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ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ »رﺑﺎت ﻧﺮم« ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی
را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺟﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ درون درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺐ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،رﺑﺎت
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دور اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻠﺐ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﻮزه »رﺑﺎت ﻫﺎی

ﻧﺮم« ﺗﻮﯾﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻧﺎزک و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎل
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﻗﻠﺐ را ﺑﺎ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﭼﺮﺧﺶ رﺑﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ واﻗﻌﯽ
ﻗﻠﺐ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را روی ﻗﻠﺐ ﺧﻮﮐﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻤﭙﺎژ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دارو ﺗﺎ  45درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﺎ  97درﺻﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از »رﺑﺎت ﻧﺮم« ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻨﯽ ﻗﻠﺐ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻤﺎس ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از داروﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ روی ﺧﻮک ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻫﻨﻮز
در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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