ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻠﯽ:

اوﻟﯿﻦ ﭼﺎﭘﮕﺮ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

ﺳﻪ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ
ﺳﻠﻮل را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﭘﮕﺮ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه و آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ از داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه
ﭼﺎﭘﮕﺮ زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮد و در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎری ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی
زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺑﺪاع ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ
درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻣﻮاج ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻃﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﻫﻪ آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻋﻀﻮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و داﺧﻞ آن ﺳﻠﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ؛ ﺑﻌﺪ
از ﭘﺮﯾﻨﺖ اﺳﺘﺨﻮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﻢ آن را در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻓﺮد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ«.
ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺎﭘﮕﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و از آن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﺒﻮدﯾﻢ،
اﻣﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه را دارﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از روﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد«.
دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎﭘﮕﺮ زﯾﺴﺘﯽ اﻣﺮوز در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه روﯾﺎن
و ﻣﻌﺎوﻧﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه در ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه روﯾﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ:

ﻣﻬﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 30ﺑﻬﻤﻦ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/news/iran/6852 :

