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توسعه کپسول آندوسکوپیتوسعه کپسول آندوسکوپی
بــرای بررســی بیامری هــای گوارشــی، دســتگاه های آندوســکوپی و   بــرای بررســی بیامری هــای گوارشــی، دســتگاه های آندوســکوپی و از مهم تریــن تجهیــزات پزشــکی  از مهم تریــن تجهیــزات پزشــکی 

کلونوســکوپی هســتند کــه بــه وســیله آن هــا عکــس بــرداری از بخش هــای داخلــی دســتگاه گــوارش توســط کلونوســکوپی هســتند کــه بــه وســیله آن هــا عکــس بــرداری از بخش هــای داخلــی دســتگاه گــوارش توســط 

پزشــک انجــام می شــود. بــه دلیــل رنــج و ناراحتــی کــه بــرای بیــامر در طــی ایــن عمــل ایجــاد می شــود و پزشــک انجــام می شــود. بــه دلیــل رنــج و ناراحتــی کــه بــرای بیــامر در طــی ایــن عمــل ایجــاد می شــود و 

همچنیــن عــدم امــکان بررســی روده کوچــک توســط ایــن دو دســتگاه، درمانگــران در جســتجوی راهــکاری همچنیــن عــدم امــکان بررســی روده کوچــک توســط ایــن دو دســتگاه، درمانگــران در جســتجوی راهــکاری 

نویــن و کــم آســیب بــرای رفــع ایــن موضــوع هســتند. کپســول آندوســکوپی تجهیــز جدیــدی اســت کــه نویــن و کــم آســیب بــرای رفــع ایــن موضــوع هســتند. کپســول آندوســکوپی تجهیــز جدیــدی اســت کــه 

بــا اســتفاده راحــت و بــدون درد از آن، ایــن امــکان فراهــم می شــود تــا عکس بــرداری از ابتــدا تــا انتهــای بــا اســتفاده راحــت و بــدون درد از آن، ایــن امــکان فراهــم می شــود تــا عکس بــرداری از ابتــدا تــا انتهــای 

ــت در  ــرای مقاوم ــاختاری ب ــر س ــب از نظ ــی مناس ــا طراح ــز ب ــن تجهی ــود. ای ــام ش ــوارش انج ــتگاه گ ــت در دس ــرای مقاوم ــاختاری ب ــر س ــب از نظ ــی مناس ــا طراح ــز ب ــن تجهی ــود. ای ــام ش ــوارش انج ــتگاه گ دس

محیط هــای اســیدی و قلیایــی قســمت های مختلــف دســتگاه گــوارش و همچنیــن عکس بــرداری دقیــق از محیط هــای اســیدی و قلیایــی قســمت های مختلــف دســتگاه گــوارش و همچنیــن عکس بــرداری دقیــق از 

هــر نقطــه، ویرایــش آن و ارســال بــه گیرنــده، جایگزیــن مناســبی بــرای روش های مذکــور به حســاب می آید.هــر نقطــه، ویرایــش آن و ارســال بــه گیرنــده، جایگزیــن مناســبی بــرای روش های مذکــور به حســاب می آید.

ــدارد  ــی ن ــه داخل ــه منون ــد ک ــول جدی ــن محص ــه ای ــت تهی ــام تک جه ــتابدهنده ی س ــور ش ــن منظ ــدارد بدی ــی ن ــه داخل ــه منون ــد ک ــول جدی ــن محص ــه ای ــت تهی ــام تک جه ــتابدهنده ی س ــور ش ــن منظ بدی

و قابلیــت رفــع نواقــص روش هــای مرســوم را دارد، بــه عنــوان نیــاز فناورانــه اعــام کــرده اســت.  و قابلیــت رفــع نواقــص روش هــای مرســوم را دارد، بــه عنــوان نیــاز فناورانــه اعــام کــرده اســت.  
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دستگاه گوارش،  بیامری ها و روش های تشخیصی آن

یکـی از بخش هـای مهـم و پیچیده بدن انسـان، دسـتگاه گوارش اسـت کـه از دهان و حلق آغاز شـده و بعد از عبـور از مری 

و معـده بـه روده ی کوچک، روده ی بزرگ و راسـت روده ختم می شـود. 

بـا تغییـر سـبک زندگـی، اسـتفاده از مـواد غذایی نامناسـب برای بدن و آسـیب هـای محیطی، امـکان احتامل بـه بیامری در 

بخـش هـای مختلـف دسـتگاه گـوارش افزایـش می یابد.  متاسـفانه رسطان  دسـتگاه گوارش یکـی از پرخطرترین و شـایع ترین 

رسطان هـا در ایـران اسـت و حـدود نیمـی از مرگ هـای حاصـل از رسطـان در ایـران )44/4درصـد( را بـه خـود اختصـاص 

می دهنـد.  

بـه منظـور تشـخیص نـوع و جایـگاه بیـامری و حتـی در برخـی مـوارد منونه بـرداری، بـدون آنکه نیـازی به جراحی یا شـکاف 

بزرگی بر روی بدن باشـد، از دسـتگاه آندوسـکوپی اسـتفاده می شـود. 

این دسـتگاه از قسـمت های منبع نور رسد، دوربین، هد دوربین و سـت جراحی آندوسـکوپی تشـکیل می شـود. دستگاه های 

آندوسـکوپی می تواننـد بـه صـورت انعطاف پذیر یا سـخت باشـند. نحـوه ی عملکرد آن به صـورت حرکت آرام لولـه ای نازک 

اسـت کـه دوربیـن و منبـع نـور بر روی آن نصب شـده اسـت و خروجی آن ها بر روی صفحه منایشـگر  ظاهر می شـود.

مشـابه بـا دسـتگاه آندوسـکوپی کـه بـرای مشـاهده بخـش هـای ابتدایـی دسـتگاه گـوارش تـا اندکی پـس از معده اسـتفاده 

می شـود، از دسـتگاه کلونوسـکوپی بـرای بررسـی قسـمت های انتهایـی دسـتگاه گـوارش اسـتفاده می شـود. 

پیشینه مسئله 

روش آندوسکوپی مرسوم در کلینیک های درمانی یا بیامرستان
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در روش هـای آندوسـکوپی و کلونوسـکوپی معمـول مشـکات زیـر باعـت اکـراه و ناراحتـی بیـامر از اسـتفاده از ایـن روش 

شود: تشـخیصی 

نیـاز بـه بسـری شـدن بیـامر در بیامرسـتان یـا کلینیک به مـدت چند سـاعت تـا روز و مراقبت های قبل و بعـد از انجام 	 

آن

نیاز به بیهوشی و تحمل درد توسط بیامر	 

احساس ناخوشایند بیامر برای استفاده از دستگاه در داخل بدن خود	 

احتامل پارگی روده بزرگ در حین فرایند کلونوسکوپی	 

عدم امکان دسرسی به بخش های روده کوچک و تصویربرداری از آن توسط روش های رایج	 

روش کلونوسکوپی مرسوم در کلینیک های درمانی یا بیامرستان

مجموعه کپسول آندوسکوپی 

کپسـول آندوسـکوپی شـامل بخش هایـی اعـم از دوربیـن بـرای عکـس بـرداری مـداوم از محیط دسـتگاه گـوارش، LEDهای 

بسـیار کوچـک جهـت روشـن کـردن فضای اطراف کپسـول، باتری و بدنه زیسـت سـازگار و مقـاوم در برابر اسـیدهای معده 

و فلـور قلیایـی و دارای اسـتحکام مکانیکـی قابل توجه اسـت. این کپسـول تصاویـر را از طریق وای فای بـه آرایه های گیرنده 

متصـل بـه یـک دسـتگاه پرتابـل و ضبـط کننده که توسـط بیـامر حمل می شـود، منتقـل می کند. 

 طراحـی ایـن کپسـول بـه گونـه ای اسـت کـه دیـد 360 درجـه ای از بخـش های مختلـف به خصـوص موکـوز روده کوچک و 

جزئیاتـی از ویژگی هـای بافـت را در اختیـار پزشـک قـرار می دهد.
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روش استفاده از کپسول آندوسکوپی

بیـامر کپسـول آندوسـکوپی را می بلعد. این کپسـول بدون ایجاد مشـکل و یـا درد، به مرور زمان کـه قابل کنرل بوده  

از دسـتگاه گـوارش عبـور کـرده و در حین مسـیر، هزاران تصویر از دسـتگاه گوارش بیامر مانند معـده و روده ها تهیه 

می کند. پس از گذشـت بازه ی زمانی مشـخص، کپسـول از بدن دفع خواهد شـد.  

 

در روش اسـتفاده از کپسـول آندوسـکوپی به ندرت ریسـک احتباس کپسول در دسـتگاه گوارش وجود دارد. این خطر 

در بیامرانـی کـه دارای انسـداد یـا تنـگ شـدگی دسـتگاه گوارش برای مثال اسـتنوز روده در اثر تومور هسـتند بیشـر 

اسـت. در چنین مواردی در صورت بروز چنین مشـکلی کپسـول با اقدامات جراحی از دسـتگاه گوارش بیرون آورده 

می شود. 

 مجموعه کپسول آندوسکوپی

  الف( کپسول آندوسکوپی   ب( کمربند  ج( آرایه های سنسور د(کپسول بازکننده مسیر  ه( ضبط کننده

بالف

د ج

الفالف

ه 
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هـدف اصلـی ایـن چالش سـاخت کپسـول آندوسـکوپی، گیرنـده ی آن و برنامه الزم بر روی سیسـتم اسـت تا بتواند با پردازش مناسـب 

تصاویـر تهیه شـده توسـط کپسـول، اطاعـات مورد نیاز برای تشـخیص بیامری های دسـتگاه گـوارش را تهیه کند. 

هسته اصلی فناوری چالش، پارامرها و ویژگی هایی زیر است:

تهیه بردهای انعطاف پذیر الکرونیکی  	

ساختار شیمیایی و مکانیکی کپسول  	

نحوه ی پردازش تصویرها   	

 

موضوع محوری چالش  

 عنوان پارامرت کلیدی حد مطلوب ویژگی ها و مالحظات

بدنـه کپسـول بايـد زیسـت سـازگار، مقـاوم در برابـر اسـید معـده و فلـور قلیایـی و 

دارای اسـتحکام مکانیکـی کافـی )از جنـس نـوع خاصـی از پلی کربنـات( باشـد.
زیست سازگاری و شفافیت جنس کپسول

ارتفاع کپسول حدودا  30 میلیمر و قطر آن 14 میلیمر ارتفاع و قطر کپسول ابعاد کپسول

اسـتفاده از دوربینـي در حـد مـدل TCM8230MD و رزولوشـن تصاویـر معمـوال 

256×256 پیکسـل)QVGA(، حداقـل نیـم فریـم بـر ثانیـه باشـد، کاهـش حجـم 

تصاویـر بـا نسـبت 1 به 17 و تصویربرداری با رزولوشـن باالتـر )480×512( مطلوب  

است.

رزولوشن مناسب، زاویه دید باال و قابلیت اتصال آسان 

بـر روی برد، تصویربرداری خوب در رشایط نور کم

تصویربرداری

)MHz 902-928(915MHz :ISM باند فرکانسی

نـرخ تبـادل داده 600 کیلوهرتز باشـد و یا اینکه نرخ باند فرکانسـی 2.4GHz با نرخ 

تبادل داده  2000 کیلوهرتز که موجب کوچک تر بودن سـایز آننت مي شـود، باشـد.

پهناي باند ارسال تصاوير

از سه برد دو الیه مجزا که توسط کانکتور به هم وصل می شوند.

  تعـداد کـم الجیـک در FPGA قابل اسـتفاده در کپسـول ارسـال اطاعـات بصورت 

 بـی سـیم و کـم تـوان جهـت جلوگیـری از آسـیب  رسـانی به بافـت های بدن باشـد. 

 افـزودن الیـه عایـق بـه بـرد آنـنت، نیاز بـه تراشـه مجـزای فرشده سـاز )JPEG( توان 

Switch-Reed مرصفـی بـاال، اسـتفاده از

 لـزوم اسـتفاده از سـه بـرد دو الیـه مجزا 

وصـل  هـم  بـه  کانکتـور  توسـط  کـه 

ند می شـو

طراحی و ساخت 

مدارچاپی و 

فرستنده مطلوب

ماحظات فنی و الزامات راه حل پیشنهادی
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پارامرهای پیشنهادی جهت بهبود عملکرد

- بهینه سازی تصاویر دوربین برای رشایط نور کم )غیر اتوماتیک(

- فرشده سازی تصاویر و نرخ تصاویر باالتر و امکان افزایش کیفیت تصاویر

- کپسول داراي سایز کوچکر و سیم کشی ساده تر باشد.

- روش هايي براي کاهش سايز آننت، کاهش توان مرصيف و پهناي باند بيشر استفاده شود.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در تهیـه ایـن کپسـول و اجزای آن، شـتابدهنده متقاضـی می تواند همکاری هـای الزم را جهـت تامین دوربین 

مـورد نیـاز را به صـورت وارداتی انجـام دهد. 

پس از پایان این چالش و در ادامه همکاری با شتابدهنده مجوزها و گواهینامه های زیر باید اقدام شود.

مرجع صادرکننده  نام گواهی یا تاییده 

اداره کل تجهیزات پزشکی Imed تاییدیه

آزمایشگاه های تخصصی تجهیزات پزشکی تاییدیه دقت عملکردی دستگاه 

سازمان غذا و دارو ایران  تاییدیه بهداشت 

بیامرستان ها یا دانشگاه های علوم پزشکی تاييديه موفقيت تست هاي باليني

- Iso10993 استاندارد

- Iso14971 استاندارد

سازمان غذا و دارو آمریکا و اروپا FDA , CE تاییدیه

بـرای تهیـه ایـن کپسـول ها و ضامئـم همـراه می تـوان از مهندسـی معکـوس معروف تریـن منونه تجاری سـازی شـده خارجی 

آن Pill Cam اسـتفاده کـرد. ایـن محصـول جهـت مهندسـی معکوس توسـط رشکت شـتابدهنده متقاضی قابل تامین اسـت؛ 

همچنیـن طرح هـای پیشـنهادی نوآورانـه کـه امکان دسـتیابی بـه الزامـات را فراهم کند نیز اسـتقبال خواهد شـد. 

 

رویکردهای پیشنهادی در حل مسئله

حد مطلوب ویژگی ها و ماحظات پارامر کلیدی عنوان

- توان مرصفی کمر از  40 میلی آمپر باشد،

- باتـری Renata و Energizer بـا قطـر کوچـک 10 ايل 12 

مييل مـر باشـد.

- مدیریـت تـوان مرصفـی بـا الگوریتـم سـبک سـازی شـده 

اختصاصـی  Jpeg  باشـد.

- باتری باید از اکسید نقره باشد.

توان مرصفی

تامین انـرژی با باتری 

ریـز و مدیریـت توان 

مرصفی

قابليـت ارسـال ديتاهـاي عکس بـرداري به 

گويش هوشـمند

-طراحی اختصاصی گیرنده

-دریافت اطاعات ارسالی از کپسول

-قابلیت ذخیره سازی اطاعات بر روی کارت حافظه 

-ساخت گیرنده پرتابل با قابلیت ذخیره سازی

طراحـی و سـاخت سیسـتم 

گیرنده
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 استفاده از باتری لیتیومی

خدمات مشاوره و منتورينگ تخصيص در حوزه کسب و کار به تیم های برگزیده مرحله اول داوری 	

خدمات برآورد بازار و تدوین طرح تجاری به تیم های برگزیده مرحله اول داوری 	

ارائه فضاي کاري اشراکي و اختصايص به تیم های برگزیده مرحله اول داوری 	

دسرسی محدود به آزمایشگاه های مورد نیاز به تیم های برگزیده مرحله اول داوری 	

اعطای گرنت نقدی 25 میلیون تومانی برای تیم دارای گزارش پیرشفت برتر پس از داوری مرحله اول 	

تعهد به حامیت و رسمایه گذاری به ارزش 500 میلیون تومان به صورت رسمایه بذری به تیم برگزیده مرحله دوم داوری 	

در اختیـار گذاشـنت برخـی تجهیـزات فنی-مهندسـی و کمـک بـرای تامیـن برخی اقـام و تجهیـزات از منابع خارجـی به تیم  	

برگزیده مرحلـه دوم داوری

خدمات تسهيلگري تست هاي باليني در بيامرستان به تیم برگزیده مرحله دوم داوری 	

خدمات تسهيلگري اخذ مجوز و استانداردهاي الزم به تیم برگزیده مرحله دوم داوری 	

رسمایه گذاری در فاز توسعه محصول به تیم برگزیده مرحله دوم داوری 	

 اعطای گرنت نقدی به مبلغ 10 میلیون تومان برای هر کدام از تیم های برتر داوری مرحله اول

  اعطای گرنت آزمایشگاهی به مبلغ 5 میلیون تومان برای هر کدام از تیم های برتر داوری مرحله اول

همـکاری بیـن فنـاور و  متقاضـی بـا توجـه بـه مذاکـرات بین خـود می تواند بـا واگذاری درصـدی از سـهام پروژه به شـتابدهنده 

بـه صورت هـای زیر تعریف شـود:

  قرارداد تحقیق و توسعه مشرک 

  انتقال دانش فنی

  خرید الیسنس

  رسمایه گذاری مشرک

  متلک رشکت فناور

مدل های پیشنهادی همکاری

پیشنهادهای غیرقابل قبول

حامیت های چالش توسط متقاضی

حامیت های چالش توسط شبکه تبادل



9

تـا پایـان مهلـت زمـان ثبت نـام فراخـوان چالـش فرصت دارید تـا پس از مطالعـه فایل راهنام جهـت آگاهی دقیـق از چالش، 

از طریق سـایت www.innoten.ir ثبت نام منوده و به سـواالت مطرح شـده پاسـخ دهید. پس از بررسـی پاسـخ های سواالت 

مطـرح شـده در سـایت، در صـورت تاییـد طـرح شـام در داوری اولیـه، جهـت آماده سـازی مقدمـات الزم و هامهنگی جهت 

سـاخت منونـه محصـول از شـام برای ادامـه فرایند تامین نیـاز متقاضی دعوت خواهد شـد.

شـبکه تبـادل فنـاوری جهت شناسـایی ظرفیت  هـا، حامیتگری، تسـهیل گری، مدیریـت و پیگیری فراینـد تبادل فنـاوری و رفع 

نیازهـای فناورانـه صنایـع ایجـاد گردیـد. اینوتـن InnoTEN به عنوان یکـی از برنامه  های شـبکه تبادل فنـاوری، متولی اجرای 

چالش  هـای نـوآوری و فنـاوری اسـت. مجموعـه اینوتـن از طریـق کارگـزاران خـود اقـدام بـه شناسـایی نیازهـای رشکت  هـای 

صنعتی کرده و پس از بررسـی و ارزیابی کارشناسـی، در صورتی که فناور برای پاسـخ دهی به آن نیاز شناسـایی نشـود، اقدام 

بـه انتشـار فراخـوان رفـع نیـاز فناورانـه و برگزاری مسـابقه می کند. در این سـند با مطالعـات انجام شـده و دریافت نیازهای 

متقاضیان، موضوع موضوع توسـعه کپسـول های آندوسـکوپی رشکت شـتاب فناور سـام تک )شـتابدهنده سـام تک( احصاء 

شـده است.

رشکـت شـتاب فنـاور سـام تک، به عنـوان مرکـز نـوآوری تخصصی هلدینـگ “فاطررشیـف” ازبهمن مـاه سـال 1398 رشوع به  

فعالیـت منـود و بصـورت رسـمی در تیرمـاه 1399 ثبـت گردیـد. مجموعـه “سـام تک” در آبـان 1399 طـی یـک تفاهم نامـه 

رسـمی با معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، به عنوان شـتاب دهنده رسـمی حوزه سـامت به رسـمیت شـناخته شد.

در الگـوی شـتابدهندگی توسـعه محصـول توسـط ایـن شـتابدهنده، پذیـرش تیم هـا از مرحلـه منونه آمـاده آزمایشـگاهی که 

اسـناد طـرح تجـاری، امکان سـنجی و بـرآورد بازار آن تهیه شـده باشـد، آغاز می شـود و سـاخت منونه عملیاتی، تجاری سـازی، 

کسـب مجوزها و ورود به بازار تسـهیل و پشـتیبانی می شـود.

نحوه مشارکت در چالش 

درباره ی اینوتن 

درباره ی متقاضی
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ثبت نام و ارسال طرح  

در ایـن مرحلـه رشکت کننـدگان فرصـت دارنـد تا مدت زمـان مقرر در سـایت، 

اطاعـات فنـی طـرح خود را مطابـق با بخش های درنظر گرفته شـده در بخش 

ثبـت نامـی سـایت، در سـامانه چالش های فنـاوری و نـوآوری ایران به نشـانی 

innoten.ir ثبـت کنند.

غربال طرح ها و داوری مرحله اول 

پـس از پایـان مهلـت دریافت اطاعات فنـی و غربال اولیه، داوری انجام می شـود 

و طرح هـای برگزیـده بـه مرحله بعـد راه می یابند.

دریافت گرنت تولید منونه محصول

مبلغ  به  نقدی  گرنت  محصول،  اولیه  منونه  تولید  جهت  برتر  تیم های 

10میلیون تومان و گرنت آزمایشگاهی به مبلغ 5 میلیون تومان برای توسعه 

محصول دریافت می منایند.

داوری مرحله دوم منونه های تهیه شده در مقیاس آزمایشگاهی 

منونه محصوالت تولیدشده، توسط کارشناسان، داوران و متقاضی بر اساس 

شاخص ها و الزامات تعیین شده، مورد داوری قرار خواهند گرفت.

 دریافت جایزه و عقد قرارداد با متقاضی

نهایتا براساس مقایسه نتایج منونه های تولید شده، تیم برتر تعیین و با همکاری 

شتابدهنده، حداقل 500 میلیون تومان بر روی منونه اولیه رسمایه گذاری می گردد و از 

سایر حامیت های شتابدهنده در راستای تجاری سازی محصول برخوردار خواهد شد.

تولید منونه محصول و ارائه گزارش پیرشفت

تیم های برتر با استفاده از گرنت اعطایی و براساس یک برنامه زمان بندی مشخص و مطابق 

با شاخص ها و الزامات تعریف شده، اقدام به تولید منونه محصول می منایند. با توجه به ارائه 

گزارش پیرشفت برتر مبلغ   25 میلیون تومان  از طرف شتابدهنده داده می شود.

مراحل و زمان بندی رشکت در چالش 
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راه های ارتباطی جهت رشکت در فراخوان چالش 

ارتباط با کارگـزار: 021-86013862

شامره برنامه چالش های فناوری و نوآوری :  02165013040 داخلی 172

pi9.amirkabir@gmail.com  |  info@innoten.ir :ایمیل پشتیبانی

 www.innoten.ir : سایت ثبت نام

@innoten.ir تلگرام و اینستاگرام


