ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ آﯾﻔﻮن ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮد
را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ »ﺟﺎن ﻣﺎرﺗﯿﻦ« ) (John Martinﮐﻪ در ﮔﻠﻮی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس درد ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﮑﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ،ﮔﻠﻮی ﺧﻮد
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﮑﻦ ﺟﺎﻟﺒﯽ )و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه( را روی آﯾﻔﻮﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد؛ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﯾﮏ ﺗﻮده ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ 3
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی در ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ  5.5ﺳﺎﻋﺘﻪ از اﯾﻦ ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن
دوره ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ،دﮐﺘﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ
ﺣﺘﯽ از اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻏﺪه ﻫﻢ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﮔﺠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ » «Butterfly IQﻧﺎم دارد ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ » ،«Butterfly Networkﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رﯾﺶ ﺗﺮاش اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎن ﻋﺮوق اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
در ﮔﻠﻮی ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از  Butterfly IQﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ؛ اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﻠﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ژل ﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه را روی ﮔﻠﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ
اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻮاج ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻐﺮات آﻧﻬﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻓﺮد ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺗﺎ در اپ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از  Butterfly IQﺑﺮای ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻗﺼﺪ دارد در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .از ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان
ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻮرﯾﺴﻢ آﺋﻮرت )ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﯿﺮونزدﮔﯽ دﯾﻮاره ﺳﺮﺧﺮگ
آﺋﻮرت در اﺛﺮ ﺿﻌﻒ دﯾﻮاره ﺳﺮﺧﺮگ( ،ﺗﻮﺳﻂ اپ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺬﮐﻮ از ﺳﺎل  2018ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  1999دﻻر وارد ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮد و اﻣﯿﺪ

ﻣﯽ رود در آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﻓﻌﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎﺳﺘﺎن ﻫﺎ و آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎ
ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

