اﻣﮑﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
آﯾﺎ از ﻣﯿﺰان ﺧﻮن ﺟﺎری در رگ ﻫﺎ ،ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎی ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﺪ؟ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﺑﺮای ﺗﻌﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن

ﺧﻮﻧﺘﺎن را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ وﺻﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﭻ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ارزان و ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻫﻢ از ﻣﯿﺰان ﺧﻮن در ﺑﺪﻧﺘﺎن
آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﭘﭻ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ وارد ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﻮن ﺟﺎری در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﮕﺮ »اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﭘﯿﺪرﻣﯽ«

اﺑﺪاﻋﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن آن ،اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ

و ﺑﺮای ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﭘﭻ را ﺣﺘﯽ درون ﺑﺪن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در دﻣﻮﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ

ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در رگ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ دارﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن دﻗﺖ ﻣﯿﺰان ﺧﻮن ﺟﺎری در ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺟﺎن راﺟﺮز ،ﻣﻬﻨﺪس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﭻ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺪرن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﭘﺘﯿﮑﺎل ﯾﺎ
ﻓﻨﺎوری ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اراﺋﻪ ﺷﺪه و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ﻓﺮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از ﺑﯿﻤﺎران در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
ﺑﺮآورد ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ،ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ آن ﺑﺨﺶ از ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ،

ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮﯾﺎن ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ و ﺛﺒﺖ ﺗﻐﺮات ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد دﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ روش ﮐﺎر
ﺳﺎده ای ﮐﻪ دارد ،در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ.
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺛﺒﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه روی رگ ﯾﺎ ﻣﻮﯾﺮگ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮم ﺷﺪ ،ﺧﻮن ﺟﺎری در آن رگ ﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎ را دور ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دور ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮﻣﺎزا ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻬﺖ و ﻣﯿﺰان ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎل ﺑﻮدن ﺧﻮن را ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،رﻗﻢ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ راﺟﺮز ،او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺗﻌﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﺮوق ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﻟﻮرﺋﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی را ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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