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బయోమెడికల్ ఇంజనీరంగ్
బయోమెడికల్ ఇంజనీరంగ్ (BME) అనేది లైదయళస్ ర అవసరల కోసం ఔషధం మరయు జీవళస్ ంర యొకక
ఇంజనీరంగ్ సూత్రాలను మరయు నమూనర భావనలను ఉయోగంచడం (ఉదర. డయాగనవిక్ లేదర చికిత్రా). ఈ
రంగంలో ఇంజనీరంగ్ మరయు ఔషధం మధయ అంతరన్నన మూవలేయడం, రోగ న్నరారణ, రయలేక్షణ, మరయు
చికితా వంటి ఆరోగయ సంరక్షణ చికితాను అభివృదిా చేయడరన్నకి లైదయ జీవళస్త్ాలత్ో ఇంజనీరంగ్ యొకక నైుణరయలను
మరయు సమసయ రష్కర నైుణరయలను కలడరన్నకి ఈ విభాగం ాయత్ననసు్ంది. [1] అనేక ఇతర ఇంజనీరంగ్
రంగలత్ో పో యౌవత్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరంగ్ ఇటీవలే దరన్న సవంత అధయయనం వలె ఉదభవించింది. అటువంటి ఒక
రణరమం ఇపటికై ఒక రంగంగ రగణంచబడుతునరనయ, ఇపటికై-స్తాంచబడిన క్షైత్రాలోో ఇంటరి వోనరీ
వపపషలెైజైషన్ నుండి కొత్ క్షైతా రవర్ నరలుగ స్తధరరణం. బయోమెడికల్ ఇంజనీరంగోో ఎకుకవ న్న రళోధన
మరయు అభివృదిాన్న కయౌగ ఉంది, విస్ ృత ళరణ
ే ఉ విభాగలను విస్ రంచి (కింే ద చూడండి). జీవసంబంధిత పో ా సి వస్

అభివృదిా, కిోన్నకల్ రకరలు నుండి సూక్షమ-ఇంపోంటు
ో , MRI లు మరయు EKG లు, ునరుతపత్న్ కణజాల
పరుగుదల, ఫరమసూయటికల్ మాదకదాలయలు మరయు చికిత్రా జీవసంబంధరలు వంటి స్తధరరణ ఇమేజంగ్
రకరలు, వివిధ రకల విళరోషణ మరయు చికిత్రా లైదయ రకరల అభివృదిాన్న ాముఖమెైన జీవవయవసా ఇంజనీరంగ్
అనువర్ నరలోో ఉనరనయ.
బయోఇనఫరైమటిక్ా [మారుు]
ాధరన లయసం: Bioinformatics
బయోఇనఫరైమటిక్ా అనేది ఒక ఇంటరి వోనరీ క్షైతంా , ఇది బయోలాజకల్ డేటాను అరాం చేసుకోవడరన్నకి దా తులు
మరయు స్తఫ్టతిేర్ ఉకరణరలను అభివృదిా చేస్ ుంది. విజాాన ళస్ ంర యొకక ఇంటరి వోనరీ రంగంలో,
బయోఇనఫరైమటిక్ా కంయయటర్ ళస్ ంర , గణరంకళస్ ంర , గణతం మరయు ఇంజనీరంగున జీవళస్ ర డేటాను
విళరోఴంచడరన్నకి మరయు అనువదించడరన్నకి మిళితం చేస్ ుంది.

biomedical engineering mri scan using computing
technology

బయోఇనఫరైమటిక్ా, లర దద త్నలో భాగంగ కంయయటర్ పో ా గేమింగున ఉయోగంచుకునే జీవసంబంధ అధయయనరల
శరీరన్నకి ఒక గొడుగు దం, అలాగై దే దే ాత్ేయకంగ జనుయళస్ ర రంగంలో ాత్ేయకమెైన విళరోషణ "పైో న్ా"
పల
ను

సూచిసు్ంది. బయోఇనఫరైమటిక్ా యొకక స్తధరరణ ఉయోగలు అభ్యరా జనుయవులు మరయు నూయకిోయోటైడో ు
(SNP లు) గుర్ ంచడం. తరచుగ, లయధి యొకక జనుయ పాత్నదికను, ాత్ేయకమెైన ఉయోజనరలు, కలయౌాన
లక్షణరలను (వయవస్తయ జాతులలో esp.) లేదర జనరభాల మధయ వయత్రయస్తలను బాగ అరాం చేసుకునే లక్షయంత్ో
అలాంటి గుర్ ంు జరుగుతుంది. తకుకవ స్తంాదరయ దా త్నలో, బయోఇనఫరైమటిక్ా నూయకిోయక్ ఆమోం మరయు
పో ా టీన్ సన్ననలేళలు లోల సంసా సూత్రాలను అరాం చేసుకోవడరన్నకి ాయత్ననసు్ంది.
కణజాల ఇంజనీరంగ్ [మారుు]
ాధరన లయసం: కణజాల ఇంజనీరంగ్
టిషయయ ఇంజనీరంగ్, జనుయ ఇంజనీరంగ్ వంటిది (కింే ద చూడండి), బయోటకనలజీలో ఒక ాధరన భాగం - ఇది BME
త్ో గణనీయంగ ఉంటుంది.

కణజాల ఇంజనీరంగ్ లక్షయయలలో ఒకటి అవయవ మారపడి అవసరమయయయ రోగులకు కృత్నామ అవయలలను (జీవ
దరరాం దరవర) సృఴించడం. బయోమెడికల్ ఇంజనీరుో ాస్ ుతం ఇటువంటి అవయలలను సృఴించే దా తులను
రళోధిస్ ునరనరు. రళోధకులు ఈ ముగంులో మానవ మూల కణరల నుండి ఘన దవడలు [3] మరయు టరచ
ా రస్
[4] ను పంచుకునరనరు. అనేక కృత్నామ మూత్రాశయనరఱాలు ాయోగళలలలో పరగయ మరయు మానవ రోగులకు
విజయవంతంగ నరటబడరియ. [5] కృత్నామ మరయు జీవసంబంధమెైన భాగలను ఉయోగంచే
జీవఆరాకసంబంధమెైన అవయలలు కూడర రళోధనలో కైందరక
ా ృత ాదేశంగ ఉనరనయ, శెపటిక్ అవస్ి రకరలత్ో
కూడిన కృత్నామ జీలణుకేమాన్నన లోల కలేయ కణరలు ఉయోగంచే రకరలు
జనుయ ఇంజనీరంగ్ [మారుు]
ాధరన లయసం: జనుయ ఇంజనీరంగ్
జనుయ ఇంజనీరంగ్, రీకంబనంట్ DNA టకనలజీ, జనుయ సవరణ / త్రరుమారు (GM) మరయు జనుయ ఉలక్షణరలు
అనేవి జీవి యొకక జనుయవుల ాతయక్ష త్రరుమారుకి వర్ స్త్ య. స్తంాదరయక పంకం వలె కకుండర, రోక్ష జనుయ
త్రరుమారు అయన జనుయ ఇంజనీరంగ్ జనుయ ఇంజనీరంగ్ అటువంటి రమాణు కోోన్నంగ్ మరయు రూపంతరము
వంటి ఆధున్నక స్తధనరలను ఉయోగంచుకుంటుంది. అనేక అనువర్ నరలోో జనుయ ఇంజనీరంగ్ దా తులు విజయం
స్తధించరయ. కొన్నన ఉదరహరణలలో ంట స్తంకైత్నక రజాానం (లైదయ ఉయోగం కదు, జీవసంబంధమెైన వయవసా ల

ఇంజనీరంగున చూడండి), మారుప చందిన బాయకటిరయాను ఉయోగంచడం దరవర, చిటి లుక అండరశయ కణరలలో
ఎరత్ోాయోఇటిన్ ఉతపత్న్ చేయడం మరయు కొత్ రకలను ఉతపత్న్ చేయడం దరవర వంథటిక్ మానవ ఇనుాయౌన్
ఉతపత్న్ ాయోగతమక ఎలుక వంటివి (కయనార్ మౌస్) రళోధన కోసం.

