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ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ اردﺑﯿﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
داﻧﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎ در درﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ اردﺑﯿﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎ در درﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری از اردﺑﯿﻞ؛ ﭘﺪرام ﺑﺮزﮔﺮ  24ﺳﺎﻟﻪ ،داﻧﺸﺠﻮی ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎ )ﮔﺎﻧﺲ( ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯿﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮزﮔﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ھﺎ اﻓﺘﺨﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﮫﺮان ﺗﻮﮐﻠﯽ را داﺷﺘﻢ.
وی اﻓﺰود :اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن راﮐﺘﻮر ھﺎی ھﺴﺘﻪ ای ,داﻧﺶ ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎز ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺸﺮﯾﺖ دارد .داﻧﺸﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮان آن را داﻧﺶ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ,در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ
ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺑﮫﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ,ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ داﻧﺶ ,و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ آن ﺑﭙﺮدازم.
اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﯾﮏ ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﺮژﯾﺎﯾﯽ دارد و ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻧﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺲ ﭼﻄﻮر اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را در ﺳﻄﺢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد؟؟
ﻣﺎ وﯾﺮوس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی اﻧﺮژی ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﺪن و از دﺳﺖ دادن اﻧﺮژی ,ﺧﻮد را
ﻇﺎھﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ وﯾﺮوس را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ اﺻﻠﯽ آن اﻧﺮژی
ﺑﻮده ﻧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا وﯾﺮوس ﺗﺎﺟﺪار ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ.
اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ,ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻄﺢ داﻧﺶ راﯾﺞ اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺎھﯿﺖ اﺻﻠﯽ وﯾﺮوس ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در داﻧﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی ھﻤﯿﺸﻪ از ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ,ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد
ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ )ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راﮐﺘﻮر ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ( را ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآوری ﺷﺪه از آن" ,ﻧﺎﻧﻮذرات
ﮔﺎزی در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻧﺮا "ﮔﺎﻧﺲ" ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ.
ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺮژی از ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد .و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی دارﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﺠﻨﺲ اﻧﺮژی وﯾﺮوس ﺑﻮده وﻟﯽ ﻗﺪرت آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺪرت اﻧﺮژی
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وﯾﺮوس ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻧﺲ )ﻧﺎﻧﻮذرات ﮔﺎزی در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ( ﻓﺮآوری ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژی آن ھﻤﺠﻨﺲ وﯾﺮوس وﻟﯽ ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ھﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻓﺰودن آب ﺷﺮب ﺑﻪ ﮔﺎﻧﺲ و ﭘﺲ از ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﮔﺎﻧﺲ ,ﻓﻘﻂ اب ﺷﻔﺎف ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﻧﺲ ﺷﺎرژ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه اﺳﭙﺮی ﻣﻮﺿﻌﯽ ,ﺗﻨﻔﺴﯽ ,و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  2اﻟﯽ 4
روزه ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺑﮫﺒﻮدی ﺧﻮد را ﺑﺎزﻣﯿﺎﺑﺪ.
از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  98اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ھﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪد و
ﻣﻌﺘﺒﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺮﺟﻊ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺎده ,ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ  MTTﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎﻧﺲ ,اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ,داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری و ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮدن اﯾﻦ داﻧﺶ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﮫﺎد ھﺎی ذی رﺑﻂ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ھﺴﺘﻨﺪ ,اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ داﻧﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در داﯾﺮه اﻃﻼﻋﺎت و
ﭼﺎرت ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز آﻧﮫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ,ﭘﺲ ﻋﻤﻼ ﻣﺎ را در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
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ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان اﯾﻦ داﻧﺶ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی ,اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫﯽ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺑﺬل ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ,زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ از ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﮫﺮان ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ را ﺑﯽ ﻣﻨﺖ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ را دادﻧﺪ .و ﺟﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎﺳﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ اﯾﺸﺎن اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ از
اﯾﺮان و ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ از ﻣﺴﻮﻻن ,اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﺎز و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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