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 مقدمه:

 50% هرگ ٍهیرّا در ایراى ًاؼي از تیواری ّای للثي ػرٍلي هي تاؼذ.در ایراى در افراد تاالی 46آهارّا ًؽاى هي دّذ 

% هثتال هي تاؼٌذ.در اظتاى گلعتاى ًیس آهارّا ًؽاى هي 9% دچار ًارظایي للثي ٍ در جاهؼِ ؼْری 6تایي ظال جاهؼِ رٍظ

ًفر  100000هرگ تِ ازای ّر  233مریثا ت% هي تاؼذ یؼٌي 7/56دٌّذ کِ هیساى هرگ ًاؼي از تیواری ّای للثي ػرٍلي 

 )یؼٌي ظرطاًْا( هي تاؼذ. ر اظتاىتراتر تیؽتر از دٍهیي ػاهل هرگ ٍهیر د 5کِ ایي همذار حذالل 

تا تَجِ تِ اّویت فراٍاى هطالؼات پایِ ٍ تالیٌي در ارتثاط تا تیواریْای للثي ٍ ػرٍلي ٍ پیذا ًوَدى راُ کارّایي جْت 

را کاّػ تیواریْای فَق هتاظفاًِ آزهایؽگاّْای تحمیماتي اًذکي در ایراى پتاًعیل تحمیماتي جْت اًجام هطالؼات فَق 

لسٍم گعترغ ایي آزهایؽگاّْا هي تَاًذ داًؽگاّْای ػلَم پسؼکي ٍ صٌؼت دارٍظازی را در زهیٌِ گعترغ ٍ ، دارًذ 

هطالؼِ تر رٍی هذلْای هختلف آزهایؽگاّي للة حیَاًات تِ  تَلیذ دارٍّای هَثر در درهاى تیواریْای للثي تَاًا ظازد.

تٌاترایي ایي آزهایؽگاّْا  ،ذٌهي تاؼ ى تریي ًَع هطالؼاتچیذُ تریي ٍ گرادلیل دلت ٍ حعاظیت خاصي کِ دارد جسء پی

کِ هراکس تحمیمات ٍ التراتَارّا ٍ ؼرکت ّای دارٍیي تسرگ ّسیٌِ  َظؼِ یافتِ گعترغ پیذا ًوَدُ اًذدر کؽَرّای ت

الت اختالهایؽگاُ تحمیماتي الکترٍفیسیَلَشی هرکس تحمیمات آز ػْذُ هي گیرًذ. ّای هرتَط تِ ایي تحمیمات را تر
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در صَرت  1جاد ًوَد هؼوَال تؼذ از هطالؼات فاز ای In vivoللثي ٍ ػرٍلي را تر رٍی حیَاًات آزهایؽگاّي تِ صَرت 

آغاز خَاّذ ؼذ از خصَصیات هْن هطالؼات هذل ایي فاز ًسدیک تَدى جَاب  2ٍجَد جَاتْای هثثت هطالؼات فاز 

تا ایجاد یک اتاق  1382از ظال تْای حیَاًات پعتاًذار تسرگتر ٍ اًعاى هي تاؼذ. هطالؼات فَق َاآزهایؽات فَق تا ج

ِ آغاز گردیذ ٍ ّن اکٌَى ت ٍ هَغ صحرایي خرگَغ ،ي للة تاز هخصَؾ پعتاًذاراى تسرگ هاًٌذ گَظفٌذ ػول جراح

اًٌذ فؽار ؼریاًي ٍ ػرٍق ه ةّای فیسیَلَشیک للرری کلیِ پاراهتتا تَاًایي اًذازُ گیایجاد یک اتاق ػول هجْس حیَاًي 

ل جراحي در هحیطي کاهال اظتریل اًجام گردد تایذ از ًظر اهکاًات هاًٌذ اتاق ػول اًعاًي تَدُ ٍ اػوا ًي، اکعیصى حیَا
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کِ تاز ّن تِ دلیل کوثَد تَدجِ ٍ اػتثارات هجثَر تِ تْیِ ٍظایل تا تَجِ تِ اهکاًات هَجَد در کؽَر ٍ اظتفادُ از 

صٌؼتگراى داخلي گردیذین کِ در ایي راظتا هَفك تِ طراحي ٍ ظاخت تخت اتاق ػول جراحي هخصَؾ حیَاًات تِ 

کِ  گردیذمکاًیسُ ٍ الکترًٍیک ، چراؽ اتاق ػول ، الکترٍد َّلذر ٍ ًگْذارًذُ ّای حیَاى در حیي ػول صَرت کاهال ه

تر رٍی هطالؼات تحمیماتي  1383تا کوک ایي طراحي ّا لعوت اػظن ّسیٌِ اتاق ػول جراحي تملیل یافت. از ظال 

تیواریْای للة ٍ ػرٍق را در حیَاًاتي هاًٌذ ّن اکٌَى تا کوک ایي هذل هي تَاى طیف ٍظیغ ٍ  ایي هذل آغاز گردیذ

، ّایپر  ایعکوي ، اًفارکتَض هیَکارداًَاع تیواریْای هختلف هاًٌذ   ایجاد ًوَد. هاًٌذ گَظفٌذ ، خرگَغ ٍ هَغ

ایجاد آًصیي لفعِ صذری ٍ اًَاع آریتوي ّای تطٌي ٍ دّلیسی ظیرٍز کثذی ٍ ،  پیذهیا یا افسایػ چرتي ّای پالظوایل

تِ ایي ترتیة هَفك تِ ترداؼتي یک گام هَثر در جْت داؼتي یک آزهایؽگاُ هذل تِ راحتي لاتل اجرا هي تاؼذ،  در ایي

. ّن اکٌَى چٌذیي پایاى ًاهِ داًؽجَیي در همطغ دکترا ٍ فَق لیعاًط ٍ چٌذیي طرح هجْس للثي ٍ ػرٍلي گردیذین

ف تا هؽارکت کارخاًِ ّای هَجَد در اظتاى تر رٍی تحمیماتي چٌذ هرکسی ػوذا در ارتثاط تا ایجاد هحصَالت هختل

هذل ّای فَق در اجرا هي تاؼذ. هجوَػِ ایجاد ؼذُ در فاز یک ٍ دٍ لادر اظت ًیاز هحممیي ، پصٍّؽگراى ٍ 

داًؽجَیاى را در لالة طرح ّای تحمیماتي ، پایاى ًاهِ فَق لیعاًط ٍ دکترا ٍ فرصت ّای هطالؼاتي فراّن ظاختِ ٍ 

تَاًذ ًیاز صٌایغ دارٍیي را در ارتثاط تا هطالؼات ٍ تحمیمات الزم جْت تؼییي کارایي ٍ ػَارض جٌثي ّوچٌیي هي 

 دارٍّای جذیذ هرتفغ ظازد.
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