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مقدمه

مقدمه
گروه ماهنامه بیوتک با هدف گسترش دانش مهندسی پزشکی در سراسر کشور عزیزمان ،سعی دارد تا با انتشار این
ماهنامه اخبار و اطالعات به روز را به طور منظم ،به دست محققین و دانشجویان سراسر کشور برساند .در این راستا از
تمامی دانشجویان ،محققین و اساتید کشور دعوت میکنیم تا در کنار ما باشند و ما را در راستای تحقق این تصمیم
یاری نمایند.
اردیبهشت ،ماه کنگرهها ،نمایشگاهها و همایشهاست .گروه بیوتک نیز این فرصت را غنیمت شمرده است تا
گزارش مناسبی از برخی از این رویدادها تهیه کند که در این شماره و شمارههای بعد به ارائه آن خواهیم پرداخت.
در این شماره ابتدا با بخشی از گزارشی از رویداد  TEDxTUMSروبه رو خواهیم شد .این برنامه هر چند توسط
دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران برگزار شده است ،شاید با توجه به موضوع آن کمی دور از اهداف این ماهنامه
به نظر برسد .اما سخنان ارائه شده به نوعی به تمامی حوزهها مربوط بوده و مهندسی پزشکی نیز از این قاعده مستثنا
نیست .سپس به سراغ درمان افسردگی بدون نیاز به دارو و به کمک تحریک مغناطیسی میرویم .در ادامه باگزارشی
از خبرنگاران بیوتک ،مهندسی پزشکی را در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کند و کاو میکنیم .سپس با مقالهای
روبهرو میشویم که با استناد به برخی تحقیقات اخیر به بیان تاثیر مدیتیشن برBCIها میپردازد .گزارشی از کنگره
رادیولوژی ،از گفت و گوی خبرنگاران بیوتک با شرکتهای حاضر در کنگره میگوید و ما را با فضای کسب و
کار این حوزه آشناتر میکند .در انتها تازههایی از بیوتکنولوژی از دو دست آورد مهم این حوزه سخن میگوید.
این ماهنامه به صورت درون فعال( )interactiveتهیه شده است و برای جابهجایی در آن میتوانید از کلیک بر
روی فهرست استفاده کنید و همچنین برای دسترسی آسان به منابع استفاده شده کافیست بر روی آنان کلیک نمایید.
الزم به ذکر است که مسئولیت علمی و حقوقی مطالب به عهده نویسندههای آنان میباشد و گروه بیوتک تنها به
صورت اجمالی آنان را ارزیابی نموده تا مطالب معقول و معتبری را به دست مخاطبین برساند.
امیدواریم در تهیه این مطالب به هدفمان رسیده باشیم و با نظرات و انتقادات شما خواننده گرامی ،هر بار مطالب
ارزندهتری را در قالبی با کیفیتتر در اختیار شما بگذاریم.
								
		

					

محمدهادی شادمهر

کارشناس برق-بیوالکتریک ،دانشگاه تهران

خرداد  1395بیوتک
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مرا عهدیست با شادی...

گزارشی بر  ،TEDxTUMSبخش اول

 TEDیک سازمان غیر انتفاعی آمریکایی ست که از سی سال
پیش با هدف گسرتش ایدههای ارزشمند در رسارس دنیا ،اقدام به
برگزاری کنفرانسی ساالنه کرده است .اغلب سخرنانیهای این
گروه از طریق سایت  TED.comبه طور رایگان قابل دسرتسی
هستند تا  TEDرا به هدف گسرتش جهانی ایدهها نزدیکرت کند.
از سال  ،2009این سازمان مجوز برگزاری کنفرانسهایی مستقل
اما تحت حامیت خود را ،با عنوان  TEDxبه افراد عالقه مند
اعطا کرده است .رویداد  TEDxTUMSنیز یکی از همین
کنفرانسهاست که مجوز رسمی آن متعلق به دانشگاه علوم
پزشکی تهران است و دومین دوره آن با موضوع «مرا عهدیست
با شادی» در تاریخ دهم اردیبهشت ماه  1395مرکز قلب تهران
برگزار گردید.
از مزیت  TEDxها نسبت به دیگر سخرنانی ها و کنفرانسها،
باالخص در ایران ،نظم و ساخت یافتگی آنها و مهارت باالی
سخرنانان در انتقال مطالب و مفاهیم است که TEDxTUMS
نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است .متامی مراحل از پذیرش تا
سخرنانی ها و پذیرایی ها کامالً به قاعده برگزار شد و مطالبی
ناب در محیطی مناسب در جان رشکت کنندگان نشانده میشد.
سخرنانانی که در این برنامه رشکت داشتند هر یک از دیدگاه
خود به مسئلهی شادی پرداختند؛ دکرت شهیندخت خوارزمی
بیوتک خرداد 1395
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از دید جامعه شناسی ،جناب محمد درویش از دیدگاه محیط
زیست ،دکرت اصغر رستگار به عنوان یک پزشک پر مشغله،
جناب رامبد جوان به عنوان مبلغ شادی بی بهانه ،دکرت رضا
ملک زاده از دیدگاه پزشکی ،رسکار خانم مرضیه برومند به
عنوان یک شادی آور موفق در جامعه و دکرت محمد دهقانی
از دیدگاه ادبیات .همچنین در این برنامه تو سخرنانی متفاوت
نیز وجود داشت؛ سخرنانی دکرت عقیل یوسفی کام که از ارتباط
روباتیک با طبیعت سخن گفتند و جناب محمد ابوالحسنی که
از چگونه انیمیشن ساز شدن خود گفتند.
از آن جایی که خالصه کردن سخنان تا حدی ممکن بود و
بیشرت از حق مطلب را ادا منیکرد ،گزارش این برنامه را در چند
بخش در شامرههای متوالی در اختیار شام قرار میدهیم .هر
چند باز شنیدن سخنان از زبان سخرنانان مطلب دیگریست.
خوش بختانه قرار است در چند هفته آینده ویدئوها توسط
کمیته اجرایی بارگذاری شوند که در آن صورت لینک آنان در
شامرههای بعد اعالم خواهد شد.
در ادامه به مخترص توضیحی راجع به نویسندگان و مطالبی
که ارائه کردند میپردازیم .در هر برنامه  TEDxتعدادی از
سخرنانیهای معروف گروه  TEDهم پخش میشوند که در
این گزارش برای جلوگیری از اطناب به آنها پرداخته نشده و

میتوانید آنها را در لینکهای زیر جست و جو منایید.
_https://www.ted.com/talks/adam_grant_the
surprising_habits_of_original_thinkers?language=en
_https://www.ted.com/talks/dan_gilbert_asks_why
are_we_happy?language=en

نیک بودن ،حس رضایت از بودن
دکرت شهیندخت خوارزمی
دکرت شهنیدخت خوارزمی ،جامعه شناس برجسته کشورمان که
طراحی و برگزاری سمینارها ،کارگاهها و دورههای بسیاری را در
زمینه آینده نگری ،مطالعات آینده ،تحوالت جهانی ،جهانی شدن
و  ...در کارنامه خود دارد ،به تعریف نیک بودی و حس رضایت
از بودن پرداخت .ایشان معتقدند هر لحظه تجربهای جدید از
زندگیست و اکنون که  68سال از زندگی ارزشمندشان میگذرد
امیدهایشان خیلی بیشرت از تجربههایشان است .ایشان همیشه
در زندگی سعی کردهاند به گونهای دوستانه با عادتهای بی
دلیل زندگانی مبارزه کنند و لحظههایی رضایتمندانه را برای
خودشان رقم بزنند .در ادامه به بخشی از سخرنانی ایشان از
زبان خودشان میپردازیم.
«نیکبودی اندیشهایست که به تازگی وارد متون خوشبختی شده
است و کم کم جای کانسپت خوشبختی را خواهد گرفت .من
که پانزده سال است روی کیفیت زندگی کار میکنم ،خیلی این
کانسپت به دمل نشسته است .نیکبودی یعنی رضایت عمیق از
بودن .محققین چند راهکار برای رسیدن به این حس گفتهاند.
اولین رشط رسیدن به نیکبودی سالمتی ست .شام برای آنکه
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بتوانید به این حس برسید باید توان کافی داشته باشید .نداشنت
دغدغههای مالی و داشنت روابط خوب با دیگران ،لذت بردن از
گذران عمر با عزیزان ،داشنت هدف و همچنین زندگی در جامعه
ای که در آن احساس غرور کنیم از دیگر رشایط هستند .این
مدلی هست که محققین روی آن کار میکنند.
من میخواهم از تجربیات خودم راجع به نیکبودی بگویم .پیش
از آن بگذارید چند نکته را بیان کنم .درد ،رنج و ترس از زندگی
انسان قابل پاک شدن نیستند .یعنی انسان باید یاد بگیرد چطور
با وجود اینها خوب زندگی کند .نکته دوم اینکه هر کدام از ما
مغزی داریم که مثل اثر انگشتامن منحرص به فرد است .در نتیجه
هر کدام از ما باید طراح الگوی نیکبودی خودمان باشیم .یعنی
یک نسخه واحد وجود ندارد برای دستیابی به شادی و رضایت .و
سومین نکته این است که شکی نیست رشایط فرهنگی ،اجتامعی
و سیاسی یک جامعه بر روی روابط ما با جامعه تأثیر میگذارد.
یک جامعه در تالش شاد کردن مردم است و یک جامعهای هم
شادی در آن جرم است .ولی من میخواهم تجربههای خودم
را بگویم .من ،انسانی که اینجا ایستادهام بعد از  68سال حس
میکنم به رضایت عمیق از زندگیام و از بودنام رسیدهام .این،
در همین جامعه ،به رغم محدودیتها به دست آمده است.
خیلی کوتاه چند تجربه را به شام میگویم .من در روستایی
رسسبز به دنیا آمدهام .منیدانم یک پیوند ژنتیکی هست یا چی،
که من همیشه انرژی خیلی خوبی از طبیعت میگیرم و برای
حفظ محیط زیست تالش میکنم.
تجربه بعدی من برای دوران دانشجوییام است .زمانی که در
دانشگاه پهلوی شیراز دوران کاشناسی خودم را میگذراندم.
پرورشگاهی نزدیک سلف رسویس دانشگاه بود .من هر وقت
بیکار بودم به آن پرورشگاه میرفتم و با بچههای آنجا رشوع
میکردم به صحبت کردن .هر وقت از آن جا بیرون میآمدم،
حس میکردم یک حال خوب دارم.
سال ها بعد یکی از بستگانم که اصال فلج به دنیا آمده بود و
یک انجمن تشکیل داده بود برای کمک به معلوالن ،به دنبال من
میآمد و میرفتیم جوادیه به دیدن دخرتان جوانی که لحظههای

اکنون که  68سال از زندگی
ارزشمندشان میگذرد
امیدهایشان خیلی بیشتر از
تجربههایشان است.
خرداد  1395بیوتک
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آخر زندگی شان را میگذراندند .خب این خیلی دردناک است.
ولی یک حسی را به من میداد که اصال با شادی های دیگر قابل
مقایسه نیست.
سومین تجربه من برمیگردد به تجربهای عرفانی که من خیلی
تصادفی درگیرش شدم .حدود  12سال طول کشید .چیزی که
یادم میآید یک عشق به همه چیز بود .هیچی برای من بد نبود
و یک حس یگانگی با هستی.
تجربه بعدی مربوط به سال  92بود .من و همرسم ،دکرت
شهریاری ،گفتیم که خیلی خوشبینانه ده سال از عمر مفیدمان
باقی مانده است .گفتیم چطور از این  10سال استفاده کنیم که
بهرتین استفاده را بربیم .برای خودمان پروژه ای تعریف کردیم.
ایشان دکرتای ژنتیک و من روانشناسی علوم اجتامعی خواندهام.
پیش خودمان فکر کردیم که میارزد این  10سال باقی مانده
از عمر خودمان را رصف یک پروژه تحقیقاتی راجع به انسان
کنیم .من اصال قانع نشده بودم که روانشاسی ،علوم بیولوژیک،
علوم ژنتیک و  ...به اندازه کافی فهم ما را نسبت به انسان باال
برده باشند.
ما یک فرض داشتیم که انسان جزیی ست از عامل هستی و
تابع قوانین آن .پس رفتیم رساغ کیهانشناسی ،فیزیک کوانتوم
و  ...خیلی جرات میخواهد در این سن از صفر رشوع کردن.
دریایی از معرفت علمی هم توسط اینرتنت در اختیار ما بود.
باور منیکنید دو سال  92و  93زیباترین تجربه زندگی ما بودند.
هر روز که از خواب بلند میشدیم ،رس صبحانه یک فیلم علمی
میگذاشتیم .ما هر دو ،عاشق بنفشه آفریقایی هستیم .بنفشه
آفریقایی را هم میگذاشتیم جایی که موقع صبحانه جلوی
چشمامن باشد .این بنفشههای آفریقایی پر گل بهمون انرژی
میدادند .بعد از فیلم با هم بحث میکردیم .بعد از بحث،
هامیون اتاق خودش میرفت و من هم رساغ کامپیوتر خودم که
همیشه هم در آشپزخانه است .بعد عرص دوباره مینشستیم
راجع به چیزهایی که خوانده بودیم بحث میکردیم .دو سال از
زندگی ما به این شکل گذشت .البته من یک تصمیم شجاعانه
گرفتم و متام کارهایم را کنار گذاشتم و مترین کردم به نه گفنت.
در نتیجه همهی وقتم رصف این کار میشد».
در ادامه ایشان به بیان برخی از یافتههای خودشان پرداختند و
تصویری از جایگاه انسان در جهان هستی را به منایش گذاشتند.
همچنین اشاره ای کردند به برنامه شان در مورد توسعه پایدار
روستایی که در آن به انتقال یافتههای خود به روستاییان
بپردازند .این برنامه را از زادگاه خودشان آغاز منودهاند و از
چالشها ،رنجها و لذت غیر قابل مقایسه این کار گفتند.
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در پایان نیز یاد آور آن شدند که هر کدام از ما به خاطر مغز
منحرص به فردمان میتوانیم طراح زندگی خودمان باشیم .همه
ما محصول اتفاقی هستیم که احتامل تکرار شدنش تقریبا صفر
است« .فرصتها به رسعت میگذرند .منیدانم این  68سال
چگونه گذشت .ما داریم با این فرصتامن چه کار میکنیم!».

طبیعت خوب باشد ،حال ما هم خوب است!
محمد درویش
محمد درویش ،مدیرکل دفرت آموزش و مشارکت مردمی سازمان
حفاظت محیط زیست ،از مدافعین رسسخت محیط زیست در
ایران است .ایشان با اشاره به این که حفظ محیط زیست به
لبخندی پایدارتر میانجامد به بررسی رابطه بین محیط زیست
و شادی پرداختند.
ایشان در ابتدای سخنان خود با منایش عکسی از بوسهی یک
بز وحشی ماده به مادرش ،که توسط حسن مقیمی گرفته شده
بود ،به بیان احساس زیبایی که در محیط زیست وجود دارد
میپردازند».اگر این عکسها به شکلی جذاب و مؤثر وارد
کتابهای درسی ما شوند ،آنوقت کمرت شاهد این خواهیم بود
که برخی از هموطنان ما در کنار الشهی خونین حیاط وحش ما
به دوربین لبخند بزنند و با افتخار خودشان را شکارچی بنامند و
عکسشان را در شبکههای اجتامعی منترش منایند .یک جای راه
را اشتباه رفتهایم که سبب شده شکار کردن حیوانات به عنوان
نشانه مردانگی تلقی شود».
محمد درویش در ادامه از یلدایی میگوید که باعث شد
 1430شکارچی تفنگ خود را کنار بگذارند .یلدایی که به پدر
شکارچیاش تنها یک جمله گفته بود و باعث نجات حیوانات
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بسیاری شده بود«:اگه میخوای من باهات دوست باشم ،با
کَپک خونه نیا» .ایشان در ادامه با هدف بیان اینکه چگونه
میتوانیم یلداهای بیشرتی در رسزمین خود پرورش دهیم،
اضافه میکنند«:کودکانی که اعدام میبینند ،چگونه میتوانند
دغدغههای محیط زیستی داشته باشند».
ایشان سپس گریزی میزنند به بحث بین سهراب سپهری و شاملو.
زمانی که امثال شاملوها به دغدغههای سیاسی میپرداختند،
سهراب از گل نکردن آب سخن میگفت« .سهراب معتقد بود
که اتفاقاً باید نسلی را پرورش داد که برای سپیدار و کبوترها
دلش میسوزد .این نسل در آینده جلوی خشونتها را خواهد
گرفت».
در ادامه محمد درویش رابطهی عمیقی بین محیط زیست و
رفتارهای انسانی قائل میشود و برای این ادعای خود چند مثال
میآورد« .آمارها نشان میدهد در اصفهان ،در مدت زمانی که
زاینده رود خشک میشود ،طالق و تخلفات رانندگی افزایش
مییابند»« .در شاهان کوه ،فریدون شهر ،رسزمینی هست که
 400سال میشود قتلی در آن صورت نگرفته است .دو میلیارد
مرت مکعب آب از این کوه رسازیر میشود .یعنی این کوه به
تنهایی  2.5برابر زاینده رود آب از خودش جاری میکند .هر
جای این رسزمین را که نگاه کنی چشمهای از آن میجوشد .در
این منطقهی بسیار زیبا ،دیدم یک بانو به زحمت گالن آبی را
فراهم کرده ،به کناری کشیده و لباسهایش را در آن میشوید.
خیلی تعجب کردم .به ایشان گفتم چرا این کار را میکنید؟ چرا
این قدر به خودتان سختی میدهید .اینجا که پر از رودخانه و
چشمه است .کنار یکی از آنها بروید لباسهایتان را بشویید.
گفتند«:آقای مهندس این آب که همهاش برای من نیست .آن
پایینتر ممکن است یک عامل پرنده ،حیوان یا آدمهای دیگر
بخواهند از این آب استفاده کنند .من با همین قدر آب مشکلم
حل میشود» .مردم باال دست چه صفایی داشتند .ما باید سلوک
مردم فریدون شهر را در این کشور گسرتش بدهیم .راز و رمز
اینکه مردم در این رسزمین به هم لبخند میزنند را باید کشف

یک جای راه را اشتباه رفتهایم که
سبب شده شکار کردن حیوانات
به عنوان نشانه مردانگی تلقی
شود

کنیم .راز و رمزش ساده است .در این رسزمین طبیعت به روی
مردمش لبخند میزند».
ایشان همچنین به افزایش خشونتها در منطقه میان دوران
اشاره کردند و دلیل آن را از بین رفنت رود دجله و فرات ذکر
کردند .وی در انتها افزود«:برای مهار خشونت راهی نداریم جز

آنکه به جدیت و فارغ از شعار به محیط زیست پایبند باشیم
تا شادی عمیق به دست بیاوریم .راهش این است که پند بزرگ
هوشنگ ابتهاج را همیشه مدنظر قرار بدهیم و مثل رود باشیم.
«به سان رود ،که در نشیب دره رس به سنگ میزند ،رونده باش،
امید هیچ معجزهای ز مرده نیست ،زنده باش» ،زنده باشید».
چگونه مفهوم را در کار خود بیابیم؟
دکرت اصغر رستگار
دکرت اصغر رستگار ،استاد دانشگاه ییل ،مدیر دفرت جهانی سالمت
و دارای چندین جایگاه دیگر است .ایشان در سخرنانی خود به
بیان چگونه خوشحال بودن در میان این همه مشغله ،پرداختند.
بدین منظور از سه فردی سخن گفتند که هر یک به نوعی معنا
را در کار خود یافته بودند.
ایشان پس از اشاره به آمارهایی در خصوص فرسودگی شغلی،
سخنان خود را با عبارتی از آلربکامو آغاز منودند که میگوید«:بدون
کار زندگی پوچ است .و زمانی که کار بی روح است زندگی
پژمرده میشود و میمیرد» .در ادامه به عنوان اولین فرد ،از
کتاب فروشی آقای بالدی یاد کردند .کتاب فروشیای که در
شیراز حدود  600کتاب در اختیار داشت و آنها را شبی نیم
ریال کرایه میداد .رس فرصت و با حوصله افراد را راهنامیی
خرداد  1395بیوتک
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میکرد تا از کتابهای مورد عالقهشان استفاده کنند و رؤیاهای
خود را پرورش دهند .به گفتهی دکرت رستگار در این کتابخانه
بزرگان بسیاری در نسلهای مختلف رشد کردهاند و این رفتار
آقای بالدی افراد بسیاری را دگرگون ساخته است.
در ادامه از آشناییشان با دکرت صدیق سخن گفتند « .من بعد
از  14سال تحصیل در آمریکا به زادگاهم به ایران بازگشتم.
به دانشجویی برخورد کردم که به خاطر تواضعش ،به خاطر
انسانیتش و به خاطر عشقی که به بیامر داشت شیفتهی این فرد
شدم .این فرد دکرت صدیق بود .دوستیای را با او رشوع کردم که
هنوز چهار و نیم دهه بعد با هامن شوق ادامه دارد .تجربه پر
باری در شیراز داشتیم و کمبود نیرو انسانی ،مشکلی بود که با
آن رو به رو بودیم .در آن رشایط تجربهای به دست آوردیم که
در جاهای مشابه دیگر از آن استفاده کردیم .این اتفاق به طور
عجیبی در روسیه افتاد .در زمانی که به خاطر فروپاشی سیاسی
اقتصادی فقر عظیمی روسیه را فراگرفته بود .و من این امکان
را داشتم که به روسیه بروم .آنجا شهری را با عنوان کازان کشف
کردم .شهری که نیم مسلامن نیم مسیحی ،نیم تاتار و نیم روس
بود .در آنجا ما وارد برنامه ای شدیم که هنوز هم بعد از بیست
سال ادامه دارد .این اتفاق دکرت صدیق را به نقاط مختلف دنیا
برد .در زمان نسل کشی ،به تیمور رشقی ،در زمان سونامی بزرگ
به رسیالنکا و در اوج ایدز به آفریقا برد .و دو سال قبل یکی از
معدود پزشکانی بود که در زمان شیوع ابوال در غرب آفریقا به
درمان بیامران پرداخت» .
دکرت رستگار به عنوان آخرین نفر از آشناییشان با دکرت رابرت
کالیسوبوال 1در زمانی که برای درمان ایدز ،یازده سال پیش به
آفریقا رفته بودند ،سخن گفتند .آنجا در بیامرستانی مشغول
بودند که در حدود دو برابر ظرفیتش بیامر داشت و فقر شدید
امکانات بیداد میکرد .دکرت رستگار از آشناییاش با جوانانی
همچون دکرت رابرت میگوید که در آن رشایط با عشق و عالقه
عجیبی به بیامران مخصوصاً خانوادههای آنان کمک میکردند.
در ادامه دکرت از آشنایی بیشرتشان از گذشته دردناک دکرت رابرت
و عوض شدن زندگیشان توسط گروهی از کودکانی که همگی
خانواده خود را به دلیل ایدز از دست داده بودند میگویند.
اتفاقی که باعث تغییر در زندگی دکرت رابرت شد و او نیز در
آینده خدمات شایانی به کودکان رسزمین خود انجام داد و بانی
اتفاقات خوب بسیاری گشت.
«وقتی که شام به این سه نفر نگاه میکنید ،کتاب فروشی را
میبینید که در شیراز در دههی دهم زندگیاش هنوز رس کار
Dr. Robert Kalyesubula
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میرود ،پزشکی ایرانی مهاجر که در آفریقا پزشک بودن خودش
را کشف میکند و فردی از آفریقا که معنی کار خودش را در
برخورد با انسانهای رسزمین خودش پیدا میکند .وقتی من از
آنها سؤال کردم که دلیل خوشحالی شام چیست ،آقای بالدی
با یک کلمه جواب داد .گفت فقط خدمت .وقتی دوباره سؤال
کردم ،گفت «:هرگز ثروت اندوزی هدف زندگی من نبوده است.
وقتی بچهای به مغازهی من میآید ،من منتظر لبخندی هستم،
که هنگام ترک کردن مغازه روی لبش مینشیند».
وقتی از دکرت صدیق این سؤال را پرسیدم ،در جواب برای من
نوشت «:وقتی در جاهایی که محرومان در درد و رنج زندگی
میکنند ،به من اجازه میدهند که با آنها برخورد کنم و در
زندگیشان رشیک شوم ،آن لحظه من دلیل دکرت شدن خودم را
کشف میکنم» .وقتی از رابرت این سؤال را پرسیدم گفت «:وقتی
من یتیم بودم آن گروه به من کمک کردند ،من باید دین خودم
را به آنها پرداخت کنم».
معنیای که من در زندگی کشف کردم ،نه تنها مدیون این سه نفر
است بلکه مدیون دهها و صدها انسان است که من را راهنامیی
کردند .صدها دانشجو که رمز معلم شدن را به من یاد دادند.
هزاران مریضی که حتی زمانی که از دست من کاری برمنیآمد
و مرگ نزدیک بود ،تنها تقاضایشان از من این بود که آنها را
تنها نگذارم و شاهد درد و رنج آنها باشم .آنجا بود که معنای
کارم را فهمیدم .شادی ای که من در روز به دست میآورم،
لبخند دانشجویی ست که پس از مدتها تالش ،به کشف جواب
سؤال پیچیدهای میرسد و فهم اینکه انسانی است که میتواند
فکر کند و راه خودش را پیدا کند .یا مریضی که بدون صحبت،
در چشمش ،بهبودی خودش را به من نوید میدهد .آن زمانی
هست که شادی زندگی من را به ارمغان میآورد .باید عاشق
کارمان باشیم و این عشق زمانی اتفاق میافتد که کار شام بیانگر
خالقیت شام به عنوان یک انسان باشد».

هرگز ثروت اندوزی هدف زندگی
من نبوده است .وقتی بچهای به
مغازهی من میآید ،من منتظر
لبخندی هستم ،که هنگام ترک
کردن مغازه روی لبش مینشیند
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مهتاب نباتیان
كارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
دانشگاه علوم و تحقیقات
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یکی از روشهای اصلی و خط اول درمان بیامریهای مختلف،
مرصف دارو یا به اصطالح دارودرمانی میباشد .در سالهای
اخیر با همکاری و تعامل پزشکان ،متخصصان فیزیک پزشکی
و مهندسان پزشکی حجم بزرگی از مطالعات به سمت یافنت
روشهای نوین به غیر از مداخالت دارویی برای درمان برخی
بیامریها سوق پیدا کرده است که این دیدگاه تا کنون به
دستاوردها و موفّقیّتهای زیادی نیز دست یافته است .این
روشها در بسیاری از علوم پزشکی توسعه یافته که علم روان
پزشکی نیز از ین قاعده مستثنی نبوده است .علم روان پزشکی
از جهت ارتباط پیچیدهی اختالالت شناختی و احساسی با
عملکرد مغزی و گسرتدگی عوامل مؤث ّر در هر اختالل با بق ّیه
طب متفاوت بوده و سیر پیرشفت کمرتی در مقایسه با سایر
علوم پزشکی داشته است .از دهههای  20تا  80میالدی محقّقان
روشهای دارویی مختلفی را برای اختالالت روانی از جمله
افرسدگی ارائه کردند .ولی از آن زمان به بعد تا کنون ،با توجه
به صنعتی شدن جوامع و افزایش جمیعت شهرنشین و در نتیجه
شیوع باالی بیامریهای روانی به خصوص افرسدگی ،ف ّعالیّت
چشمگیری که موجب پیرشفت روشهای تشخیصی و درمانی
در این علم شود انجام نشده است .به همین سبب در سالهای
متخصصان ومحقّقان متایل زیادی به یافنت شیوههای نوین
اخیر
ّ
 ،از جمله تحریکات مغزی 1پیدا کرده اند.
1

Brain stimulation

از اواخر قرن  19تا اواسط قرن  20میالدی عقیده بر این بود که
نواحی مختلف مغز طبقه بندی شده است و هر طبقه مسئول
اجرای یک وظیفهی مخصوص خود میباشد .این فرضیه که
بینش  Modularنامیده شد ،در اوایل قرن بیستم تقویت شد تا
اینکه از اواسط این قرن به بعد با توجه به برخی شواهد دیدگاه
نوینی به نام فرضیهی توزیعی 2شکل گرفت که بیان میکرد
نواحی مختلف مغز به صورت یک شبکهی یکپارچه با یکدیگر
تعامل دارند و وظایف مختلف از جمله عملکردهای رفتاری و
شناختی را در ارتباط با یکدیگر انجام میدهند .میتوان گفت
در مسئول ّیت های حرکتی عملکرد مغز به سمت  Modularو
در مسئول ّیت های رفتاری بیشرت به سمت توزیعی گرایش دارد.
در حال حارض روشهای درمان افرسدگی شامل :دارو درمانی،
روان درمانی ،تحریک الکرتیکی فراگیر و تحریک مغناطیسی
فراقرشی میباشد .در روشهای دارو درمانی و روان درمانی عالوه
بر عوارض جانبی داروها مشکل عمده این است که عالئم اختالل
در نیمی از بیامران باقی می ماند و  20درصد از افراد حداقل
پاسخ را به این درمانها میدهند و برخی نیز هیچ گونه واکنشی
از خود نشان منیدهند .مداخلهی دارویی یک مداخلهی توزیعی
است که موجب تغییر در تعداد نوروترنسمیرتها میشوند.

2

Distributive
خرداد  1395بیوتک
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تحریک الکرتیکی یا ECT3
برای بیامرانی که به داروها واکنشی نشان منی دهند و یا مرصف
دارویی برایشان غیر قابل تح ّمل است با اعامل یک تش ّنج فراگیر
موجب ایجاد تأثیرات مطلوب بر روی بهبود اختالالت خلقی
و روانی میگردد.این روش در کشورهای توسعه یافته ،دیگر
چندان مورد قبول نیست .این مشکالت باعث شد تا محقّقان به
دنبال روشی غیر از تش ّنج فراگیر بروند که در آن بتوانند تأثیرات
درمانی را تنها با تحریک کانونی نواحی قرشی نتیجه بگیرند.
تحریک مغناطیسی فراقرشی TMS4 -و تحریک مغناطیسی
مک ّرر فراقرشیrTMS -
از اوایل قرن بیستم شواهدی به دست آمد که برخی از بیامران
مبتال به افرسدگی در مواجهه با میدانهای مغناطیسی روحیه
بهرتی پیدا میکردند .در دهه  80میالدی دیوید کُهِن این فرضیه
را ادامه داد و مشاهداتی به دست آورد که مهر تأییدی بر
درستی این قضیه بود و بر همین اساس بود که دستگاههای
 TMSساخته شدند.

در سال  1985بارکر برای ا ّولین بار به طور اختصاصی با استفاده
از  TMSبه تحریک نواحی قرشی پرداخت .این روش یک
خاصی از مغز
مداخلهی  Modularمیباشد؛ یعنی تنها نواحی ّ
تحریک خواهد شد TMS .شیوهای ایمن و غیر تهاجمی است
3
4
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که با ارسال امواج مغناطیسی ف ّعالیّت قرشی ناحیهی مورد نظر
را متأث ّر ساخته و با ایجاد تغییراتی در سطح گلوکز و ف ّعال ّيت
انتقال دهندههای عصبی موجب اعامل تحریک در آن ناحیه
میشود .در طی  10سال اخیر این شیوهی درمانی جایگزین
مناسبی برای روش  ECTدر علم روان پزشکی گشته است.
محقّقان با استفاده از روشهای تصویربرداری مانند  fMRIبه
این نتیجه رسیدند که عملکرد دو نیمکرهی مغز در بیامران
مبتال به افرسدگی ،یا در مقابل اختالالت شیدایی و رسخوشی
با یکدیگر متفاوت میباشند .در متامی افراد راست دست،
نیمکرهی سمت راست مسئول پردازش عواطف منفی و ناراحت
کننده و نیمکرهی سمت چپ مسئول پردازش عواطف مثبت و
خوشحال کننده میباشند .در افرادی که دچار افرسدگی میشوند،
نیمکرهی سمت چپ کاهش فعالیت و یا نیمکرهی سمت راست
افزایش فعالیت پیدا میکنند .بنابراین درمانگران سعی میکنند
با تحریک نیمکرهی سمت چپ یا مهار ف ّعال ّیت نیمکرهی سمت
راست به درمان این اختالل بپردازند .بر طبق این موضوع قبل
از اقدام به درمان با استفاده از تصویربرداری  FMRIمش ّخص
میشود که بیامر به کدامیک از روشهای تحریکی یا مهاری نیاز
5
دارد و همچنین برای تعیین ُدز درمانی ،از بیامر حد موتوری
گرفته میشود تا آستانه احساس فرد را مش ّخص کنند و طبق آن
به ادامهی درمان بپردازند .شدت تحریک برابر با  %100آستانهی
حرکتی فرد در نظر گرفته میشود.
اگر نوع فرکانس اعاملی ،فرکانس پایین 6یعنی کمرت یا مساوی
 1هرتز باشد اثر مهاری را برای بیامرانی که افزایش ف ّعال ّیت
نیمکرهی راست دارند و یا فرکانس باال 7یعنی بیشرت از  1یا
 5هرتز باشد اثر تحریکی را برای بیامرانی که کاهش ف ّعالیّت
محل اعامل این فرکانس
نیمکرهی چپ دارند ایفا خواهد کردّ .
باید ناحیهای باشد که عالوه بر دسرتسی به سیم پیچ  TMSبا
مناطق عمقی مغز میانی و ناحیهی لیمبیک که نقش مه ّمی در
تنظیم خلق و خو ایفا می کنند نیز رابطه داشته باشد؛ و این
ناحیه هامن قرش پشتی جانبی پیش پیشانی واقع در هر دو
نیمکره است.
5
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افسردگی و تحریک مغناطیسی

مبنای کار:
دستگاههای  TMSو  rTMSرومیزی میباشند .بیامر روی
صندلی راحتی نشانده میشوند .یک جریان الکرتیکی از کویل
« »8شکل که روی رس بیامر گذاشته میشود عبور کرده و طبق
قانون الکرتومغناطیس این جریان در سیم پیچ ،میدان مغناطیسی
القاء میکند .خود این میدان یک جریان الکرتیکی خفیفتری
در قرش مغز ایجاد کرده که در پی آن پتانسیل عمل در بافت
مورد نظر ایجاد میشود .بسته به ش ّدت افرسدگی ،هر جلسه
درمان  20تا  30دقیقه طول میکشد و این جلسات  10تا 30
روز پشت رس هم ادامه میابد تا زمانی که کاهش عالئم افرسدگی
مشاهده گردد.
8
تنها اختاللی که در روان پزشکی مجوز  FDAمبنی بر استفاده
از  rTMSرا دارد ،افرسدگی است و به این شکل توصیف شده
است که اگر فردی یک بار به درمان دارویی پاسخ ندهد میتوان
از  rTMSاستفاده کرد.
نحوهی اعامل بهینهی درمان و نکات حفاظتی آن طبق خ ّط
مشی بیناملللیای که در سال  1996برای کاربرد  TMSوضع
شد ،است.
بهطور کلّی تأثیرات  rTMSرا میتوان با پنج پارامرت :ش ّدت
تحریک ،فرکانس مورد استفاده ،موضع تحریک ،مدت اعامل
تحریک و تعداد جلسات درمانی مرتبط دانست که دربارهی
هر کدام توضیحاتی داده شد .مزایای این روش غیر تهاجمی
بودن آن ،عدم نیاز به بیهوشی و تش ّنج فراگیر ،تعمیم اثرات
درمانی به بیامریهای روانی و نورولوژیک دیگر از جمله
آلزایمر ،پارکینسون ،اسکیزوفرنی و تو ّهامت شنوایی مقاوم به
درمان ،نبود اسپاسم ها عضالنی و عدم ایجاد فراموشی موقّت
در فرد است .محدودیتهای این روش شامل :عدم پاسخگویی
8

سازمان غذا و داروی آمریکا

کافی برای افراد مسن یا مبتالیان به افرسدگی حاد و طوالنی
مدت،طوالنی اثر نبودن بهبودی و برگشت پذیری اختالل بعد
از یک تا شش ماه ،اختالل موقّتی تکلّم و درد مقطعی در هامن
ناحیه میباشد .چیزی که باید توجه داشت این است که rTMS
رصفاً یک نگاه  Modularبر عملکرد مغزی دارد و به همین
دلیل برای درمان کامل با اثربخشی وسیعتر باید از روشهای
دارویی و روان درمانی برای تکمیل این فرآیند استفاده کرد.
به گفتهی دکرت مح ّمد اربابی ،روان پزشک ،با تو ّجه به درمانهای
محدود در حوزه ی روان پزشکی TMS ،یک فیلد ارزشمند برای
کار و پژوهشهای بین رشته ای میباشد و شاید در آینده این
شیوه بیشرت از آن که در امور درمانی به کار گرفته شود ،در
زمینهی نقشه برداری مغز 9از آن استفاده خواهد شد تا بهوسیلهی
آن بتوان عملکرد نواحی مختلف مغز را بیشرت شناخت و در
تشخیص اختالالت احتاملی در هر ناحیه از آن بهره گرفت.
منابع:
• سخرنانی دکرت مح ّمد اربابی ،عضو هیئت علمی دانشکده ی
روان پزشکی دانشگاه تهران ،س ّومین جلسه سلسله سخرنانیهای
نقشه برداری مغز انسان ،دانشگاه تهران ،بهار 1395
• بررسی اثربخشی تحریک مک ّرر مغناطیسی فراقرشی با فرکانس
باال ( 20هرتز) در بیامران مبتال به اختالل افرسدگی عمدهی
مقاوم به درمان دارویی ،مجلّه اصول بهداشت روانی،سال 12
( ،)3ص  ، 552-61پاییز 1389
• بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدار جمجمه ای
با فرکانس پایین بر کاهش نشانههای افرسدگی همبود در بیامران
مبتال به اضطراب فراگیر ،مجلّه اندیشه و رفتار در روانشناسی
کلینیکی ،دورهی هشتم ،شامره  ، 32تابستان 1393
9
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کارشناسی مهندسی پزشکی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

با نام و یاد خداوند و آرزوی موفقیت و تندرستی برای شام این دانشکده آزمایشگاههایی را در دو بخش آموزشی و پژوهشی
همراهان مجله بیوتک در خدمت شام هستم تا در این شامره دارا میباشد که به رشح زیر است:
یکی دیگر از دو دانشکده مهندسی پزشکی موجود در کشور را
آزمایشگاههای آموزشی
به شام معرفی کنم.
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  -1آزمایشگاه کارگاه پروژه بیو مرتیال
تحقیقات با پذیرش دانشجو از سال  ، 1377فعالیت خویش این کارگاه با مساحتی حدود  30مرت مربع در ضلع رشقی
را در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی (کارشناسی  ،ارشد دانشکده واقع شد ه است .هدف از راه اندازی این کارگاه
و دکرتا) آغاز کرد و اکنون در گرایشهای بیو الکرتیک  ،بیو و آزمایشگاه ارائه محیطی مناسب جهت انجام پروژههای
مکانیک  ،بیو مواد  ،بالینی و مهندسی توانبخشی فعالیت میکند کارشناسی و تحصیالت تکمیلی جهت استفاده از تجهیزات
 .تعداد اعضای هیئت علمی این دانشکده شامل  13نفر هیئت موجود در این کارگاه میباشد.
علمی متام وقت 14 ،نفر هیئت علمی نیمهوقت است .تعداد از تجهیزات موجود در این کارگاه میتوان به امکانات زیر اشاره
دانشجویان در حال تحصیل این دانشکده در مقطع کارشناسی داشت:
 1392نفر  ،در ارشد  456نفر و در دکرتی  144نفر بوده و تا میکروسکوپهای بیولوژیکال و متالوژیکال مجهز به دوربینهای
عکاسی
کنون دارای  2143فارغالتحصیل است.
این دانشکده دومین دانشکده مهندسی پزشکی پس از دانشکده تانک نیرتوژن
مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر کشور است و سایر هموژنایزر
دانشگاهها این رشته را تحت عنوان گروه مهندسی پزشکی زیر آون خأل
شاخهای از دانشکده فنی و مهندسی و تعداد کمی دانشکدههای هود شیمیائی
کوره الکرتیکی 1100ºC & 1350ºC
علوم پزشکی دارا میباشند.
این دانشکده از لحاظ علمی جایگاه خوبی را برخوردار است دستگاههای بال میل و جار میل
و اساتید برجستهای در تشکیل آن نقش دارند که در ادامه بنماری
مصاحبهای با یکی از این اساتید گرانقدر خواهیم داشت  ،مانت گرم
همچنین این دانشکده امکانات خوبی را نظیر آزمایشگاههای
آموزشی و پژوهشی،کتابخانه،سایت کامپیوتر و ...را دارا میباشد.
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 -2آزمایشگاه میکرو پروسسور و مدارهای منطقی
این آزمایشگاه در طبقهی سوم ساختامن اصلی دانشکده قرار
داشته و مساحت تقریبی آن حدود  30مرتمربع میباشد .در
این آزمایشگاه فعالیت آموزشی عملی درراستای تعلیامت تئوری
س آموزش دادهشده مانند مدار ،الکرتونیک ،مدارمنطقی و
درو 
میکروپروسسور انجام میپذیرد.
آموزشهای این آزمایشگاه در زمینة نحوه کارکرد و کاربرد آی
سی 1ها بر اساس منطق ( ،)0،1آیسیهای قابل برنامه ریزی،
طراحی مدارات سخت افزاری و تکمیل آن با نرم افزار برای
کاربردهای مختلف است .به عنوان منونه از تعلیامت کاربردی
این آزمایشگاه ،میتوان طراحی و ساخت سختافزار و نرمافزار
در زمینههایی مانند شامرش یا نوبت دهی ،کارت هوشمند و ...
نام برد.آزمایشگاه میکروپروسسور و مدارهای منطقی از  5میز
کاری برای کار  15نفر تشکیلشده است.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاه میکرو و مدار منطقی عبارتاند
از :
انواع بردهای تخصصی میکروکنرتلرهای  8و  16بیتی ، PIC
 68000و  Z80با مدارات جانبی کاربردی با ورودی و خروجیهای
گوناگون
بردهای آموزشی مدارهای منطقی  MEGATEGبا انواع گیتها
و امکانات و کاربردی جانبی با ورودی و خروجیهای گوناگون
مانند:
 SEGMENT-7و  LEDو ...
بردهای آموزشی  FPGAجهت طراحی و شبیه سازی گیتهای
منطقی و قابل برنامهریزی
بردهای آموزشی  DSPجهت طراحی و پردازش سیگنالهای
منطقی با رسعت و کیفیت باال
1

)IC(Integrated Circuit

کامپیوترهای متصل به بردهای آموزشی و نرمافزارهای مربوطه
برای برنامه ریزی میکروکنرتلرها که بهصورت شبکهای تحت
نظارت آموزشی اساتید آزمایشگاه میباشند
اسیلوسکوپهای حافظهدار Tektronix
پروگرامر میکروکنرتلها و حافظههای قابل برنامه ریزی و تسرت
چیپهای منطقی مانند:
 80XX ،PIC، AMDو ...
مولتیمرتهای رومیزی و پرتابل
 DCمنابع تغذیه
فانکشن ژنراتورهای دیجیتال و دقیق برای تولید شکل موجهای
مورد نیاز
و سایر آزمایشگاههای آموزشی که عبارتاند از :
آزمایشگاه الکرتونیک 1و2
آزمایشگاه اتاق پروژهی کارشناسی بیوالکرتیک
آزمایشگاه مقاومت مصالح،کارگاه و اتاق پروژهی بیو مکانیک
آزمایشگاه شیمی و اتاق پروژهی کارشناسی بیومرتیال
آزمایشگاه فیزیک 2و مدار و اندازهگیری
آزمایشگاه کنرتل سیستمهای خطی
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و آزمایشگاه فیزیولوژی و آناتومی
آزمایشگاههای پژوهشی
سه آزمایشگاه ویژه نیز برای امور پژوهشی دانشجویان وجود
دارد که از امکانات بسیار خوبی که بعضی از آنها در کشور
بینظیر هستند وجود دارند که به رشح زیر میباشند
آزمایشگاه تخصصی بیومرتیال
آزمایشگاه تخصصی بیومکانیک
آزمایشگاه تخصصی بیوالکرتیک و بالینی
کتابخانه
این دانشکده ،کتابخانه کوچکی دارا میباشد اما دانشجویان
میتوانند با فاصله  15دقیقهای از کتابخانهی مرکزی دانشگاه که
بسیار مجهز و به روز است استفاده منایند.
کارهای پژوهشی در این دانشکده
در ابتدا توضیحاتی در رابطه با انجمن و نرشیههای این دانشکده
میدهیم
این دانشکده دارای انجمن علمی مهندسی پزشکی شاخه
دانشجویی از انجمن مهندسی پزشکی ایران میباشد همچنین
نرشیاتی را نیز با کمک دانشجویان خود منترش میکند از جمله
نرشیهی همکالسی و صدای دانشجو و ...شایان ذکر است که
دانشکده سعی در انتشار نرشیه بین املللی به زبان انگلیسی به
14
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را دارد.
در رابطه با پژوهشها و فعالیتهای دانشکده نیز مصاحبه ای
با دکرت نادر جعفرنیا و یکی از دانشجویان فعال این دانشکده
تهیه شده که به رشح زیر است:
با سالم و عرض خسته نباشید
جناب دکرت جعفر نیا در ابتدا لطفاً درباره خودتان و سوابق
کاریتان برای دوستان ما توضیح بدهید.
بسم الله الرحمن رحیم
بنده نادر جعفر نیا دابانلو هستم دارای مدرک دکرتای الکرتونیک
با زمینهی کاری مهندسی پزشکی-بیو الکرتیک که به صورت متام
وقت در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده مشغول
به کار هستم که در این راستا در پروژههای دکرتی ،کارشناسی
ارشد و کارشناسی به عنوان استاد راهنام و یا استاد مشاور به
دانشجویان کمک میکنم.
جناب دکرت لطفاً در رابطه با دانشکده مهندسی پزشکی واحد
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی توضیحاتی را ارائه
فرمایید.
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
یکی از معدود دانشکدههای مهندسی پزشکی در ایران است.
عمده فعالیتهای سایر مراکز آموزش عالی در ایران در زمینهی
مهندسی پزشکی در قالب دپارمتانهای مهندسی پزشکی در
داخل دانشکدههای برق ،مکانیک و مواد انجام میگردد .این
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دانشکده در حقیقت با دارا بودن متام رشتههای بیوالکرتیک  ،بیو
مرتیال،بیو مکانیک و توان بخشی در سطوح کارشناسی،کارشناسی
ارشد و دکرتا دانشجویان زیادی را در همهی مقاطع جذب کرده
و آنها را پرورش داده و وارد جامعه میکند .این دانشکده به
عنوان یکی از قطبهای مهندسی پزشکی کشور توسط اساتید
برجستهای از جمله دکرت هاشمی گلپایگانی پدر مهندسی پزشکی
کشور شکل گرفته و اساتید برجستهای در آن فعالیت کرده و
میکنند.
عالوه بر این دانشکده مهندسی پزشکی واحد علوم و
تحقیقات دارای امکانات پژوهشی بسیار زیادی است ،از جمله
آزمایشگاههای مجهز در ارتباط با مباحث تخصصی رشتههایی
که عرض کردم ،به عنوان مثال تنها دانشگاهی در ایران میباشد
که دستگاه سونوگرافی دارای خروجی آر اف را دارا میباشد که
محققین عالوه بر تصاویر سونوگرافی از دادههای خام آن استفاده
میکنند .همچنین دستگاههای ثبت عالئم حیاتی بسیار پیرشفته
بیوپک ،سیستمهای بیوفیدبک پیرشفته ،میکروسکوپهای
مجهز ،راکتورهای مرتبط با بیو مواد ،سیستمهای آزمایشگاهی
بیومکانیک و مهندسی توانبخشی در اختیار پژوهشگران عزیز
قرار دارد.
لطفاً در مورد دو پروژه کاربردی که اخیرا ً در دانشکده به
راهنامیی شام انجام گرفته توضیح دهید.
در مقطع لیسانس هم دانشجویان خیلی خوب فعالیت میکنند
و پروژههای خوبی رو ارائه میدهند که در این فرصت من به
دو تا از آنها اشاره میکنم.
یکی از دانشجوهای من آقای ایازی در مقطع کارشناسی و
گرایش بیو الکرتیک هستند .ایشان یک سیستم مبتنی بر میکرو
کنرتلر طراحی کرده و ساختهاند که این سیستم قادر است که
یکی از شاخصهای تعادلی را به صورت خودکار اندازه گیری
کند ،به این ترتیب که شخص با حرکاتی که انجام می دهد
سیستم به صورت اتوماتیک با سنسور پیزو الکرتیک فاصله
سنجی ها را انجام میدهد و در نهایت شاخص تعادل وای را به
ما ارائه می دهد ،اطالعات از طریق کیبورد وارد سیستم شده و
نتایج بر روی صفحه منایشگر ال سی دی منایش داده میشود.

این سیستم در مراکز توانبخشی میتواند در بررسی روند بهبود
و درمان بیامران استفاده شود .همچنین در مراکز استعداد یابی
ورزشی قابل بهکارگیری است .سایر دانشجویان میتوانند از
دادههای این دستگاه در پروژههای خود استفاده منایند .این
دستگاه در جشنواره دستاوردهای پژوهشی دانشگاههای کشور
ارائه گردیده و مورد قدر دانی قرار گرفته است.
در رابطه با پروژه دوم ما دو دانشجو به نامهای مقصودی
و غالمی در مقطع لیسانس روی دستگاهی کار کردهاند که
خروپف را تشخیص داده و با اعامل یک رسی حرکات توسط
پمپهایی که در بالشی مخصوص تعبیهشده است سبب برطرف
کردن آن میشوند.
این سیستم هم مبتنی بر میکرو کنرتلر است .یک سنسور جهت
تشخیص خروپف به کاررفته و اطالعات آن وارد میکروکنرتلر
میشود و بعد از پردازشهای الزم پمپهای ویژهای را در مود
های از قبل برنامه ریزی شده فعال می-کند که این منجر به
برطرف شدن خروپف میگردد.
جناب دکرت اطالع دارید که برخی محصوالت مشابه این دستگاه
وجود دارند و تجاری هم شدند آیا این دستگاه متایز خاصی با
سایر دستگاههای مشابه دارِد؟
بله ،دستگاههای تجاری در این زمینه وجود دارد ولی تفاوت
این دستگاه در مدهای دستگاه و نحوه رفع خروپف میباشد
دستگاههای دیگر به صورت اعامل شوک الکرتیکی و ویربه این
کار را انجام می دهند که میتواند باعث آزار فرد در هنگام
خواب شود و فرد را بیدار کند اما این سیستم با تغییر ارتفاع
بالش زیر رس فرد این کار را انجام می دهد و اختاللی در خواب
فرد ایجاد منیکند.
جناب دکرت آیا دانشکده برنامه ای برای تجاری سازی این
محصوالت دارد؟
دانشکده از طریق مدیریت پژوهشی دانشکده این امکان
را دارد که این طرحها را به معاونت پژوهشی واحد علوم و
تحقیقات معرفی کند و در مقاطعی از سال جشنوارههایی برگزار
میشود و در آنجا از رسمایه گذاران دعوت میشود در صورت
متایل در این زمینهها رسمایهگذاری کنند و اخیرا ً برنامه جدیدی
در دانشگاه پیگیری میشود که بعضی از این محصوالت که
تکنولوژی باالیی دارند در رشکتهای دانش بنیانی که بدین
منظور تأسیس میشوند تجاری سازی شوند.
آقای دکرت آیا شام پیشنهادی در رابطه با کارهای پژوهشی برای
دانشجویان دارید؟
پیشنهاد میکنم که هنگام تعریف پروژه نیاز سنجیهایی در
خرداد  1395بیوتک 15
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جامعه انجام شود تا طرح به نیازهای جامعه نزدیک باشد.نکته
دوم این که طرحهایی که بزرگ هستند توسط اساتید راهنام به
طرحهای کوچکتر تقسیم شود تا کار نهایی با کیفیت باالتر و
در زمان کوتاهتر انجام شود اصوالً روی کار گروهی فرهنگسازی
شود.
آقای دکرت قرار بود خرب خوبی هم در رابطه با برگزاری دورهها به
ما بدهید لطفاً در این رابطه هم توضیح بدهید.
معاونت پژوهشی دانشگاه برنامه ریزی دقیقی انجام داده است
که یک رسی کارگاهها تعریف شود که ان شاء الله از همین
تابستان رشوع میشود .کارگاهها به صورت عملی هستند و به
صورت عمومی برای متامی دانشجویان دانشگاه آزاد و سایر
دانشجویان برگزار خواهند شد و دوستان میتوانند از طریق
سایت ثبت نام کنند.
تعدادی از عناوین کارگاهها عبارتاند از:
کارگاه سونو گرافی مقدماتی ،کارگاه سونوگرافی و پیرشفته،
کارگاه مانیتورینگ ،کارگاه دستگاههای بیهوشی ،کارگاه عملی
مدارات الکرتونیک مقدماتی  1و  ، 2کارگاه میکرو کنرتلر
در ادامه گپ کوتاهی هم با آقای ایازی خواهیم داشت.
خب آقای ایازی لطفاً خودتان را معرفی کنید و بگویید که چه
چیزی باعث شد به سمت ساخت این دستگاه برید؟
به نام خدا
من فرزاد ایازی هستم از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات،
دانشکده مهندسی پزشکی گرایش بیو الکرتیک که برای پروژه
کارشناسی باراهنامیی استاد جعفر نیا،تصمیم گرفتیم که
دستگاهی بسازیم که هم مفید باشد و هم قابلیت تجاری
سازی داشته باشد .در رابطه با بحث تعادل که در توانبخشی و
مهندسی ورزش کاربرد زیادی دارد ،شاخصهای گوناگونی مطرح
است .یکی از این شاخصها شاخص وای میباشد که کاربری
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زیادی دارد .اندازه گیری خودکار این شاخص هدف پروژه ما
میباشد.
لطفاً بیشرت در مورد تعادل وای و دستگاهتان توضیح بدهید؟
در این شاخص شخص حرکاتی روی الگویی به شکل حرف وای
انگلیسی انجام می دهد و دستگاه به کمک سنسورهای پیزو
الکرتیک کمک به اندازه گیریهای مشخصی میمناید .اطالعات
سنسورها وارد سیستم میکرو کنرتلری شده و با محاسبات برنامه
ریزی شده شاخص تعادل وای محاسبه و روی صفحه منایشگر
نشان داده میشود.
آقای ایازی آیا این دستگاه منونه خارجی دارد اگر دارد چه
تفاوتهایی با منونه خارجی دارد؟
بله این دستگاه قبالً ساخته شده ولی اندازه گیریها به صورت
دستی و مکانیکی صورت میگرفته و فرق اصلی دستگاه جدید با
منونههای دیگر در این است که این دستگاه به صورت الکرتونیکی
و هوشمند کار میکند و قابلیت افزایش کارایی زیادی دارد .
مهمترین سختی که در جهت ساخت این دستگاه که با آن مواجه
بودید چه بوده است؟
تالش بسیار انجام دادیم تا دستگاه با کیفیت باال ساخته شود
و در کنار کیفیت باال از زیبایی و طراحی خوبی برخوردار باشد.

مدیتیشن و تاثیر آن بر دستگاه های رابط مغز-کامپیوتر

مریم مخبری

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
دانشگاه تورنتو

مدیتیشن و تأثیر آن بر دستگاه
های رابط مغز-کامپیوتر

وقتی واژهی «مدیتیشن» را میشنوید چه چیزی به ذهن شام
میآید؟ تعدادی افراد هندی که پارچههای سفید به دور خود
پیچیده ،چهارزانو نشسته ،دستهایشان روی زانوهاست و با
چشامن بسته روی چیزی مترکز کردهاند؟ خوب .تصویر زیاد
اشتباهی نیست .اما واقعیت این است که عمل مدیتیشن و
یوگا که پیشینه آن به حدود  2500سال پیش و آیین بودائیها
رص کامپیوتر باز کرده و
برمیگردد ،راه خود را به دنیای مدرنِ ع ِ
طرفداران زیادی در جوامع پیرشفته پیدا کرده است .به گونهای
که با آزمایشهای علمی آمیخته شده و تأثیرات مثبت آن با
تصویربرداری  fMRIو همچنین سیگنالهای  EEGبه اثبات
رسیده است .و اخیرا ً اثر آن بر عملکرد دستگاههای مهندسی
پزشکی به حساب میآید .برای مثال ،دانشمندان نشان دادهاند
که افرادی که مترینات مدیتیشن را انجام میدهند در استفاده
از دستگاههای رابط مغز-کامپیوتر( )1BCIنتایج بهرتی کسب
میکنند .میخواهید بدانید چگونه؟ با ما در ادامهی مطلب
همراه باشید.
1

برای اینکه بدانیم مدیتیشن چگونه بر دستگاههای رابط مغز-
کامپیوتر اثر میگذارد بهرت است ابتدا مدیتیشن و دستگاههای
رابط مغز-کامپیوتر را بشناسیم .در واقع مدیتیشن به انواع
متنوعی از مترینات ذهنی گفته میشود که هدف مشرتک همهی
آنها کنرتل توجه و هشیاری به منظور بهرت کردن و افزایش
مترکز در فرایندهای ذهنی است .این مترینات به دو دستهی
کلی مترکزی و آزاد تقسیم میشوند .در مدیتیشن مترکزی ،افراد
سعی دارند بر موضوع یا تصویر خاصی مترکز کنند و ذهن خود
را از منحرف شدن به موضوعات دیگر بازدارند .برای مثال،
شعلهی یک شمع در حال سوخنت را در نظر میآورند ،و به طور
پیوسته به جزئیات حرکت شعله آن دقت میکنند .این در حالی
است که در مدیتیشن آزاد ،افراد ذهن خود را آزاد میگذارند
که اندیشههای مختلفی که از آن گذر میکند را نظاره کند.
منتها فرد نباید به هیچ اندیشهای بچسبد ،بلکه باید به آنها
اجازه دهد که بیایند و بروند .مدیتیشن آزاد به نوعی هشیاری
در مورد افکار میباشد .نوعی خاص از مدیتیشن آزاد که این
روزها طرفداران بسیاری دارد و در بیشرت تحقیقات علمی نیز

brain-computer interface
خرداد  1395بیوتک 17
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این روش استفاده شده ،مدیتیشن آگاهانه 2نام دارد .در این
مترین ،افراد سعی میکنند به جزئیات ریتم تنفس مانند دم،
بازدم ،صدا و حس خارج و وارد شدن هوا به بدن و باال و
پایین رفنت قفسه سینه توجه کنند .در عین حال به اندیشههای
مختلف خود اجازه میدهند که از ذهن گذر کنند بدون آنکه
خود را برای اندیشیدن به چیز خاصی رسزنش کنند .و پس از
نظارهی هر اندیشه سعی میکنند دوباره توجه خود را به ریتم
تنفس بازگردانند .معموالً در مدیتیشن آگاهانه ،ذهن فرد را
به آسامنی تشبیه میکنند که ابرهای آن ،افکار مختلف فرد
هستند .فرد ابرها را متاشا میکند اما نوعی هشیاری کلی نسبت
به آنها دارد.
از طرفی ،دستگاههای رابط مغز کامپیوتر ،سیگنالهای مغزی
را دریافت میکنند و با ارسال آنها به کامپیوتر و پردازش آن،
میتوانند با فرد رابط برقرار کنند ،بدون اینکه گفتوگویی
انجام پذیرد .سیگنالهای دریافتی میتوانند از نوع الکرتیکی
(  ،)EEGمادون قرمز ( ،)NIRSمغناطیسی ( ،)MRIو یا انواع
دیگر باشد ،اما امواج  EEGبه دلیل سهولت دریافت و هزینهی
مناسب از کاربرد بیشرتی برخوردارند .میدانیم که فعالیت و
ارتباط نواحی مختلف مغز و همچنین ارتباط مغز و اعضای
بدن از طریق نورونهای عصبی انجام میشود و اساس کار
نورونهای عصبی سیگنالهای الکرتیکی هستند .به همین
دلیل وقتی فردی کاری خاص انجام میدهد ،ناحیهای از مغز
که آن عمل را کنرتل میکنند فعالیت الکرتیکی بیشرتی خواهد
داشت .از همین نکته میتوان برای ارتباط با مغز استفاده کرد.
mindfulness meditation
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به ویژه افراد معلولی که توانایی حرکت کردن و یا گفتوگو
ندارند میتوانند از این روش بهره بربند .برای مثال ،وقتی که
فردی رشوع به انجام جدول رضب به صورت ذهنی میکند،
ناحیهای از مغز فعالیت الکرتیکی بیشرتی دارد ،و زمانی که فرد
در ذهن خود شعر میخواند ،ناحیهای دیگر رشوع به فعالیت
میکند .با قرار دادن الکرتود در نواحی مختلف رس ،میتوان این
تغییرات الکرتیکی را ثبت منود ،به کامپیوتر فرستاد و با انجام
الگوریتمهای پردازش سیگنال این دو رشایط را تشخیص داد.
پس تا به حال فهمیدیم که میتوانیم بهوسیلهی رابط مغز-
کامپیوتر مشخص کنیم که فرد در حال انجام جدول رضب و
یا تکرار یک شعر است .حال میتوانیم هریک از این اعامل
ذهنی را کلیدی برای انجام یک کار قرار دهیم .برای مثال ،فرد
هرگاه نیاز به غذا داشت میتواند در ذهن خود عمل رضب
انجام دهد و هرگاه میخواست بخوابد عمل شعر خواندن را
تکرار کند .افرادی که قادر به حرکت و تکلم نیستند ،میتوانند
از این روش برای ارتباط با جهان بیرون استفاده کنند .گفتنی
است که بسیاری از افرادی که از لحاظ جسمی دچار معلولیت
هستند ذهن کامالً ساملی دارند ،پس میتوانند به راحتی این
اعامل ذهنی را انجام دهند .این افراد اصطالحاً دچار سندرم
قفل شدگی 3هستند؛ بدین معنی که در بدن خود قفل شدهاند.
حال می خواهیم بدانیم جایگاه مدیتیشن در این دستگاهها
کجاست .هامنطور که قبالً اشاره شد ،دستگاههای رابط مغز-
کامپیوتر بر پایه فعالیت ذهنی کار میکنند .و این دقیقاً جایی
است که نقش مدیتیشن مورد توجه قرار میگیرد .افرادی که
3

Locked-in syndrome

مدیتیشن و تاثیر آن بر دستگاه های رابط مغز-کامپیوتر

مدیتیشن انجام میدهند ،توانایی بیشرتی در کنرتل ذهن خود
و مترکز روی مترین دارند ،ازاینرو ممکن است توانایی بهرتی در
تولید سیگنال الکرتیکی منظم و معنادار داشته باشند .آیا این
فرضیه صحیح و قابل اعتامد است؟ دو تیم تحقیقاتی به طور
مجزا بر روی این سؤال تحقیق کردهاند و کوشیدهاند تا به این
سؤال پاسخ دهند.
گروه تحقیقاتی اول ،در کشور خودمان ایران ،و در دانشگاه علم
و صنعت قرار دارد .دکرت عرفانیان و دستیارانش ،دو گروه رشکت
کننده را انتخاب کردهاند .گروه اول ،که گروه مطالعه نامیده
میشوند ،افرادی با سابقهی طوالنی مدت مترین مدیتیشن و یوگا
بودند .و گروه دوم ،که گروه کنرتل نام دارند ،افرادی عادی و بدون
سابقهی مدیتیشن در نظر گرفته شدند .از هر دو گروه خواسته
شده بود که آرام روی صندلی بنشینند و به صورت ذهنی تصور
کنند که انگشتان دست راست خود را باز و بسته میکنند و بار
دیگر همین تصورات را برای انگشتان دست چپ تکرار کنند.
در مدت این آزمایش ،امواج  EEGبهوسیله الکرتود از سطح رس
این افراد جمع آوری شده و برای پردازش به کامپیوتر ارسال می
گشت .وظیفهی کامپیوتر این بود که با استفاده از الگوریتمهای
پردازش سیگنال و یادگیری ماشین ،تشخیص دهد که کدام سیگنال
مربوط به تصور دست چپ و کدام مربوط به راست است .در
نتیجهی این آزمایش ،در افرادی که هیچگونه تجربهی مدیتیشن
ندارند ،سیگنالها با دقت میانگین حدود  70درصد از یکدیگر
تفکیک شدند ،در صورتی که در افرادی که مترینات مدیتیشن را
انجام میدادند ،این عدد به حدود  88میرسید .این تفاوت 18
درصدی از اهمیت زیادی در دستگاههای رابط مغز -کامپیوتر
برخوردار است.
تیم تحقیقاتی دوم ،که در دانشگاه عبدالرحمن کشور مالزی
مستقر است نیز پژوهشی مشابه انجام دادند .آنها تعدادی
افراد بدون سابقهی مدیتیشن انتخاب کرده و آنان را به سه
گروه تقسیم کردند .از افراد هرسه گروه خواسته شد تا آزمایش
تصور ذهنی (که در بند قبل توضیح داده شد) را تکرار کنند.
سپس گروه اول وارد یک دوره آموزشی سه ماههی مدیتیشن ،و
گروه دوم وارد دورهی آموزشی سه ماههی آموزش گیتار شدند.
و گروه سوم در طی این مدت به زندگی عادی خود ادامه دادند
و آموزش خاصی ندیدند(گروه کنرتل) .در پایان این سه ماه از
همهی افراد خواسته شد تا آزمایش تصور ذهنی را تکرار کنند.
نتایج آزمایش نشان داد که گروه مدیتیشن ،عملکرد بهرتی نسبت
به نتایج پیشین خود داشتند ( 6درصد پیرشفت) ،در حالی که در
گروه آموزش گیتار و گروه کنرتل ،نتایج به دست آمده بدتر از

حالت پیشین بود(به ترتیب  7درصد و  4درصد پرسفت).
از نتایج آزمایشهای باال میتوان این نتیجه را گرفت که مترینات
روحی ،ذهنی و مدیتیشن ،تأثیراتی قابل اندازه گیری در دنیای
فیزیکی دارند و میتوانند به عنوان روشهایی که تأثیرات زیادی
بر روح و همچنین جسم دارند ،وارد معادالت توانبخشی و
درمانی شوند .امید آنکه افرادی که از دستگاههای رابط مغز-
کامپیوتر استفاده میکنند ،با استفاده از مترینات مدیتیشن
بتوانند استفادهی مفیدتری از این دستگاهها بربند.
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از کنگره
رادیولوژی
نوشین شاد
نیلوفر حسن

کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد
کارشناس کالیبراسیون

سی و دومین کنگره رادیولوژی در تاریخ  14الی 17ام اردیبهشت و سپس استخدام صورت میگیرد .به خاطر مأموریتهای زیاد
ماه  1395در برج میالد برگزار شد .در حاشیه این کنگره به شهرستانها معموالً آقایان برای کار فنی انتخاب میشوند و
منایشگاهی شامل دستاوردهای رادیولوژی رشکتهای مرتبط نیز در حوزهی فروش محدودیت جنسیت وجود ندارد.
برپا بود که خربنگاران ماهنامه بیوتک را بر آن داشت تا از این
فرصت استفاده منوده و از برخی از این رشکتها گزارشی تهیه گزارشی از گفتگو با رضا ساعدی ،مدیر منابع انسانی رشکت
رایان طب
منایند.
1
رشکت رایانطب با اخذ منایندگی کمپانی کداک از حدود
گزارشی از گفتوگو با امیر هدیه لو ،مدیرعامل رشکت مهندسی 71سال پیش رشوع به فعالیت در زمینهی تجهیزات پزشکی منود.
پس از گذشت 3سال بخش پزشکی کمپانی کداک توسط یک
پزشکی نوید درمان خاورمیانه
رشکت مهندسی پزشکی نوید درمان خاورمیانه در زمینهی واردات کمپانی آمریکایی که بعدها کیراسرتیم 2نام گرفت خریداری شد
تجهیزات پزشکی و مرصفیهای مربوطه در فیلد تصویربرداری و لوگوی کداک بعد از 71سال به طور کلی از محصوالت حذف
فعالیت میکند و هم فعالیت این رشکت واردات انژکتورهای گردید.رشکت رایانطب به علت داشنت منایندگی کداک به دنبال
تزریق ماده حاجب سیتیاسکن و آم آر آی و آنژیوگرافی این تغییرات دارای منایندگی کیراسرتیم شد و از آن پس خدمات
این رشکت را ارائه میدهد.
میباشد.
دستگاه انژکتور این رشکت از کشور آملان و کمپانی  Ulrichرایانطب در زمان تحریم به علت آمریکایی بودن کاالها با
میباشد که عالوه بر انژکتور در زمینهی تولید ابزار آالت جراحی مشکالتی مواجه بوده است که با کمک گرفنت از تعرفههای
پزشکی موفق به ادامه راه خود شده است .کار اصلی این
و ارتوپدی نیز فعالیت دارد.
عمدهترین تفاوت انژکتور تولیدشده توسط کمپانی  Ulrichبا رشکت تبدیل کردن مراکز رادیولوژی از آنالوگ به دیجیتال و
دیگر رشکتهای رقیب در دنیا ،عدم نیاز به استفاده از رسنگ به دنبال آن حذف تاریک خانهها است.رادیولوژی دیجیتال ،به
جهت تزریق ماده حاجب به بیامر بر روی دستگاه انژکتور است جای داروهای ظهور و ثبوت و ..از پرینرتهای دیجیتال استفاده
که به جای آن از یک رابط استفاده میشود  ،از لحاظ رسعت میکند که با لیزر کار میکند و موجب افزایش کیفیت میشود.
باالتر است و عمال قرار نیست در آن دارویی کشیده شود.
از دستگاههای جدید این رشکت میتوان به دستگاه سیآر)CR( 3
4
مرصفیهای مورد نیاز این دستگاه،انحصاری خود کمپانی اشاره کرد که حالت ریدر دارد .ریدر نوعی کاست در خود دارد
تولیدکننده بوده و هیچ کمپانی دیگر مجاز به تولید این که دستگاه به راحتی این کاست را خوانده و آن را به کد دیجیتال
مرصفیها نیست.
Kodak
1
Care stream
استخدام در این رشکت یا به صورت معرفیشدن به آن ،و یا با پر 2
Computed Radiography
کردن فرم صورت میگیرد.یک دوره آزمایشی در رشکت کار کرده 3
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تبدیل میکند ،سپس عکس به طور خودکار از روی کاست پاک
شده و کاست دوباره قابل استفاده است.این نوع از کاستها
بیشرت از 011اکسپوز (تابش اشعه) قابلیت استفاده دارند اما به
دلیل رضبههایی که ممکن است در حین کار به آنها وارد شود،
با توجه به شدت رضبه دچار مشکل میشوند .اگر کاست بر اثر
رضبه خم شود دیگر قابل استفاده نیست اما اگر به گوشههای
آن رضبهای وارد شود دچار کاهش کیفیت میگردد .با این وجود
این کاستها از دتکتورها عمر طوالنیتر و مقاومت بیشرتی
دارند ،زیرا دتکتورها در صورت رضبه خوردن ،به علت وکیوم
بودن داخلشان کامالً از بین میروند.
مزیتهای رادیولوژی دیجیتال :
•کاهش دوز اشعه ورودی به بدن بیامر هنگام تصویربرداری
•افزایش کیفیت تصویر نسبت به گذشته که باعث سهولت
تشخیص پزشک میشود
•تصویر برداری همزمان از بافت سخت و بافت نرم و افزایش
رسعت کار
•رصفهجویی در زمان بیامران مراجعهکننده،به طوری که در
گذشته برای دریافت نتیجه تصویربرداری حدود 31دقیقه تا یک
ساعت زمان الزم بود و در رادیولوژی دیجیتال زمان گرفنت نتیجه
به 2دقیقه کاهش یافته است.
از جدیدترین دستگاههای وارداتی دیگر رایان طب ،دستگاه
دیجیتال رادیوگرافی است که کاستهای این دستگاه به صورت
دیتکتور( 5آشکارساز) و کامالً دیجیتال است ،به صورت وایرلس
اکسپوز (تابش بیسیم) انجام شده و به کنسول فرستاده میشود.
این دستگاه به علت نداشنت ریدر و عدم نیاز به خروج کاست از
رسعت باالیی برخوردار است.
دستگاه دی آر 6موبایل جزو دستگاههای وارداتی این رشکت
است که از آنها برای تصویربرداری از بیامرانی استفاده میشود
که حرکت بدن و انتقال آنها به بخش رادیولوژی مقدور نیست.
ویژگی جالب این دستگاه ،داشنت ال سی دی 7بر روی بدنه آن
بوده که تصویر را در هامن لحظه نشان میدهد.
رشکت رایان طب پس از مدتی امتیاز داشنت منایندگی سامسونگ
را کسب کرد و برند دستگاههای رادیولوژی خود را به سامسونگ
تغییر داد ،اما همچنان پرینرتها ،سی آر و ...را از کیراسرتیم
وارد میکند .این رشکت قصد دارد در آینده نزدیک ،رادیولوژی
5
6
7

detector
Digital Radiography
LCD

دیجیتال کیراسرتیم را وارد کند که از سامسونگ قویتر است،
این دستگاه اولین اولرتاسوند ملسی دنیاست که دارای صفحه
ملسی بوده و کامالً فاقد کلید و از لحاظ کیفیت و راحتی کار
بسیار عالی میباشد .این دستگاه در حال حارض وارد بازار آمریکا
شده و های تک 8کامل است .امکانات این دستگاه:
• رسعت عمل باال
• داشنت 77پروب فوق تخصصی و امکان وصل 4پروب به صورت
همزمان
• امکان انجام ماموگرافی دقیق توسط دستگاه سونوگرافی،با
اتصال پروب تخصصی ماموگرافی که در اختیار رایان طب قرار
گرفته و حتی از دستگاههای ماموگرافی دیجیتال هم کیفیت
باالتری دارد
• انجام ماموگرافی برای بانوانی که توانایی انجام آن را با خود
دستگاه ماموگرافی ندارند ،مانند کسانی که از پروتز سینه
استفاده میکنند
• تصویربرداری رسیع و بدون درد توسط پروبها با دو سایز
کوچک و بزرگ
مدیر منابع انسانی رایان طب در مورد رشایط استخدام این
رشکت گفت«:استخدام در صورت نیاز رشکت از طریق دادن
آگهی به روزنامهها و ...انجام میشود.پس از مطالعه رزومهها
و انتخاب افراد با صالحیت بیشرت با آنها متاس گرفته و آنها
را به مصاحبه حضوری دعوت میکنیم.سابقه کار برای استخدام
حائز اهمیت است به خصوص در بخشهای مالی،فنی و فروش.
برای فروش بیشرت سابقه افراد و برای بخش فنی مدرک اهمیت
بیشرتی دارد.مهندسین در این رشکت دورههای آموزش الزم را
در کشورهای کره ،ایتالیا ،ترکیه و دبی پشت رس گذاشته و سپس
گواهینامه رشکتهای کیراسرتیم و  ...را دریافت میکنند.با توجه
به داشنت این گواهینامه توانایی آموزش به نیروهای جدید رشکت
را دارا هستند .دورههای آموزش فروش هم برای مهندسین بخش
فروش در داخل و خارج از کشور برگزار شده و کارکنان توسط
رشکت به این دورهها فرستاده میشوند».
گزارشی از گفتوگو با جناب آقای دکرت رضا آقائی زاده ظروفی
استاد دانشگاه تهران و مؤسس رشکت مهندسی مدال الکرتونیک
در حوزه مهندسی تصویر
رشکت مهندسی مدالالکرتونیک ارائهدهنده سیستمهای
جامع مهندسی تصویر میباشد و در حوزههای درمانی،صنایع
فرودگاهی ،صنعت چاپ ،بازرسی مهندسی ،پرتوشیمی ،صنعت
8
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کاشی و مدیریت رنگ فعالیت دارد .مهندسی تصویر متام
فعالیتهای بسیار پیچیده مهندسی را در بر میگیرد که میتوان
برای اخذ ،آرشیو ،بازیابی ،دسرتسی ،مشاهده ،آنالیز و کمی سازی
تصاویر به انجام رساند .بهعنوان منونه در یک فرایند مهندسی،
تصویر اخذشده باید به صورت رسیع و صحیح ذخیره شود و
قابلیت ارسال روی خط به نقاط داخلی و یا خارج یک مرکز را
داشته باشد ودسرتسی به تصاویر برای متام کاربران با توجه به
فعالیت آنها به راحتی انجام پذیرد.
در موضوع دسرتسی دو بحث مطرح است .اول اینکه کاربر در
حوزه مسئولیت خود به اطالعات خاصی از تصویر نیاز دارد.
به عنوان منونه ،با تصویر پزشکی یک بیامر کاربران متفاوتی از
جمله پزشک رادیولوژیست ،منشی کارشناسان ،پرستاران ،پزشکان
متخصص و غیره رسو کار دارند که بدیهی است دسرتسی هرکدام
از کاربران نامربده به تصاویر با توجه به فعالیت آنها تفاوت
دارد .بحث دوم ،ایمن بودن دسرتسی به تصاویر بیامر در این
سیستم است که متام کاربران به همه اطالعات تصویری و
تفاسیر تصاویر بیامر دسرتسی نداشته باشند .رشکت مهندسی
مدال الکرتونیک با بهرهگیری از دانش روز ،آخرین تکنولوژی
موجود ،تکیه بر تجربه بین املللی مدیران و نیروهای انسانی
متخصص اولین رشکت تخصصی در سطح کشور است که به
صورت عمیق و دقیق بر روی این حوزه مترکز دارد.
این رشکت همچنین اولین تولیدکننده سیستمهای جامع مدال
پکس 9میباشد که عملیات مهندسی تصویر در حوزه پزشکی را
بر عهده دارد .سیستم پکس باید قابلیت منایش ترکیبی از انواع
مختلف تصویر را داشته باشد .به عنوان مثال برای فرد دچار
سانحه با وضعیت اورژانس ممکن است اخذ تصاویر متعددی از
دستگاههای تصویرگری در مراکز تروما نیاز باشد و الزم است که
محیطی مکانیزه در اختیار باشد که بتوان ترکیب این تصاویر را
بهصورت معنیداری کنار هم رویت منود .سیستم پکس امکان
ذخیره بلندمدت اطالعات تصویری بیامر را فراهم میمناید و
تضمین میکند که اطالعات هر بیامر دقیق و بدون خطا به نام
هامن بیامر ذخیره شود .اطالعات تصویری بهرشط اخذ مجوز
،قابلیت ذخیره روی سیدی و دیویدی داشته و همچنین
قابلیت رویت از طریق گوشیهای هوشمند را دارا هستند.
همچنین مانیتورهای ویژهای برای تشخیص هر نوع از تصویر
بهعنوان مثال تصاویر آنژیوگرافی و ماموگرافی موردنیاز است
و همچنین نیاز به ایستگاههای کاری اختصاصی برای هر
متخصص یک رضورت است .مرکزی که میخواهد مهندسی
9
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تصویر انجام دهد باید دیجیتال باشد و در صورت آنالوگ بودن
باید از سیستم تبدیل آنالوگ به دیجیتال برای آن مرکز استفاده
منود .مهندسی تصویر باید مدیریت هوشمند چاپ و عملیات تله
مدیسن تصویر را نیز پوشش دهد.
برای انجام مهندسی تصویر ،مرکز داوطلب یا بیامرستان باید زیر
ساخت شبکه ،رسور و ایستگاههای کاری مناسب داشته باشد.
درواقع بیامرستانهای دارای سیستم تصویربرداری باید قسمتی
از بودجه خود را به مدیریت تصاویر گرفتهشده در مرکز خود
اختصاص دهند .با یک چنین سیستم و زیر ساختی است که
ذخیرهسازی تصاویر بیامر در پروندهی سالمت امکانپذیر گردیده
و قابل استفاده در مراکز دیگر کشور به صورت یکپارچه خواهد
بود .در بیامرستانهای مجهز به سیستم پکس باید واحدی با
عنوان مدیریت مرکزی پکس مسئولیت بپذیرد که عملیات
خطیر مهندسی تصاویر پزشکی را کنرتل و ساماندهی مناید.
انجام فرآیندهای گفته شده مهندسی تصویر در حوزههای
مختلف بسیار پیچیده و نیازمند دانش فنی جریان کاری هر
مجموعه است .حجم اطالعات هر مرکز میتواند بسیار باال
بوده و تعداد مراکز دارای سیستم تصویر برداری نیز زیاد باشد.
رشکت مدال الکرتونیک تاکنون در  300مرکز موفق به راهاندازی
سیستم خود شده و خدمات آن را ارائه میدهد و تعداد مراکز
نیازمند مهندسی تصویر با آخرین تکنولوژی روز در حال افزایش
میباشد.
مهندسی تصویر کاری دانش بنیان است و با پیرشفت تکنولوژی
نیاز به افزایش امکانات این سیستم نیز توسعه مییابد .لذا
محوریت استخدام در رشکت مهندسی مدال الکرتونیک با
توجه به نیاز رشکت و توانایی افراد بر پایه بخشهای پردازش
و توسعه سیستم استوار است .متقاضیان باید حداقل دارای
مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایشهای مهندسی پزشکی،
مهندسی نرم افزار ،سخت افزار و آیتی از دانشگاههای معترب و
همچنین معدل باال باشند.
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سعید کارگر
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی
دانشگاه تهران ،دانشکده علوم و فنون
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-1دانشمندان اولین حیات را بهوسیله  DNAبیگانهایجاد کردند
برای میلیونها سال ،زندگی تنها از چهار الفبای اصلی A , T,
 Cو  Gکه واحدهای تشکیل دهندهی « »DNAدر متام جانوران
هستند ،تشکیل شده است .امروزه توسط پژوهشها ،محققین
توانستهاند با اضافه کردن دو نوکلئوتید خارجی به ژنوم ،یک
سلول زنده ایجاد کنند ،با گسرتدگی این الفبا گام بزرگی برای
دانشمندانی که به دنبال سنتز سلولی بودند برداشته شد ،تا
بتواند دارو و سایر مولکولهای مفید را تولید کنند .همچنین
احتامل این که بدون نیاز به چهار باز اصلی که در ساختار متام
موجودات وجود دارد بتوان یک سلول را مهندسی کرد ،افزایش
یافته است.
دانشمندان ابتدا در سال  1960این سؤال را مطرح کردند که آیا
میتوان از گروههای مختلف مواد شیمیایی ،به عنوان ذخیره
اطالعات استفاده کرد؟تا زمانی که در سال steven benner 1989
توانست در  DNAبازهای «سیتوزین» و «گوانین» متفاوتی را
که بهوسیله آنها  RNAو پروتئین تولید میشود را بسازد .اما
بازهای مهندسی شدهای که بعدا ً بهوسیله تیم رومزربرگ 1در
1
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سال  2008ساخته شد ،اکرثا ً بیگانه بودند و شباهت کمرتی به
بازهای طبیعی داشتند .این گروه پیگیر ترکیبات شیمیایی بودند
که باهم «جفت باز» تشکیل دهند ،آنها  60ترکیب کاندید را
لیست کردند و نتیجه بررسی 3600 ،باز جفت شده بود.
آنها یک جفت باز به اسمهای  d5SICSو  dNaMرا شناسایی
کردند که این ترکیبات با آنزیمهای ماشین هامنندسازی و
ترجمه  DNAباکرتی سازگار بودند Denis Malyshev .میگوید
تصور منیکردیم بتوانیم به سمت موجودی با چنین «باز»ی
حرکت کنیم .اولین چالشی که وجود داشت این بود که سلول
منیتوانست این بازهای خارجی را بسازند  ،بنابراین سلول باید
این بازها را از محیط برای انجام هامنندسازی ،دریافت میکرد.
به همین دلیل دانشمندان باکرتی  E.Coliرا برای ساخت یکی
از ژنهای دیاتوم مهندسی کردند،که استفاده از این ژن موجب
ساخت پروتئینی میشد که به مولکولها اجازه عبور از غشای
باکرتی را میداد .همچنین دانشمندان  DNAحلقوی کوچکی که
حاوی یکی از بازهای خارجی بود را به درون باکرتی وارد کردند.
این پالزمید به مدت یک هفته همراه با باکرتی هامنندسازی شد
و در باکرتیهای ایجاد شده وجود داشت .بعد از یک هفته که
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منبع بازهای خارجی به امتام رسید ،باکرتی بازهای خارجی را با
بازهای معمولی جایگزین کرد.
همچنین این دانشمندان میگویند از لحاظ امنیتی امکان آلوده
شدن سایر موجودات بر اثر این نوع آلودگی وجود ندارد ،چون
موجودات توانایی ساخت این بازها را ندارند .این گروه به دنبال
تولید  DNAبیگانهای هستند که بتوانند پروتئینی بسازند که
بیش از  20نوع آمینواسید در آن وجود داشته باشد .رومزربرگ
میگوید اگر شام بخواهید کتابی بنویسید که فقط چهار حرف
در آن باشد  ،منیتوانید داستانهای جالب زیادی بنویسید  ،حال
اگر تعداد الفبا افزایش پیدا کند شام میتوانید کلامت جدیدی
اخرتاع کنید و راهی پیدا کنید که بتوان از آنها استفاده کرد و
قادر هستید داستانهای جالبتری بنویسید.
یکی از پتانسیلهای مورد استفاده از این تکنولوژی تولید
آمینواسیدهای سمی در پروتئین میباشد ،که فقط سلولهای
رسطانی را میکشد و یا در ایجاد آمینواسیدهای درخشان
که به دانشمندان کمک میکند تا واکنشهای زیستی را زیر
میکروسکوپ ردیابی کنند.
شاید روزی برسد که دانشمندان بتوانند سلولی بدون وجود 4
نوکلوئوتید طبیعی ایجاد کنند ،ولی تا این ادعا راه زیادی وجود
دارد چون اطالعات ما از  DNAسلول بسیار کم است.
منابع:
http://www.nature.com/news/first-life-with-aliendna1.15179http://www.nature.com/articles/nature13335.
epdf?referrer_access_token=4oOrrKNlVNCJtl5452
_zeJdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NomsZGJE-q_bpnh
8CdfFBrW3f3tL7peqZSoFzbBa79x_jqULv-YAu_o9
_ACTO6zFBgodRjWGlphvepDHGyBtCKCpLYZ
v2rQh91YYsD4cpBxKQi6pFKt-CcvB6GlZBei0Dll9w
fa20U3gdW7iiRhc7&tracking_referrer=www.nature.
com
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-2انتخاب جنسیت جنین با استفاده از نانو ذرات طال
در سالهای اخیر پیرشفتهای چشم گیری در انجام لقاح
مصنوعی صورت گرفته است ،برای منونه امروز امکان جداسازی
اسپرمهای حاوی کروموزم های جنسی  Xو ( Yکه در تعیین
جنسیت نقش دارند) از هم وجود دارد  .در پستانداران امکان
ترکیب کرموزوم های جنسی  XXجنس مونث و  XYجنس مذکر
را ایجاد میکند .کرموزوم های  Xو  Yبه طور قابل توجهی از
نظر طول متفاوت هستند.
چندین روش مختلف برای متایز اسپرمهای نر از ماده وجود دارد،
از جمله :فلوسایتومرتی که میتواند با دقت بیش از 90درصد،
این کار را انجام دهد .از آخرین پیرشفتهای اخیر در تعیین
جنسیت میتوان به استفاده از روش فناوری نانو با استفاده از
طال متصل شده به مولکولهای زیستی اشاره کرد ،که چشم انداز
خوبی در آینده در تعیین جنسیت اسپرم دارد .
در این روش از نانو ذرات طال ( )AuNPsبرای شناسایی توالی
خاص کروموزوم  Yدر اسپرم استفاده میشود.
باید به سه نکته اصلی در این روش توجه کرد:
 )1نفوذ نانو ذرات عامل دار از طریق غشای اسپرم
 )2جفت شدن  DNAکاوشگر خاص نانو ذره ،با  DNAدو رشته
ای کروموزوم  Yو ایجاد حالت سه رشته ای DNA
 )3تشخیص الگوی سیگنالی خاص برای جداسازی اسپرمها حاوی
کروموزم های  Yو  Xاز هم
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رشایط آزمایشگاهی متفاوت میباشد.
قاعده اصلی تشخیص این روش بر این اساس استوار است که
در اسپرمهایی که حاوی کروموزوم  Yهستند نانو ذرات طال
میتوانند به دلیل کاوشگر  DNAکه بر سطح خود دارند ،با
توالیهای تکراری و خاص کروموزوم  Yدر هم کنش داشته
باشند ،که موجب کاهش فاصله بین این نانو ذرات میشود.
درنتیجه این نانو ذرات انباشته و جمع شده و همین موضوع
باعث میشود که یک شیفت  bathochromicدر ماکزیمم پیک
و همچنین افزایش قابل توجهی در جریان bathochromic
طیف به وجود بیاید .در حالی که در اسپرمهای حاوی کروموزوم
 Xاین اتفاق منیافتد.

برای جذب نانو ذرات به سلول ،نانو ذرات را بهوسیله پپتیدهایی
که در نفوذ به سلول نقش دارند مثل  CPPs2میپوشانند .عالوه
بر پپتیدهای عبوری از غشا نیاز به کاوشگر نوکلیک اسید برای
شناسایی کروموزوم  Yمیباشد ،که با نانو ذرات طال کانژوگه
میشود .بنابراین نانو ذرات طال مجبور به حمل دو بیومولکول
عملکردی بر سطح خود میباشند ،که بهوسیله آنها گروه تیولی
اتصال کواالنسی با آنها برقرار کرده است.
در هم کنش نانو ذرات با غشای سلولی بسیار پیچیده است
که به چند عامل درونی و بیرونی بستگی دارد که از این بین
میتوان به تعیین رفتار ذرات نانو  ،اندازه  ،شکل آنها و لیگاند
اشاره کرد .جذب نانو ذرات به سلولهای مختلف ،به دلیل
سیالیت غشا ،بار سطح آنها و مولکولهای کاربردی متصل که
به غشای خارجی متصل است متفاوت میباشد.
منابع:
البته جای این نگرانی وجود دارد که آیا نانو ذرات طال میتوانند http://www.reproduction-online.org/content/1/145/
اثرات سمی بر روی سلولهای پستانداران داشته باشند .اطالعات
R15.short
مربوط به سمیت  AuNPsبسیار متفاوت است ،که دلیل اصلی
آن رده های سلولی مختلف و سنتز متفاوت نانو ذرات و همچنین
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