
 التقانات الحٌوٌة

 المركز الوطنً للمتمٌزٌن

 مرٌم محمد ساعً. د



 المركز الوطنً للمتمٌزٌن



 الحٌوٌة  التقانات 

 التقنٌة أو الحٌوٌة التقانة أو الحٌوٌة التكنولوجٌا
 Biotechnologies) الحٌوٌة

 بهدف الحٌة بالمنظومات المتعلقة المعلومات تطبٌق هً

 األغراض فً مكوناتها أو المنظومات هذه استعمال

 األحٌاء، علم على مستندة  تقنٌة أنها أي .الصناعٌة

 الغذاء، علم الزراعة، فً تستعمل   عندما خصوًصا

 .والطب

 المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث          

 مرٌم محمد ساعً. دالحٌوٌة            التقانات   



 الهندسة الطبٌة الحٌوٌة
 ( (Biomedical Engineering الحٌوٌة الطبٌة الهندسة•

 الطبٌة التقنٌات هندسة باسم تعرف•

  الناحٌة من اإلنسان جسم بدراسة ٌختص الذي العلم وهو•

 .الهندسٌة

 الطب فمهندس) الهندسة وعلوم الطب علم بٌن وصل حلقة وهو•

 ٌتوافق ما ٌصمم لكً الحً الكائن جسم ٌعرف أن ٌنبغً الحٌوي
 .(طبً جهاز أو عضو أو صناعً طرف من معه

 :قسمٌن إلى الطبٌة األجهزة تقسم•
  صوتٌة فوق األمواج جهاز مثل تشخٌصٌة طبٌة أجهزة•

(Ultrasound). 
 والعالج الكٌمٌائً العالج أجهزة مثل عالجٌة طبٌة أجهزة•

 .باألمواج

 وأساسٌات والرٌاضٌات ءوالكٌمٌا الفٌزٌاء الطبٌة الهندسة تسخر•

 للوصول األغلب فً البشري الجسم أي األحٌاء لدراسة الهندسة

 التً األمراض ودراسة الجسم هذا دراسة فً متقدمة مراحل إلى

 والمساعده جٌده لصحه أفضل سبل توفٌر على للعمل ٌواجهها

 .األمراض هذه معالجة على

(JARVIK-7 )مثال على تطبيق , قلب صناعي

  الميكانيكيةالهندسة الطبية الحيىية في الهندسة 

أعضاء باستخدام جراحة القلب والصدر بعملية 

 .صناعية
  photographic archivesNIH: المصدر

 ٌقوم جهاز

 غاز كمٌة بقٌاس

 أوكسٌد أحادي

  فً الكربون

 الزفٌر

المركز الوطنً للمتمٌزٌن     السبت العلمً الثالث             
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://media.nih.gov/imagebank/display.aspx?ID=149
http://media.nih.gov/imagebank/display.aspx?ID=149
http://media.nih.gov/imagebank/display.aspx?ID=149
http://media.nih.gov/imagebank/display.aspx?ID=149
http://media.nih.gov/imagebank/display.aspx?ID=149


 الحٌوٌةالهندسة الطبٌة 

 على األطباء تساعد مٌكانٌكٌة أو كهربائٌة أجهزة هً•

 على المرضى وتساعد وجه أكمل على بعملهم القٌام

 على جدا كبٌر بشكل وتساعد أفضل بشكل الشفاء

 فً الموجودة األورام خصوصا األمراض تشخٌص

 هذه بدون بوجودها التكهن ٌمكن ال والتً الجسم داخل

 .األجهزة

 

 التشخٌصٌة األجهزة•
 المغناطٌسً بالرنٌن التصوٌر جهاز•
 المحوري الطبقً التصوٌر جهاز•
 السٌنٌة باألشعة التصوٌر جهاز•
 الصوتٌة فوق باألمواج التصوٌر جهاز•
 (أكس بأشعة الثدي تصوٌر)غراف المامو جهاز•
 والعضالت والدماغ القلب إشارات اقتباس جهاز•

   والعٌن
 

 األجهزة الطبٌة

المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث             

 مرٌم محمد ساعً. التقانات الحٌوٌة           د



 الحٌوٌةالهندسة الطبٌة 

 األجهزة الطبٌة

 جهاز التصوٌر باألشعة السٌنٌة

 www.sehha.com: المصدر

المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث             
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http://www.sehha.com/medical/investigation/X-ray6.htm
http://www.sehha.com/medical/investigation/X-ray6.htm
http://www.sehha.com/medical/investigation/X-ray6.htm


 الحٌوٌةالهندسة الطبٌة 

 األجهزة الطبٌة

 جهاز التصوٌر الطبقً المحوري

المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث             
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 الحٌوٌةالهندسة الطبٌة 

 األجهزة الطبٌة

 نقوم األولى المرحلة فً• جهاز اقتباس إشارات القلب والدماغ والعضالت والعٌن

 اإلشارات قراءة بمحاولة

 طرٌق عن الدماغٌة

 على حساسات وضع

 الدماغ؛ على أو الجمجمة

 اإلشارات اللتقاط

 فً الناتجة الكهربائٌة

   الدماغ

 اإلشارات هذه إرسال ثم•

 ٌقوم خارجً لجهاز

 الضوضاء من بتصفٌتها

 والكهرباء العٌن كحركة

 أي أو الغرفة فً التً

 وتجهٌز خارجً إزعاج

 للغة وترجمتها اإلشارات

   .اآللة

 معالجة عملٌة وتعتبر•

 هً اإلشارات وترجمة

 الدماغ واجهة قلب

 .والحاسوب
المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث             
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-http://www.arageek.com/tech/2015/06/22/brain: المصدر
computer-interface-part2.html 



 الحٌوٌةالهندسة الطبٌة 

 األجهزة الطبٌة

 جهاز اقتباس إشارات القلب والدماغ والعضالت والعٌن

-http://www.arageek.com/tech/2015/06/22/brain: المصدر
computer-interface-part2.html 

 بشكل وٌتنبأ المستخدم من مقروءة حٌوٌة إشارات ٌستلم نظام•

 المستخدم ٌحاول التً الفكرة أو باألمر – الوقت نفس فً – مباشر

 هذا بوضع Swartz Center مركز قام حٌث فٌها، التفكٌر

 اإلشارات .كالٌفورنٌا جامعة فً مشهور مركز وهو التعرٌف

 تقوم ثم الدماغٌة غٌر واالشارات الدماغ إشارات هً الحٌوٌة

 أن تحاول أي التنبؤ حاالت إلى االشارات تلك بتحوٌل الواجهة

 .للواجهة سابًقا معروفة خٌارات من المستخدم ٌرد ماذا تفهم

المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث             
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 الحٌوٌةالهندسة الطبٌة 

 العالجٌة األجهزة•

 القلب ضربات منظم•

 (الكهربائٌة الصدمة جهاز) الرجفان مزٌل•

 الطبٌة المناظٌر•

 (الصناعٌة الكلٌة) الكلى غسٌل جهاز•

 االصطناعً القلب•

 االصطناعٌة األوعٌة•

 األنسولٌن حقن جهاز•

جهاز غسٌل الكلى الذي ٌتم التحكم به عن طرٌق 

 الحاسب
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8
5%D9%84%D9%81:GambroAK200.jpg 

 األجهزة الطبٌة

 جهاز تنظٌم ضربات القلب

المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث              جهاز حقن األنسولٌن
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 الحٌوٌةالهندسة الطبٌة 

 العالجٌة األجهزة•

 القلب ضربات منظم•

 (الكهربائٌة الصدمة جهاز) الرجفان مزٌل•

 الطبٌة المناظٌر•

 (الصناعٌة الكلٌة) الكلى غسٌل جهاز•

 االصطناعً القلب•

 االصطناعٌة األوعٌة•

 األنسولٌن حقن جهاز•

 المناظٌر الطبٌة

 :المصدر
-medical

dictionary.thefreedictionary.com 

 األجهزة الطبٌة

 األوعٌة الدموٌة االصطناعٌة

www.dw.com   
 جهاز إزالة الرجفان

ar.wikipedia.org 
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http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Endoscopy
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Endoscopy
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Endoscopy
http://www.dw.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%86


 -أمثلة  –الحٌوٌة الهندسة الطبٌة 

 طبٌعً كتطور األلٌكترونٌة المرٌض مراقبة نظم نشأت•

 الحرجة الحاالت لمرضى الفائقة العناٌة لفكرة

  من العدٌد اللتقاط الحاسب تسخر طبٌة أنظمة تصمٌم•

 :المعطٌات

   النبض كسرعة•

   القلب ضربات انتظام•

   الدم ضغط•

 التنفس معدل•

 هذه قٌم أحد تختل عندما المبكر باإلنذار•

 عن الخروج من تقترب أو المعطٌات

 .الطبٌعٌة معدالتها

 التعامل كٌفٌة حول واقتراحات إرشادات تقدٌم•

 .الخطورة ذات المشكلة مع

 معدل فً الخلل نوع وتحدٌد القلب رسم•

 .وانتظامها ضرباته

 

 نظم متابعة ومراقبة المرٌض
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 -أمثلة  –الهندسة الطبٌة الحٌوٌة 

 كمبٌوتر أجهزة بمثابة القلب ضربات تنظٌم أجهزة تعد•

 ٌتم العادة وفً .المعدنٌة العملة حجم فً جدا صغٌرة

 .الصدر منطقة فً الجلد تحت مباشرة األجهزة هذه زرع

 ضربات معدل بمراقبة القلب ضربات تنظٌم جهاز ٌقوم

 (الضربات نمط) واإلٌقاع (الضربات سرعة) القلب

 أوعندما القلب ٌنبض ال عندما كهربائٌاً  تحفٌزاً  وٌوفر

 الجهاز ٌقوم الدعم توفٌر أجل من .شدٌد ببطء ٌنبض

 إلى أسالك أو عبرسلك صغٌرة كهربائٌة نبضات بإرسال

 بتخزٌن أٌضا ٌقوم كما .لٌنبض القلب ٌحفز مما القلب

 الطبٌب ٌقوم أن الممكن من والتً القلب، حول معلومات

 برنامج ضبط على الطبٌب ٌساعد وهذا .باسترجاعها

 أجهزة تساعد .للمرٌض مالئم عالج أفضل لٌوفر الجهاز

 الدوار أعراض من الحد على القلب ضربات تنظٌم

 ٌساعد مما القلب، إٌقاع بطء عن الناجم واالجهاد

 .أفضل بحٌاة التمتع على المرضى

 نظم متابعة ومراقبة المرٌض

 نظام تنظٌم ضربات القلب مثاالً 

 /http://yasserelnahas.org/heart-pacemakers:  المرجع
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 الروبوت فً الطب

 للتطور كاستجابة الطب فً الروبوت دخل•

 عملٌة لسرعة الماسة والحاجة التكنولوجً

 .سرعة بأقصى العالج قرار اتخاذ أو العالج

 بشكل سواء معقدة جراحٌة عملٌات إجراء•

 روبوتً نظام خالل من بعد عن أو مباشر

 :بعد عن به ٌتحكم

   واألعصاب المخ كعملٌات •

   .المفتوح القلب عملٌات•

المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث             
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 الروبوت فً الطب

 أنظمة تعمل حٌث االعاقة مجال فً الروبوت تطبٌقات•
 كمثال الخاصة االحتٌاجات ذوي  مساعدة فً الروبوت

 خدمة مجال فً الروبوت أنظمة فً الهائل التطور على

 .المعاقٌن

 تستشعر روبوتً ذراع اختراع من العلماء تمكن •

 الالزمة بالحركة للقٌام المخ من العصبٌة النبضات

 .طبٌعٌة حٌاة اإلنسان ٌعٌش بحٌث

المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث             
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 الروبوت فً الطب

 الطبٌب الروبوت•

 نقل على القادر

 الحالة تفاصٌل

 إلى المرضٌة

 مثل المعالج الطبٌب
 UBot-5) الروبوت

 قبل من أنتج والذي

 جامعة
   .)ماساتشستس

المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث             
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 األعضاء االصطناعٌة

 متضررة حٌة اعضاء تستبدل ان ٌمكن طبٌة أجهزة هً•

 الحٌوان أو اإلنسان جسم فً

   .إصطناعٌة األطراف مثل •

 او السٌلٌكون من ٌكون أن ٌمكن األعضاء هذه سطح•

   .التاٌتٌنٌوم

 دارات على اإلصطناعٌة األعضاء تحتوي ما غالباً •

   .الحركة على قادرة تكون و الكترونٌة

 باألعصاب المتصلة تلك هً اإلصطناعٌة األطراف أحدث•

 الدماغ من عصبٌة إشارات على بناء تتحرك التً و

 التً الحروب خالل إلصابات تعرضوا الذٌن األشخاص•

 النوع هذا ٌستخدون اطرافهم فً كبٌرة أضرار الى أدت

   .األعضاء من

 األوراك هً شٌوعاً  اإلصطناعٌة األعضاء أكثر•

   .اإلصطناعٌة

 األطراف على اإلصطناعٌة األعضاء تقتصر ال•

  كبداً  ببناء مؤخراً  العلماء قام فقد ،فقط اإلصطناعٌة

 .اصطناعٌاً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9
%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8
%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%
D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88
%D9%8A%D8%A9 

 األذن الصناعٌة

 أطراف صناعٌة
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 األعضاء االصطناعٌة

عملٌة زرع قصبة هوائٌة صناعٌة من خالٌا المرٌض نجاح 

 السوٌدنفسه فً 

 alghad.comالمصدر 
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 Neural engineering العصبٌةالهندسة 

 الطبٌة الهندسة اختصاصات أحد•

 استخدام على ٌقوم الذي الحٌوٌة

 أو إلصالح الهندسٌة التقنٌات

 .العصبٌة النظم استبدال

 بعلم العصبٌة الهندسة ترتبط•

 الحاسوب وهندسة اآللً التحكم

 وكذلك العصبٌة األنسجة وهندسة

 .النانو وتكنولوجٌا المواد علوم

  حل العصبٌٌن المهندسٌن ٌستطٌع•

 وغٌر الحٌة األنسجة فً المشكالت

   .الحٌة

  تركٌب إلى العصبٌة الهندسة هدفت•

 إشارات تنتج أن ٌمكن التً أجهزة

 هادفة استجابات لتحقٌق عصبٌة

 التفاعل أو األطراف بأحد كالتحكم

 لتحسٌن العصبٌة األنظمة مع

    .أدائها

 aleqt.comالمصدر 
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 تكنولوجٌا النانو فً الطب

 جدٌد أبحاث مشروع عن "غوغل" مجموعة كشفت•

 أمراض لتشخٌص "نانو" جزٌئات باستخدام ٌقضً

 إجراء فٌمكن العلماء وبحسب السرطان، مثل خطٌرة

 مجرى إلى "نانو" جزٌئات وصول بعد التشخٌص

 .خاصة استشعار أجهزة عبر إشارات وإرسالها الدم

 "نانو" جزئٌات ابتالع خالل من التقنٌة هذه وتعمل•

 مزودة وتكون الدم إلى تصل أقراص شكل على

 شكل على جهاز إلى إشارات ترسل استشعار بأجهزة

  جزٌئات تبدأ ثم معصمه حول المرٌض ٌرتدٌه سوار

 الخالٌا من محددة أنواع عن البحث برحلة "نانو"

 من المختص الطبٌب ٌمكن ما بها لتلتحم الورمٌة

 قراءات تسجٌل بعد الورم نوع أو المرض تشخٌص

 وموجات الضوء طرٌق عن "نانو"الـ جسٌمات

 .الرادٌو
المصدر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%82%D9%86
%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88 
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 التشخٌص اآللً

حفظ صور الرنٌن المحورٌة 

 لدماغ المرٌض على الحاسب

 المعالجة األولٌة لصور الرنٌن

 تحسٌن التباٌن إزالة الضجٌج

 تجزئة صور الرنٌن

اقتطاع 

 منطقة الدماغ
اقتطاع منطقة 

 الورم

 المعالجة الالحقة لصور الرنٌن

 كشف الورم تلوٌن الورم

 التمثٌل الثالثً األبعاد لـ

 دماغ المرٌض رأس المرٌض

تحدٌد موقع الورم 

 وحساب حجمه



 التشخٌص اآللً

ثالث شرائح منزلقة 

تسمح بمسح الدماغ 

 بالكامل

تمثيل رأس المريض 

 بشكل ثالثي أبعاد

تحديد موقع الورم داخل 

 رأس المريض
المركز الوطنً للمتمٌزٌن           السبت العلمً الثالث             

 مرٌم محمد ساعً. التقانات الحٌوٌة           د



 المركز الوطنً للمتمٌزٌن

 شكرا إلصغائكم مرٌم محمد ساعً. د


