــزار چهــارم بــرای درمــان ســرطان را میدانهــای معالجــه
تومــور یــا  TTFمینامیــم.
بنــا بــه گفتــه  William Maiselیکــی از معاونان ارشــد بخش
تجهیــزات ســازمان  ،FDAایــن دســتگاه گرچــه بهطــور
کامــل درمــان نمیکنــد ولــی میتوانــد تــا مــدت زیــادی
شــخص را زنــده نــگاه دارد .و امــا میدانهــای الکتریکــی چــه
هســتند؟ بهطــور مختصــر ،میدانهــای الکتریکــی میــدان
نیروهایــی اســت کــه بــر روی اجســامی کــه بــار الکتریکــی
دارنــد اثــر میگذارنــد .یکــی از مزیتهــای میدانهــای
الکتریکــی ایــن اســت کــه یونیــزه کننــده نیســتند و بعــد
از عبــور از بافــت منجــر بــه اختــال نظــم  DNAنمیشــوند.
یکــی از معروفتریــن اشــعههای یونیــزه کننــده اشــعه X
میباشــد.
در ایــن روش مولــد میــدان بــه تکههــای چســبندهای
(الکتــرود) متصــل اســت و از ایــن طریــق میــدان الکتریکــی
کــم شــدت بــه محــل موردنظــر کــه تومــور در آن قــرار
دارد اعمــال میشــود .عمــل اصلــی وقتــی اتفــاق میافتــد
کــه ســلول در ایــن میــدان الکتریکــی قــرار دارد .در ایــن
وضعیــت ،ایــن میــدان از تشــکیل زنجیــره پروتئینهــا
جلوگیــری میکنــد و آنهــا را بــه آرایــش دیگــری در کنــار
هــم قــرار میدهــد .و در ایــن صــورت ایــن ســلولها بــه
مــرگ برنامهریزیشــده وارد میشــوند و از بیــن میرونــد.
بنــا بــه گفتــه ویلیــام دویــل ایــن وســیله از فرکانــس 200
کیلوهرتــز بهــره بــرده و ایــن میدانهــا بــر روی ســلولهای
طبیعــی کــه در حــال تقســیم نیســتند اثــری ندارنــد.
در ایــن روش عــوارض جانبــی کــه شــیمیدرمانی دارد (مثــل
حالــت تهــوع) دامنگیــر بیمــار نمیشــود و از ایــن لحــاظ
روشــی راحــت بــرای بیمــار بهحســاب میآیــد .الکترودهــای
نصبشــده بــه پوســت ســر دردآور نیســتند پــس از نصــب
آنهــا بیمــاران میتواننــد تمــام فعالیتهــای روزانهشــان
را بهطــور عــادی انجــام دهنــد .همچنیــن آنهــا تداخلــی
بــا کامپیوتــر یــا ســایر وســایل الکترونیکــی ندارنــد و درمــان
بهطــور مســتمر بــدون مراجعــه بــه بیمارســتان انجــام
میشــود .وزن ایــن وســیله حــدود  1.2کیلوگــرم اســت و
بــه خاطــر ایــن وزن کــم قابلیــت جابجایــی بیشــتری بــه
بیمــار میدهــد.
نواکــر ،شــرکت ارائهدهنــده ایــن وســیله ،بــه بیمــاران
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توصیــه میکنــد کــه حداقــل  18ســاعت در روز از ایــن
وســیله اســتفاده کننــد.
طبــق گفتــه  FDAبــه نقــل از موسســه ملــی ســرطان NCI
در ســال  2015حــدود  23هــزار آمریکایــی بــه ســرطانهای
مرتبــط بــا مغــز و سیســتم عصبــی مبتــا شــده بودنــد کــه
حــدود  15هــزار نفــر از ایــن تعــداد فــوت کردنــد 15 .درصــد
از تعــداد تمــام تومورهــای مغــزی مربــوط بــه بیمــاری
گلیوبالســتوما یــا بهاختصــار  GBMاســت و مبتالیــان بــه
ایــن بیمــاری کمتــر از  15مــاه زنــده میماننــد.
طــی آزمایشــی در ســال  2011بیمارانــی کــه بــه GBM
مبتــا بودنــد ،تحــت عمــل جراحــی و ســپس پرتودرمانــی
قــرار گرفتــه بودنــد .وقت ـی ایــن مــوارد جــواب نــداده بــود
دکترهــا بــه شــیمیدرمانی روی اورده بودنــد .ا ّمــا ایــن
دوز از داروهــای شــیمیدرمانی بــرای ایــن بیمــاران کافــی
نبــوده و بایــد دوز بیشــتری از داروهــا را اســتفاده میکردنــد.
آنهــا بیمــاران را دو دســته کردنــد .درمــان گــروه اول را بــا
شــیمیدرمانی و درمــان گــروه دوم را بــا  TTFادامــه دادنــد.
و نتایج گواه بر تاثیر این روش درمانی میباشد.
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اســت .گــروه یــک شــیمیدرمانی همــراه بــا  Optuneو
گــروه دو فقــط داروی شــیمیدرمانی  TMZرا دریافــت
میکردنــد.
نتیجــه بدیــن شــرح شــد؛ رشــد تومــور در افــرادی کــه هــم
از ایــن وســیله و هــم از داروی شــیمیدرمانی اســتفاده
کردنــد  7مــاه متوقــف شــد حالآنکــه کســانی کــه فقــط
داروی شــیمیدرمانی دریافــت میکردنــد  4مــاه توقــف
رشــد در ناحیــه تومــور داشــتند.
محققــان  novocureبــاور دارنــد کــه در  10ســال آینــده
روش میدانهــای درمانگــر تومــور یــک ســاح در دســترس
پزشــکان و بیمــاران در جهــت درمــان ســرطانهای
صعبالعــاج خواهــد بــود.

optune

بــر پایــه ایــن آزمایشهــا در آوریــل  2011ســازمان غــذا و
دارو روش درمانــی بــا ایــن میدانهــای الکتریکــی را تأییــد
نمــود .بیمــاران ســرطانی کــه مبتــا بــه  GBMبودنــد و بعــد
از شــیمیدرمانی تومــور آنهــا برگشــته بــود هــدف درمــان
بودنــد .ایــن بــرای اولیــن بــار بــود کــه ســازمان غــذا و دارو
یــک روش مدعــی بهبوددهنــده کیفیــت زندگــی را در یــک
روش درمانــی ســرطان بــه روشهایــش اضافــه مینمــود
ایــن روش بــرای افــراد بــاالی  22ســال مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد.
در ســال  2014نــام ایــن وســیله از 100A-NOVOTTF
 SYSTEMبــه  OPTUNEتغییــر یافــت و  FDAدر ســال
 2015بــرای نســل دوم ایــن وســیله گواهــی صــادر نمــود.
ایــن ســازمان ایــن وســیله را بــرای کســانی کــه بیماریشــان
تــازه تشــخیص داده شــده همــراه بــا تموزولومید(آلکیلــه
کننــده ضــد ســرطان) توصیــه کــرده اســت .در نســل دوم
شــاهد کاهــش جــرم ایــن دســتگاه از ســه کیلوگــرم بــه
 1.2کیلوگــرم ،کاهــش ســایز و تغییــرات در مولــد میــدان
هســتیم.
 FDAایــن گواهــی را بــر مبنــای آزمایــش کلینیکــی منتشــر
شــده در  14دســامبر ســال  2016قــرار داده اســت .ایــن
آزمایــش روی  695بیمــار مبتــا بــه  GBMانجــام شــده

اولین نمونه دستگاه

منابع:
www.fda.gov
www.spectrum.ieee
www.businesswire.com
www.ted.com
www.novocure.com
www.optune.com
مجلــه پژوهــش فيزيــك ايــران ،جلــد  /2بررســي وضعيــت
شــتابدهنده خطــي الکتــرون در درمــان ســرطان در ايــران/
مهنــاز منتظــم ،ســید ربیــع مهــدوي و فرشــاد قاســمي
academic.oup.com
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کنترل بازوی رباتیک با استفاده از فکر
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کارشناسی ارشد برق مخابرات -گرایش سیستم
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

امــروزه رباتهایــی کــه تنهــا راه میرونــد یــا کارهــای
ســاده و پیشپاافتــاده مثــل کــف زدن انجــام میدهنــد،
اهمیــت علمــی خاصــی ندارنــد .محققــان بــه دنبــال ســاخت
رباتهــای پیشــرفتهای هســتند کــه بــا نیــروی تصــور و
قــدرت ذهنــی کنتــرل میشــوند.
ایــن رباتهــا بــه جــای هدایــت بــا جویاســتیک ،موبایــل
و یــا بــا دســتورات صوتــی ،بــا اســتفاده از فکــر ،کنتــرل
میشــوند .رباتهــای ذهنکنتــرل ،لــذت داشــتن دســت
را بــه یــک فــرد فلــج و ســر کشــیدن یــک بطــری آب را بــه
فــرد قطــع نخــاع میبخشــند.
تحقــق ایــن مــوارد مســتلزم وجــود تراش ـهای اســت کــه در
مغــز کنترلکننــده ربــات کاشــته میشــود کــه حداقــل
مشــکالت آن ،حساســیت و گرانقیمــت بــودن آن اســت.
امــروزه راههایــی وجــود دارد کــه میتــوان توســط آن
رباتهــا را بــا اســتفاده از افــکار فــرد هدایــت نمــود .ایــن
روشهــا نیــاز بــه جراحــی و کاشــتن تراشــه در مغــز نــدارد.
یــک روش جدیــد ،اســتفاده از ســیگنال مغــز ( )EEGو
اندازهگیــری امــواج مغــزی اســت.
از مزایــای اســتفاده ایــن روش میتــوان بــه غیرتهاجمــی،
ارزان و بیخطــر بــودن آن اشــاره کــرد.
ایــن پیشــنهاد توســط پروفســور  Bin Heاســتاد مهندســی

پزشــکی دانشــگاه  Minnesotaارائــه شــد .او تحقیقاتــی را
بــا اســتفاده از کاله مخصــوص ثبــت ســیگنال مغــز روی
افــراد انجــام داد .طبــق ایــن آزمایــش  13داوطلــب کــه
اعضــای بدنشــان ســالم بــود ،موفــق بــه برداشــتن جســمی
و گذاشــتن آن در قفســه بــا نیــروی ذهــن و بــا اســتفاده از
بــازوی رباتیــک شــدند .در مرحلــه بعــد از آنهــا خواســته
شــد ،بــه جــای حرکــت واقعــی دســت و بــازو همــان مراحــل
را تصــور کننــد .بــا اســتفاده از اســکن  fMRIو ســیگنال
مغــزی نشــان داده شــد کــه تصــور یــک حرکــت و انجــام
واقعــی آن بــا هــم تفــاوت چشــمگیری ندارنــد .ســؤالی کــه
در اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه پــس تفــاوت یــا
شــباهت میــان تصــور حرکــت و حرکــت واقعــی چیســت؟
طبیعتــاً ســیگنالهای مــورد نیــاز کنتــرل رباتهــا ،بــه
ســادگی ســیگنالهای تولیــد شــده توســط افــراد ســالم
بــرای بــه حرکــت درآوردن و گرفتــن اشــیا در حالــت
عــادی نیســت ،ولــی طبــق نتایــج ،هماهنگــی جالبــی در
یافتههــای اســکن  fMRIو ســیگنالهای مغــز در دو حالــت
فــوق وجــود دارد.
بــرای ثبــت ســیگنالهایی کارآمــد ،داوطلبیــن نیازمنــد
آمــوزش نســبتاً طوالنــی پیــش از انجــام آزمایــش هســتند.
ایــن آمــوزش بــه مــدت  10تــا  15جلســه دوســاعته بــه
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افــراد داده میشــود .در ایــن جلســات ســعی بــر آن اســت
کــه مهــارت تصــور حرکــت بــه آنهــا آمــوزش داده شــود ،به
ایــن صــورت کــه بــه بعضــی افــراد گفتــه میشــود در ابتــدا
دســت خــود را تــکان دهنــد ،ولــی در مرحلــه بعــد همــان
حرکــت را تصــور کننــد .بــه منظــور کســب مهارتهــای
بیشــتر ،در ابتــدا از آنهــا خواســته میشــود ســعی کننــد بــا
نیــروی ذهــن نشــانگر مــاوس را از ســمت چــپ بــه ســمت
راســت صفحهنمایــش هدایــت کننــد و در ادامــه بــه انجــام
ذهنــی کارهــای دیگــر نظیــر؛ حرکــت دادن دســت ،چنــگ
زدن و رهــا کــردن اجســام بپردازنــد.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه تنهــا داوطلبیــن آمــوزش داده
نمیشــوند بلکــه نرمافــزار هــم بــا آنهــا هماهنــگ شــده و
حــرکات تصــور شــده توســط افــراد را میآمــوزد.
گام بعــدی آمــوزش بــه عضــوی اســت کــه وجــود نــدارد.
ســؤال دوم ایــن اســت کــه آیــا ســیگنالی کــه افــراد قطــع
عضــو تولیــد میکننــد بــا افــرادی کــه اعضــای بــدن ســالمی
دارنــد یکســان اســت؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال نیازمنــد
بررســیهای جزئیتــر اســت.
رباتهــای ذهــن کنتــرل غیرتهاجمــی ،کاربردهــای زیــادی
دارنــد .بهطــور مثــال افــرادی کــه بــه ســبب معلولیــت یــا
هــر دلیلــی نمیتواننــد از بــازو و دســتان خــود اســتفاده
کننــد ،بــا داشــتن چنیــن رباتــی بــه راحتــی میتواننــد بــه
انجــام کارهــای روزمــره بپردازنــد.
هیجانانگیزتریــن قســمت ایــن نــوآوری اینجاســت ،تصــور
کنیــد زمانــی کــه دو دســت شــما مشــغول انجــام کاری
هســتند ،شــما یــک بــازوی اضافــه داشــته باشــید کــه
بتوانیــد بــا آن پیانــو بزنیــد یــا کنتــرل هواپیمــا را در دســت
بگیریــد!
انجــام کارهــای پیچیــده س ـهبعدی بــا اســتفاده از ســیگنال
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مغــزی بــرای اولیــن بــار توســط پروفســور  Bin Heنشــان
داده شــد .اگرچــه هنــوز نیازمنــد آزمایشهــای زیــادی
اســت کــه ممکــن اســت محققــان دیگــر را هــم بــر آن دارد.
تــا در جهــت تکمیــل ایــن طــرح فعالیــت کننــد ولــی اولیــن
دســتاورد اصلــی توســط او کلیــد خــورده اســت.
کنتــرل بــازوی رباتیــک بــا قــدرت ذهــن و بــا اســتفاده از
ســیگنال مغــزی فرد-دانشــگاه Minnesota

کنترل بازوی رباتیک با قدرت ذهن و با استفاده از سیگنال مغزی فرد-
دانشگاه Minnesota

نوشتهMichael Abrams - 2017 March :
لینک خبر:
https://www.asme.org/engineering-topics/articles/
robotics/thoughtcontrolled-robot-arm
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روبات ساخته شده توسط پرینتر سهبعدی ،به جنگ سرطان میرود!
حمید پورحسینی

Hamid.ph94@gmail.com

کارشناس مهندسي پزشکي-بيوالکتريک،
دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

«دژکــوب »)Stormram4( ۴نــام رباتــی اســت کــه توســط
پرینتــر ســهبعدی و از جنــس پالســتیک و فشــار هــوا
ســاخته شــده اســت .مزیــت و برتری پالســتیک در آن اســت
کــه ربــات میتوانــد در اســکنرهای  MRIاســتفاده شــود.
انجــام عمــل نمونهبــرداری (بایوپســی) هــم زمــان بــا اســکن
ســرطان ســینه در  ،MRIدقــت را افزایــش میدهــد .ایــن
روبــات برنــده مســابقات جراحــی روباتیــک در همنشســت
بینالمللــی هملیــن( )Hamlyn Symposiumواقــع در لنــدن
کــه یکــی از رویدادهــای بســیار مهــم جهانــی در ایــن
زمینــه اســت ،شــده اســت« .دژکــوب  »۴محرکــی بــرای
کل مرحلــه تشــخیصی ســرطان ســینه اســت .پارامترهایــی
چــون کنتــرل دقیــق ســوزن ،اســکن  MRIهــم زمــان بــا
نمونهبــرداری و انجــام بایوپســی بــا یــک تــک ســوزن نــازک
دقــت و ســرعت کار را افزایــش میدهنــد .رباتیــک پزشــکی
مطمئن ـاً در آینــده نزدیــک در بیمارســتانها بــا روشهــای
اســتاندارد بــه کار گرفتــه میشــود.

دژکوب ۴
دژکــوب  ۴بــا موتورهــای فشــار هــوای مســتقیم و منحنــی
حرکــت میکنــد .ربــات خــارج از اســکنر  MRIتوســط
لولههــای هوایــی کــه  ۵متــر طــول دارنــد ،کنتــرل
میشــود .ایــن طراحــی کوچکتــر از نســخه قبلــی اســت و
ایــن امــکان را میدهــد کــه آن را در داخــل تونــل باریــک
اســکنر  MRIنصــب کــرد.
بایوپسی
ســرطان ســینه شــایعترین ســرطان در میــان زنــان اســت.
بــا نفــوذ دادن ســوزن در ســینه بیمــار و حرکــت بــه ســمت
بافــت غیرطبیعــی (ضایعــه) ،میتــوان نمون ـهای از بافــت را
برداشــت .تشــخیص خــوب بعــدا ً از طریــق آنالیــز بالینــی
امکانپذیــر میشــود؛ فراینــدی کــه بــا نــام بایوپســی
شــناخته شــده اســت.
جراحی غیرتهاجمی
حرکــت دقیــق ســوزن بایوپســی در مبــارزه بــا ســرطان
ســینه و دیگــر شــکلهای ســرطان بســیار مهــم و حیاتــی
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اســت .برخــی از ســوزنها
ویژگیهــای خاصــی دارنــد،
نــوک آنهــا میتوانــد
بســیار داغ یــا خیلــی ســرد
( )Cryoablationشــود و
شــرایط الزم بــرای نابــودی
ســلولهای تومــور را زمانــی
کــه نــوک ســوزن بــه آنهــا
نزدیــک میشــود ،فراهــم
ســازند .انجــام ایــن عمــل،
درمــان ســرطان بــدون نیــاز
بــه روشهــای جراحــی
تهاجمــی را ،امکانپذیــر
میکنــد .
روباتیک راه حل است
از اســکنرهای  MRIبــرای تشــخیص بســیار دقیــق و تجســم
محــل بافــت غیرطبیعــی اســتفاده میشــود .متأســفانه،
امــکان اســتفاده کامــل از ایــن دقــت تــا زمانــی کــه
ســوزنها بــا دســت کنتــرل شــوند ،وجــود نــدارد؛ امــا علــم
رباتیــک ایــن مشــکل را حــل کــرده اســت .از همــه رباتهــا
نمیتــوان در اســکنرهای  MRIاســتفاده کــرد؛ زیــرا آنهــا
اغلــب از جنــس فلــز هســتند و ایــن متریالــی اســت کــه در
میــدان مغناطیســی قــوی اســکنرهای  MRIنمیتــوان از
آن اســتفاده کــرد .بــه همیــن دلیــل UT ،بــا همــکاری بــا
 )Ziekenhuis Groep Twente) ZGTرباتــی تمام ـاً از جنــس
پالســتیک ســاختند.

دانشمندان  UTو همکاران
ارتقــاء «دژکــوب  »۴توســط  ،Vincent Groenhuisدکتــر
 Françoise Siepelو پروفســور  Stefano Stramigioliاز
آزمایشــگاه روباتیــک و مکاترونیــک دانشــگاه  Twenteانجــام
شــد .عــاوه بــر ایــن ،همــکاری نزدیــک بــا دکتــر Jeroen
 ،Veltmanرادیولوژیســت ،ZGT
( )Ziekenhuis Groep Twenteبــه منظــور طراحــی مناســب
بــرای عمــل بالینــی ایجــاد شــد.
منبع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170703121134.htm
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مهارت و دانشجو

دانشجو پر است از شور و انگيزه! در کنار هم ميآموزيم
و دنياي دانشجويي را ورق ميزنيم.
هر ماه با آموزشهاي مفيد و کاربردي همراه شام هستيم.
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دنیای نرم افزار ها

آشنایی با نرمافزارهای کاربردی رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

میدیا خادمی
Midiya.khademi@srbiau.ac.ir
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
بیومکانیک ،علوم تحقیقات تهران

رشــته مهندســی پزشــکی از  50ســال قبــل در کشــورهای
مختلــف مطــرح بــوده اســت و در ســال  1950میــادی
در آمریــکا در دانشــگاه جانــز هاپکینــز طــی مذاکــرهای بــا
مؤسســههای بهداشــت آمریــکا و دانشــگاه پنســیلوانیا و
راچســتر تصویــب شــد و در دهــه  1960بــه رشــد قابــل
مالحظــهای دســت یافــت و در نســل دوم دانشــگاههای
برکلــی ،اســتنفورد ،کیــس وســتون دورس ،ایاالتــی اوهایــو
و ام آی تــی ،آن را دایــر کردنــد.
از جملــه فعالیتهــای مهندســی پزشــکی عبارتانــد
از  -1 :تجهیــزات پزشــکی -2 ،ابــزار دقیــق پزشــکی،
 -3مدلســازی و شبیهســازی -4 ،تجزیــه و تحلیــل
ســیگنالهای فیزیولوژیکــی در پزشــکی -5 ،پــردازش
تصاویــر پزشــکی -6 ،توانبخشــی و اورتــز پروتــز-7 ،
مهندســی مولکولــی -ســلولی و مهندســی بافــت -8 ،مــواد
زیســت ســازگار (بیومــواد) و تکنیکهــای رهایــش دارویــی.
همانطــور کــه میدانیــم از زمــان اجــرای رشــته
مهندســی پزشــکی در دنیــا ،بــا تعامــل علــوم مهندســی و
دانــش پزشــکی نتایــج شــگفتآوری پدیــد آمــده اســت و
علــت ســرعت پیشــرفت ایــن علــم در جهــان ،اســتفاده از
ابزارهایــی اســت کــه ارتبــاط بیــن ایــن علــوم را فراهــم
میکنــد .ایــن ابزارهــا همــان نرمافزارهــای تخصصــی
موجــود ،جهــت دریافــت اطالعــات بالینــی و بیولوژیکــی و
تحلیــل مهندســی آنهــا بــرای پیدایــش نتایــج قابــل اســتناد
و ســاخت و طراحــی دســتگاههای پزشــکی و وســایل کمــک
درمانــی میباشــد .بعضــاً نتایــج تحلیــل نرمافزارهــا ،بــه
ســاخت و تولیــد ختــم نمیشــود .امــا گــرهای از رونــد
درمانــی یــا تشــخیصی میگشــاید .لــذا ســرعت و کیفیــت
پروسـهی تشــخیص و درمــان و کنتــرل عوامــل مهــم جهــت
پیشــگیری از ایجــاد عارضــه رونــد صعــودی دارد .در ادامــه
بــه تفکیــک ،بــه بررســی هــر یــک از نرمافزارهــای کاربــردی
و تخصصــی رشــته مهندســی پزشــکی گرایــش بیومکانیــک

میپردازیــم.
مطابــق مطالــب مذکــور ،یکــی از حوضههــای فعالیتــی
مهندســی پزشــکی تحقیــق و پژوهــش در زمینه مدلســازی،
شبیهســازی و تحلیــل ســامانههای بیولوژیــک بــدن اســت.
ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن زمینــه ،نرمافزارهــا و برخــی
تجهیــزات مهندســی میباشــد .در ایــن شــماره بهاختصــار
بــه بررســی نرمافزارهــای مهــم و دســتهبندی آنهــا
میپردازیــم.
بــرای تحلیــل یــک سیســتم بیولوژیکــی ،ابتــدا نیــاز
بــه طراحــی مــدل بافــت یــا انــدام موردنظــر داریــم و در
ادامــه بــا شبیهســازی محیطــی مطابــق فاکتورهــای
بــدن ،در شــرایط خــاص و اختصاصــی بــرای هــر فــرد بــه
تحلیــل میپردازیــم .نرمافزارهــای گرایــش بیومکانیــک
بــه دو دســته نرمافزارهــای مدلســازی و نرمافزارهــای
تحلیــل تقســیمبندی میشــوند .ازجملــه نر مافزارهــای
مهــم و کاربــردی جهــت مدلســازی میتــوان بــه
نرمافــزار میمیکــس( ،)MIMICSکتیــا()CATIAو
ســالیدورک( )SOLIDWORKSاشــاره کــرد .و از ســری
نرمافزارهــای تحلیــل المــان محــدود مــدل ،میتــوان
بــه نرمافــزار آباکــوس( ،)ABAQUSآدینــا(،)ADINA
کامســول(،)COMSUL
انســیس(،)ANSYS
فلوینــت( )FLUENTو ...اشــاره کــرد.
همانطــور کــه میدانیــم مــدل بافتهــا و اعضــای بــدن،
برخــاف مــدل قطعــات صنعتــی ،شــکل مشــخص و منظمــی
ندارنــد ،لــذا بــرای مدلســازی دقیــق آنهــا میتــوان بــا در
اختیــار داشــتن فایلهــای خروجــی دســتگاههای پزشــکی
سیتیاســکن( )CT-SCANو ام آر آی(MRI (Magnetic
 Resonance Imagingبــه نــام فایلهــای دایــکام(،)DICOM
کــه شــامل مجموعــه عکسهــای دوبعــدی از الیههــای
یــک عضــو یــا انــدام میباشــد ،در نرمافــزار میمیکــس
مــدل ســهبعدی عضــو موردنظــر را طراحــی کــرد .ایــن
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نرمافــزار ،ســاخت شــرکت متریاالیــز میباشــد و یــک میانافــزار بــرای ارتبــاط تصاویــر دریافتــی از دســتگاههای پزشــکی
مذکــور جهــت طراحــی مــدل و انتقــال آن بــه نرمافزارهــای تحلیلــی اســت .گاهــی مــدل دقیــق و هندســه عضــو ،بســیار
حائــز اهمیــت اســت .بهطــور مثــال هنــگام طراحــی ایمپلنتهــا و یــا پلیتهــای ارتوپــدی بــرای یــک عضــو خــاص ،بایــد
انحناهــای دقیــق عضــو کــه بــرای هــر فــرد بــا فــرد دیگــر متفــاوت اســت ،کام ـ ً
ا مشــخص شــود .لــذا نیــاز مبرمــی بــه
اســتفاده از نرمافــزار میمیکــس جهــت مدلســازی احســاس میشــود.
امــا بعضـاً شــرایط فیزیکــی و محیطــی اعــم از نــوع بــار ،دمــا ،حــرارت و  ...در تحلیــل مهــم بــوده و هندســه از اهمیــت زیــادی
برخــوردار نیســت .لــذا در ایــن حالــت امــکان سادهســازی مــدل و طراحــی آن در نرمافزارهــای َکــد( )CAD-CAMماننــد،
ســالیدورک و کتیــا قابــل اجــرا اســت .بهطــور مثــال جهــت تحلیــل ســرعت ســیال خــون در عــروق کرونــری قلــب ،تنهــا
بــا داشــتن قطــر رگ و تعییــن مســیر حرکــت ســیال ،تحلیــل میتوانــد انجــام گیــرد و نتایــج قابــل اســتناد از آن حاصــل
میشــود .همچنیــن بــرای تبدیــل مــدل حاصــل از نرمافــزار میمیکــس جهــت تحلیــل المــان محــدود ،در نرمافزارهــای
تحلیلــی مذکــور ،یــک مرحلــه انتقــال مــدل ابــر نقــاط از میمیکــس بــه نرمافــزار کتیــا جهــت القــای حجــم و مــش بنــدی
مــدل نیــاز اســت ،چــرا کــه انتقــال خروجــی نرمافــزار میمیکــس ،جهــت تحلیــل ،بــه نرمافزارهایــی ماننــد آباکــوس کار
راحتــی نیســت .نرمافــزار کتیــا و ســالیدورک ،هــر دو محیطــی گرافیکــی داشــته و جهــت مدلســازی 2بعــدی و 3بعــدی
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و از نرمافزارهــای قدرتمنــد مدلســازی قطعــات پیچیــده صنعتــی بــه شــمار میرونــد.

شکل : 1محیط نرمافزار میمیکس
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شکل : 2محیط نرمافزار سالیدورک

شکل : 3محیط نرمافزار کتیا
تــا اینجــا بــه بررســی و معرفــی نرمافزارهــای پرکاربــرد در زمینــه مدلســازی بیولوژیکــی پرداختیــم .حــال بــه بررســی
مرحلــه اصلــی دریافــت نتایــج مهــم و کارآمــد از تحلیــل بیولوژیکــی میپردازیــم کــه هــر یــک از آنهــا قابلیــت ایجــاد
تغییــرات بزرگــی در مرزهــای دانــش بشــری در زمینــه تحقیقــات علــوم مهندســی پزشــکی دارنــد.
نرمافزارهــای تحلیلــی متعــددی وجــود دارنــد کــه هــر کــدام مشــمول قابلیتهــای شــاخصی میباشــند و مــورد اســتفادهی
متخصصیــن حوزههــای مختلــف دانــش بشــری قــرار میگیرنــد .در علــم مهندســی پزشــکی کــه بــه تحلیــل مدلهــای
بیولوژیکــی از بــدن انســان میپردازیــم ،شــرایط متعــارف جهــت تحلیــل بــه دو دســته تقســیم میشــود:
 -1تحلیل مدل سیاالت بدن از جمله خون ،لنف ،مایع مغزی نخاعی ،مایع میان بافتی ،هوای داخل ریهها و ....
 -2تحلیل جامداتی اعضا و بافتهای بدن اعم از بافتهای نرم ،عضله ،اعصاب ،استخوان و ...
جهــت تحلیــل دســته اول -یعنــی ســیاالت بــدن -دو روش عمــده بــه نامهــای تحلیــل ( CFDدینامیــک ســیاالت محاســباتی)

29

|بیوتک

ماهنامه انجمن علمی مهندسی پزشکی
دانشگاه تهران

و ( FSIتعامــل ســیال و جامــد) وجــود دارد .در تحلیــل
ســی اف دی ،فقــط رفتــار ســیال بــرای مــا مهــم اســت
و بــا تعییــن شــرایط فیزیکــی حاکــم بــر ســیال از جملــه
محــل قرارگیــری آن (بهطــور مثــال خــون داخــل عــروق)،
نیروهــای خارجــی وارد بــر آن ،ســرعت و فشــار ســیال در
هرلحظــه و مشــخصات ســیال اعــم از چگالــی ،ویســکوزیته،
عــدد رینولــدز و ...تحلیــل را انجــام میدهیــم .در ایــن نــوع
از تحلیــل ســیاالت بــدن ،مــدل ســیال را مطابــق رفتــار
ســیاالت (کــه در هرجایــی قــرار بگیرنــد حجــم ظاهــری
محــل قرارگیــری را میگیرنــد) ،در نظــر میگیریــم.
بهطــور مثــال اگــر بــه تحلیــل مایــع مغــزی نخاعــی در لــوب
مغــزی میپردازیــم ،مــدل ســیال را مطابــق ابعــاد مــدل
لــوب مغــزی طراحــی میکنیــم .در ایــن نــوع از تحلیــل،
دیــواره بافتــی کــه ســیال در آن قــرار دارد را بــه صــورت یک
جســم صلــب در نظــر میگیریــم کــه هیچگونــه تنشــی را
نمیپذیــرد .تحلیــل ســیال بــه روش اف اس آی بــه ایــن
معنــی اســت کــه مــرز بیــن ســیال و جامــد(رگ خونــی یــا
 )...جابجــا میشــود و دیگــر مثــل حالــت قبــل صلــب در
نظــر گرفتــه نمیشــود .در ایــن حالــت عــاوه بــر رفتــار
ســیال ،رفتــار رگ خونــی (محــل و بافــت قرارگیــری ســیال
مــورد نظــر) نیــز مــورد بررســی قــرار میگیــرد .لــذا در نظــر
گرفتــن مشــخصات مکانیکــی و شــرایط مــرزی حاکــم بــر آن
ضــروری اســت .ایــن نــوع از تحلیــل بــه واقعیــت نزدیکتــر
اســت لــذا در بــدن انســان همـهی بافتهــا ویسکواالســتیک
بــوده و بــا زمــان رفتارشــان تغییــر میکنــد ،لــذا چنانچــه
تحلیــل دقیــق ســیاالت بیولوژیکــی مدنظرمــان باشــد ،روش
تحلیــل اف اس آی مناســبتر اســت .امــا همانطــور کــه
میدانیــم گاهــی صرفـاً رفتــار ســیال مدنظــر اســت و بــرای
کاهــش هزینــه زمانــی تحلیــل و افزایــش دقــت بررســی
فقــط یــک عامــل (ســیال) از روش تحلیــل ســی اف دی
اســتفاده میکنیــم.
بــرای تحلیــل دســته دوم -تحلیــل بافتهــای ماننــد
اســتخوان ،عضــات و -...هماننــد تحلیــل ســیاالتی نیــاز بــه
تعریــف خــواص و مشــخصات فیزیکــی بــرای مــدل مدنظــر،
همچنیــن تعییــن شــرایط بارگــذاری و نــوع بارگــذاری
و محــل و مقــدار نیروهــای برآینــد وارد بــر مــدل و کلیــه
شــرایط مــرزی مطابــق شــرایط مســئله مــورد نظــر داریــم تــا
در نهایــت نتایــج بــه صــورت تنــش و کرنــش و جابجایــی و
ســایر پارامترهــای مــورد نظــر بــه دســت آیــد.
بســیاری از نرمافزارهــا از جملــه انســیس ،آباکــوس،
کامســول ،فلوینــت و  ....تحلیــل ســیاالتی انجــام میدهنــد
و بــر اســاس معــادالت بنیادیــن حاکــم بــر ســیال و
معــادالت برنولــی ،نتایــج تحلیــل ســی اف دی یــا اف اس

آی را مشــخص میکننــد .تمامــی ایــن نرمافزارهــا بــا
تقســیم مــدل بــه المانهــای (مــش بنــدی) کوچــک و
تحلیــل یــک ســری از المانهــا و تعمیــم نتایــج بــه ســایر
المانهــای مــدل بــر اســاس روش تحلیــل المــان محــدود
فرآینــد حــل را اجرایــی میکننــد .برخــی از نرمافزارهــای
مذکــور عــاوه بــر تحلیــل ســیاالتی توانــی ،تحلیــل جامــدات
را نیــز دارنــد .در شــمارههای آینــده بــه صــورت ســریالی بــه
آمــوزش تحلیــل جامداتــی و ســیاالتی در نرمافــزار آباکــوس
کــه محیــط گرافیکــی و قابلیتهــای تخصصــی بســیاری
دارد میپردازیــم .هــر یــک از ایــن نرمافزارهــا ،ابــزار
توانمنــدی در صنعــت بهحســاب میآینــد .بهطــور مثــال
از نرمافــزار فلوینــت در تحلیــل حجــم آب ســدها بســیار
اســتفاده میشــود و نتایــج حاصــل از تحلیــل هــر یــک از
آنهــا بســیار مفیــد اســت.
نرمافــزار آباکــوس از جملــه نرمافزاریهــای قدرتمنــد
مهندســی بــه کمــک رایانــه در زمینــه تحلیــل بــه روش
اجــزاء محــدود ( )Finite Element Methodاســت .اســم و
نشــان ایــن نرمافــزار از لغــت  abacusدر زبــان انگلیســی بــه
معنــای چرتکــه و  abaxدر زبــان یونانــی بــه معنــای تختــه
پوشــیده شــده بــا ماســه ،گرفتهشــده اســت.
ایــن نرمافــزار محصــول شــرکت فرانســوی داســو سیســتمز
اســت .آباکــوس قابلیــت حــل مســائل از یــک تحلیــل
خطــی ســاده تــا پیچیدهتریــن مدلســازی غیــر خطــی را
دارا میباشــد .ایــن نرمافــزار دارای مجموعــه المانهــای
بســیار گســتردهای اســت کــه هــر نــوع هندســهای را
میتــوان توســط ایــن المانهــا مــدل کــرد .همچنیــن
دارای مدلهــای رفتــاری بســیار زیــادی اســت کــه در
مدلســازی انــواع مــواد بــا خــواص و رفتــار گوناگــون نظیــر
فلــزات ،الســتیکها ،پلیمرهــا ،کامپوزیتهــا ،بتــن مســلح،
فومهــای فنــری و نیــز شــکننده و همچنیــن مصالحــی
ژئوتکنیکــی نظیــر خــاک و ســنگ ،قابلیــت باالیــی را ممکــن
میســازد .نظــر بــه اینکــه آباکــوس یــک ابــزار مدلســازی
عمومــی و گســترده اســت ،اســتفاده از آن تنهــا محــدود بــه
تحلیــل مســائل مکانیــک جامــدات یعنــی مســئله تنــش-
کرنــش نمیشــود .بــا اســتفاده از ایــن نرمافــزار میتــوان
مســائل مختلفــی نظیــر انتقــال حــرارت ،انتقــال جــرم،
تحلیــل حرارتــی اجــزاء الکتریکــی ،اکوســتیک ،تــراوش و
پیــزو الکتریــک را مــورد مطالعــه قــرار داد.
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تجهیزات پزشکی از نمای نزدیک
آموزش و آشنایی با تعمیرات تجهیزات پزشکی

نیلوفر توکلی
gmail.com@Niloofartavakol7
کارشناس مهندسی پزشکی بیوالکتریک ،دانشگاه سراسری
اصفهان
تکنیسین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ،موسسه فن
گستر اصفهان

متخصصــان حــوزهی ســامت بهمنظــور پیشــبرد اهــداف
تعریفشــده در راســتای ارتقــای ســامت جامعــه و
بهبــود بیمــاران ،وابســتگی اجتنابناپذیــری بیــن خــود
و دســتگاههای پزشــکی کــه عمدتــاً الکترونیکــی هســتند
میبیننــد .تجهیزاتــی کــه جهــت تشــخیص و درمــان
بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .اینجاســت کــه
نقــش حیاتــی دســتگاههای پزشــکی و بالطبــع تجهیــز
و نگــهداری آنهــا مشــخص میشــود .نیازمندیهــای
مهنــدس پزشــک ،تکنیســین ،پزشــک و یــا هــر فــرد دیگــری
کــه بســته بــه نیــاز بــا هــر یــک از تجهیــزات پزشــکی و
آزمایشــگاهی و دندانپزشــکی و غیــره مواجــه میشــوند
عبارتانــد از :نحــوهی نصــب و راهانــدازی دســتگاههای
جدیــد ،کالیبراســیون ،عیبیابــی ،اپراتــوری و کاربــری و
تعمیــر.
وظیف ـهی یــک مهنــدس بهطورکلــی ،بحــث حــل مســئله و
بهینهســازی اســت و اتفاق ـاً در بحــث تعمیــرات نیــز دقیق ـاً
همیــن اتفــاق میافتــد؛ یعنــی شــما بــه هنــگام برخــورد بــا
تجهیــزی کــه دچــار مشــکل شــده اســت بایــد از امکانــات
موجــود ،بهتریــن اســتفاده را ببریــد کــه ایــن خــود بهنوعــی
بهینهســازی محســوب میشــود .همانطــور کــه میدانیــد
بیــن فضــای آموزشــی دانشــگاهها و نیــاز بــازار کار و
مهارتهــای عملــی فارغالتحصیــان ،خــأ بزرگــی حــس
میشــود کــه مــا را بــر ایــن داشــت تــا بخشــی از ماهنامــه
را بــه بحــث تعمیــرات ،تجهیــز و نگـهداری اختصــاص دهیــم.
همچنیــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه حــوزه تعمیــرات
طرفــداران زیــادی دارد .مخاطبــان ایــن حــوزه میتواننــد
از مهندســان ،تکنیســینها ،پرســتاران و کادر فنی-درمانــی
بیمارســتانها و مراکــز درمانــی باشــند .الزم بــه ذکــر اســت
کــه بخشــی از مهارتهــای موردنیــاز یــک مهنــدس پزشــک،
آشــنایی بــا بخشهــای مختلــف دســتگاهها و تجهیــزات

پزشــکی و تســلط بــه مــدارات و بخشهــای الکتریکــی و
مکانیکــی و درنهایــت تعمیــر ،تجهیــز و نگــهداری آنهــا
میباشــد.
چند نکته مهم درباره تعمیرات تجهیزات
افــرادی کــه بنــا بــه شــرایط شــغلی و یــا عالقــه و نیــاز بــه
ســراغ بحــث تعمیــرات میرونــد ،در ابتــدا بایــد دیــد کلــی
نســبت بــه تجهیــزات پزشــکی داشــته باشــند .بداننــد کــه
در بحــث تعمیــر یــک تجهیــز پزشــکی ،بایــد چنــد نکتـهی
مهــم را مدنظــر داشــت.
-1در بســیاری از دســتگاهها عمــدهی اشــکاالت و ایراداتــی
کــه ایجــاد میشــوند مربــوط بــه بحــث کاربــری اســت.
شناســایی منشــأ ایــراد ایجادشــده از نــکات بســیار مهمــی
اســت کــه یــک مهنــدس بایــد بهخوبــی از پــس آن بربیایــد.
- ۲شناخت بخشهای تشکیلدهندهی دستگاه
• بخش الکتریکی و مدارات
• بخش تغذیه
• بخشهای مکانیکی
بــرای تســلط بــر هــر یــک از ایــن بخشهــا و درنتیجــه
یــک تعمیــر موفــق ،نیازمنــد دریافــت اطالعــات ســودمندی
درزمینههــای زیــر هســتیم:
• آشنایی با قطعات الکترونیکی و نحوهی تست آنها
• آشنایی با منابع تغذیه و انواع آنها
• شناخت ایرادات متداول در برخی دستگاههای خاص
• آشنایی با اصول اولیه تعمیر و بحث ایمنی
در تعمیــر هــر دســتگاه خــاص از یــک شــرکت بهخصــوص،
قطعـاً مــواردی خواهــد بــود کــه شــما را بــه چالــش بکشــاند.
بخشــی از اطالعــات مــورد نیــاز هــر تکنیســین ،اطالعاتــی
هســتند کــه منحصــر بــه شــرکتهای ســازنده آن دســتگاه
میباشــند و میتــوان آنهــا را در ســرویس منوالهــا،
یــوزر منوالهــا و کاتالوگهــا یافــت .در اینجــا لــزوم تســلط
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بــه زبــان تخصصــی مشــخص میشــود .در بخشهــای
بعــدی بــه بررســی لغــات تخصصــی استفادهشــده در برخــی
ســرویس منوالهــا میپردازیــم.
در نظــر داشــته باشــید مثالهایــی کــه در بخشهــای آینده
خواهیــم داشــت همگــی تجربــی و تستشــده میباشــند
کــه نتیجـهی کار بــا تجهیــزات مختلــف در حــوزهی پزشــکی
و دندانپزشــکی اســت .تعمیــرات تجهیــزات پزشــکی ،دنیایــی
اســت کــه کلیــد ورود بــه آن دانســتن اصــول اولیــه و تمریــن
و تمریــن و تمریــن اســت .در ایــن شــماره بــا اصــول کلــی
دیتاشــیت خوانــی آشــنا میشــویم و بــه بررســی نکاتــی از
دیتاشــیت یــک قطع ـهی خــاص میپردازیــم.
دیتاشیتها
یکــی از ابزارهــای کمکــی شــما در کار بــا قطعــات
الکترونیکــی ،دیتاشــیتها یــا برگههــای اطالعــات فنــی
قطعــات الکترونیکــی هســتند .دیتاشــیتها کتابچههــای
راهنمــای دســتورالعمل بــرای قطعــات الکترونیکــی هســتند.
در ایــن برگههــا بــه توضیــح دقیــق کاری کــه یــک قطعــه
انجــام میدهــد و نحــوه اســتفاده از آن قطعــه پرداختــه
میشــود .ازآنجاکــه مخاطبیــن دیتاشــیتها عمدتــاً
مهندســان و تکنیســینها هســتند ،ممکــن اســت فهمیــدن
برخــی از بخشهــا بــرای افــراد مبتــدی کار مشــکلی باشــد.
معمــوالً دیتاشــیتها دربرگیرنــدهی اطالعــات زیــر هســتند:
در اولیــن صفحــه معمــوالً خالصـهای از کارکــرد و خصوصیات
قطعــه وجــود دارد .در ایــن قســمت ،توضیحاتــی راجــع بــه
کارکــرد قطعــه ،خصوصیــات پایــه و ویژگیهــای کلــی کــه
مشــخص میکننــد قطعــه موردنظــر چهکارهایــی انجــام
میدهــد و بــرای کارکــرد مناســب نیــاز بــه چــه شــرایط
عملکــردی دارد ،آورده شــدهاند .گاهــی یــک نمــودار
عملکــردی یــا  Functional Block Diagramوجــود دارد
کــه کارکردهــای داخلــی قطعــه را نشــان میدهــد .بعــد
از خوانــدن ایــن قســمت تــا حــدی دســتتان میآیــد کــه
ایــن قطعــه بــا ایــن ویژگیهــای بــرای پــروژه شــما مناســب
اســت یــا خیــر.
بخــش مهــم دیگــر در دیتاشــیت خوانــی  PINOUTقطعــه
اســت .ایــن بخــش ،نمــای کلــی از پایههــای قطعــه را
نمایــش میدهــد .پکیــج قطعــه (شــکل ظاهــری) و محــل
پایههــا بهطــور دقیــق در ایــن شــکل مشخصشــده
اســت .درگذشــته از واژهی  Basing Diagramبهجــای
 Pin-Outاســتفاده میشــد .نکتــهی خیلــی مهــم در ایــن
بخــش شناســایی پای ـه یــک قطعــه موردنظــر اســت .چــون
بــرای قــرار دادن قطعــه بــر روی مــدار بایــد دقیق ـاً بدانیــد
پایــهی یــک ،کــدام پایــه اســت .و ســپس ســایر پایههــا
کدامنــد و چگونــه شــمارهگذاری شــدهاند .شــمارهگذاری
معمــوالً بــه دو صــورت انجــام میشــود :شــمارهگذاری در
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جهــت عقربههــای ســاعت و دیگــری در خــاف جهــت
عقربههــای ســاعت .در شــکل زیــر  Pin-Outآی ســی
 555و تقویتکننــدهی  LM741را مشــاهده میکنیــد.
دقــت کنیــد اگــر شــما یــک مبتــدی باشــید ممکــن اســت
بــرای قطعاتــی چــون مقاومــت ،دیــود ،ترانزیســتور ،خــازن
و  ...دیتاشــیتهایی را از اینترنــت دانلــود کنیــد امــا برخــی
از محتویــات و جدولهــای یــک دیتاشــیت کــه بــه آنهــا
اشــارهکردهایم را پیــدا نکنیــد .دقــت داشــته باشــید کــه
ایــن مطالــب عمدتـاً بــرای قطعــات مــدارات مجتمــع مفهــوم
پیــدا میکننــد.

 Pin-Outآی سی  555و تقویتکننده عملیاتی LM741
در ایــن قســمت بــا چنــد عالمــت اختصــاری کــه در
دیتاشــیتها خواهیــد دیــد ،آشــنا میشــوید:
•  :Vccتغذیــه قطعــه (ایــن پایــه معمــوالً بــه  5ولــت یــا 3.3
ولــت وصــل میشــود)
•  Clkمخفف  Clockاست
•  Clrمخفف Clear
• کتــه :اگــر در کنــار پایــهای از قطعــه موردنظــر ســتاره
کشــیده شــده باشــد و یــا خطــی در باالیــش قــرار دادهشــده
باشــد یعنــی آن پایــه  Active Lowاســت .بــه ایــن معنــا
کــه بــرای فعــال شــدن آن پایــه بایــد بهعنــوان ورودی پایــه
صفــر بدهیــم.
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Absolute Maximum Ratings
جــدول زیــر اطالعــات دقیقــی از مشــخصات الکتریکــی یــک
قطعــه میدهــد .در ایــن جــدول بــا ماکزیمــم مقــدار هــر
یــک از پارامترهایــی کــه بــه قطعــه داده میشــود َآشــنا
میشــویم .دقــت شــود حتــی نبایــد یکــی از پارامترهــای
ایــن جــدول از حــد مجــاز فراتــر رود.

جدول مقادیر بیشینه برای مشخصات قطعه
Recommended Operating Conditions
بــرای دســتیابی بــه حــدود پیشــنهادی پارامترهــا
میتوانیــد بــه ایــن جــدول رجــوع کنیــد .ایــن جــدول
شــامل حــدود پیشــنهادی ولتــاژ و جریــان بــرای دمــای
پیشــنهادی اســت.

(Safe Zoneمنطقه امن)
همانطــور کــه از نامــش مشــخص اســت ،عملکــرد صحیــح
قطعــه در ایــن منطقــه توســط شــرکت ســازنده تأمینشــده
است.
Truth Tables
جــداول درســتی بیانگــر آنانــد کــه بــا تغییــر وضعیــت
پایههــای ورودی چــه تغییــری در خروجــی اتفــاق میافتــد.
در ایــن جــداول هــر خــط بیانگــر وضعیــت خاصــی از ورودی
و نتیجـهی آن در خروجــی اســت .بــا عالئــم اختصــاری ایــن
جــدول در زیــر آشــنا میشــویم:

•  Hیعنــی پایــه ورودی بایــد بــه ســطح منطقــی یــک
(معمــوالً  )Vccوصــل شــود.
•  Lیعنــی پایــه موردنظــر بایــد بــه ســطح منطقــی صفــر
(معمــوالً  )GNDوصــل شــود.
•  Xیعنی مقدار ورودی برای تراشه اهمیتی ندارد.
عالمــت پیــکان رو بــه بــاال در ایــن جــدول بدیــن معنــا
اســت کــه بایــد وضعیــت ورودی و خروجــی تغییــر داده
شــود .بدینصــورت کــه از  Hبــه  Lو از  Lبــه  Hتغییــر کنــد
کــه ایــن تغییــر وابســته بــه جهــت پیــکان از بــاال بــه پاییــن
یــا برعکــس اســت .بهطورمعمــول بــه ایــن عمــل Clocking
در ورودی گفتــه میشــود .یعنــی بــه ورودی یــک پالــس
میدهیــم.
چگونه دیتاشیت مناسب را پیدا کنیم؟
در ایــن بخــش بــه آمــوزش پیــدا کــردن دیتاشــیت یــک
قطعــه در اینترنــت و دانلــود و بررســی جزییــات یــک
دیتاشــیت نمونــه میپردازیــم .فــرض کنیــد بــه هنــگام
تعمیــر قطعــات ،بــا قطعــهای بــه نــام  TL084برخــورد
میکنیــد و مایلیــد اطالعــات فنــی بیشــتری از ایــن قطعــه
دریافــت کنیــد.
ســادهترین راه بــرای دریافــت دیتاشــیت ایــن قطعــه
جســتوجوی عبــارت « »PDF+TL084در موتــور
جسـتوجوی گــوگل و ســپس دانلــود ایــن فایــل اســت .راه
دیگــر رفتــن بــه یکــی از ســایتهای معرفیشــده در ایــن
مقالــه ماننــد
 http://www.datasheetarchive.comو طــی کــردن مراحــل
زیــر هســت:
توجوی عبــارت موردنظــر کــه
در جعب ـهی مخصــوص جس ـ 
نــام قطعــه اســت را تایــپ کنیــد:

شکل جست و جوی دیتاشیت در سایت
پــسازآن نتایــج ایــن جســت جــو در قالــب Top Results
بــرای شــما حاضــر میشــوند کــه بــه تفکیــک تولیدکنندگان
ایــن قطعــه و توضیحــات و مــدل خاصــی از قطعــه میتوانیــد
دیتاشــیت موردنظــر را دانلــود کنیــد.
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در قطعــات بپردازیــم .همانطــور کــه میبینیــد ســه نــوع
 Nو  Dو  )P (Plasticوجــود دارد.
پکیــج  DIPمخفــف  Dual in-line Packageاســت کــه بانــام
 DILنیــز شــناخته میشــود .شــناختهترین نــوع پکیــج
همیــن نــوع اســت.
پکیــج بــه شــکل مســتطیل اســت و پایههــای قطعــه در دو
ســمت آن قرارگرفتهانــد.
تعــداد پایههــا در دو ســمت یکســان اســت و جنــس بدنــه
معمــوالً از پالســتیک ،ســرامیک یــا فلــز اســت.
شکل جستوجوی دیتاشیت در سایت
بهطــور خالصــه بــه توضیــح چنــد جــدول از
دیتاشــیت قطعــات  A-TL084و  B-TL084از شــرکت
		
 STMicroelectronicایتالیا میپردازیم.
()http://www.st.com/content/st_com/en.html

دیتاشیت یک نمونه تقویتکننده عملیاتی
همانطــور کــه در شــکل زیــر مشــاهده میکنیــد ایــن
قطعــه یــک تقویتکننــدهی عملیاتــی ورودی  J-FETبــرای
مصــارف عمومــی (منظــور کارهــای نــه خیلــی پیشــرفته
الکترونیــک) اســت کــه ســه نــوع پکیــج مختلــف ایــن قطعــه
را در شــکل میبینیــد.

انواع پکیجها در قطعات الکترونیکی
ایــن جــدول بهانـهی خوبــی شــد تــا بــه شــرح انــواع پکیــج

ویژگیهای پکیج DIP
استحکام بیشتر نسبت به سایر پکیجها
لحیمکاری آسان
قابلیــت جــدا کــردن آســان در صــورت اســتفاده از ســوکت
روی بــرد
قابلیت برنامهریزی آسان با پروگرمر
معایب پکیج DIP
اشغال کردن فضای نسبتاً زیادی روی برد.
در ایــن شــکل دو پکیــج (SIP(Single in-line Package
و ( DIP(Dual in-line Packageازلحــاظ ظاهــری باهــم
مقایســه شــدهاند.

مقایسه دو پکیج  SIPو DIP
در جــدول زیــر PIN Connections ،یــا همــان  PIN-OUTو
پایههــای ایــن قطعــه را میبینیــد:

جدول پایههای تقویتکننده عملیاتی TL084
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قســمت بعــدی از ایــن دیتاشــیت بــه  SCHEMATIC DIAGRAMاختصــاص دارد کــه شــمای داخلــی یــک تقویتکننــدهی
عملیاتــی را نشــان میدهــد .همانطــور کــه میدانیــد ورودی هــر تقویتکننــدهی عملیاتــی یــک تقویتکننــدهی تفاضلــی
وجــود دارد کــه دربــارهی  TL084ایــن تقویتکننــده از نــوع  J-FETاســت.

شمای داخلی تقویتکنندهی عملیاتی
در صفحــات انتهایــی دیتاشــیتهای معتبــر ،معمــوالً چندیــن مثــال و کاربــرد عملــی از مداراتــی کــه از آن قطع ـهی موردنظــر
اســتفاده کردهانــد در بخــش  Typical Aplicationsیافــت میشــود .بــرای نمونــه در ایــن دیتاشــیت آورده شــده کــه از ایــن
تقویتکننــدهی عملیاتــی میتــوان در یــک تقویتکننــدهی صوتــی اســتفاده کــرد.

کاربردی از تقویتکنندهی عملیاتی TL084
در انتها ،چند وبسایت مفید برای دانلود دیتاشیت قطعات معرفی میشود:

http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheetlocator.com
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetdir.com
http://www.datasheet.in
در شماره آینده مطالب جذابی درباره آموزش و تعمیرات قطعات و دستگاههای الکترونیکی خواهید دید.
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مسیر موفقیت

چگونه تبدیل به دانشجویی موفق و پر تالش شویم؟

محبوبه نظریزاده
mahboube.nazarizadeh@gmail.com
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی

زمانــی کــه تصمیــم گرفتــم رشــتهی مهندســی پزشــکی را
بــرای تحصیــل در دانشــگاه انتخــاب کنــم ،مجبــور شــدم
محتــاط و دســتبهعصا عمــل کنــم .نــه شــناخت خوبــی
داشــتم و نــه مشــاورههای دقیقــی ارائــه میشــد! امــا
میدانســتم ایــن رشــته ،رشــتهی نوپایــی اســت و میتوانــم
پیشــرفت خوبــی در آن داشــته باشــم.
بــا ایــن وجــود بزرگترهــا مــدام گوشــزد میکردنــد کــه
اصـ ً
ا بــازار کار خوبــی نــدارد و عــاوه بــر آن بــرای خانمهــا
خیلــی مناســب نیســت! و تــرس از آینــدهی مبهــم را در
وجــودم ایجــاد میکردنــد.
مــن بــا تمــام مخالفتهــا وارد ایــن رشــته شــدم .هرچنــد
شــناخت کاملــی نســبت بــه آن نداشــتم ،امــا عالقـهی زیادی
نســبت بــه مهندســی پزشــکی در خــود میدیــدم .حســی
ناشــناخته و عجیــب!
آن روزهــا اگــر کســی میپرســید کــه اصــ ً
ا مهندســی
پزشــکی چیســت؟ ســاده برایــش میگفتــم «تلفیــق دو
رشــتهی مهندســی و پزشــکی» .نیــک میدانســتم دنیــای
مهندســی پزشــکی نبایــد بــه همیــن چنــد کلمــه خالصــه

شــود امــا کیســت کــه آنهــا را بگویــد و بفهمانــد بــرای
دانشآمــوز پــر از شــور و ســودا. ...
پاییــز دلانگیــز فرارســید و دانشــجویی را آغــاز کــردم .مــن
همــان دانشآمــوز پــر از اندیشــههای بــزرگ بــودم کــه
حــاال در لبــاس دانشــجویی ،در پــی رنگآمیــزی افــکار بلنــد
خــود هســتم .فکــر میکــردم میتوانــم بــا کمــی تــاش و
بــا تکیــه بــر یادگیــری مطالــب دانشــگاه ،وارد بیمارســتانها
یــا شــرکتهای مرتبــط بــا تجهیــزات پزشــکی شــوم
و بیشــتر بــا طــرز کار دســتگاهها آشــنا شــوم ،و آنهــا را
عیبیابــی کنــم و یــا بــا ایدههــای بهتر،کارکــرد دســتگاهها
را بهبــود ببخشــم و یــا حتــی دســتگاههای جدیدتــری
بتوانــم بســازم .فکــر میکــردم میتوانــم دنیــای زیباتــری
را بســازم و مهندســی پزشــکی را وســیلهی بینظیــری بــرای
آن میدانســتم.
امــا زمانــی کــه کمکــم بــا دانشــگاه و درسهــای آن آشــنا
شــدم ،نظــرم دچــار ســکته خفیــف مغــزی شــد! زمانــی کــه
بــا حجمــی از مطالــب مهندســی بــرق ،مهندســی کامپیوتــر
و پزشــکی مواجــه شــدم ،پــی بــردم کــه «ایــن رشــته ســر

37

|بیوتک

ماهنامه انجمن علمی مهندسی پزشکی
دانشگاه تهران

دراز دارد!» و اگــر بنــا باشــد اتفــاق خاصــی بیافتــد نیــاز بــه
تــاش فــراوان در ایــن رشــته خواهــم داشــت.
دانشــگاهها بــه دلیــل کمبــود امکانــات و نبــود زمــان کافــی
بــرای تدریــس مفیــد ،واحدهــای درســی را بــه صــورت
ناقــص و آن هــم بــه صــورت تئــوری آمــوزش میدهنــد.
حــال آنکــه بــرای ورود بــه بــازار کار ،نیازمنــد دانســتن
کلیــه مطالــب هــم بــه صــورت تئــوری و هــم بــه صــورت
عملــی هســتیم .و ایــن تناقــض دردنــاک همچــون ســنگی
بــزرگ در راه مــن بــود .مــن در آرزوی تغییراتــی بــزرگ در
دنیــای انســانها و دانشــگاه در فکــر تثبیــت دنیــای خــود! و
انگارنهانــگار کــه دانشــگاه بایــد پــر پــرواز دانشــجو باشــد...
مســائل مالــی و هزینههــای زیــاد آمــوزش مانــع دیگــری
در راه تحقــق آرزوهــای مــن بــود عــاوه بــر هزینههــای
دانشــگاه ،بایــد فکــری بــرای هزینـهی یادگیــری مطالــب بــه
صــورت عملــی کــرد .همــان آموزشهایــی کــه خبــری از
آن در اکثــر دانشــگاهها نیســت و شــرکتها و مؤسســات
خصوصــی بــا گرفتــن هزینههــای باالیــی ،ایــن آموزشهــا
را در اختیــار میگذارنــد.
کمــی کــه بیشــتر پرسوجــو کــردم ،متوجــه شــدم
بیمارســتانها از پذیــرش دانشــجویان مهندســی پزشــکی
جهــت گــذران واحــد کارآمــوزی یــا طرحهــای تحقیقاتــی
امتنــاع میکننــد .و ایــن یعنــی آب در هــاون کوبیــدن...
وقتــی مرجــع اصلــی پذیــرش خدمــات یــک مهنــدس
پزشــک ،در کمــال بیتوجهــی اســت .شــاید آنهــا هــم
حقــی بــه خــود دهنــد .ایــن حجــم از فارغالتحصیــل
و ایــن تعــداد از بیمارســتان اصــ ً
ا بــه هــم نمیآینــد! و
اینجــا اســت کــه بایــد افــراد مســئول و تصمیمســاز فکــر
چــاره کننــد تــا ســرمایه انســانی موجــود در مهندســی
پزشــکی ،اینگونــه هــدر نــرود! دانشــجویانی کــه بــه دلیــل
کمبــود مطالعــه و راهنماییهــای الزم ،زمینههــای کاری
را محــدود بــه فــروش ،بازاریابــی و واحدهــای مهندســی
پزشــکی در بیمارســتان میداننــد .درحالیکــه در مقابــل
بیمارســتانها ،متقاضیــان کار صــف کشــیدهاند! خــب بــه
نظــر شــما بدیهــی نیســت بعــد از اتمــام تحصیــات از یافتــن
شــغل ناامیــد شــده یــا بــه فکــر رفتــن بــه خــارج از کشــور
باشــند؟
صحبتهــای همــان بزرگترهــا در گوشــم زمزمــه میشــد.
یعنــی ایــن رشــته آن دنیــای زیبــای آرزوهایــم نیســت ؟
همهچیــز بــرای ناامیــدی آمــاده بــود ولــی بایــد راهــی پیــدا
میکــردم یــا راهــی میســاختم.
مشــورت گرفتــم و بــا اســاتید و دوســتانی خــارج از دانشــگاه

صحبــت کــردم .از راهنمایی کســانی کــه در این رشــته موفق
بودنــد اســتفاده کــردم .بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه اگــر بــه
فکــر پیشــرفت و رســیدن بــه آینــدهی شــغلی مناســب در
ایــن رشــته هســتم ،صرف ـاً بــه کســب مــدرک کارشناســی
اکتفــا نکنــم .مــا بایــد در عمــل بیاموزیــم و تجربــه کنیــم.
مــا بایــد بدانیــم بیــرون از درهــای دانشــگاه ،چــه خبــر اســت
و چــه چیــزی در انتظــار ماســت .بایــد دانســت پشــت دیــوار
کالسهــا ،چــه انتظــاری از دانشــجو دارنــد و چــه توش ـهای
بایــد داشــته باشــیم ؟
همچنیــن پــی بــردم کــه ایــن رشــته زمینههــای فعالیــت
گســترده و بســیار متنوعــی دارد ،اعــم از پــردازش عالئــم
حیاتــی ،پــردازش تصاویــر پزشــکی و تصویربــرداری ،پردازش
صــوت و گفتــار و طراحــی ســامانههای گفتاردرمانــی،
طراحــی و ســاخت پروتزهــا و ابزارهــای توانبخشــی،
طراحــی بخشهــای الکترونیکــی ،طراحــی ســامانههای
موردنیــاز در مانیتورینــگ و یــا جراحــی بیمــار از راه دور.
و یــا حتــی انتخــاب مــواد ســازگار بــا بــدن و کاربــرد علــم
مــواد در مهندســی پزشــکی .و ایــن یعنــی نبایــد خــودم را
محــدود در یــک نقطــه بدانــم ...
مــن تغییــر را از خــودم آغــاز کــردم ...تغییــر بــه ســوی
موفقیــت .رویــم را از درس خوانــدن طوطــیوار برگردانــدم
و نگاهــم را بــه قابلیتهــای نهفتــه خــود جلــب کــردم .مــن
پــر از اســتعدادهای ناشــناختهام  ...مثــل تکتــک شــما! و
حــاال راز درخشــیدن را میدانــم...
از ایــن شــماره بــه بعــد از شــما مینویســم و بــا شــما
بــرای هرکــدام از معضــات دانشــجویی چــاره میجویــم.
مــا میخواهیــم دانشــجویانی باشــیم پــر از ســرزندگی ...مــا
بایــد خودمــان بــرای آینــدهی خــود تــاش کنیــم...
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سیری در زبان
نیلوفر حسن
hassan.niloufar.bme@gmail.com
کارشناسی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات تهران

اولیــن مقال ـهی حاضــر بــرای زبــان آمــوزان رشــتهی مهندســی پزشــکی ،دارای ویژگیهــای منحصربهفــردی اســت کــه بــه
طــور خالصــه بــه مهمتریــن و پایهایتریــن موضــوع یعنــی درک و شناســایی بهتــر لغــات پزشــکی پرداختــه اســت .پــس
از فراگیــری ایــن مطلــب ،شــما در شــمارههای بعــدی ماهنامــهی بیوتــک ،توضیحــات و مثالهــای متنوعتــری در ایــن
بــاب در قالــب متنهــای پزشــکی خواهیــم دیــد تــا بــه امیــد خــدای توانــا گامــی کوچــک بــرای ارتقــاء ســطح دانــش زبــان
آمــوزان داشــته باشــیم.
هر لغتی در انگلیسی شامل سه قسمت ریشه ،پیشوند و یا پسوند است.
کلید شناسایی ریشه کلمات:

:Suffix that Mean
«»CONDITION OF
 Anesthesiaبیهوشی stenosis ،تنگی مجرا dystrophy ،سوءتغذیه و...
«»SPECIALITIES
 Cardiologistرشتهی مطالعاتی در مورد قلب optician ،عینکساز و...
»PERTAINING TO» ،«LIKE»،«RESEMBLINGKL
قلبی  ،Cardiacصوتی  ،vocalتبی  ،febrileعصبی neurotic
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:Prefixes that Mean
»NUMBER«
multicellular  چند سلولی،binocular  دوربین دوچشمی، چهار نمایشtetralogy ، اولیهPrimary

»COLORS«
... زردی وxanthoma ،) سیاه (مالنینCyanosis، melanin کبودی

»DIRECTION«
... وadduct  نزدیک کردن،Abduct دور کردن

»NEGATIVE PREFIXES«
... برداشتن مو وdepilatory ، ضد لقاحContraception

»DEGREE«
 باالنویسsuperscript ، فشارخون پایینHypotensis

»SIZE AND COMPARISON«
، نوزادانMegacolon ،neonate

»TIME AND POSITION«
 قبل از زایمانprepartum ، قبل از تولدAntenatal

»POSITION«
 قسمت میانی مغزSinistromanual، mesencephalon راهنمای چپ

هر
ه ماه
مچنی با گ
ن
فت
منایش وگ و
گاهه های
ا
خوا
و رو ندن
یداد ی و
ها
گزا
ی م رش
هندس های
ی پز مفی
ش
د از
کی در مر
اکز
کنار علم
شام ی ،ت
ه
جار
ستیم! ی و
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گزارش شرکت تولیدکننده ابزار جراحی تارا تجهیز طب شفق
نیلوفر حسن
hassan.niloufar.bme@gmail.com
کارشناسی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات تهران

شــرکت تــارا تجهیــز طــب شــفق تولیدکننــدهی ابــزار
جراحــی بــا ســابقهی فعالیــت دهســاله در ایــن زمینــه اســت.
مهنــدس صدیقیــان ،مدیرعامــل ایــن شــرکت بــه خبرنــگار
ماهنامــه گفــت :شــرکت تــارا بــا بهکارگیــری نماینــدگان
علمــی جــوان در اغلــب اســتانها ،و بــا شــعار صداقــت کاری
بــا مشــتریان و همکارانــش در ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه
اســت .ایــن رخــداد فرصــت خیلــی خوبــی بــرای ارائــه
محصــوالت و خدمــات جدیــد و تنــوع مناســبی از ابزارهایــی
کــه توانســتهایم بــه ســبد کاال اضافــه کنیــم ،بــه وجــود
آورده اســت .همچنیــن ،فضایــی صمیمــی بــرای تبــادل
اطالعــات و تعامــل بــا مشــتریان قدیمــی بــه دســت میدهــد
و ایــن امــکان را بــه وجــود م ـیآورد تــا در قبــال دریافــت
بازخــورد مثبــت یــا منفــی از مصرفکننــدگان ،پاســخگو
باشــیم .تابهحــال در حفــظ کیفیــت کاال و صیانــت از برنــد
شــرکت در ســطح قابــل قبولــی موفــق بودهایــم و عــاوه
بــر رقابــت بــا کاالهــای اروپایــی و خارجــی ،تمرکــز جــدی
روی صــادرات کاالی خــود بــه چنــد قــاره داشــتهایم کــه
در ایــن راه موفــق بــه کســب مــدارک و گواهینامههــای
بینالمللــی ،و جــذب نمایندگانــی در بازارهــای مقصــد
شــدهایم.
نظر شــما در مــورد بــازار رقابــت بیــن تولیدکنندگان
ابــزار جراحی چیســت؟
مطلــب مهمــی کــه در بازار آشــفته ابــزار جراحــی خودنمایی
میکنــد ،فضــای غیراخالقــی و عمدتــاً غیرواقعــی حاکــم
بــر برخــی شــرکتهای دســتاندرکار اســت .تجربــه

اصنــاف دیگــر هــم تأییــد و تأکیــد مینمایــد کــه نقطــه
قــوت شــرکتهایی کــه در بلندمــدت بــه موفقیــت پایــدار
دســتیافتهاند ،صداقــت بــا مصرفکننــده ،و ارائــه فضــای
ذهنــی واقعــی از جایــگاه و موقعیــت فعلــی خــود اســت .عدم
رعایــت ایــن مطلــب ناگزیــر بــه حکمفرمایــی جــو دلســردی
و بیاعتمــادی بــه تمامــی شــرکتهای فعــال در ایــن
حوزه ،و نه صرفاً شرکتهای خاطی میانجامد.
از جذابیتهــای اصلــی ایــن گــروه کاالیــی ،بحــث شناســایی
ابــزار جراحــی و راهکارهــای پیشــنهادی ایــن صنــف خــاص
هســت کــه میبایســتی بهدرســتی در مقــاالت علمــی،
و بــه عقیــده بنــده بــا دقــت و نظارتــی بیــش از وضعیــت
فعلــی ،بــه آن پرداختــه شــود .
برنامه کاری شرکت شما در آینده چیست؟
بــه دلیــل پیشــرفتها و تفاوتهایــی کــه در شــیوههای
نویــن درمانــی در حــال وقــوع هســت ،ایــده اصلــی تولیــد
محصــوالت کــم تهاجمــی اســت؛ در حــال حاضــر در حــال
اتمــام رونــد فازهــای تحقیقاتــی تولیــد ایــن محصــول
هســتیم و امیــد اســت کــه در آینــدهای نزدیــک موفــق بــه
تولیــد انبــوه و افــزودن ایــن کاال بــه ســبد محصولــی خــود
شــود
پــدرام خوشــبخت لــو کارشــناس فــروش شــرکت
تاراتجهیزطــب شــفق ،تولیدکننــده ابــزار جراحــی برنــد تــارا،
هــدف از ارائــه محصــوالت در نمایشــگاه را ارائــه رو در روی
اطالعــات محصــوالت باکیفیــت و جلــب اعتمــاد پزشــکان
بــه ابــزار جراحــی تولیــد داخــل دانســت .ایشــان در رابطــه
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بــا جزئیــات ســاخت ابــزار جراحــی بــه
خبرنــگار ماهنامــه گفــت :سالهاســت
کــه مــواد اولیــه کار (فــورج خــام) کــه
بــرای تولیــد ابــزار اســتفاده میشــود،
در کشــورهای اروپــای شــرقی و آســیایی
تولیــد میشــود و ایــن امــر اساســاً بــه
دلیــل پایینتــر بــودن نــرخ کارگــر در
ایــن کشــورها ،بــاال بــودن آلودگــی تولیــد
فــورج خــام ،و کالن بــودن حداقــل تیــراژ
منطقــی و مقــرون بــه صرفــه بــرای تولیــد
فــرج اســت .ایــن ســه عامــل باعــث شــده
اســت کــه حتــی کشــور آلمــان بــه عنــوان
پیشــتاز تولیــد ابــزار جراحــی در دنیــا،
چــه از لحــاظ قدمــت ،و چــه از لحــاظ
کیفیــت و کمیــت ،فــورج مــورد اســتفاده
در تولیــد انبــوه ابزارهــای خــود را ،از
کشــورهای مذکــور خریــداری ،و در کشــور
پاکســتان فــرآوری نمایــد و بــرای تکمیــل
رونــد کار ،بــه کارگاههــای کشــور خــود
انتقــال دهــد .در حقیقــت رونــد تولیــد
ابــزار جراحــی اغلــب برندهــای اروپایــی نیــز هماننــد رونــد
تولیــد محصــوالت ایرانــی انجــام میپذیــرد.
او در ادامــه افــزود اســتیل بــکار بــرده شــده در ابــزار
جراحــی ،گریــد پزشــکی بــوده و تــاش شــرکت تــارا در
اســتفاده از بهتریــن فورجهــای موجــود در آســیا اســت،
درواقــع در بســیاری مــوارد ،ایــن شــرکت خریــدار همــان
فــورج خامــی اســت کــه کمپانیهــای معتبــر اروپایــی
نیــز بــرای کار خــود از آنــان اســتفاده میکنــد؛ همچنیــن
بــه دلیــل ظرافــت و دقتــی کــه در تولیــد ابــزار بــه خــرج
میدهــد ،قــادر بــه کســب تأییدیههــای معتبــر اروپــا ،و
جــذب نماینــده در ایــن قــاره شــده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه از لحــاظ رقابــت قیمتــی توانســتهایم همردیــف
دیگــر رقبــای ایرانــی بایســتیم.
یــک مزیــت ویــژهی ابــزار جراحــی برنــد تــارا ،اصــاح نهایــی
ســطح کار اســت کــه بــه دلیــل رونــد سندبالســت ابزارهــا،
مقاومــت آنهــا در برابــر در برابــر عوامــل شــیمیایی و خــون
بــاال را بــاال بــرده ،و بــا مــات کــردن ســطح ابــزار ،انعــکاس
نــور اتــاق عمــل را بــه حداقــل میرســاند ،کــه خوشــبختانه
ایــن نکتــه همیشــه مدنظــر و مــورد اســتقبال جراحــان
عزیزمــان قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه تســتهای
مقاومــت ابــزار در برابــر خوردگــی و کیفیــت کارکــردی کاال
کــه در حیــن و پــس از اتمــام تولیــد کاالی تــارا صــورت
میپذیــرد ،متعهــد بــه ارائــه  ۵ســال تضمیــن تعویــض
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کاالی تولیــدی خــود از لحــاظ متالــوژی و کارکــرد هســتیم.
نکتــه دیگــری کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،ایــن اســت
کــه اغلــب برندهــای ایرانــی در حــال حاضــر از ســطحی
از کاالی خــام اســتفاده مینماینــد کــه حداقــل مقاومــت
الزم در مقابــل لکشــدگی و خوردگــی را دارنــد ،و عمــوم
مراتبــی کــه بــا لــک شــدن ســطح کار روبــرو هســتیم،
ایــن ناهمگنــی از طریــق آلودگیهــای محیطــی اتــوکالو
و شســت و شستشــوی نامناســب و عــدم خشــک کــردن
صحیــح ابــزار بــوده اســت ،کــه آلودگــی ســطحی بهحســاب
میآیــد و دلیلــی بــر عــدم کیفیــت ابــزار نیســت.
ســید حســین طباطبائــی کارشــناس فــروش شــرکت،
مهندســی پزشــک و نماینــدهی اســتان یــزد از حــدود یــک
ســال پیــش در کالسهــای مهنــدس صدیقیــان شــرکت
کــرده و عالقهمنــد بــه کار در ایــن زمینــه شــد .بــه گفتـهی
وی از امتیــازات ایــن شــرکت تنــوع بــاالی ابزارهــای جراحــی
و گــروه خوبــش کــه مثــل یــک خانــواده میمانــد توجهش را
جلــب کــرده اســت .شــما در ایــن نمایشــگاه چــه تجربیاتــی
کســب کردیــد ؟و مهمتریــن راه جــذب مشــتری چیســت
؟فکــر میکنــم صداقــت  ،کیفیــت محصــوالت و خدمــات
خــوب تــارا اســت  .در ایــن نمایشــگاه پزشــکان بیشــتر
ابزارهــای عمومــی و زنــان و زایمــان از مــا درخواســت
خریــد داشــتند  .ایشــان در ادامــه افــزود توصیــه میکنــم
بــه دانشــجویان مهندســی پزشــکی کــه از همــان ترمهــای
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پاییــن دانشــگاهی ســعی کننــد مســیر علمــی ایــن رشــته را
بــا تجربــه و کار در فیلــدی کــه دوســت دارنــد پیــش بگیرنــد
و فقــط دنبــال مــدرک گرفتــن نباشــند.
ســوگند حاجــی آقایــی متولــد ســال  1373و کارشــناس
مهندســی پزشــکی ,مســئول فنــی و همچنیــن چینــش
ســتهای جراحــی و  QCابــزار جراحــی شــرکت تــارا
تجهیــز طــب شــفق اســت .او در رابطــه بــا تولیــد ابــزار
جراحــی گفــت:
بــرای تولیــد ابــزار جراحــی به شــیوهای کــه در ایران مرســوم
هســت ،فاکتورهــای فــراوان و متنوعــی وجــود دارد ازجملــه
دانــش شــناخت ابــزار و کاربــرد آنهــا و همچنیــن ظرافــت
و دقــت نظــر در رونــد اتمــام تولیــد ابزارهــا ،از اصلیتریــن
نــکات اســت .او در ادامــه افــزود :دنیــای ابــزار جراحــی،
دنیــای بــزرگ و بســیار متنوعــی ،بــا پیچیدگیهــای خــاص
خــودش اســت.
در ایــن یــک ســال همــکاری بــا شــرکت ابــزار جراحــی تــارا
بــه دنیــای شــیرین و لذتبخــش کار بــا ابــزار پــی بــردم
و طــوری عالقهمنــد شــدم کــه حتــی گاهــی بــا ابزارهــا
صحبــت هــم میکنــم
راه یادگیــری مــا بــا حضــور صبورانــه و پــر دانــش مهنــدس
صدیقیــان بــه عنــوان یــک راهنمــا ،بســیار لذتبخــش شــد.
مهنــدس صادقــی ،شــما عنــوان مدیــر فــروش
شــرکت تــارا تجهیــز طــب هــدف اصلــی از حضــور
در نمایشــگاه بینالمللــی ایــران هلــث را چــه
میدانیــد؟
در وهلــه اول هــدف اصلی شــرکت در نمایشــگاه آگاهی دادن
بــه مراجعیــن محتــرم از مراحــل ســاخت ابزارهــای جراحــی
اســت تــا ابتــدا اطالعــات مصرفکننــدگان نســبت بــه روال
تولیــد بــاال رود و طبیعتــاً اگــر صداقــت در کار باشــد بــه
دلیــل اطالعــات اشــتباهی کــه ممکــن اســت برخــی رقبــا

عنــوان کننــد گرههــای ذهنــی در مصرفکننــده ایجــاد
میشــود.
مهمتریــن مشــکل بــازار تولیــد ابــزار جراحــی از
نــگاه شــما هــم بــه عنــوان کارشــناس تجهیــزات
بیمارســتانی و هــم بــه عنــوان مدیــر فــروش
چیســت؟
شــرکت تــارا تجهیــز طــب شــفق بــا بهرهگیــری از
مهندســین مــواد و متالــوژی و افــراد صاحبنظــر در
راســتای تحقــق اهــداف واالی خــود تــاش میکنــد،
لکــن الزم اســت کــه مراکــز درمانــی نیــز بــه ایــن تــاش
و پشــتکار اعتمــاد کــرده و بــا حمایــت از تولیــد داخــل
انگیزههــای الزم بــرای رســیدن بــه اهــداف باالتــر را فراهــم
آورنــد .بــه نظــر میرســد حمایــت از تولیــد داخــل فــارغ از
بخشــنامه و دســتورالعمل بایــد ابتــدا توســط مراکــز درمانــی
ازجملــه واحــد تجهیــزات پزشــکی و بخــش اتــاق عمــل
صــورت پذیــرد تــا شــاهد تحقــق جملــه (مــا میتوانیــم )
باشــیم چراکــه هرانــدازه مراکــز دولتــی و خصوصــی بیشــتر
حمایــت خــود را از تولیــد داخــل اعــام کننــد انگیزههــای
الزم بــرای تولیــد محصــوالت جدیدتــر و طبیعتـاً کارآفرینــی
بیشــتر میســر میشــود.
از دیگــر مشــکالتی کــه اکثــر شــرکتهای تولیدکننــده
ابــزار جراحــی بــا آن روبــرو هســتند عــدم آشــنایی کارکنــان
بخــش اتــاق عمــل بــا نحــوه نگهــداری و اســتریل نمــودن
ابــزار جراحــی اســت کــه گاهــی بــه دلیــل شستشــوی
ناقــص یــا تجهیــزات استریلیزاســیون خــراب باعــث ایجــاد
زنگزدگــی ابــزار میشــود .شــرکت آمادگــی ایــن را دارد
تــا آمــوزش صحیــح نگهداشــت ابــزار را بــه صــورت رایــگان
در مراکــز ارائــه کنــد.
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گزارش پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
نیلوفر حسن
hassan.niloufar.bme@gmail.com
کارشناسی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات تهران

پنجمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی
ســاخت ایــران  4تــا  7اردیبهشــتماه  1396در نمایشــگاه
بینالمللــی تهــران ،برگــزار شــد .محمــود شــیخ زینالدیــن
رئیــس و دکتــر رضــا اســدی فــرد بهعنــوان دبیــر اجرایــی
ایــن نمایشــگاه بودنــد.

اســدی فــرد دبیــر اجرایــی نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد
آزمایشــگاهی ســاخت ایــران در گفتگــو بــا خبرنــگار
ماهنامــه گفــت :از اولیــن نمایشــگاه کــه ســال  92برگــزار
شــد تاکنــون یــک رشــد کمــی و کیفــی خیلــی خوبــی در
شــرکتهای ســازندهی تجهیــزات آزمایشــگاهی در ســطح
کشــور اتفــاق افتــاده اســت .در ســال نــودودو 100 ،شــرکت
حاضــر بودنــد و حــدود  1000مــدل محصــول بــه نمایــش
گذاشــتیم .امســال بــه بیــش از  350شــرکت رســیده اســت.
آمــار نیــز حاکــی از وجــود  8000محصــول اصلــی و 11000
تجهیــزات جانبــی اســت .درواقــع نیــروی انســانی ،غرفــه
ســازی و برندینــگ ،ظاهــر دســتگاه و قــوی شــدن گروههــا
در شــرکتهای تجهیــزات ســاز ایــن رشــد بســیار چشــمگیر
را در ســال پنجــم ایــن نمایشــگاه ســبب شــده اســت.
ایشــان ضمــن تأکیــد بــر ایــن مســئله کــه نمایشــگاه
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران همچنــان
زیــر نظــر معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت،
هــدف از برگــزاری آن را مــدل حمایتــی ایــن معاونــت
عنــوان نمــود و در ادامــه افــزود :در حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان دیدهشــده اســت کــه دولــت آمــده و تأمیــن و
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حمایــت مالــی از پژوهشــگاهها و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی
انجــام داده اســت ولــی از آنطــرف دیدهشــده اســت کــه
دانشــگاهها ،محصــوالت خــود را از خــارج تهیــه میکننــد.
نمایشــگاه ســاخت ایــران ،نمایشــگاهی اســت کــه در آن
مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهها میتواننــد از نزدیــک
محصــوالت داخلــی را در شــرکتها ببیننــد و مــا بــه آنهــا
میگوییــم کــه در تهیــه و خریــد تولیــدات داخلــی ،یــک
بخــش از هزینــهی آن بهعنــوان یارانــه توســط معاونــت
علمــی داده میشــود .اســدی فــرد در مــورد جزئیــات و
چگونگــی حمایتهــای مالــی تصریــح کــرد :ایــن بخــش
چیــزی بیــن  20تــا  30درصــد را شــامل میشــود .مــا ســه
رده حمایــت مالــی داریــم .در حقیقــت بــرای شــرکتهای
دانشمحــور و  HIGH TECHکــه دســته کمتــری اســت
 %50حمایــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت .حمایــت
 %35مــا بــرای دســتگاههایی بــا ف ّنــاوری پایینتــر هســت
کــه ک ً
ال  25درصــد تجهیــزات پزشــکی را شــامل میشــود.
دســتهی ســوم هــم  25درصــد حمایــت مالــی شــدند .یــک
ســری تجهیــزات هــم هســتند کــه اصـ ً
ا در ایــن ســه دســته
نیســتند ولــی در آزمایشــگاهها کاربــرد دارد و بــدون یارانــه
بــه کارشــان ادامــه میدهنــد.
دبیــر اجرایــی نمایشــگاه ســاخت ایــران در ادامــه افــزود :بــا
ایــن مــدل حمایتــی تــا ســال گذشــته  320میلیــارد تومــان،
فــروش تجهیــزات بــه مراکــز تحقیقاتــی داشــتیم و امیدواریم
شــیوهی حرفهایتــری بــه خــود بگیــرد .مخاطبــان خارجــی
بیشــتری را بــه خــود جلــب کنیــم و بــه شــرکتهایی کــه
توانمنــدی بیشــتری از نظــر کسـبوکار و فنــی دارنــد ،کمک
بیشــتری کنیــم تــا در نمایشــگاههای بینالمللــی شــرکت
کننــد .بهعنوانمثــال هرســاله  10-12شــرکت برگزیــدهی
نمایشــگاه ســاخت ایــران را در نمایشــگاه بینالمللــی عــرب
هلــث بــرای ارائـهی تجهیزاتشــان حمایــت کردیــم.
اســدی فــرد گفــت :از شــرکتهایی کــه فــروش تجهیزاتشــان
را در کشــورهای دیــگ بــه عهدهدارنــد و نماینــدهی
شــرکتهای تجهیــزات ســاز اروپایــی ،آمریکایــی ،ژاپنــی،
کــرهای و .دعــوت بــه بازدیــد از نمایشــگاه کردیــم تــا بــا
تولیــدات مــا آشــنا بشــوند .اگــر دســتگاهی در ایــران
ســاخته میشــود و از نظــر کیفیــت و قیمــت قابلارائــه
اســت ،ایــن را در ســبد فــروش خــود قــرار دهنــد کــه حــدود
 40نفــر از کشــورهای افغانســتان ،لبنــان ،عمــان ،رومانــی
و آلمــان امســال نیــز آمدهانــد و همچنــان ایــن ادامــه
دارد .خوشــبختانه در ایــن  4کنگــره ،شــرکتها توانســتند
نماینــدگان خارجــی پیــدا کننــد و محصوالتشــان را صــادر
کننــد و فــروش خارجیشــان بهتــر از داخلــی شــده اســت.
شــرکتها بیــش از  50درصــد بــازار صادراتــی داشــتند و

فکــر میکنــم اگــر ایــن مــدل همچنــان ادامــه پیــدا کنــد
در حقیقــت بهصــورت حرفهایتــر برگــزار میکنیــم .از
ایــن شــرکتها برندهــای معتبــر بینالمللــی ایرانــی ظهــور
پیــدا خواهنــد کــرد و در حقیقــت خواهنــد توانســت بــازار
صادراتــی خوبــی فراهــم کننــد.
دبیــر اجرایــی پنجمیــن نمایشــگاه ســاخت ایران خاطرنشــان
کــرد :مــا نمایشــگاه جوانــی هســتیم و همیشــه در تعامــل
بــا مدیریــت نمایشــگاههای بینالمللــی مشــکالتی ازنظــر
زمــان و مــکان هســت .یکــی از آنهــا همیــن اســت کــه
بالفاصلــه بعــد از نمایشــگاه بــزرگ ارتقــای کیفیــت ،ســاخت
ایــران اســت و صنــف آزمایشــگاهی مخصوصـاً تولیدکنندگان
زیــادی را از دســت میدهیــم امــا تمــام تالشــمان را
میکنیــم کــه برنامــهی منظــم از قبــل تعیینشــده را از
دســت ندهیــم و همیشــه ایــن نمایشــگاه بایــد بیــن هفتـهی
اول و دوم اردیبهشــت ثبــت شــود.

مهنــدس فرزانــه مســئول دبیرخانــه نمایشــگاه نیــز بــه
خبرنــگار ماهنامــه گفــت :فراخــوان ثبتنــام شــرکتها
در ایــن نمایشــگاه از دیمــاه شــروع میشــود .در ارزیابــی
فنــی شــرکتها بایــد دیــد محصــوالت از چــه ف ّنــاوری و
فناوریهایــی ساختهشــده اســت؟ آیــا بــه شــرکت دیگــری
برونســپاری میشــود؟ یــا در داخــل ایــران بــه فــروش
میرســد و یــا وارداتــی اســت؟ از ایــن گلــوگاه محصــوالت
بایــد ارزیابــی شــوند تــا مشــمول حمایــت ملــی قــرار گیــرد
و گزارشهــا در سیســتم مــا ثبــت میشــود تــا شــرایط
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قیمــت گــزاری در فروردیــن بــه غرفههــا ثبــت و بررســی
شــود .ایــن حجــم کاری انقــدر باالســت کــه هرســاله تکلیــف
شــرکتها نســبت بــه نمایشــگاههای دیگــر خیلــی دیرتــر
مشــخص میشــود .افتتاحیــه نمایشــگاه بــا بازدیــد دکتــر
ســتاری و دکتــر فرهــادی وزیــر علــوم صــورت گرفــت .البتــه
در افتتاحیــه هرســاله دکتــر جهانگیــری معــاون اول ریاســت
جمهــوری میآمــد امــا امســال بــه دلیــل انتخابــات ریاســت
جمهــوری خودشــان نخواســتند .نمایشــگاه امســال خــوب
بــود امــا عالــی نبــود و بــه دلیــل تعطیلــی فقــط دو روز آخــر،
نمایشــگاه بازدیــد بهتــری داشــت.
از بیــن ســیصد و پنجــاهو ســه شــرکتی کــه در ایــن 4
روز نمایشــگاه حاضــر بودنــد بــه ســراغ چنــد شــرکت بــرای
مصاحبــه رفتیــم کــه در ادامــه میخوانیــم.

نیکــوکار از شــرکت ســیزان پــردازش کویــر گفــت :شــرکت
مــا تنهــا شــرکتی اســت کــه بهصــورت تخصصــی روی
پرینترهــای س ـهبعدی تمرکــز کــرده و تولیــدات خوبــی در
ایــن  4ســال داشــته اســت از دیگــر محصــوالت fdm ،کــه
بــا ترموپالســتیک کار میکنــد و در پزشــکی در بخشهــای
ترمیــم بافــت اســتخوان یــا شبیهســازی کاربــرد دارد dlp ،و
 slaبــا لیــزر کار میکننــد و ف ّنــاوری قطعهســازی بــا اشــعه
 uvکــه در ارتودنســی و دندانپزشــکی اســت نیــز ،ازجملــه
تولیــدات شــرکتمان اســت.
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علیرضــا باقــری عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران و مدیرعامــل شــرکت نــوآوران روباتیــک و پزشــکی
ســینا گفــت :بــه پشــتوانه  15ســال کار تحقیــق و پژوهــش
در دانشــگاههای علــوم پزشــکی و دانشــگاه صنعتــی شــریف،
محصــول اصلــی خــود را کــه روباتیــک از راه دور بــه اســم
ســامانه ســینا اســت را بــا دو زیرمجموعــه روانــه بــازار
رقابتــی تولیدکننــدگان ایرانــی کــرده اســت و شبیهســازهای
آمــوزش جراحــی از دیگــر محصــوالت ایــن شــرکت اســت.
ایشــان در تکمیــل صحبتهایــش افــزود :از مزیتهــای
ایــن جراحــی روباتیــک ،ایجــاد یــک پوزیشــن مناســب و
محیــط بــدون اســترس بــرای پزشــکان عمــل جراحــی اســت
و دوم مقیــاس کــردن و بزرگنمایــی حرکــت دســت جــراح
اســت کــه در تعویــض دریچ ـهی میتــرال خیلــی پرکاربــرد
اســت و ســوم ،فیلتــر کــردن لرزشهــای طبیعــی دســت
جــراح مســن اســت .پیشــنهاد او بــرای بهتــر شــدن عملکــرد
شــرکتهای دانشبنیــان و تولیــدی ،دردادن خدمــات
پــس از فــروش  5ســاله آنهاســت تــا اعتمــاد مشــتریان
بهخوبــی جلــب شــود.

ســاناز کاویانــی از شــرکت دانشبنیــان پرتونــگار پرشــیا
بهعنــوان کارشــناس ارشــد  R&Dایــن شــرکت گفــت :اولیــن
و تنهــا تولیدکننــده دســتگاههای گاماپــروب ،دوربیــن گامــا،
دســتگاه  ،petدســتگاه  spectو  ...در فیلــد تصویربــرداری
پزشــکی هســتهای هســتند کــه در ایــن نمایشــگاه مــورد
اســتقبال و تشــویق دکتــر ســتاری نیــز قرارگرفتــه اســت.
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