


تپش
صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

مدیر مسئول : امیرعلی منطقیان 
سردبیر : امیرعلی منطقیان 

دبیر گروه بیوالکتریک : جالل خوهک 
شــورای تحریریــه بیــو الکتریــک : مهنــوش فغانــی ، شــیوا صدقــی ، پریســا حاتمــی ، علــی 

ــوری ، جــالل خوهک  ن

دبیر گروه بیومتریال : رضا مهدوی 

معاون دبیر گروه بیومتریال : فاطمه امجد

شورای تحریریه گروه بیومتریال : 
فاطمــه امجــد ، یاســمن شــکری ، الهــام ناصــری ، بهــاره خیــل نــژاد ، ریحانــه فرشــباف ، 

زهــرا باقــری ، فاطمــه شــعبانی

مشاور علمی گروه بیومتریال : دکتر مهناز اسکندری  

دبیر گروه بیومکانیک : زهرا رمضانی 

شورای تحریریه بیومکانیک : محدثه پاکزبان ، الهه جلیلوند ، سمانه طیبی ، 
زهرا مرادحاصلی ، فائزه جهانی ، لیال جباری 

مشــاوران علمــی گــروه بیومکانیــک : علیرضــا یحیایــی ) دانشــجوی دکتــری (  ، محمدعلی 
شــهیری ) دانشــجو دکتری ( 

دبیر گروه خبر  :  امیرمحمد اکبری 
شــورای تحریریــه گــروه خبــر : ســوگل یونســی ، فرزانــه موالفــر ، پــدرام کریمــی ، شــیرین 
چنگیــزی ، امیرمحمــد اکبــری ، منصــوره کوشــکی ، امیــر رضــا کریمــی  ، حمیــد ســلطانی 

مدیر گروه فروش بازاریابی و همکاران خارج دانشگاهی : نسیم طالبی نژاد 

تیــم بازاریابــی و فــروش و همــکاران خــارج دانشــگاهی مــا  : مهدیــه طاهــا نــژاد ، زهــرا 
کریمــی ، ســپهر گلــرخ امیــن ، محمــد ســاروجلو ، محمــد نوروزیــان 

صفحه بند و طراح و گرافیست : سپهر مختاری  



فهرست

بیومتریال:

بیومکانیک:

بیو الکتریک:

3 آنوریسم مغزی چیست؟
۴ آمبولیهای خاموش
۱۲ استنت چیست؟

۱۳ طراحی و ساخت استنت
۱۴ خواص فیزیکی استنت ها و تاثیر آن  بر آنوریسم مغزی

۱۵ جدا شدن زودهنگام استنت سولیتر، حین ترومبکتومی بازیابی
۲۷ مارکرهای رادیوپک

18 معرفی درمان با اسب ) هیپوتراپی(
38 نقش تکنولوژی کاله های محافظ در جلوگیری از آسیب در ورزش

۴۹ نیل هایی با پوشش آنتی بیوتیک و فاکتور رشد نانو  ذره ها:
      یک راه منحصر به فرد برای درمان التهاب مزمن استخوان

۲۳دارورسانی به کمک امواج فراصوت: بررسی رفتار میکروحباب ها

۶ تئوری آشوب و جایگاه آن در مهندسی پزشکی
۲۹ کپسول ویدئو اندوسکوپ

۴۵ شبکه های عصبی و یادگیری ماشین
۵۶ تفکر و نگرش سیستمی و سیبرنتیکی در مدل سازی بدن انسان



اخبار:

2 تصویب پروژه مشترک دانشگاه صنعتی
    امیرکبیر با اروپا در حوزه ی مهندسی پزشکی

۵ هیدروژل زیست تخریب پذیر نواورانه جدید
   با خاصیت االستیسیته باال  که می تواند دنیای

   چاپ سه بعدی زیستی را متحول کند

۵ ایمپلنت حلزون شنوایی هدایت استخوانی
۱۰ مهندسان پزشک از نیروی مغناطیسی برای

     کنترل درد استفاده می کنند

۱۱  توانبخشی پس از سکته با شبیه سازی مغزی
۱۶ ارتقاء روش های کمکی تصویر برداری

      بیومکانیکی برای بافت آسیب دیده ی قلب

۱۶ تشخیص دقیق سکته مغزی با یک ابزار  بی
      سیم غیرتهاجمی

17 رشد چشم گیر استفاده از کفش های دیابتی تا
      سال ۲۰۲۴

17 ترمیم آسیب نخاعی با استفاده از چاپ
      سه بعدی

22 کم شدن درد کمر به کمک ابزارهای
      بیومکانیکی

33 آینه هوشمند با قابلیت تحلیل وضعیت
       صورت

TBRG ۳۴ گزارش تهیه شده از شرکت
۳۷ ابداع عصای هوشمند برای نابینایان

۴۳ محققان موفق شدند تخت خوابی چند
       منظوره در راستای تسهیل حرکت و انتقال

       معلوالن طراحی کرده و بسازند

۴۳ سهولت در حرکت معلولین با ویلچر جدید
۴۴ خواب راحت در گرو بیومکانیک ستون فقرات

۴۴ ساخت مفصل زانویی برای دوچرخه سواران معلول
       توسط محققان ایرانی

۴۸ یوسرنکارت چیست؟
۵۴ ترمیم بافت های استخوانی به کمک صمغ کندر
۵۵ ساخت دستگاه رباتیکی برای کمک به بیماران

       نارسایی قلبی 

۶۱ اپلیکیشن مترجم گریه کودکان برای والدین ناشنوا
۶۲ انتقال خاطره از طریق تزریق آر-ان-ای

۶۳ پیوندموفقیت آمیز ریه رشدیافته آزمایشگاهی به
       خوک

۶۴ ساخت غضروف مصنوعی از شلوار جین
۶۵ رمز شکنی از ساختار پروتئین کشسان بدن

      )تروپواالستین(

۶۶ عرضه نانوداربست های استخوانی با قابلیت حذف
       سلول های سرطان

۶۸ آموزش زیست شناسی با دستگاه 
       »خشک انجماد دی. ان. ای«

۶۹ معرفی شرکت های خارجی تولیدکننده ی استنت
      های مغزی و کاروتیدی

۷۱ مطالعات نشان میدهد تشعشعات تلفن همراه
      ممکن است روی عملکرد مغز به خصوص در

      نوجوانان تاثیر داشته باشد.

۷۲ حرف آخر : آشفته بازاری به نام مهندسی پزشکی



1 نشریه علمی-پژوهشی تپش

ی   و   نر     
و    و  ه  ل ی   ه پله ه 
ه  ی  ه ه  ه ت و   ی  ه    ت
ن  ی ت ر  ه نر   ی ر پ ی و  
ه  ی  ت  م   ه  ی پله ه   ی ی ی

ر ر   ه  ن ی  ع ت
و  ه ی ی ر  ه نر  ی تم  
ه  نر  ه و  ی  
ی ت  ه   نر    
یه ه    ه  و پ ی ت م ه   ه ت   
رو  له    م  ه  ر و    
ه  لی ه  ه  ه هم    ی  ر 
ن  ر    ی  ر  ی 
ی  ی ر  ی  و  ی  و    نم
ر  ه ه ن  ه  ه ی ی   ن ن و نر ن ی  
ه  ی  ه  ش  ت ه   ی  ه ه  ت

ی  رو  رو    و  پر
ی  نش ر  ی   ه ه  ش هم ت تپ
ر  ه   و  ه     و ع
ه   ی ه  ه ل ی  ه   ی  و    م ه 
ه  یه   ه   و    ن ن و     
ریه   و نش ه   ی  ه   علم ل ی  ن ت 
ر    ی ی  ی پ ی  ی پژوهش علم
ش  ی ه و    ه  ش   ه تپ
ه   پ  ه    ع ع
و ه  ر و ن ش   م  و پ 
ر  ل ت ه  و  ه     هر
ن      ر ه    
ه    ی   و  ه   ی 
ن    پر  ت  ه   ری 
م و  ر  رو     ی  ش  ه تپ
ی   و ه   و  ی  ت    ه

و   ر  

رعلی  
ر نشریه تپش ر یر  و 

ر ر  



نشریه علمی-پژوهشی تپش2

تصویب پروژه مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
با اروپا در حوزه ی مهندسی پزشکی

ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش ــاون پژوهش مع
گفــت: اولیــن پــروژه مشــترک ایــن دانشــگاه بــا 
کشــورهای اروپایــی در حــوزه مهندســی پزشــکی 

تصویــب شــده اســت.
ــترک  ــروژه مش ــن پ ــد: اولی ــادآور ش ــکی ی تودش
بین املللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه 
اســاتید  از  یکــی  پزشــکی توســط  مهندســی 
ــا  ــن دانشــگاه ب دانشــکده مهندســی پزشــکی ای
ــه  ــیده ک ــب رس ــه تصوی ــی ب ــورهای اروپای کش

ــد. ــد ش ــی خواه اجرای

نشریه علمی-پژوهشی تپش2
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آنوریسم مغزی چیست؟

یــا  بــزرگ شــدن   ( آنوريســم مغــزي 
در  ســرخرگ  دیــواره   بیرون زدگــی 
ــاي  ــاري ه ــواره (  از بيم ــف دی ــر ضع اث
خطرنــاك عــروق مغــزي اســت کــه ســبب 
ــواره  ــن دی ــا برداش ــدن و احنن ــازک ش ن
ــه  ــودکه درنتیج ــی ش ــز م ــرخرگ مغ س
ــه  ــا یافت ــه احنن ــان خــون در ناحی آن جری
رگ گردابــی شــده و بــه دیــواره رگ فشــار 
زیــادی وارد میکندکــه مــی توانــد ســبب 
ــل از  ــد قب ــودكه باي ــواره آن ش ــی دی پارگ
ــه ســبب مــرگ  ــدا شــود و گرن پارگــي پي

ــود. ــي ش م
بــراي درمــان ايــن بيمــاري از روش هــاي 
ــی  ــه یک ــود ك ــتفاده ميش ــددي اس متع
ــت  ــكوالر اس ــام اندووس ــا اجن از روش ه
ــوان از ان  ــاران منيت ــه بيم ــراي هم ــا ب ام

ــرد.  ــتفاده ك اس
ــی  ــل جراح ــان ، عم ــی درم روش قدیم
ــمتی از رگ  ــن روش قس ــه درای ــت ک اس
ــته و  ــده را برداش ــیب ش ــار آس ــه دچ ک
ــد.  رگ مصنوعــی را جایگــذاری مــی کنن
ــری  ــرای جلوگی ــادی ب ــای ضدانعق داروه
داروهــای  و  خــون  خلتــه  ازتشــکیل 
ــود. ــی ش ــز م ــی جتوی ــس ازجراح ــددرد پ ض
روش مناســب بــرای درمــان ایــن بیمــاری 
اســتنت گــذاری داخــل جمجمــه ای 

 neuroform اســت کــه اصــوال از دونــوع
stent و leo stent اســتفاده مــی شــود.  

]1[
leo stent هــا بیشــتر بــرای درمــان 
آنوریســم هــای دهانــه گشــاد مــورد 
اســتفاده قــرار میگیــرد. کــه در ایــن روش 
اســتنت هــای نورووســکوالر انعطــاف 
پذیــر بــا قابلیــت خــود انبســاطی از طریق 
میکروکاتترهــا وارد دهانــه آنوریســم شــده 
و بــا کمــک کویــل گــذاری پــر مــی شــوند 

]2[
 neuroform هــاي  اســتنت  ميكــرو 
،خــود  انعطــاف  قابلیــت  نایتینولــی 
انبســاطي، عبــور ميكــرو كاتترهــا را دارد.
 روش اســتنت گــذاری امــکان بارگــذاري 
اســتنت در يــك مــكان مشــخص، دقيــق 
و دور از دســترس را بــه پزشــک میدهــد. 
زیــرا آنوریســم هــا انــواع متفاوتــی دارند و 
بعضــی از انــواع ان غیــر قابــل دسترســی 
ــم از  ــوع آنوریس ــه ن ــه ب ــا توج ــت و ب اس
روش هــای متفــاوت اســتنت گــذاری 

اســتفاده مــی شــود.
ــتنت  ــن روش، اس ــتفاده از اي ــل از اس قب
هــاي غيرقابــل انعطــاف اســتفاده ميشــد 
فيزيكــي   محدوديــت  دليــل  بــه  كــه 
از  دور  نقــاط  در  اســتفاده  غیرقابــل 

ــود. ــز ب ــترس مغ دس
ــواع  ــا ان ــاران ب ــر روي بيم ــاتی ب آزمايش
مختلــف آنوريســم مغــزي كــه امــكان 
درمان بــا روش اندووســكوالر را نداشــتند 
ــه  ــد ب ــن روش جدي ــا اي ــد. ب ــام ش اجن
جــاي اينكــه گــردن آنوريســم بســته 
شــود يــا داخــل آنوريســم سيســتم هــاي 
ــرار داده شــود  ــل ق ــام كوي ــه ن كوچــك ب
از اســتنت اســتفاده شــد. كويــل هــا 
ــي  ــه در صورت ــي هســتند ك سيســتم هاي
ــا  ــك باشــد تنه ــه آنوريســم باري كــه دهان
ــي  ــان م ــاری درم ــذاري بیم ــاي گ ــا ج ب
گــردد. ولــي در شــرايطي كــه دهانــه 
آنوريســم گشــاد باشــد ابتــدا ميكروكاتتــر 
ــا  ــد. ب ــرار میدهن ــون را ق ــس از آن بال پ
اتســاع بالــن از دهانــه آنوريســم حفاظــت 
مــي گــردد و در  نهایــت بــا كويــل محــل 

ــد. ]3[ ــي کنن ــر م را پ

فاطمه شعبانی

1.Michael Fulton, S., CO (US); Jeffrey Thramann, Longmont, CO (US), Patent Application Publication.
2.Luo, J., et al., Preliminary Use of the Leo Stent in the Endovascular Treatment of Wide-necked Cerebral Aneurysms. World 
Neurosurgery, 2010. 73(4): p. 379-384.
3.Fiorella, D., et al., Preliminary Experience Using the Neuroform Stent for the Treatment of Cerebral Aneurysms. Neurosurgery, 
2004. 54(1): p. 6-17.



نشریه علمی-پژوهشی تپش4

آمبولیهای خاموش
 بعد از کویلینگ همراه با تعبیه استنت در درمان آنوریسم های 

MRI مغزی: بررسی 75 مورد با

زهرا باقری

پــس از اجنــام آنژیوگرافــی تشــخیصی 
عروقــی،  داخــل  درمانهــای  و  مغــزی 
یافــن ضایعــات ایســکمیک جدیــد در 
 MRI از  اســت.  رایجــی  اتفــاق  مغــز 
ــات  ــن ضایع ــخیص ای ــرای تش ــوان ب میت
ــر،  ــه حاض ــدف مقال ــود. ه ــتفاده من اس
مطالعــه و بررســی بــروز ضایعــات مغــزی 
پــس از کویلینــگ همــراه بــا اســتنت، در 

ــت. ــزی اس ــمهای مغ ــان آنوریس درم
اســتنتگذاری،  بــا  همــراه  کویلینــگ 
ــده  ــمهای پیچی ــان آنوریس ــت درم قابلی
wide- و  دوکــی  آنوریســم  همچــون 
اســت.  بخشــیده  رابهبــود   neck
اســتنتهای خودبازشــونده، بــه خاطــر 
داشــن ویژگیهایــی همچــون ممانعــت 
ازگســترش کویــل بــه داخــل شــریان 
ــل  ــون داخ ــان خ ــش جری ــی، کاه اصل
دیــواره  بهبــودی  تســریع  و  آنوریســم 
ــی،  ــر مکانیک ــادی از نظ ــد زی رگ، فوای

دارنــد. بیولوژیــک  و  همودینامیــک 
ــتنت،  ــا اس ــراه ب ــگ هم ــه کویلین اگرچ
روش هــای جدیــدی را بــرای درمــان 
داخــل عروقــی فراهــم کــرده اســت، 
امــا در مقایســه بــا اجنــام کویلینــگ 
ــا عوامــل خطــر بیشــتری  ــی، ب ــه تنهای ب
ترومبوآمبولیــک  اتفاقــات  همچــون 
ــن  ــوارد، ای ــتر م ــت. در بیش ــراه اس هم
ــات  ــاد ضایع ــث ایج ــا باع ترومبوآمبولیه
ــر  ــوند و از نظ ــکمیک میش ــک ایس کوچ
باقــی  )خامــوش(  بیعالمــت  بالینــی 

میماننــد.
در ایــن مطالعــه کلیــه بیمــاران مبتــال بــه 
ــاره  ــای پ ــل جمجمه ــم های داخ آنوریس
نشــده از ژانویــه 2003 تــا ســپتامبر2011، 
ــل  ــگ داخ ــت کویلین ــه حت ــه بالفاصل ک
اســتنت  تعبیــه  بــا  همــراه  عروقــی 

قرارگرفتهانــد مــورد بررســی قــرار گرفتند. 
ــرای پیگیــری درمــان، متامــی بیمــاران  ب
حتــت diffusion weighted MRI قــرار 
گرفتنــد. ســن و جنــس بیمــار، محــل و 
انــدازه آنوریســم، نــوع و انــدازه اســتنت، 
ــک  ــوارض نورولوژی ــا و ع ــداد کویل ه تع

ــد. ثبــت گردی
ــاران  ــی بیم ــال 2006، متام ــه س ــا فوری ت
هپاریــن بــا دوز درمانــی دریافــت کردنــد. 
بعــد از فوریــه ســال 2006، جهــت کاهش 
ــام  ــد از اجن ــل و بع ــزی قب ــر خونری خط
هپاریــن  رژیــم  در  تغییراتــی  پروســه، 

ــد. ــاد گردی ایج
درمیــان 75 بیمــاری کــه مــورد بررســی 
ــی 163  ــورت کل ــه ص ــد، ب ــرار گرفتن ق
ــد. 5  ــت گردی ــار روی ــه در 48 بیم ضایع
ــک  ــد نورولوژی بیمــار دچــار نقایــص جدی
ــن 5 بیمــار، قبــل  شــدند. 4 بیمــار از ای
از ترخیــص کامــال بهبــود یافتنــد و بیمــار 
آخــر دچــار نقــص دائــم نورولوژیــک 
گردیــد. در 44 بیمــار از 48 بیمــار )91.7 
درصــد( ضایعــات جدیــد ایســکمیک، 
تنهــا در محــدوده عروقــی کــه حتــت 
درمــان قــرار گرفتــه بودنــد بهوجــود 
آمــد. تعــداد بیمــاران دچــار ضایعــه، 
بهصــورت معنیــداری در بیمــاران مســنتر 
ــان  ــا زم ــاالی 55 ســال( و ب ــا ســن ب )ب
کشــیدن  )طــول  مداخلــه  طوالنیتــر 
پروســه بیــش از 120 دقیقــه( افزایــش 
ایســکمیک،  ضایعــه  وســعت  یافــت. 
ــاران  ــم در بیم ــداری، ه ــورت معنی بهص
ــال( و  ــاالی 55 س ــن ب ــا س ــنتر )ب مس
هــم در بیمارانــی کــه اســتنت کوتاهتــری 
)کمتــر از 20 میلیمتــر( داشــتند، بیشــتر 

ــود. ب

مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه کویلینــگ 
همــراه بــا تعبیــه اســتنت، بــرای درمــان 
ــه  ــه، اگرچ ــل جمجم ــمهای داخ آنوریس
ایســکمیک  ضایعــات  ایجــاد  باعــث 
بــا  ضایعــات  ایــن  امــا  میشــود، 
خطــر کمــی بــرای ایجــاد ناتوانیهــای 
]1[ همراهانــد.  نورولوژیــک  مانــدگار 

1. Hahnemann, M.L., et al., Silent embolism after stent-assisted coiling of cerebral aneurysms: diffusion-weighted MRI study 
of 75 cases. Journal of NeuroInterventional Surgery, 2013.
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ــا  ــد ب ــه جدی ــر نواوران ــب پذی ــت تخری ــدروژل زیس هی
خاصیــت االستیســیته بــاال  کــه مــی توانــد دنیــای چــاپ 

ــد ــول کن ــتی را متح ــدی زیس ــه بع س

ارلینگتــون  در  تگــزاس  دانشــگاه  در  دانشــمندان 
ــب  ــت ختری ــدروژل زیس ــک هی ــه ی ــد ک ــته ان توانس
پذیــر بــا خاصیــت االستیســیته بــاال بــرای چــاپ در 
چاپگرهــای ســه بعــدی  تولیــد کننــد کــه مــی توانــد 
خــواص مکانیکــی بافــت هــای نــرم انســانی را تقلیــد 
کنــد.  ایــن مــاده مــی توانــد در چاپگرهــای زیســتی 
بــه کار رود بــه ایــن صــورت کــه ســلول هــای بافــت 
ــه  ــه ب ــاده ک ــن م ــر روی ای ــوان ب ــی ت ــانی را م انس
عنــوان داربســت بــه کار رفتــه اســت نشــاند و از ایــن 
مــاده زیســت ختریــب پذیــر کــه خاصیــت االستیســیته 
ــرد. ــوان داربســت اســتفاده ک ــه عن ــز دارد ب ــی نی باالی
ایــن مــاده بــا توجــه بــه خــواص مکانیکــی مناســبی 
ــای  ــت ه ــواع باف ــاخت ان ــد در س ــی توان ــه دارد م ک
نــرم انســانی از جملــه عضــالت قلبــی، عضــالت صاف 
عروقــی، عضــالت ماهیچــه ای و بافــت پوســت بــه کار 

ــق در  ــن حتقی ــر ای ــل ت ــج کام ــن نتای ــم چنی رود. ه
 Highly Elastic“  (( قالــب یــک مقالــه بــه عنــوان
 Biodegradable Single-Network Hydrogel
ــی  ــه مل ــال موسس for Cell Printing,”(( در ژورن

شــیمی امریــکا ACS بــه چــاپ رســیده اســت.
ــه کــه  ــو اوران ــر ن ــب پذی ــدروژل زیســت ختری ــن هی ای
ــی رود  ــه کار م ــا ب ــلول ه ــتی س ــاپ زیس ــرای چ ب
ــب  ــت ختری ــری زیس ــازنده ی پلیم ــد س ــه واح از س
ــی  ــد از پل ــه عبارتن ــت ک ــده اس ــاخته ش ــر  س پذی
کپروالکتون-پلــی اتیلــن گالیکول-پلــی کپروالکتــون 
ــا دو  ــره PCL-PEG-PCL( ب ــی زجنی ــه عبارت ــا ب ) ی
ــن در ســاخت ان  ــی و هــم چنی ــی اکریالت گــروه پایان
ــتفاده  ــالل در اب اس ــل احن ــای قاب ــاز ه ــال س از فع

ــت. ــده اس ش

امیر محمد اکبری

ایمپلنت حلزون شنوایی هدایت استخوانی 

شعبه آمریکایی کمپانی معتبر MED-EL اتریش موفق به دریافت تأییدیه 
FDA برای خنستین ایمپلنت حلزون شنوایی هدایت استخوانی شده است. 

  
این سیستم شنوایی منحصر به فرد که BONEBRIDGE نام دارد، 
نیازی به اتصال بین ایمپلنت و پردازشگر صوتی آن ندارد. دستگاه 

BONEBRIDGE، نوع جدیدی از کاشت هدایت استخوانی است که 
امواج صوتی را از طریق استخوان جمجمه، مستقیمًا به گوش داخلی 
منتقل می کند و در آجنا، به عنوان صدای طبیعی دریافت و حس می 
شود. این سیستم پس از کاشت به وسیله جراحی، کاماًل در زیر پوست 

مخفی است. 

این دستگاه در مقایسه با سایر دستگاه های هدایت استخوانی، احتمال 
التهاب پوستی را به حداقل می  رساند و با حتریک مستقیم استخوان، 

به نتایج مطلوبی در زمینه انتقال صدا دست می یابد. پردازشگر صوتی 
این دستگاه از حلاظ ظاهری بسیار ظریف طراحی داده شده و رنگ های 

مختلف آن نیز مطابق با رنگ موی کاربران انتخاب شده است. این 
ایمپلنت همچنین با MRI تا قدرت 1.5 تسال سازگاری دارد.

امیررضا کریمی - حمید سلطانی
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حقایق و واقعیاتی که هرگز گفته نشده است
تئوری آشوب و جایگاه آن در مهندسی پزشکی

ــا جــزو اکثریتــی هســتید کــه تاکنــون  ی
رفتــار  و  آشــوب  تئــوری  از  چیــزی 
آشــوب گونــه نشــنیده اید و یــا اگــر هــم 
شــنیده اید صرفــًا در حــد شــنیدن بــوده 
اســت و یــا اینکــه جــزو اقلیتــی هســتید 
کــه کمــی بیشــتر از آن اکثریــت، حداقل 
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــا ب ــه ویکی پدی ــری ب س
ایــن ســؤال زده ایــد. می خواهیــم در ایــن 
ــی  ــر، ول ــاده و مختص ــرش س ــه نگ مقال
ــه  ــار آشــوب گون ــوم رفت روشــنی از مفه
بــرای شــما ارائــه دهیــم. بدیــن منظــور 
مقدمه چینــی  از  حداقلــی  بــه  نیــاز 
داریــم. پــس ابتــدا یــک ســری مفاهیــم 

را تعریــف می کنیــم.

عدم قطعیت
بگذاریــد بــا مثالــی ایــن مفهــوم را 
روشــن کنــم. شــما بــرای دیدن مســابقه 
ــه  ــت تهی ــی بلی ــا، وقت ــال در اروپ فوتب
می کنیــد، شــماره صندلــی شــما کامــاًل 
مشــخص اســت. اگــر کســی قــرار اســت 
ــتادیوم  ــما را در اس ــی ش ــر دلیل ــه ه ب
ــد  ــانی خواه ــًا کار آس ــد قطع ــدا کن پی
داشــت. یعنــی برمبنــای اینکــه هرکــس 
بــر محــل صندلــی  می توانــد  فقــط 
ــما  ــردن ش ــدا ک ــیند، پی ــودش بنش خ
ــر  ــی اگ ــی اســت. یعن ــد قطع ــک فرآین ی
بپرســند فالنــی اکنــون کجاســت، فقــط 
ــود  ــن پرســش وج ــرای ای ــک پاســخ ب ی
ــال در  ــماره 1560 . ح ــی ش دارد. صندل
نظــر بگیریــد بــرای دیــدن مســابقه دربی 
ــه  ــتادیوم آزادی مراجع ــه اس ــت ب پایتخ
و  می کنیــد  تهیــه  بلیــت  کرده ایــد. 
ــت  ــوید. دوس ــتقر می ش ــی مس در محل
شــما بعــد از شــما مراجعــه می کنــد 
ــا در  و قــرار اســت شــما را پیــدا کنــد ت
ــا  کنــار هــم مســابقه را متاشــا کنیــد. آی
پیــدا کــردن شــما راحــت خواهــد بــود؟ 
در بهتریــن حالــت می توانیــد بگوییــد 
در جایــگاه شــرقی شــماره فــالن ردیــف 
ــه  ــتم. درحالی ک ــی هس ــا باالی ــی ی پایین
ــدا  ــرار باشــد شــما را پی ــا ق ــر در اروپ اگ
کننــد ایــن کار فقــط یــک پاســخ خواهــد 
داشــت. بــه عبارتــی از روی بلیــت شــما 

ــما  ــورد ش ــم خ ــوان قس ــا می ت در اروپ
دقیقــًا کجــا هســتید امــا دوســت شــما 
می توانــد قســم بخــورد شــما اآلن دقیقــًا 
کجــا نشســته اید؟ خیــر. در حالــت یــک 
ــه در  ــم درحالی ک ــت داری ــا قطعی در اروپ
ــدا  ــت دو در اســتادیوم آزادی، در پی حال
کــردن محــل شــما اصطالحــًا عــدم 

ــود دارد. ــت وج قطعی

غایت یک سیستم
یــک سیســتم، فــارغ از اینکــه یــک 
یــا  دیفرانســیل  معــادالت  دســتگاه 
بیان کننــده  نگاشــت،  یــک دســتگاه 
ــه ازای  ــد، ب ــار آن باش ــک و رفت دینامی
ــخص در  ــای مش ــر پارامتره ــک مقادی ی
ــی  ــت زمان ــس از گذش ــادالت آن، پ مع
حتــت عنــوان زمــان گــذرا بــه یــک نهایت 
ــادالت  ــی رود. مع ــخصی م ــت مش و غای
دیفرانســیل خطــی نهایتــًا بــه یــک 
غایــت منایــی )اعــم از پایــدار یــا ناپایــدار( 
ــا نوســانی میــل می کننــد. یعنــی اگــر  ی
ــه ران  ــرط اولی ــک ش ــا ی ــتم را ب سیس
کنیــم، نهایتــًا بــه یکــی از ایــن دو حالــت 
دســتگاه های  پاســخ های  می رســد. 
غیرخطــی مرتبــه یــک و دو، اگرچــه 
ــخ های  ــا پاس ــرد ب ــت عملک ــر کیفی ازنظ
ــاوت هســتند،  دســتگاه های خطــی متف
امــا در حالــت مانــدگار تنهــا شــامل ایــن 
دســتگاه های  می شــوند.  پاســخ  دو 
ــت  ــی، در حال ــک و دو غیرخط ــه ی مرتب
ــه  ــذب ب ــدار ج ــار پای ــا رفت ــدگار ی مان
مســت یــک نقطــه تعــادل را از خــود 
نشــان می دهنــد، )مشــابه رفتــار منایــی 
به صــورت  یــا  خطــی(  سیســتم  در 
نوســانی در یــک خــط ســیر بســته 
خــاص شــروع بــه گــردش می کننــد کــه 
ایــن خــط ســیر بســته چرخــه ی حــدی 
ــه  ــت ک ــر اس ــه قابل ذک ــام دارد. البت ن
در یــک رفتــار نوســانی در یــک سیســتم 
جنــس  از  حتمــًا  نوســانات  خطــی، 
ــیکل  ــک س ــا ی ــتند، ام ــی هس سینوس
ســیگنال  هــر  بــه  می توانــد  حــدی 

ــود. ــالق ش ــی اط تناوب
ــن  ــه ای ــم و جالب توج ــه ی مه ــا نکت ام

اســت کــه در مــورد پاســخ دســتگاه های 
غیرخطــی مرتبــه ی ســه بــه بــاال، رفتــار 
نامنظمــی اســت کــه نــه بــه مســت 
ــود  ــذب می ش ــادل ج ــه ی تع ــک نقط ی
نــه  و  دارد  تناوبــی  رفتــاری  نــه  و 
ــا  ــابه ب ــار مش ــن رفت ــت. ای ــران اس بیک
مشاهده شــده  رفتارهــای  از  هیچ یــک 
نیســت.  خطــی  دســتگاه های  در 
دانشــمندان ایــن رفتــار جدیــد را رفتــار 
ــا در  ــدًا ب ــد. بع ــه نامیدهان ــوب گون آش
نظــر گرفــن همــه جوانــب راجــع بــه آن 

می کنیــم. صحبــت 

مفهوم نسبیت و فضای فاز
آنچــه معلــوم و مرســوم اســت ایــن 
ــیگنال ها را  ــا س ــه م ــه همیش ــت ک اس
کــه بیان کننــده رفتارهــا هســتند در 
بســتر زمــان منایــش می دهیــم. مثــاًل در 
شــکل زیــر، در مســت چــپ دو ســیگنال 
X و Y در بســتر زمــان نشــان داده شــده 
ــن  ــار همی اســت. در مســت راســت رفت
ــش  ــم منای ــه ه ــبت ب ــیگنال نس دو س
ــرات Y و  ــی تغیی ــت. یعن ــده اس داده ش
ــان حذف شــده  ــم و زم ــه ه X نســبت ب
ــن فضــا، فضــای نســبیت  ــه ای اســت. ب

ــود.  ــه می ش ــاز گفت ــای ف ــا فض ی
گفته شــده،  مقدمــات  ایــن  بــا 
ــوب  ــیگنال آش ــار و س ــم رفت می خواهی

کنیــم. تعریــف  را  گونــه 

1. Limit cycle

جالل خوهک
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رفتار آشوب گونه
رفتــار آشــوب گونــه رفتــاری اســت 
همــراه بــا عــدم قطعیــت! رفتــاری 
پایــدار کــه در بســتر زمــان تظاهــرات آن 
بی معنــی و تصــادف گونــه و شانســی 
بــه نظــر می رســد امــا در فضــای فــاز و 
معنــا، رفتــاری کامــاًل معیــن و مشــخص 
ــه  و معنــادار دارد. ســیگنال آشــوب گون
همچــون رفتــار آشــوب گونــه ســیگنالی 
اســت کــه در بســتر زمــان دقیقــًا شــبیه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــیگنال تصادف س
امــا وقتــی آن را بــه فضــای فــاز و 
فضــای نســبیت می بریــم و تغییــرات 
ــش داده  ــم منای ــاط باه ــا در ارتب متغیره
ــی و مشــخص  ــن و بامعن می شــود، معی
اســت. برخــالف ســیگنال تصادفــی، 
محــدود2  گونــه  آشــوب  ســیگنال 
ــی  ــار تصادف ــک رفت ــی از ی ــت. وقت اس
ــه  ــاری ک ــی رفت ــم یعن ــت می کنی صحب
به هیچ وجــه قابــل پیش بینــی نیســت 
ــه  ــد. نقط ــد باش ــزی می توان ــر چی و ه
در  دو  نقطــه  اینجاســت،  اگــر  یــک 
می توانــد  بی نهایــت  حتــی  هرجایــی 
ــیگنال  ــه در س ــود درحالی ک ــاب ش انتخ
آشــوب گونــه حتمــًا ایــن رفتــار محــدود 
اســت و هیــچ گاه بی نهایــت نیســت. 
تفاوتــش بــرای تقریــب بــه ذهــن شــبیه 
ــه شــما بگوینــد بیــن  ایــن اســت کــه ب
یــک تــا 10 ، یــک عــدد انتخــاب کنیــد. 
حالتــی دیگــر را در نظــر بگیریــد کــه بــه 
شــما بگوینــد به طورکلــی یــک عــدد 
)بــدون محدودیــت( بیــان کنیــد. در هــر 
دو حالــت عــدم قطعیــت داریــم امــا در 
حالــت یــک می تــوان پیش بینی هــای 
بهتــری اجنــام داد. حداقــل  می تــوامن 
قســم بخــورم عــدد بیان شــده مثبــت و 

ــن  ــس در عی ــود. پ ــد ب تک رقمــی خواه
ــن  ــا معی ــت دارد، ام اینکــه عــدم قطعی
اســت و از قانونــی تبعیــت می کنــد. 
ــزی  ــوان چی ــت دو می ت ــا در حال ــا آی ام

ــت.  ــر اس ــخ خی ــًا پاس ــت؟ قطع گف
برخــى آشــوب را پــس از نســبیت و 
انقــالب  فیزیــک کوانتومــى ســومین 
فیزیــک در قــرن بیســت نامیده انــد. 
ــوب را  ــده آش ــی از پدی ــای فراوان منونه ه
ــای  ــامانه ها و موقعیت ه ــد در س می توان
مختلــف مشــاهده کرد.حــال ایــن ســؤال 
ــار  ــوب و رفت ــه آش ــود ک ــرح می ش مط
آشــوب گونــه چیســت و چــه پیامدهایــى 

دارد؟
معنــاى  بــه  لغــت  در  آشــوب 
و  اســت  هرج ومــرج  و  درهم ریختگــی 
در مکاملــات روزمــره نشــانه و دلیلــى بــر 
ــت و  ــی اس ــازمان نایافتگ ــى و س بىنظم
در فرهنــگ عــام جنبــه منفــى دارد، امــا 
بــا پیدایــش نگــرش علمــى امــروزه دیگــر 
ــه مفهــوم ســازمان نایافتگــی،  آشــوب ب
تلقــى  درهم ریختگــی  و  ناکارایــی 
ــم  ــى نظ ــوان نوع ــه به عن ــود بلک منی ش
در بی نظمــی تعریــف می شــود. کلیــد 
اصلــى تئــورى آشــوب در فهــم ایــن 
نکتــه اســت کــه نبایــد نظــم را تنهــا در 
ــرا  ــرد، زی ــت وجو ک ــاس جس ــک مقی ی
پدیــده ای کــه در مقیــاس محلــى کامــاًل 
اســت  غیرقابل پیش بینــی  و  تصادفــى 
ــی  ــای زمان ــاوت از فض ــی متف در فضای
پیش بینــی  قابــل  و  منظــم  کامــاًل   ،
در  نظــم  از  منظــور  بــود.  خواهــد 
بی نظمــی چیســت؟ همــان مثــال بیــان 
یــک عــدد بیــن یــک تــا 10 و بیــان یــک 
عــدد بــدون هیچ گونــه محدودیــت را در 
ــن  ــک در عی ــت ی ــد. در حال ــر بگیری نظ
ــا نگرشــی  ــون اســت امــا ب اینکــه بی قان

دیگر)کــه مطــرح شــد( می تــوان قواعــد 
بــرای  و چارچــوب و محدودیت هایــی 
بســتر  در  کــرد.  تعییــن  و  بیــان  آن 
زمــان پدیــده را بی نظــم و بی قاعــده 
ــاز  ــای ف ــه فض ــی ب ــا وقت ــم ام می بینی
می رویــم داســتان دیگــری مشــاهده 

. می کنیــم
ــى  ــدى غیرخط ــوان فرآین ــوب را می ت آش
به هیچ وجــه  کــه  دانســت  معیــن  و 
تصادفــى  امــا  نیســت  تصادفــى 
اصلــى  دلیــل  می رســد.  نظــر  بــه 
ســری  در  کــه  خروجــى  نوســانات 
نظــر  بــه  غیرقابل پیش بینــی  زمانــی 
مکانیســم های  بــه  مربــوط  می رســد 
ــه سیســتم غیرخطــى  ــق ب ــى متعل درون
ــا وقــوع  ــد ب ــد داده هــا اســت و نبای مول
ــتم  ــه سیس ــى وارده ب ــوک های خارج ش
ماننــد نویــز، اغتشــاش و ... اشــتباه 
غیرخطــى  ابتــدا  بایــد  لــذا  شــود. 
ــای  ــک آزمون ه ــه کم ــتم ب ــودن سیس ب
ــا مشــخص شــود  موجــود کشف شــده ت
ــد  ــک فرآین ــد داده هــا ی ــد مول کــه فرآین
غیرخطــى و معیــن اســت یــا خیــر.

گفتیــم  قبــاًل  کــه  همان طــور 
ســامانه های بیان شــده بــا معــادالت 
ــی  ــی و غیرخط ــم از خط ــیل اع دیفرانس
ــی رود  ــه م ــه نقط ــا ب ــود ی ــت خ در غای
یــا بــه رفتــار نوســانی و تکــراری منتهــی 
می شــود یــا رفتــار ســومی )خــاص غیــر 
ــت.  ــوب اس ــان آش ــه هم ــا( ک خطی ه
ــت  ــاری اس ــوب رفت ــت، آش ــر غای ازنظ
کــه سیســتم در آن حالــت، پــس از گــذر 
از حالــت گــذرا، تعــداد انتخاب هــای 
ــرای غایــت خــود داشــته  ــاد ب بســیار زی
باشــد. یعنــی اگرچــه رفتــار در یــک 
ــا در  ــت، ام ــدوده و bounded اس مح
همیــن محــدوده سیســتم بی نهایــت 
انتخــاب بــرای غایــت خــود داشــته 
باشــد. یعنــی غایــت سیســتم بیــن 

بی نهایــت مقــدار ردوبــدل شــود؛ 

البته با قانون و قاعده،
مقــدار  یــک  ازای  بــه  به طوری کــه   

اولیــه مشــخص، هیــچ گاه از یــک نقطــه 
یــا یــک انتخــاب بیــش از یک بــار عبــور 

ــد. نکن

2. bounded  3. Chaos
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نظریه آشوب
نظریــه آشــوب بــه شــاخه ای از ریاضیــات 
ــط  ــه مرتب ــود ک ــه می ش ــک گفت و فیزی
ــک  ــه دینامی ــت ک ــامانه هایی اس ــا س ب
زمانــی آن هــا باوجــود ناپایــدار نشــدن در 
برابــر تغییــر مقادیــر اولیــه رفتــار بســیار 
حساســى نشــان می دهــد به گونــه ای 
غیرممکــن  آن  آینــده  پیشــبینی  کــه 
ــا  ــی ب ــتگاه های دینامیک ــود. دس می ش
ایــن خــواص را ســامانه های آشــوبی 

ــد. مینامن

تاریخچه آشوب

ــه  ــت ک ــخصى اس ــن ش ــارد اولی هادم
بــا خاصیــت آشــوب در دســتگاه های 
طبیعــی برخــورد کــرد. وى در ســال 
روى  کار  مشــغول  هنگامی کــه   1898
ســامانه ای مبتنــى بــر لغزیــدن ذرات 
روى ســطح بــدون اصطــکاک و بــا خــم 
ثابــت بــود، پــى بــرد کــه ایــن سیســتم 
ــه بســیار حســاس  نســبت به شــرط اولی
ــکاره در  ــارد، پوان ــس از هادم ــت. پ اس
ــئله  ــر روى مس ــه ب ــال 1900 بامطالع س
جــرم مــاه، زمیــن و خورشــید و بــا 
بررســی چگونگــى رفتــار، مســیرهاى 
حرکــت، ســرعت حرکــت و اثــر متقابــل 
ــه  ــد ک ــه ش ــر، متوج ــر یکدیگ ــا ب آن ه
ــن  ــط قوانی ــائل توس ــل از مس ــن قبی ای
ــر  ــن کپل ــن و قوانی ــت نیوت ــرو حرک نی
ــدی  ــن جدی ــتند و قوانی ــل نیس قابل ح
ماننــد آشــوب بــرای توضیــح آنچــه اتفاق 
میافتــد الزم اســت. پــس از پوانــکاره 
دانشــمندانى ماننــد بیروکــف، لیتــل وود 
و کارترایــت نیــز بــه مطالعهــی مســائلی 
بــا ســامانه های دینامیــک غیرخطــى 
ــه  ــال 1950 نظری ــس از س ــد. پ پرداختن
آشــوب بــا ســرعت بیشــترى بــه حرکــت 
ــه  ــى ک ــرا رفتارهای ــه داد، زی ــود ادام خ
ــه  ــخگویى ب ــکان پاس ــى ام ــورى خط تئ
روزبهــروز بیشــتر  نداشــت،  را  آن هــا 
مىشــد. به عــالوه بــا ظهــور رایانه هــا 
بــراى  دســتگاه ها  ایــن  توانایــى  و 
بســیارى  حــل  تکــرارى،  محاســبات 
نیازمنــد  کــه  را  آشــوب  مســائل  از 
محاســبات بازگشــتی، تکرارهــاى بســیار 

ــود. ــاده مینم ــیار س ــد بس ــاد بودن زی
درزمینــه ی  واقعــی  آزمایــش  اولیــن 
آشــوب توســط یــک هواشــناس بــه 

در  شــد.  اجنــام  لورنــز  ادوارد  نــام 
مســئلهی  روی  بــر  او   ،1٩6٠ ســال 
کمــک  بــه  هــوا  وضــع  پیش بینــی 
مدل هــای دینامیــک دوازده متغیــره، 
کار می کــرد. ایــن معــادالت جزییــات 
وضــع هــوا را به صــورت دقیــق مشــخص 
به طــور  میتوانســت  ولــی  منی کــرد، 
ــوا  ــت ه ــی وضعی ــای کل ــری رفتاره نظ
را پیشــبینی کنــد. او بــرای مطمئــن 
بایــد  معــادالت،  نتیجــه ی  از  شــدن 
ــاره  ــداد را دوب ــی مشــخصی از اع دنباله
ثبــت میکــرد. بــرای کاهــش زمــان، وی 
به جــای شــروع حــل معــادالت از یــک، 
ــن  ــادالت را، آخری ــی مع ــرایط اولیه ش
ــت  ــه دس ــی ب ــل قبل ــه از ح ــددی ک ع
آورده بــود وارد کــرد و کامپیوتــر را بــرای 
پــردازش رهــا منــود. وقتــی یــک ســاعت 
بعــد بــرای دیدن نتیجــه برگشــت، دنباله 
ــل  ــه ی قب ــاوت از دفع ــی متف ــه صورت ب
پیشــرفت کــرده بــود. او باالخــره متوجــه 
شــد علــت ایــن عــدم هماهنگــی در 
ــای  ــداد رقم ه ــاوت در تع ــش تف جوابهای
اعشــار اســت. زیــرا کامپیوتــر تــا 6 رقــم 
می کنــد  ذخیــره  خــود  در  را  اعشــار 
ــار  ــم اعش ــا 3 رق ــط ت ــه او فق درحالی ک
را بــرای خروجــی یادداشــت کــرده بــود. 
ــت آمده  ــدد به دس ــه، ع ــوی اولی در الگ
در اصــل٠/506127 بــود ولــی وی بــرای 
حالــت بعــدی فقــط 0/506 را وارد کــرد. 
ــان،  ــای آن زم ــام ایده ه ــاس مت ــر اس ب
ــی  ــا خیل ــبیه و ی ــد ش ــه بای ــن دنبال ای
اولیــه می شــد.  بــه حالــت  نزدیــک 
رقم هــای پنــج و شــش، کــه بــرای 
ــری  ــا غیرقابل اندازه گی ــی از روش ه بعض
ــادی روی  ــر زی ــد تأثی ــتند، منی توانن هس
خروجــی داشــته باشــند. لورنــز ایــن باور 
را رد کــرد و بنیــاد نظریهــای بــه نــام اثــر 
ــاوت  ــدار تف ــاد. مق ــا نه ــه ای را بن پروان
ــیار  ــه بس ــروع دو دنبال ــاط ش ــن نق بی
ــز را  ــدار ناچی ــن مق ــت، او ای ــز اس ناچی
بــه قــدرت بــال زدن یــک پروانــه در 
ــال  ــرد. ب ــک امتســفر تشــبیه ک ــر ی تغیی
زدن یــک پروانــه تغییــر بســیار اندکــی در 
وضعیــت امتســفر ایجــاد می کنــد، امــا بــا 
حــل دنبالــه در طــول یــک دوره، عمــاًل 
ــود،  ــد می ب ــه بای ــی ک ــفر از حالت امتس
دور می شــود. بــه همیــن دلیــل، در 
طــول یــک دوره، یــک گردبــاد کــه قــرار 
بــود ســواحل اندونــزی را ختریــب کنــد، 

ــن  ــا ممک ــد و ی ــاق منی افت ــت اتف هیچ وق
ــادی کــه اصــاًل قــرار نبــود  اســت، گردب
ــده،  ــن پدی ــد. ای ــد، رخ ده ــاق بیفت اتف
ــرایط  ــه ش ــاال ب ــیت ب ــوان حساس به عن

ــود. ــناخته می ش ــز ش ــه نی اولی
در ســال 1977 بــراى خنســتین بــار 
صــد نفــر از دانشــمندان علــوم مختلــف 
ــا  ــد ت ــم آمدن ــرد ه ــا گ ــور ایتالی در کش
اطالعــات خــود را در مــورد تئــورى 
آشــوب باهــم مبادلــه کننــد و ایــن 
ــورد  ــى در م ــى جهان ــتین گردهمای خنس
ــد. ــزار ش ــه برگ ــود ک ــوب ب ــورى آش تئ

خانواده نگاشت ها
دیفرانســیل،  معــادالت  بــر  عــالوه 
ــار  ــود رفت ــد از خ ــز قادرن ــت ها نی نگاش
ــت  ها  ــد. نگاش ــروز دهن ــه ب ــوب گون آش
بــا معــادالت دیفرانســیل  در قیــاس 
بــروز  در  تواناتــر  و  غنی تــر  بســیار 
ــد و  ــل می کنن ــده عم ــای پیچی رفتار ه
ــه خاطــر ماهیــت آن هاســت کــه  ــن ب ای
بــاز کــردن ایــن بحــث نیــاز بــه مقدمــه 
ــث  ــن بح ــه ای ــتری دارد و از حوصل بیش
ــن  ــواع همی ــی از ان ــارج اســت. یک خ
نگاشــت ها، نگاشــت بســیار معــروف 
الجســتیک  ســاده ی  درعین حــال  و 
ــاهده  ــر مش ــه آن در زی ــه رابط ــت ک اس

د: می شــو

تشخیص رفتار آشوب گونه
ــکل ها و از  ــه ش ــه ب ــوب گون ــار آش رفت
روش هــای مختلفــی قــادر بــه شناســایی 
اســت. یکــی از روش هــا اســتفاده از 
منحنــی روابــط سیســتم در فضــای فــاز 
ــوژی  ــه و توپول ــه از روی هندس ــت ک اس
رفتــار ایــن منحنــی می تــوان تشــخیص 
داد سیســتم رفتــار آشــوب گونــه دارد یــا 
خیــر. روش دیگــری موســوم بــه منــودار 
وجــود  دوشــاخگی  یــا  بایفورکیشــن 
ــتم  ــت سیس ــن روش غای ــه در ای دارد ک
بــه ازای تغییــرات پارامتــری کــه  در 
اثــر تغییــر آن رفتــار سیســتم تغییــر 
و هــر جــا  رســم می شــود  می کنــد 
مشــاهده کردیــم سیســتم بــه ازای یــک 
مقــدار پارامتــر بی نهایــت  غایــت دارد را 
ــر  ــه در نظ ــوب گون ــار آش ــوان رفت به عن

می گیریــم. 
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ــود دارد  ــز وج ــری نی ــی دیگ ــباتی و ریاضیات ــای محاس روش ه
ــه بحــث  ــه منی گنجــد و از حوصل ــن مقال ــان آن هــا در ای ــه بی ک
ــر و در منــودار مســت چــپ، منــودار  خــارج اســت. در شــکل زی
بایفورکیشــن نگاشــت الجســتیک آورده شــده اســت. همان طــور 

کــه مشــاهده می کنیــد بــه ازای مقــدار مثــاًل A=3.8  ، غایــت 
متغیــر X تعــداد زیــادی انتخــاب دارد؛ یعنــی سیســتم در حالــت 
آشــوب قــرار دارد. درش کل مســت راســت، ســیگنال زمانــی را 

ــد. ــاهده می کنی ــت مش ــن حال در ای

نمونه هایی از رفتار آشوب گونه در سامانه های زیستی

در شــکل زیــر، منــودار رخــداد دوشــاخگی یــا بایفورکیشــن در 
ــه  ــی و مقایس ــای واقع ــدر در آزمایش ه ــم مسن ــاب چش اعص
ــده  ــدل ارائه ش ــت آمده از م ــاخگی به دس ــودار دوش ــا من آن ب
نشــان داده شــده اســت. دو شــکل باالیــی حاصــل از آمایــش 
واقعــی و دو شــکل پایینــی به دســت آمده از مــدل ارائه شــده 

. هستند
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مهندسان پزشک از نیروی مغناطیسی برای کنترل 
درد استفاده می کنند

مهندســان پزشــک UCLA اثبــات کرده انــد کــه مــاده ای 
ژلــه ماننــد کــه حــاوی ذرات مغناطیســی کوچــک 
هســتند بــرای کنتــرل دردهــای طوالنــی مــدت مناســب 
ــد  ــان می ده ــق نش ــن حتقی ــر ای ــگاه کلی ت ــت. در ن اس
ــن  ــی بی ــای بیومکانیک ــت از نیروه ــتفاده ی درس ــه اس ک
ــد. ــک کن ــا کم ــان بیماری ه ــه درم ــد ب ــلولی می توان س
اگرچــه   Dino Di Carlo پروفســور  گفتــه ی  بــه 
ــت  ــیمیایی اس ــای ش ــر داروه ــن ب ــکی نوی ــز پزش مترک
ــاد  ــان ایج ــور درم ــه منظ ــدن ب ــی را در ب ــه تغییرات ک
می کننــد، امــا دســتاوردهای جدیــد حاکــی از آن اســت 
کــه بــا کنتــرل درســت نیروهــا در مقیاس هــای کوچــک 
می تــوان تغییراتــی را در ســلول ها در جهــت درمــان 

ــود آورد. ــه وج ــاری ب بیم
ــک  ــی در داخــل ی ــان از ذرات مغناطیســی کوچک محقق
ژل بــرای کنتــرل پروتئین هــای ســلول کــه بــه حتریــکات 
مکانیکــی پاســخ می دهــد اســتفاده کرده انــد و ایــن 
ــان یون هــای مشــخصی تاثیــر می گــذارد.  ــر جری عمــل ب
ایــن پروتئین هــا بــر روی غشــاء ســلول ها قــرار داشــته و 

نقــش مهمــی در احســاس درد بــه عهــده دارنــد.

ــک  ــان از ی ــردن ژل، محقق ــه ک ــور مغناطیس ــه منظ ب
پلیمــر، هیالورنیــک اســید و یــک مــاده ی ژل ماننــد کــه 
ــان  ــز انس ــرات و مغ ــتون فق ــی در س ــورت طبیع ــه ص ب
قــرار داشــته و حمایــت ســاختاری را بــرای ســلول ها در 

ــد. ــتفاده کرده ان ــی آورد، اس ــود م ــه وج ــاط ب ــن نق ای
محققــان ذرات مغناطیســی کوچکــی را در این ژل زیســت 
ســازگار قــرار دادنــد. ســپس یــک ســلول عصبــی اولیــه 
ــد. در تســت های آزمایشــگاهی  ــن ژل رشــد دادن را در ای
ــال  ــت اعم ــه جه ــی را ب ــدان مغناطیس ــک می ــا ی آنه
نیــروی کششــی بــه ذرات قــرار دادنــد. محققــان بــه ایــن 
ــه صــورت  نتیجــه رســیدند کــه نیــروی مکانیکــی کــه ب
ــیم  ــون کلس ــش ی ــث افزای ــده باع ــا ش ــی الق مغناطیس
ــی از  ــون حاک ــش ی ــن افزای ــردد. ای ــا می گ در نورون ه
ــرو  ــش نی ــا افزای ــد. ب ــرو می باش ــه نی ــا ب ــخ نورون ه پاس
ــا کاهــش ســیگنال های درد  در طــول زمــان نورون هــا ب

ــد. ــخ می دهن ــکات پاس ــه حتری ب

منصوره کوشکی
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توانبخشی پس از سکته با شبیه سازی مغزی

پژوهشــگران »دانشــگاه ایالتــی اوهایــو« )OSU( در 
ــی یــک شبیه ســاز مغــزی  ــد کــه ارزیاب ــکا، می گوین آمری

ــود. ــد خواهــد ب ــان پیامدهــای ســکته مفی ــرای درم ب
 ،»)Vivistim( »ــتیم ــام »ویوی اس ــه ن ــزاری ب ــا، اب آنه
ــه  ــرای توانبخشــی ب ــی آزمایشــی ب ــک سیســتم درمان ی
ــرکت  ــاخت ش ــه س ــزی ک ــکته مغ ــه س ــال ب ــراد مبت اف
در   )MicroTransponder( »میکروترنســپاندر« 
ــا هنگامــی  ــد ت ــرار داده ان آمریکاســت مــورد اســتفاده ق
کــه بیمــاران، بــه ورزش هــای توانبخشــی مشــغول 

هســتند، عصــب واگ را شبیه ســازی کننــد.
 ،)vagus nerve(»واگــوس« یــا  واگ«  »عصــب 
طوالنی تریــن عصــب مغــزی و دهمیــن زوج اعصــاب 
مغــزی از 12 جفــت عصــب مغــز اســت کــه در بلعیــدن 
غــذا، صحبــت کــردن، فعالیت هــای پارامسپاتیــک و 

ــش دارد. ــه نق هاضم
ــرل  ــه کنت ــر، دکم ــش، درمان گ ــن آزمای ــرای اجنــام ای ب
را نگــه مــی دارد و هنــگام اجنــام حرکــت مــورد نظــر، آن 

ــه  ــن کار، ب ــا ای ــد ب ــه عصــب واگ فرســتاده می شــوند. پژوهشــگران در نظــر دارن ــا ایــن کار، ســیگنال هایی ب را فشــار می دهــد. ب
ــد. ــی ســرعت بدهن ــری عصب ــد انعطاف پذی فرآین

سیســتم »ویوی اســتیم«، ایمپلنتــی دارد کــه ماننــد یــک ضربان ســاز کار می کنــد. ایــن ایمپلنــت، بــه عصــب واگ، دکمــه کنتــرل 
ــه آن می رســاند، دسترســی دارد. و فرســنده بی ســیم کــه ســیگنال ها را ب

 رویداد ها

پدرام کریمی-شیرین چنگیزی
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استنت چیست؟ 

الهام ناصری

ــوری  ــس ت ــه از جن ــک لول ــتنت ی اس
مشــبک کوچــک اســت کــه بــرای 
بــاز نگــه داشــن عــروق بــا روش 
آنژیوپالســتی وارد قلــب مــی شــود. 
اســتنت روشــی درمانــی اســت کــه 
ــک  ــردن ی ــت و بادک ــذاری موق ــا جاگ ب
بالــن کوچــک باعــث وســیع تــر شــدن 
عــروق مســدود شــده می شــود و از 
تنگــی مجــدد جلوگیــری می کنــد.

زیســت  و  دارویــی  اســتنت های 
یــر یب پذ ختر

ایجــاد  دالیــل  تریــن  رایــج  از 
بیماری هــای قلبــی، مغــزی و عروقــی، 
بــه  محــدود شــدن جریــان خــون 
علــت انســداد یــا باریــک شــدن عــروق 
می باشــد. از مهمتریــن وســایلی کــه 
امــروزه بصــورت گســترده در داخــل 
ــرای درمــان گرفتگــی  ــدن انســان و ب ب
می شــوند،  گذاشــته  کار  عــروق 
ــتند.  ــی هس ــل عروق ــتنت های داخ اس
بــه  درمــان  ایــن روش  مــواردی  در 
ــد  ــن فرآین ــال چندی ــل و انفع ــت فع عل
بیولوژیکــی منجــر بــه رشــد بافــت 
در میــان ســیم های اســتنت شــده 
و باعــث مســدود شــدن مجــدد رگ 
می گــردد . ایــن عارضــه مــی توانــد بــا 
رهایــش موضعــی دارو در محــل نقــص، 

پیشــگیری شــود.

استنت فلزی یا دارویی :
ــش •  ــچ پوش ــزی: هی ــتنت فل   اس

ــوان  ــه عن ــا ب ــدارد. آنه ــی ن خاص
نگه داشــن  بــاز  بــه  داربســت، 
عــروق خونــی بعــد از رفــع گرفتگی 
ــه کار  ــتی ب ــط آنژیوپالس ــا توس آنه
می رونــد. در التیــام عــروق، بافــت 
اطــراف اســتنت رشــد می کنــد 
گاهــی اوقــات بافــت بیــش از حــد 
ــه تولیــد  رشــد می کنــد و منجــر ب

می شــود.  blockage
ــتنت •  ــن اس ــی: ای ــتنت داروی  اس

آزاد کننــده دارو از جنــس یــک 
دارو  حــاوی  پلیمــری  پوشــش 
اســت و از رشــد بافــت اســکار 
جلوگیــری  عــروق  پوشــش  در 
ــی  ــک م ــر کم ــن ام ــد. ای می کن

کنــد تــا در جریــان خــون مشــکلی 
ــد. ــود نیای ــه وج ب

ــده  ــتنت آزادکنن ــی، اس ــور کل ــه ط ب
ــح  ــزی ترجی ــتنت فل ــتر از اس دارو بیش
نشــان  مطالعــات  می شــود.  داده 
می دهــد کــه اســتنت دارویــی هماننــد 
ــند. ــی باش ــن م ــزی ایم ــتنت های فل اس
ــه  ــی ب ــتنت داروی ــال اس ــن ح ــا ای ب
ــری  ــرای جلوگی ــون ب ــده خ ــق کنن رقی
اســتنت  ناگهانــی  شــدن  بســته  از 
توســط خلتــه نیــاز دارد بــه همیــن 
علــت اســتنت دارویــی بــرای افــراد بــا 
ــه  ــا کســانی ک ــزی و ی مشــکالت خونری
بــه برخــی از انــواع عمل هــای جراحــی 
در مــدت یــک ســال پــس از قــرار دادن 
ــه  ــر توصی ــد، کمت ــاز دارن ــتنت نی اس

ــود. میش

بســیاری از مــردم بــا مشــکالت قلبــی و 
مغــزی کــه بــا اســتنت دارویــی درمــان 
ــه روش هــای  ــاز ب ــر نی ــد، دیگ شــده ان
بــاز  جراحــی  ماننــد  تهاجمی تــر، 
خنواهنــد داشــت. کاهــش خطــر ابتــال 
بــه انســداد مجــدد عــروق توســط 
می شــود  ســبب  دارویــی  اســتنت 
روش  دوبــاره  اجنــام  احتمــال  تــا 
آنژیوپالســتی کاهــش یافتــه و در نتیجــه 
ریســک ابتــال بــه عوارضــی ماننــد 
حملــه قلبــی یــا ســکته قلبــی کاهــش 
ــیاری  ــی در بس ــتنت داروی ــد. اس میاب
ــبت  ــتند و نس ــر هس ــرایط بی خط از ش
بــه اســتنت فلــزی دیرتــر ســبب تنگــی 
اثربخشــی  بــرای  مجــدد می شــوند. 
ــز  ــای جتوی ــد داروه ــما بای ــوب، ش مطل
شــده توســط متخصــص را مصــرف 

ــد. کنی
 اســتنت های نســل اول از فلــز خالــص 
ــا  ــه آن ه ــر چ ــد. اگ ــده ان ــاخته ش س

تقریبــا خطــر فروپاشــی شــریان ها را 
ــر  ــتند خط ــا نتوانس ــد، ام ــن بردن از بی
گرفتگــی مجــدد را کاهــش دهنــد. 
حــدود  از متــام شــریان های عــروق 
فلــزی  هــای  اســتنت  توســط  کــه 
ــاه  ــدود 6 م ــود، در ح ــده ب ــان ش درم
ــن  ــدند. بنابرای ــته ش ــاره بس ــد دوب بع
پزشــکان و شــرکت ها ســعی کردنــد 
بــا  پوشش داده شــده  هــای  اســتنت 
دارو تولیــد کــه از گرفتگــی مجــدد 
اســتنت  ایــن  جلوگیــری می کننــد. 
ــده  ــی نامی ــای داروی ــتنت ه ــا، اس ه
مــی شــود. نتایــج نشــان می دهــد 
ــر از  ــه کمت ــدد ب ــی مج ــوارد گرفتگ م
10٪ کاهــش یافــت. ایــن اســتنت ها 
همچنیــن نیــاز بــه آنژیوپالســتی مجــدد 
را بــرای افــراد دیابتــی کاهــش داد، 
زیــرا ان هــا بیشــتر در معــرض گرفتگــی 
شــریان های عــروق کرونــر هســتند. بــا 
ایــن حــال، نگرانی هایــی وجــود داشــت 
ــا  ــده ب ــتنت های پوشش داده ش ــه اس ک
ــا  ــادر ام ــوارض ن ــادی ع ــای انعق داروه
ــوارض  ــن ع ــی از ای ــدی را دارد، یک ج
ایجــاد ترومبــوز در اســتنت اســت. 
ــت  ــی اس ــتنت وضعیت ــوز در اس ترومب
کــه یــک خلتــه خــون در اســتنت ایجــاد 
ــوارض  ــن ع ــه ای ــی ک می شــود. از آجنای
مــی توانــد مرگبــار باشــد، مصــرف 
آســپرین و داروهــای ضــد انعقــاد طبــق 
دســتور پزشــک الزامــی اســت. اجنمــن 
قلــب آمریــکا و ســازمان غــذا و دارو بــه 
ــد  ــی دارن ــتنت داروی ــه اس ــرادی ک اف
مصــرف داروهایــی هماننــد کلوپیدوگرل 
ــه  ــال ب ــر ابت ــا خط ــد ت ــه دهن را ادام
ــرای حداقــل  خلتــه شــدن اســتنت را ب
ــذاری  ــتنت گ ــس از اس ــال پ ــک س ی
ــا  ــراد ب ــرای بیشــتر اف کاهــش  دهــد. ب
ــه  ــد خلت ــای ض ــزی، داروه ــتنت فل اس
ــس از  ــاه پ ــک م ــرای ی ــط ب ــدن فق ش
ــوند. ــه می ش ــتنت توصی ــذاری اس جایگ

استنت های زیست ختریب پذیر
کم خطرتریــن  و  موثرتریــن  از  یکــی 
راه هــای درمــان بیماری هــای مغــزی و 
گرفتگــی عــروق اســتنت گذاری اســت. 
ــه  ــت ب ــس از کاش ــتنت ها پ ــر اس اکث
ــی  ــدن باق ــر در ب ــادام العم ــورت م ص
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ــان  ــای درم ــی الگوه ــد. بررس می مانن
نشــان می دهــد پــس از مــدت محدودی 
ــان کاشــت اســتنت، رگ آســیب  از زم
می شــود.  بازیابــی  و  اصــالح  دیــده 
بنابرایــن ضرورتــی بــرای وجــود اســتنت 
ــود.  ــد ب ــم در رگ خنواه ــور دائ ــه ط ب
ــت   ــتنت های زیس ــب اس ــن ترتی ــه ای ب
ــر  ــود هرچــه بهت ــرای بهب ــر ب ختریب پذی
و  پزشــکان  توجــه  مــورد  بیمــاران 

محققــان قــرار گرفته اســت.
تاییــد  اســتنتی کــه جدیــدا مــورد 
قــرار گرفته اســت از پلیمــری زیســت 
بــه  و  شــده  تشــکیل  ختریب پذیــر 
کــه  شده اســت  طراحــی  گونــه ای 
می توانــد پــس از دوره درمــان و بازیابــی 
رگ جــذب بــدن شــده و حــذف شــوند. 
وقتــی محصــول در بــدن جــذب شــود 
ــد  ــی می مان ــی باق ــر پالتین ــار مارک چه

و ایــن بــه پزشــک نشــان می دهــد 
گذاشــته  کار  کجــا  اســتنت  کــه 
مشــکل  بزرگ تریــن  شده اســت. 
زیســت  ختریب پذیــر  اســتنت های 
ــای  ــه نیازه ــتگی ب ــدم وابس ــی ع فعل
ــکلی  ــه ش ــت، ب ــار اس ــر بیم ــاص ه خ
ــاه  ــان کوت ــودکان، دوره درم ــه در ک ک
ــی  ــان طوالن ــاملندان، دوره درم و در س
اســتفاده  مشــابهی  اســتنت های  از 

. د می شــو
ــر  ــا کس ــید ب ــک اس ــه پلی الکتی زمین
حجمــی متفــاوت پــودر منیزیــم تولید و 
ــدند.  ــش ش ــی آزمای ــرایط برون تن در ش
بــا اضافــه شــدن منیزیــم در کســر 
حجمــی متفــاوت زیســت  ختریب پذیــری 
طــی  اســید/منیزیم  پلی الکتیــک 
شبیه ســاز  محلــول  در  غوطــه وری 
مایعــات بــدن کنتــرل شــد. عــالوه بــر 

ــری،  ــت  ختریب پذی ــان زیس ــم زم تنظی
ــش  ــه افزای ــر ب ــد منج ــم می توان منیزی
ــاب  اســتحکام مکانیکــی، کاهــش الته
بــا کاهــش اســیدیته و افزایــش ســرعت 

ــود. ــت ش ــی باف بازیاب

طراحی و ساخت استنت
ریحانه فرش باف

تولیــد اســتنت یــک هنــر اســت کــه بــه 
ــاز  ــا نی ــیاری از زمینه ه ــص در بس ختص
دارد؛ انتخــاب مــاده خــام مطلــوب، 
ــا  ایجــاد شــکل های هندســی پیچیــده ب
بــرش لیــزری بــا دقــت بــاال و اصالحــات 
گرمایــی و ســطحی در طراحــی آن تاثیــر 

ــد.]1[ دارن
ــه  ــاده بهین ــاب م ــه انتخ ــن مرحل اولی
بــرای کاربــرد موردنظــر اســت.1 انتخــاب 
ــتنت  ــاخت اس ــرای س ــب ب ــاده مناس م
تاکنــون بســیار مــورد بررســی قــرار 
ــرای اطمینــان از مــاده  گرفتــه اســت. ب
ــور  ــن فاکت ــد چندی ــتفاده بای ــورد اس م
مقاومــت مــاده، زیســت ســازگاری،عدم 
ــا هــم  ــی وradio-opacity ب ــه زای خلت

ــند.]2[ ــادل برس ــه تع ب
ــد  ــب بای ــاده مناس ــاب م ــس از انتخ پ
ــی و  ــورد بررس ــام م ــاده خ ــت م کیفی

ــرد.]1[ ــرار بگی ــد ق تایی
ــن اســتنت هایی کــه ســاخته شــده  اولی
و نیــز اکثــر اســتنت های امــروزی از 
بدلیــل   )316  L( زنــگ  ضــد  فــوالد 
در  مقاومــت  و  مکانیکــی  ویژگی هــای 

برابــر خوردگــی ســاخته می شــوند.

تولیــد  رایــج بــرای  از دیگــر فلــزات 
اســتنت، فلــزات بــا حافظــه شــکلی 
ــتنت های  ــاخت اس ــرای س ــه ب ــت ک اس
شــریان های  در  شــونده  بــاز  خــود 
]2[ می شــوند.  اســتفاده  محیطــی 
ــز  ــه در مغ ــتنت هایی ک ــن اس ــم چنی ه
ــن  ــد از ای ــز بای ــرده می شــوند نی ــکار ب ب
نــوع باشــند. زیــرا اســتنت هایی کــه 
بــا بالــون بــاز می شــوند بــرای بــاز 
شــدن بــه فشــار باالیــی نیازمندنــد کــه 
ــه رگ هــای  ــد ب ــاال می توان ــن فشــار ب ای
ظریــف داخــل مغــز آســیب رســانده 
و منجــر پارگــی آن هــا شــود. آلیــاژ 
نایتینــول مــاده منتخــب بــرای ســاخت 

ایــن نــوع اســتنت ها اســت.]1[
radio- افزایــش  بــرای  می شــود.   
opacity مــاده L316 را بــا الیــه ای 
از طــال می پوشــانند هــر چنــد کــه 
ــوب  ــج نامطل ایــن کار باعــث ایجــاد نتای

. د می شــو
فلوروســکوپی  دیــد  افزایــش  بــرای 
انتهــای  بــه  نایتینولــی  اســتنت های 
اضافــه   radiopaque مارکرهــای  آن 

. می کننــد

ــکل  ــازی نی ــکل آزادس ــل مش ــرای ح ب
ــود  ــام می ش ــطحی اجن ــالح س ــز اص نی
کــه در آن میــزان نیــکل در ســطح بطــور 
موثــری کاهــش یافتــه و اســتنت در 

برابــر خوردگــی مقاوم تــر می شــود.
ــز  ــروم نی ــای کبالت-ک ــروزه از آلیاژه ام
ــا  ــا ب ــاوم ام در ســاخت اســتنت های مق
ــود.2 ــتفاده می ش ــر اس ــاختار نازک ت س

ماشین کاری لیزری:
روش هــای  طریــق  از  اســتنت ها 
از  هســتند  ســاخت  قابــل  مختلفــی 
قالــب  لیــزری،  ماشــینکاری  جملــه 
ــاپ  ــی، چ ــکل دهی الکتریک ــازی، ش س
ســه بعدی،]2[ســیم کشــی یــا بافندگــی 

1.  ... و 
تریــن  رایــج  از  لیــزری  ماشــین کاری 
روش هــای ســاخت اســتنت اســت2 و بــا 
ــوان  ــزی میت ــای فل ــزری لوله ه ــرش لی ب
اســتنت بــا قطــر، طــول و ضخامت هــای 

ــاخت.]1[ ــف س مختل



نشریه علمی-پژوهشی تپش14

اصالح گرمایی:
اســتنت های خــود بازشــونده از خــواص 
ــد  ــتفاده می کنن ــول اس ــی نایتین کشش
ــد  ــک رون ــد ی ــل نیازمن ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــتند ک ــکل هس ــم ش ــام تنظی ــه ن ب
ــای  ــتنت و دم ــی اس ــکل نهای در آن ش
انتقــال)transition( تثبیــت شــود.]1[

اصالح سطحی:
لیــزری  بــرش  از  پــس  مراحــل 
ســازی،  خنــک  از:  اســت  عبــارت 
تراشــیدن،   ،microblasting
و  پاکســازی   ،electropolishing

اولتراســونیک. متیزســازی 
ــک محصــول  ــن مراحــل ی ــه ای در نتیج
ــت  ــت زیس ــا قابلی ــاال ب ــت ب ــا کیفی ب
ــراق و  ــن و ب ــطح روش ــا س ــازگاری ب س
بــدون نقــص و مقــاوم در برابــر خوردگــی 

تولیــد می شــود.]1[

بهبود دید با اشعه ایکس:
کوچکتر  بر  تالش  استنت ها  طراحی  در 
کردن ابعاد استنت است که این امر باعث 
تسهیل در بکارگذاری استنت در رگ های 
کوچک می شود و هم چنین باعث کاهش 
رگ  دیواره  و  استنت  بین  متاس  سطح 
فلوروسکوپی  دیدن  قابلیت  می شود.]2[ 

آن  اندازه  شدن  کوچکتر  با  استنت 
کاهش می یابد. به همین دلیل به ادغام 
مارکرهای radiopaque در طراحی نیاز 
از جنس فلزات  این مارکرها معوال  دارد. 
و  پالتینیوم  تانتالوم،  مانند طال،  گرانبها 

ایریدیوم هستند.]1[

تضمین کیفیت:
نهایــی  محصــول  تولیــد  بــرای 
مشــتری  مشــخصات  بــا  مطابــق 
از  ابعــادی  و  بصــری  بازبینی هــای 
ــام  ــوری اجن ــکوپ های ن ــق میکروس طری

]1 [ . د می شــو

خواص فیزیکی استنت ها و تاثیر آن  بر 
آنوریسم مغزی :

یاسمن شکری

یکــی از راه هــای درمــان آنوریســم مغــزی 
ــوان  ــت عن ــتنت های حت ــتفاده از اس اس
flow diverters)FD(
 هــا اســت.FD  هــا بــا انتقــال جریــان از 
محــل آنوریســم بــه جــای دیگــر اســترس 
می دهنــد  کاهــش  را  دیــواره  برشــی 
افزایــش  بــا  هــا   FD عــالوه  بــه   .
ــتنت از ــل اس ــال در داخ ــد اندوتلی رش
recanalization جلوگیــری می کننــد 
می برنــد.  بیــن  از  را  آنوریســم  و 
ــی در  ــث تغییرات ــا باع ــن FD ه همچنی
ــوندکه  ــی ش ــم م ــک آنوریس همودینامی
خلتــه شــدن و فرآینــد remodeling  را 
ارتقــا می دهــد و در نتیجــه خلتــه شــدن 
منی افتــد.در  اتفــاق  آنوریســم  ســریع 
حــال حاضــر هیــچ یــک از فاکتــور هــای 
همودینامیکــی بــه عنــوان عامــل اصلــی 
ــناخته  ــم ش ــدن آنوریس ــه ش ــرای خلت ب

ــت. ــده اس نش
فاکتورهای اثرگذار :

1-جریان آنوریسم
دیــواره  برشــی  2-اســترس 
ــه  ــده ب ــاس وارد ش ــم:نیروی مم آنوریس
ســطح اندوتلیــال توســط جریــان خــون 

می گوینــد. برشــی  اســترس  را 
ــا  ــه FD ه ــد ک ــت کردن ــات ثاب مطالع
ــواره  ــی دی ــترس برش ــش اس ــث کاه باع
آنوریســم مــی شــوند.به عــالوه آنوریســم 
دیــواره  برشــی  اســترس  کــه  هایــی 
ــد  ــد ،بع ــان  دارن ــل از درم بیشــتری قب
از اســتفاده از FD هــا کاهــش بیشــتری 
ــی  ــاد م ــواره ایج ــی دی ــترس برش در اس

ــود. ش
ــد  ــی ده ــات نشــان م ــن مطالع همچنی
ــل و  ــی آنوریســم قب ــک داخل همودینامی
بعــد از اســتفاده از FD  هاتــا حــد زیادی 
حتــت تاثیــر مورفولــوژی آنوریســم اســت 
و مقــدار کمــی هــم بــه محــل آنوریســم و 

جهــت گیــری آن بســتگی دارد.
ــی اســت کــه  turnover time-3: زمان
طــول مــی کشــد تــا خــون در آنوریســم 
گــردش کنــد و بــه رگ مــادر بــاز گــردد.
مطالعــات نشــان مــی دهــد بــا اســتنت 
 turnover ــم ــل آنوریس ــذاری در مح گ

ــد. ــش می یاب time  افزای
4-ســرعت: ســرعت جریــان دی آنوریســم 
ــان در  ــه 70% ســرعت جری ــد ب مــی توان
رگ در طــی کاهــش سیســتولی برســد. 

بــا گذاشــن اســتنت در محــل آنوریســم 
ســرعت جریــان خــون در آن کاهــش 

می یابــد.
5-فشار داخلی آنوریسم

6-خــواص اســتنت: خواصــی ماننــد 
می توانــد  فلــزی  پوشــش  و  ختلخــل 
تغییراتــی را در اســتنت ایجــاد کنــد. 
انــدازه قطــر ، ســایز ختلخــل هــا و 
ــر روی  ــتنت ب ــای اس ــته ه ــداد رش تع
ــال  ــرای مث ــذارد. ب ــر میگ خــواص آن اث
ــان  ــال جری ــث انتق ــل باع ــش ختلخ کاه
نتیجــه  در  می گــردد.  موثرتــر  خــون 
تغییــرات جریــان در آنوریســم مغــزی 
کــه توســط اســتنت گــذاری ایجــاد مــی 
شــود حتــت تاثیــر فاکتــور هایــی شــامل 
ــم و  ــه ی آنوریس ــتنت، هندس ــود اس خ
همودینامیــک قبــل از درمــان اســت. 3
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زهرا باقری

جدا شدن زودهنگام استنت سولیتر، 
حین ترومبکتومی بازیابی

در ایــن مقالــه بــرای روشــن شــدن علــت 
جــدا شــدن زودهنــگام اســتنت ســولیتر 
مکانیــکال،  ترومبکتومــی  حیــن  در 

ــرایط  ــتنت را در ش اس
 In vitro و بهصــورت میکروســکوپی 
ــور  ــد. بهط ــرار دادهان ــی ق ــت بررس حت
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــتنت م ــی 5 اس کل
ــز  ــا اســتفاده از دســتگاه آنالی ــت. ب گرف
ــش  ــروی کش ــکال، نی ــک مکانی دینامی
الزم بــرای جــدا شــدن 4 اســتنت از 

ــد. ــبه ش ــارنده محاس ــیم فش س
ــچ  ــدون هی اســتنتهای شــماره 1 و 2، ب
ــون  ــورد آزم ــی، م ــتکاری قبل ــه دس گون

قــرار گرفتنــد. در حیــن آزمــون کشــش  
ــه پوششــی در اطــراف محــل  ــچ گون هی
اتصــال ســیم بــه اســتنت شــماره 1 
وجــود نداشــت در حالیکــه اســتنت 
شــماره 2 تــا حــدودی بــا اســتفاده 
از یــک پوشــش منطبــق بــر اصــول 
ــکی  ــایل پزش ــتفاده از وس ــردی اس راهب

ــد. ــانیده ش پوش
ــت  ــه نوب ــد از س ــماره 3 بع ــتنت ش اس
اســتفاده و اجنــام بازیابــی عروقــی در 
یــک محیــط In vitro و بــا عــروق 
ــون  ــورد آزم ــی همســان م ســاختگی ول
قــرار گرفــت و در حیــن فراینــد بازیابــی 

ــتنت  ــت. اس ــرار گرف ــش ق ــت پوش حت
شــماره 4 بعــد از یــک نوبــت اســتفاده، 
ــتنت  ــه اس ــی ک ــط قبل ــان محی در هم
ــی  ــورد ارزیاب ــوده شــد، م شــماره 3 آزم
قــرار گرفــت و اصــال حتــت پوشــش قــرار 
ــن  ــتنت حی ــه اس ــن اینک ــت؛ ضم نگرف
کشــش رو بــه جلــو فشــار داده شــد تــا 
ــردد.  ــتر آن گ ــدن بیش ــم ش ــث خ باع
ــه دو  ــا دو دســت ب اســتنت شــماره 5 ب

ــد. ــیده ش ــرف کش ط

بعــد از جداشــدن نــوک اســتنت و ســیم های فشــارنده، این 
ــد. ــرار گرفتن ــر میکروســکوپ مــورد بررســی ق قطعــات زی
نیــروی کشــش الزم بــرای جداشــدن اســتنت های شــماره
اســتنت  بــرای  و  نیوتــن   6  )1،2،3  (
بــود. نیوتــن   4 4،تقریبــا  شــماره 
همــه ی اســتنت ها در محــل نزدیک تــر جــدا شــدند 
ــد. ــاق می افت ــت اتف ــوال شکس ــه معم ــه ای ک ــه در ناحی ن

براســاس نتایــج ایــن مقالــه جداشــدن اســتنت ســولیتر در 
هنــگام برداشــن خلتــه )ترومبکتومــی( می توانــد مربــوط بــه 
جداشــدگی در ناحیــه نزدیکتــر یــا داخــل ایــن ناحیه باشــد.
تبعیــت از اصــول راهبــردی اســتفاده از وســیله ای که توســط 
کارخانــه ســازنده ارائــه می شــود و در آن توصیــه شــده اســت 
کــه حیــن کشــش محل اتصــال ســیم به اســتنت بــه صورت 
نســبی پوشــانده و از هــر وســیله بیــش از دو بــار اســتفاده 
نشــود می توانــد احتمــال شکســت وســیله را کاهــش دهــد.4

1.Stent manufacturing process. Available from: 1- https://www.sti-laser.com/products/stents/stent-manufacturing-process/.
2.Martinez, A.W. and E.L. Chaikof, Microfabrication and Nanotechnology in Stent Design.
3.Alkhalili, K., et al., The Effect of Stents in Cerebral Aneurysms: A Review. Asian J Neurosurg, 2018. 13(2): p. 201-11.
4.Kwon, H.-J., et al., Early detachment of the Solitaire stent during thrombectomy retrieval: an in vitro investigation. Journal of 
NeuroInterventional Surgery, 2014.
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ارتقاء روش های کمکی تصویر برداری 
بیومکانیکی برای بافت آسیب دیده ی قلب

محققــان راهــی تــازه بــرای تصویــر بــرداری 
ــب  ــت قل ــی از باف ــات بیومکانیک ــا جزیی ب
ــوری/ ــک ن ــک تکنی ــد. ی ــه کرده ان را ارائ
ــاال خــالء  ــا وضــوح ب بصــری )optical( ب
ــی  ــش درمان های ــاء و آزمای موجــود در ارتق
کــه پــس از ســکته ی قلبــی و بــرای بهبــود 
بافــت آســیب دیــده ی قلــب اســتفاده 

می شــوند را پــر می کنــد.
ــگاه  ــه ی Kiril V.Larin از دانش ــه گفت ب
Houston تگــزاس، امــروزه در حــدود یک 
میلیــون نفــر در هــر ســال دچــار ســکته ی 
ــی  ــچ درمان ــال هی ــوند و عم ــی می ش قلب
ــا  ــده ی آنه ــیب دی ــی آس ــت قلب ــرای باف ب
 James ــه کمــک ــدارد. ایشــان ب وجــود ن
تگــزاس  قلــب  انســتیتو  از   F.Martin
بــر روی بازســازی بافــت قلــب حتقیــق 
ــری  ــا اندازه گی ــی آنه ــد و کار اصل می کنن
بــرای  قلــب  مکانیکــی  ویژگی هــای 

تشــخیص اثربخشــی درمان هــای اجنــام 
شــده بــر روی قلــب می باشــد.

دانشــمندان نتایجــی را از مطالعــه  بــر روی 
مــوش گــزارش کرده انــد کــه در آن توســط 
یــک تکنیــک نوری/بصــری بــا وضــوح بــاال 

بــه نــام
Optical Coherence Elastography (OCE) 
خــواص مکانیکــی قلــب ســالم و قلــب 
آســیب دیــده از یــک ســکته ی قلبــی 
کرده انــد.  بــا هــم مقایســه  را  القایــی 
ــک  ــن تکنی ــد از ای ــمندان می خواهن دانش
بــرای تشــخیص اثربخشــی درمان هــای 
اجنــام شــده کــه بــرای بازگردانــدن آســیب 
ــر ســکته قلبــی  ــب در اث ــه قل وارد شــده ب

ــد. ــتفاده کنن اس
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــی زمان ــکته ی قلب س
ــع رســیدن خــون  یــک خلتــه ی خــون مان
ــری  ــروق کرون ــق ع ــب از طری ــه قل ــازه ب ت

می شــود. ایــن انســداد قلــب را از اکســیژن 
ــب  ــاه موج ــان کوت ــرده و در زم ــروم ک مح
ــب شــده و  ــه قل رســیدن آســیب جــدی ب
ــن  ــود. ای ــت آن می ش ــی باف ــث پارگ باع
صدمــه انــرژی قلــب را هــدر داده و باعــث 
عــدم کارایــی کامــل قلــب در پمــپ کــردن 

خــون می شــود.
آزمایش هــا  کــه  کــرد  اضافــه   Larin
ــوزادان  نشــان می دهــد کــه بافــت قلــب ن
ــل  ــورت کام ــه ص ــد ب ــتانداران می توان پس
بازســازی شــود امــا بــا افزایــش ســن 
 Martin .ــی رود ــن م ــت از بی ــن قابلی ای
ــرات در  ــه تغیی ــر روی اینگون ــش ب و گروه
ســطح مولکولــی کــه موجــب حتریــک قلــب 
ــود  ــاره ی آن می ش ــازی دوب ــرای خودس ب

می کننــد. کار 

تشخیص دقیق سکته مغزی با یک 
ابزار  بی سیم غیرتهاجمی

ــدی  ــزار جدی ــی، اب ــی آمریکای ــک کمپان ی
در  مغــزی  ســکته  تشــخیص  بــرای 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن ارائــه داده کــه 

دقــت آن تــا 92 درصــد 
کمپانــی  اســت.  شــده  زده  ختمیــن 
شــرکت  یــک  مدیــکال«،  »ســربروتک 
ســازنده جتهیــزات پزشــکی نویــن واقــع 
ــزار  ــعه اب ــر توس ــه ب ــت ک ــا اس در کالیفرنی

عصبــی قابــل حمــل مترکــز دارد. 
یــک   ،Cerebrotech Visor هدســت 
ابــزار بی ســیم غیرتهاجمــی اســت کــه 
ــارن«  ــدم تق ــی »ع ــه ارزیاب ــک ب ــرای کم ب
کره هــای  نیــم  میــان   )Asymmetry(
ــی  ــت بررســی عصب ــه حت ــی ک ــز بیماران مغ
ــزار  ــن اب ــود. ای ــتفاده می ش ــتند، اس هس
بــرای  ســریعی  و  دقیــق  روش  جدیــد، 
تشــخیص ســکته مغــزی فراهــم می کنــد و 
تصمیم گیــری بــرای حنــوه درمــان بیمــار را 

ــازد.  ــان می س آس
روش کار ایــن ابــزار، از راه فرســتادن امــواج 

ــا  ــت. ب ــز اس ــه مغ ــرژی ب ــم ان ــی ک رادیوی
ــز،  ــع داخــل مغ ــان مای ــواج از می ــور ام عب
فرکانــس آنهــا تغییــر می کنــد. یــک ســکته 
ــن  ــر در ای ــب تغیی ــد موج ــدید می توان ش
مایــع و عــدم تقــارن در امواجــی شــود کــه 
توســط هدســت ســربروتک تشــخیص داده 

ــده اند.  ش
ســکته،  درمــان  و  ســریع  تشــخیص 
ــرای  ــی ب ــیار خوب ــی بس ــای احتمال پیامده
بیمــار دارد. ایــن ابــزار، بــه آمــوزش کمــی 
ــه ســادگی، خطــر تشــخیص  ــاز دارد و ب نی
اشــتباه انســانی را در ارزیابی هــا کاهــش 

می دهــد. 
محققــان دانشــگاه پزشــکی کارولینــای 
اخیــر  بررســی  در   ،)MUSC( جنوبــی 
ــخیص  ــزار را در تش ــن اب ــت ای ــود، دق خ
ــد.  ــش کردن ــاران آزمای ــزی بیم ــکته مغ س
ــًا 30  ــار تقریب ــر بیم ــرای ه ــه ب ــر مرحل ه
ثانیــه بــه طــول اجنامیــد. محققــان نتایــج 
تشــخیص ایــن ابــزار را بــا بررســی های 

ــه توســط پرســنل  ــی اســتانداردی ک فیزیک
اورژانــس اجنــام می شــود، مقایســه کردنــد. 
ســپس یــک متخصــص مغــز و اعصــاب بــا 
اســتفاده از روش  تصویربــرداری عصبــی، 
تشــخیص کاملــی ارائــه داد. در نهایــت 
ــن  ــخیص ای ــت تش ــه دق ــد ک ــخص ش مش
ابــزار در مقایســه بــا متخصــص مغــز و 
اعصــاب، 92 درصــد اســت که پیشــرفتی در 
ــی اســتاندارد محســوب  بررســی های فیزیک
ــا  ــن روش هــا 40 ت ــرا دقــت ای می شــود؛ زی

89 درصــد اســت. 
ــای  ــد از الگوریتم ه ــر دارن ــان در نظ محقق
یادگیــری ماشــینی اســتفاده کننــد تــا ایــن 
ابــزار در آینــده بتوانــد بــه طــور مســتقل و 
بــدون کمــک نورولوژیســت، ســکته خفیــف 

و شــدید را تشــخیص دهــد.

منصوره کوشکی

امیررضا کریمی
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رشد چشم گیر استفاده از کفش های دیابتی تا سال 2024

ــاالی گلوکــز در خــون گفتــه می شــود کــه  ــه ســطح ب ــت ب دیاب
ناشــی از عــدم عملکــرد صحیــح غــدد تولیــد کننــده ی انســولین 

می باشــد.
بــه دلیــل افزایــش ابتــال بــه دیابــت، انتظــار مــی رود کــه رشــد 
ــود.  ــاهده ش ــی مش ــای دیابت ــازار کفش ه ــی در ب ــل توجه قاب
ــن  ــا در دیابــت دیگــر عامــل ای ــه پوســت پ ــوط ب مشــکالت مرب

ــه شــمار مــی رود. احتمــال رشــد ب
از آجنایــی کــه اســتفاده از کفش هــای دیابتــی بــه دلیــل راحتــی 
ــاری  ــن بیم ــی از ای ــیب های ناش ــش آس ــب کاه ــتر موج بیش

می شــود، پزشــکان ایــن کفش هــا را بــرای بیمــاران جتویــز 
می کننــد.

ــده  ــای انســان از حلــاظ بیومکانیکــی ســاختاری بســیار پیچی پ
ــیار  ــوع بس ــن موض ــتر روی ای ــات بیش ــام مطالع ــذا اجن دارد ل
ــز اهمیــت اســت. در نتیجــه ی آســیب هایی کــه  ضــروری و حائ
در اثــر دیابــت بــه عصب هــا وارد می شــود، تغییراتــی در پوســت 
ــح  ــدم ترش ــامل ع ــرات ش ــت تغیی ــه ای ــده ک ــود آم ــه وج ــا ب پ

ــت اســت. روغــن و رطوب

ترمیم آسیب نخاعی با استفاده از چاپ سه بعدی

پژوهشــگران آمریکایــی، بــا اســتفاده از 
ــداع  ــدی اب ــزار جدی ــه بعدی، اب ــاپ س چ
ــم آســیب  ــه ترمی ــد ب ــد کــه می توان کرده ان

ــد ــک کن ــی کم خناع
صدمــات خناعــی بــه گونــه ای هســتند کــه 
در صــورت آســیب دیــدن هــر قســمت 
از خنــاع، همــه سیســتم آن را مختــل 

می کننــد
ــکا  ــوتا آمری ــگاه مینه س ــگران دانش پژوهش
ــد  ــه می توان ــد ک ــی کرده ان ــزاری طراح اب

قســمت های جداشــده را 
ــن  ــد. ای ــل کن ــر متص ــه یکدیگ ــاره ب دوب
ابــزار، یــک رســانای ســیلیکونی ســه بعدی 
پوشــیده از ســلول های بنیــادی عصبــی 
کار  آســیب دیده  محــل  در  کــه  اســت 
گذاشــته می شــود و اتصــاالت جدیــدی 
باقیمانــده برقــرار  را میــان عصب هــای 
می توانــد  بیمــار  نتیجــه،  در  می کنــد؛ 
دوبــاره کنتــرل حرکــت خــود را بــه دســت 

آورد.
ــده، کار  ــیب دی ــاع آس ــاره خن ــال دوب اتص
دشــواری اســت امــا پژوهشــگران در حــال 
ــی  ــیاری را بررس ــای بس ــر، درمان ه حاض
ــی،  ــان ژنتیک ــن اســت درم ــد. ممک می کنن
بتوانــد بــه بــاز کــردن بافــت زخــم و تولیــد 
ــد.  ــک کن ــی کم ــلول های عصب ــاره س دوب
در درمــان هــای دیگــر، محــل آســیب 
ــته  ــار گذاش ــل کن ــور کام ــه ط ــده، ب دی
مغــز  از  پیام هــا  فرســتادن  و  می شــود 
بــا کمــک رایانــه یــا ارســال بی ســیم 
ــمت  ــه در قس ــزاری ک ــه اب ســیگنال ها ب

ــر مغــز کار گذاشــته شــده، صــورت  پایین ت
می گیــرد.

دانشــگاه  پژوهشــگران  جدیــد  درمــان 
مینه ســوتا، ترکیبــی از هــر دو روش مذکــور 
ــع آوری   ــا جم ــود را ب ــا کار خ ــت. آنه اس
آغــاز  پلوروپتــوژن  بنیــادی  ســلول های 
ــوژن،  ــادی پلوروپت ــد. ســلول های بنی کردن
نوعــی از ســلول های بنیــادی هســتند کــه 
از ســلول های بنیــادی بزرگســاالن از جملــه 
ســلول های پوســت و خــون بــه دســت 
ــی  ــس از مهندس ــگران پ ــد. پژوهش می آین
ایــن ســلول ها، توانســتند بــا  زیســتی 
ــس  ــزاری از جن ــه بعدی، اب ــاپ س روش چ
و  ســیلیکون  تغییــر  قابــل  الیه هــای 
ســلول های بنیــادی عصبــی ابــداع کننــد.
ســپس، ایــن ابــزار در محــل آســیب خناعــی 
ــیلیکونی،  ــانای س ــد و رس ــته ش کار گذاش
ســلول های بنیــادی را تــا زمانــی کــه 
قــادر بــه تولیــد عصب هــای جدیــد شــوند، 
پــرورش داد و ســلول های آســیب ندیــده را 
بــه هــر دو قســمت جراحــت، متصــل کــرد.
میشــل مک آلپیــن از نویســندگان ایــن 
بــار  خنســتین  ایــن،  گفــت:  پژوهــش 
اســت کــه ســلول های بنیــادی عصبــی 
بزرگســاالن، بــا روش چــاپ ســه بعــدی و 
روی یــک رســانای ســه بعدی در آزمایشــگاه 
ــن  ــه بعدی چنی ــاپ س ــود. چ ــد می ش تولی
اســت  پیچیــده ای، دشــوار  ســلول های 
نگــه  زنــده  آن،  بخــش  دشــوارترین  و 
ــن روش  داشــن سلول هاســت. مــا، چندی
گوناگــون را در فرآینــد چــاپ ســه بعدی 

امتحــان کردیــم و موفــق شــدیم حــدود 75 
درصــد ســلول ها را در طــول فرآینــد چــاپ 
ــه  ــا را ب ــم و آنه ــه داری ــده نگ ســه بعدی زن

ــم. ــل کنی ــالم تبدی ــای س عصب ه
ــاران  ــوز روی بیم ــزار، هن ــن اب ــه ای اگرچ
ــا  ــده ام ــش نش ــات آزمای ــی حیوان ــا حت ی
ــد  ــان داده ان ــگاهی نش ــی های آزمایش بررس
کانال هــای  سراســر  در  عصب هــا  کــه 
و  می کننــد  رشــد  ســیلیکونی  رســانای 
ــد  ــاور دارن ــگران ب ــتند. پژوهش ــال هس فع
ــاران  ــه بیم ــد ب ــی می توان ــن روش درمان ای
کمــک کنــد تــا عــالوه بــر دوبــاره راه رفن، 
ــه  ــز ب ــم خــود را نی ــای مه ــر توانایی ه دیگ

ــد. ــت آورن دس
ــت:  ــن پژوهــش گف ــر از نویســنگان ای آن پ
ــت  ــت تقوی ــن اس ــه ممک ــم ک ــا دریافتی م
ــد  ــم، بتوان ــیگنال های زخ ــک از س ــر ی ه
بــه بهبــود عملکــرد بیمــاران کمــک کنــد. 
هــدف مــا ایــن اســت کــه بیمــاران مبتــال 
بــه آســیب خناعــی، عــالوه بــر توانایــی راه 
رفــن، توانایــی کنتــرل ادرار یــا توقــف 
ــت  ــه دس ــز ب ــا را نی ــرارادی پ ــرکات غی ح
ــود  ــه بهب ــاده، ب ــرات س ــن تغیی ــد. ای آورن
بزرگــی در زندگــی بیمــاران منجــر خواهنــد 

شــد.

www.isna.ir
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معرفی درمان با اسب 
) هیپوتراپی(

محمدعلی شهیری– لیال جباری و محمدجواد فالحی

مقدمه 

از  اســتفاده  معنــای  بــه  هیپوتراپــی 
ــتراتژی  ــک اس ــوان ی ــب به عن ــت اس حرک
کاردرمان هــا  فیزیوتراپیســت ها،  توســط 
و گفتــار درمان هــا به منظــور مقابلــه بــا 
محدودیت هــای عملکــردی و ضعــف یــا 
ناتوانی هــای فیزیکــی در بیمــاران مبتــال 
بــه اختــالالت اســکلتی-عضالنی اســت. 
ایــن روش بخشــی از یــک برنامــه ی درمانــی 
ــه نتیجــه ی  ــه منظــور دســتیابی ب جامــع ب

 ]1[ عملــی می باشــد. 
 در هیپوتراپــی کــه یکــی از روش هــای 
درمانــی فیزیوتراپــی اســت، درمانگــر از 
اســب، موجــودی زنــده، در فرآینــد درمانــی 
ــا کمــک اســب،  ــان ب ــرد. درم کمــک میگی
فرآینــدی درمانــی از طریــق تعامــل بیمــار و 
اســب و پاســخ فعــال وی بــه حــرکات اســب 
اســت. حرکــت ریتمیــک و تکــراری اســب، 
ــودآگاه  ــی ناخ ــل های ــس العم ــب عک موج
و درنهایــت یادگیــری در بــدن ســوارکار 
ــب  ــن اس ــت لگ ــی حرک ــود. از طرف می ش
حیــن حرکــت آرام، بســیار شــبیه بــه گیــت 
انســان میباشــد کــه ایــن موضــوع موجــب 
مــی شــود افــراد بــا مشــکل حرکتــی، تجربه 
ــای  ــی اندامه ــی را در برخ ــن طبیع راه رفت
بــدن بــه ویــژه تنــه و انــدام فوقانــی خــود 
ــه  ــیدن ب ــتای رس ــد و در راس ــس کنن ح
ــد ]2و 3[  ــدم بردارن ــت، ق ــوع حرک ــن ن ای
؛بــه صورتــی کــه افــرادی کــه اعضــا و انــدام 
ــه هــر دلیلــی نرمــال نیســت، نمــی  آنهــا ب
ــه  ــح را تجرب ــی صحی ــد الگــوی حرکت توانن
کننــد؛ پــس هیــچ پیــش زمینــه ذهنــی از 
ــق آن راه  ــد مطاب ــی توانن ــد و نم آن ندارن
ــک  ــوان ی ــه عن ــب ب ــا اس ــد. در اینج برون
بســتر دینامیکــی اســت کــه بــه کمــک آن 
ــود را  ــرکات خ ــد ح ــی توان ــار م ــرد بیم ف

ــازد. ــگ س ــرل و هماهن کنت

نمــودار جابجایــی  هــای لگــن در حیــن 
ــم ( و  ــبز ضخی ــط س ــی ) خ ــت طبیع گی
قرمــز  خط چیــن   ( اســب درمان  حیــن 
حرکــت  متوســط  ضخیــم  خط هــای   .)
حرکت هــای  نــازک  رنگــی  خط هــای  و 
مشــاهده شــده بــا اســب های متفــاوت 
ــب  ــه ترتی هســتند. راســتاهای X، Y و Z ب
ــودی و  ــتریور، عم ــتاهای آنتریور-پوس راس
ــای List Angle و  ــتند. زوای ــی هس جانب
Twist Angle نیــز بــه ترتیــب نشــان 
حــول  زاویــه ای  جابجایــی  دهنــده ی 
راســتاهای آنتریور-پوســتریور و عمــودی 

]4[ هســتند. 

و  خطــی  جابجایی هــای  نمودارهــای 
زاویــه ای لگــن در گیــت طبیعــی فــرد 
)خطــوط ســبز( و حیــن اســب درمانی ) 
ــان  ــان )زم ــر حســب زم ــز ( ب خطــوط قرم
ــان  ــم نش ــوط ضخی ــده( . خط ــز ش نرماالی
دهنــده ی مقــدار متوســط و خطــوط نــازک 
ــتند.  ــار هس ــراف معی ــده ی انح ــان دهن نش
 Twist Angle و List Angle زوایــای
نیــز بــه ترتیــب نشــان دهنــده ی جابجایــی 
آنتریــور- راســتاهای  حــول  زاویــه ای 

ــتند. ــودی هس ــتریور و عم پوس

تعریف هیپوتراپی
به  يوناني  زبان  در  واژه  يك  از  هیپو 
معناي اسب گرفته شدهاست و تراپی به 

معناي درمان مي باشد. 
در اين روش درماني تراپيست ها سعي 
وضعيت  همچون  مسائلي  كنند  مي 
تعادل  حركت،  رواني  و  سهولت  بدن، 
و موزن ساخن حركات و موارد متعدد 
در  بخشند.  بهبود  بيمار  در  را  ديگري 
تكراري  و  طبيعي  حركات  هيپوتراپي، 
ناشي از راه رفن اسب، باعث يك سري 
عكس العمل و نوعی تعادل ناخودآگاه 
قدم  میشود.  سواركار  فرد  بدن  در 
حركاتي  سبب  اسب  رفن  راه  و  زدن 
به  میشودكه   سواركار  لگن  و  تنه  در 
حركت طبيعي اين اندام ها در طي راه 
رفن معمولي سوارکار، شباهت زیادی 

دارند. 
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فعالیتی از بیمار که موجب تقویت عضالت ناحیه شکم، کمر و ناحیه تحتانی بدن بیمار میشود.تراپیست در حال تمرین دادن کودک برای تقویت عضالت کتف و تنه و سر و گردن

دالیل استفاده از اسب درمانی

توانائي هاي نهفته در اسب، اين موجود زنده، به عنوان يك 
وسيله درمان كننده، در واقع همان داليل اصلي استفاده از 

هيپوتراپي است. 
اهداف درمان میتواند موارد زیر باشد:

 کنترل و استفاده از دست ها، کنترل بهتر باالتنه، بهبود 
تعادل مستقل و بدون وابستگی تنه، حفظ تعادل در حالت 
نشسته بر روی یک سطح متحرک، بهبود در وضعیت قدم 

زدن، تعادل همه جانبه بدن و کنترل بهتر پاها.
براي  هيپوتراپي،  روش  از  استفاده  داليل  اساس،  اين  بر 

درمان برخي از بيماری ها عبارتند از: 
 تشابه حرکات تنه و اندام هاي فوقاني فرد هنگام اسب • 

سواري ، با ريتميك و تكراري و پريوديك بودن حركت 
راه رفن اسب كه باعث اعمال سيگنال هاي حسي- 
حركتي به سيستم عصبي- عضالني سواركار مي شود 
و در نتيجهكل اين سيستم را حتت تاثير قرار مي دهد.

 تنوع در حركت راه رفن اسب و فازهاي حركتي متفاوت • 
آن، كه باعث خواهد شد تراپيست بتواند گستره وسيعي 

از حركات را براي درمان انتخاب كند 
و •  سواركار  با  رواني  ارتباط  برقراري  در  اسب  توانايي   

اجراي فرمان هاي صوتي و يا حرکتی؛ به عبارت ديگر 
به حركت در آوردن و يا متوقف كردن موجودي مانند 
اسب، با يك فرمان صوتی خاص برای بیماری که قادر 

به برقراری ارتباط کالمی با دیگران نیست.
به دو دسته ی  را می توان  با اسب  از درمان  ناشی  تاثیرات 
مستقیم و غیر مستقیم تقسیم منود؛ به عنوان مثال، ممکن 
است مترکز و هدف فیزیوتراپیست یا متخصص تغییر و بهبود 
در گفتار نباشد ولی این تاثیر به صورت غیرمستقیم حاصل 

گردد.]5 و6[

مزایای هیپوتراپی چیست ؟
زیر  موارد  به  میتوان  هیپوتراپی  روش  به  درمان  مزایای  از 

اشاره کرد :
 نداشن عوارض دارویی• 
 تاثیر همزمان بر سیستم های روانی و جسمی شامل • 

تاثیر مستقیم و غیر مستقیم 
 عدم وجود محدودیت های موجود در روش هایی مانند • 

فیزیوتراپی )محدودیت دامنه حرکت، نوع فضا و ...(

محدودیت های هیپوتراپی کدامند ؟

 نیاز به فضای بزرگ جهت حرکت اسب• 
 بیماران دچار تشنج • 
 کودکان زیر 2سال و مواردی چون حاملگی • 
 ایست قلبی • 
 سردرد های دائمی • 
 اسکولیوزهای پیشرونده • 
 حتلیل قدرت عضالنی پیشرونده• 

1. hippotherapy  2. learning 3. gate  4. Anterior-posterior
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مقدمات هیپوتراپی 
ــای از  ــی اولیه ــت ارزیاب ــی، تراپیس ــب درمان ــدای اس ابت
بیمــاران اجنــام مــی دهــد تــا عــالوه بــر در نظــر داشــن 
تواناییهــا و نیازهــای آنــان هــم جتهیــزات مــورد نیــاز بــرای 

درمــان را نیــز مشــخص کنــد.

مقدمات الزم برای انجام هیپوتراپی:
ــداف  ــردن اه ــخص ک ــاران و مش ــه بیم ــی اولی 1. ارزیاب
ــب  ــی و اس ــم درمان ــای تی ــه اعض ــن مرحل ــان: در ای درم
ــار، هوشــیاری و  ــای بیم ــی ه مشــخص میشــوند و توانای
قــدرت تکلــم، وضعیــت شــنوایی و بینایــی و مــوارد متعدد 

ــد . ــرار میگیرن دیگــری مــد نظــر ق
2. آمــاده شــدن بیمــار: قبــل از درمــان نیــاز اســت بیمــار 
ــی  ــم و توضیحات ــنا کنی ــی آش ــب درمان ــط اس ــا محی را ب
ــم.  ــه دهی ــش ارائ ــه او و اطرافیان ــن روش ب ــه ای ــع ب راج
ــا  ــب ب ــب و اس ــا اس ــار ب ــنایی بیم ــرای آش ــل ب ــن عم ای
بیمــار و پذیرفــن یکدیگــر اجنــام میشــود کــه در درمــان 

ــتقیم دارد . ــر مس تاثی
3. آمــوزش و آزمــون هــای اســب: بــرای شــروع هیپوتراپی 
آزمــون هایــی بــرای هــر اســب نیــاز اســت؛ آزمــون درجــه 
حــرارت، قلــب، دســتگاه تنفســی، گوارشــی، عصبــی، راه 
ــی  ــوزش کاف ــی از آم ــب زمان ــم. اس ــون چش ــن و آزم رف
برخــوردار خواهــد بــود کــه بتوانــد بــدون فرمــان مربــی، 

مســیر تعییــن شــده را طــی کنــد.
4. فضــای مــورد نیــاز: بایــد دارای شــرایطی از جملــه: دور 
ــت  ــن اس ــهری )ممک ــار ش ــدای ناهنج ــر و ص ــودن از س ب
آرامــش اســب را از بیــن ببــرد( و همچنیــن مناســب 
ــد  ــن بای ــت اســب، باشــد. زمی ــرای حرک ــن ب ــودن زمی ب
چمــن یــا ماســه بــادی باشــد تــا اســب راحــت تــر حرکــت 
کنــد. آســفالت و زمیــن هــای ســنگالخی بــرای هیپوتراپــی 
مناســب نیســتند. ازطرفــی بایــد تعلیــم و تربیــت اســب در 

صحــرا و فضــای بــاز رخ دهــد تــا موثرتــر باشــد.
انقبــاض  متقابــل،  عضــالت  فعالیــت  چگونگــی   .5
عضــالت، چگونگــی چرخــش و جهت گیــری بیمــار در 
فضــا، هماهنگــی حــرکات، وضعیــت تقــارن بــدن، کاهش 
اسپاســم عضالنــی، چگونگــی انتقــال وزن بــدن، چگونگی 
نشســن و برخاســن، بازیافــت حتــرک و فعالیت، ســهولت 

در عکــس العمــل هــای ناخــودآگاه.
پارامتــر هــای زیــر، تعییــن کننــده میــزان تاثیــر هیپوتراپی 

بــر وضعیــت روانــی بیمار اســت:
ــت،  ــرس از حرک ــش ت ــس، کاه ــه نف ــاد ب ــش اعتم افزای
ــی،  ــده ذهن ــب مان ــاران عق ــی بیم ــت ذهن ــود وضعی بهب
ــی صحبــت  ــود توانای ــر، بهب ــاط اجتماعــی بهت ــراری ارتب برق
ــردگی. ــد افس ــی مانن ــای روان ــاری ه ــش بیم ــردن، کاه ک

مدت زمان درمان
ــدت  ــه م ــار ب ــار و هرب ــه 2 ب ــان دوره هرهفت ــدت زم م
یــک ســاعت اســت و حداقــل بایــد 10هفتــه طــی شــود؛ 
ــدن  ــر ب ــری ب ــه تاثی ــر از 6 جلس ــی کمت ــه هیپوتراپ چراک
فــرد نــدارد. بیشــترین مــدت درمانــی بــرای کــودکان فلــج 

ــز طــول میکشــد . ــا 5 ســال نی مغــزی اســت کــه ت

فعالیتی که موجب تقویت سیستم های کنترل حرکت ناخوداگاه و بهبود وضعیت حفظ تعادل 

بیمار میشود.

استفاده از لوازم کمک درمانی برای کودکانی که قادر به حفظ تعادل خود روی اسب نیستند

استفاده از کودک سالم آموزش دیده برای کمک به درمان کودک بیمار
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بــرخي از بيماريهائي كه هيپوتراپي بر آنها اثرات درماني دارد 
عبارتند از : بيماري هاي مغز و اعصاب، فلج مغزي، ناتوانی 
های به جاي مانده از تروما و عفونت، تاخير در رشد مغزي، 
صدمــات تروماتيك مغزي، ناراحتــی هاي مربوط به احنراف 
ستون فقرات مثل اسكوليز، بيماريهاي رواني، عــدم اعتماد 
به نفس، عــدم وجود انگيزه و رغبت جهت حترك، عــدم 
متركز حواس، مشكالت مربوط به ادراك و آگاهي، مشــکالت 
مربوط برگزيدن روش حل مسائل روزمره، نارســایی هاي 
مربوط به حافظه، ناتوانی در يادگيري، بيماري هاي جسمي، 
قطع عضو، محدودیــت حركت در مفاصل، حترك محدود 
بيماري هاي  تعادل و هماهنگي در حركت،  شده، كاهش 
ذهني، عقــب افتادگــی هــای ذهنــی، مشــکالت مربوط به 
برقراري روابط اجتماعي، بيماريهاي اعصاب و روان مثاننــد 

افسردگي، مشكالت مربوط به مسائل حسي و ادراكي
جمع بندی و نتیجه گیری

دهد  مي  نشان  هيپوتراپي  زمينه  در  شده  اجنام  حقيقات 
كه اين روش درماني تاثير بسزايي در بهبود بيماران دارای 
مشكالت عصبي- عضالني، اختالالت رواني، معلوليت هاي 
ذهني و موارد مشابه دارد. نتايج اين حتقيقات  صورت آماري 
اين موضوع، در مورد  ارائه شده است؛ علیرغــم  و كيفي 
مكانيزم تاثير هيپوتراپي بر تك تك اين بيماريها اطالعات 
چنداني در دسترس نيست. يكي از عوارض مشترك میــان 

بيماري های حتت پوشش هيپوتراپي ، مشكالت مربوط به 
به  است  بهتر  بنابراين  باشد.  پايداري حركت مي  و  كنترل 
جاي بررسي تاثير هيپوتراپي بر تك تك بيماري ها، تاثير اين 
از عصبي،  اعم  كنترل حركت  پارامترهاي  بر  درماني  روش 
عضالنــی، ذهني و رواني بررسي شود؛ به عنوان مثال در 
بحث تاثير هيپوتراپي بر سيستم عضالني، میتــوان تاثير يك 
حركت پريوديك ديناميكي را بر تارهاي عضالني مورد بررسي 
قرار داد و نهايتا از جمع اثرات هيپوتراپي بر تك تك تارهاي 
به  بر سيستم عضالني  را  اين روش درماني  تاثير  عضالني، 
تاثير  است  بهتر  نيز  عصبي  سيستم  مورد  در  آورد.  دست 
بر رشد مجدد عصب هاي  اندام ها طي هيپوتراپي  حركت 
قرار  تاكيد  مورد  عصبي  سيستم  زدن  جوانه  و  شده  قطع 
گیرد. در مورد ساير سيستم هاي فيزيولوژيك و سايكولوژيك 
بدن نيز ممكن است بتوان همني مراحل را در نظر گرفت. در 
پايان مجددا تاكيد مي شود كه در موقع ارائه خدمات درماني 
به روش هيپوتراپي، بايد عــالوه بر بيماري اصلي داوطلب، 
اثرات اين روش درماني بر ساير بيماريهاي وي نيز مد نظر 
ناخواسته  و  نامطلوب  عوارض  آمدن  وجود  به  از  تا  باشد 
شود.  جلوگيري  داوطلب  بيمار  روي  بر  درماني  روش  اين 
از  اوليه مناسب  ارزيابي هاي  از يك طرف، مستلزم  امر  اين 
ناراحتيهاي بيمار و از طرف ديگر، همكاري يك تيم پزشكي 
هيپوتراپي  درماني  نتايج  ارزيابي  براي  مجرب  و  متخصص 

ــد. ]7، 8و 9[ میباش
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کم شدن درد کمر به کمک ابزارهای بیومکانیکی

ــیدنی  ــتگاه پوش ــگاه Vanderbilt دس ــان در دانش محقق
ــاط  ــر در نق ــش درد کم ــوان کاه ــه ت ــد ک ــی کردن طراح

ــرات را دارا می باشــد. پایینــی ســتون فق
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــتگاه ب ــن دس ای
افــراد فقــط در صــورت نیــاز بایــد از آن اســتفاده ک. ایــن 
دســتگاه بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه در کارهایی 
ــود  ــم، رکاب آن آزاد می ش ــک جس ــردن ی ــد ک ــد بلن مانن
و در پایــان کار رکاب را در خــود جمــع می کنــد. ایــن 
خاصیــت دســتگاه اجــازه می دهــد کــه افــراد بــه راحتــی 
بنشــینند و همچنیــن توســط نرم افزارهایــی کنتــرل شــود 
ــر روی گوشــی های هوشــمند را دارا  کــه قابلیــت نصــب ب
ــر  ــت نف ــتگاه از هش ــن دس ــش ای ــرای آزمای ــتند. ب هس
اســتفاده شــد در حالــی کــه دو وزنــه ی 25 و 55 پونــدی 

را در ســه زاویــه ی 30 درجــه، 60 درجــه و 90 درجــه بلنــد 
می کردنــد.

 Motion Capture، بــا حتلیــل ایــن حــرکان توســط
Force Plate، Electromyography، محققــان بــه ایــن 
ــر  ــن دســتگاه فشــار وارد ب ــه ای ــد ک نتیجــه دســت یافتن
قســمت پایینــی کمــر را بیــن 15 الــی 45 درصــد کاهــش 

می دهــد.
ایــده ی دیگــر ایــن حتقیــق بدیــن گونــه اســت کــه می تــوان 
سنســورهایی بــه منظــور تشــخیص و اندازه گیــری میــزان 
تنــش وارده بــه قســمت پایینــی کمــر را در لبــاس تعبیــه 
کــرد و در صــورت وارد شــدن تنــش بیــش از حــد مجــاز، 
ــال  ــع از اعم ــرده و مان ــت ک ــه فعالی ــروع ب ــتگاه ش دس

ــه کمــر شــود. تنش هــای بیــش از حــد ب

 رویداد ها

منصوره کوشکی
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دارورسانی به کمک امواج فراصوت: 
بررسی رفتار میکروحباب ها

سارا شریف - محدثه پاکزبان- زهرا مرادحاصلی

مقدمه 
امــروزه بــا توجــه بــه ســالمت و اهمیــت بحــث پیشــگیری 
ــت. دارو  ــه اس ــادی یافت ــت زی ــانی اهمی ــان دارورس و درم
ــا  ــا ب ــاری ه ــان بیم ــای پیشــگیری و درم ــه معن ــی ب درمان
ــه  ــا توج ــت .ب ــتی اس ــیمیایی و زیس ــواد ش ــتفاده از م اس
ــالمت  ــن س ــی در تامی ــر دارو درمان ــتردگی و  تاثی ــه گس ب
ــه  ــه و نکت ــورت گرفت ــوزه ص ــن ح ــی در ای ــات فراوان مطالع
حائــز اهمیــت در ایــن مطالعــات ایــن اســت کــه مــاده فعــال 
دارویــی بــرای اثربخشــی نیازمنــد همراهــی مــواد دیگــر در 
فرموالســیون سیســتم دارویــی اســت؛ بــه بیــان دیگــر، ایــن 
ــال  ــبب انتق ــه س ــت ک ــی اس ــتم داروی ــیون سیس فرموالس
ــی آن  ــر بخش ــدن و اث ــه ب ــی ب ــال داروی ــاده فع ــح م صحی
مــی شــود و ترکیبــات دارویــی بــه تنهایــی توانایــی اثربخشــی 
ــانی در  ــای دارو رس ــتم ه ــن رو سیس ــد. از ای ــل ندارن کام
اشــکال مختلــف رو بــه گســترش انــد تــا بتواننــد دو ویژگــی 
افزایــش کارایــی دارو در بافــت بیمــار و کاهــش مسیــت دارو 

ــت ســالم را داشــته باشــند.]1[ در باف
دارورســانی هدفمنــد در اصطــالح مجموعــه فعالیــت هایــی 
اســت کــه منجــر بــه جتمــع مــواد دارویــی در یــک منطقــه 
ــتفاده  ــت اس ــن مزی ــی تری ــود. اصل ــی ش ــدن م ــاص از ب خ
از دارورســانی هدفمنــد افزایــش اثــرات درمانــی دارو بــدون 
ــا  ــا و ی ــا بافت ه ــر روی اندامک ه ــی ب ــوارض جانب ــای ع الق

ــت.]2[ ــالم اس ــلول های س س

معرفی سیستم های نوین دارورسانی:
ــه  ــت ک ــیونی اس ــا فرموالس ــزار ی ــانی اب ــتم دارورس سیس
میتوانــد یــک ترکیــب دارویــی را در حالــی وارد بــدن کنــد 
کــه بــا کنتــرل ســرعت مــکان و زمــان آزاد ســازی دارو قــادر 
ــر بخشــی حداکثــری دارو و ایمنــی آن باشــد. ــه حفــظ اث ب
سیســتم هــای دارورســانی را میتــوان بــر اســاس مشــخصه 

هــای مختلــف دســته بنــدی کــرد:
• تقسیم بندی بر اساس روش استعمال:

انتخــاب روش اســتعمال بــه عوامــل مختلفــی ماننــد: نــوع 
بیمــاری، نــوع دارو و اثــر مــورد انتظــار از دارو بســتگی دارد. 
از جملــه ایــن روش هــا میتــوان بــه : اســتعمال خوراکــی، 

رکتــال، تزریقــی، مخاطــی، ریــوی و پوســتی اشــاره کــرد.

• تقسیم بندی بر اساس مکانیزم رهایش دارو:
ــز  ــی جتوی ــه تنهای ــز ب ــا هرگ ــی  تقریب ــال داروی ــات فع ترکیب
منــی شــوند و بــه آنهــا افزودنــی هایــی کــه اکســپیانت نامیده 
ــرد  ــا عملک ــردد. اکســپیانت ه ــی گ ــه م ــی شــوند، اضاف م
ــه  ــد؛ ب ــی کنن ــر داده و آن را اختصاصــی م ــی را تغیی داروی
ایــن معنــا کــه پایــداری احنــالل پخــش شــدن انــدازه و حجم 
ــت و  ــزان محلولی ــر می ــی فرموالســیون محافظــت تغیی نهای
پوشــش طعــم و بــو و رنــگ همــه بــا کمــک اکســپیانت هــا 
صــورت مــی گیــرد تــا موجــب فراهمــی زیســتی و پذیــرش 
دارو بــرای بیمــار شــود. بــر اســاس نــوع اکســپیانت هــای 
مــورد اســتفاده در فرموالســیون، آزادســازی دارو هــا تغییــر 
ــه دو دســته  مــی کنــد. مکانیســم آزاد ســازی را میتــوان ب

کلــی تقســیم منــود:
ــج   ــای رای ــازی ه ــی از آزادس ــه جزئ ــریع  ک ــازی س  آزادس
ــه بیمــار  ــز دارو ب اســت: در ایــن سیســتم هــا پــس از جتوی
ــه  ــپس ب ــد و س ــی یاب ــش م ــی دارو افزای ــت پالمسای غلظ
ســطحی غیــر موثــر مــی رســد تــا زمانــی کــه دوبــاره مصرف 

گــردد.
ــر یافته)سیســتم هــای  ــا آزادســازی تغیی ــی ب  سیســتم های
ــان  ــا دارو را در زم ــتم ه ــن سیس ــانی( : ای ــن دارورس توی
ــی  ــتم های ــاوت از سیس ــی متف ــا مکانیزم ــر و ب ــی ت طوالن
بــا آزادســازی ســریع رهــا مــی کننــد و دارای مزایــای 
مختلفــی هســتند؛ از جملــه ایــن سیســتم هــا میتــوان بــه 

ــرد : ــاره ک ــر اش ــای زی ــیون ه فرموالس
- آزادســازی تاخیــری  : بــه ایــن معنــا کــه سیســتم 
ــش دارو  ــان رهای ــکان  و زم ــرل م ــی کنت ــانی توانای دارورس
را دارد و مــی توانــد دارو را دیرتــر از زمــان معمــول و یــا در 

ــد.  ــی آزاد کن ــکان خاص م
- سیستم های رهایش امتدادیافته یا طوالنی اثر :

ــری  ــی ت ــان طوالن ــدت زم ــا دارو در م ــتم ه ــن سیس در ای
آزاد مــی شــود؛ در نتیجــه زمــان اثــر دارو افزایــش و تعــداد 
ــه  ــا ب ــد. همچنیــن ب دفعــات مصــرف دارو کاهــش مــی یاب
حداقــل رســیدن تغییــرات پالمسایــی غلظــت دارو  عــوارض 
جانبــی نیــز کاهــش مــی یابد. ایــن نوع سیســتم دارورســانی 
بــرای درمــان بیمــاری هــای مزمــن کــه بیمــار بایــد مــدت 

زمــان طوالنــی دارو مصــرف کنــد مناســب اســت .

1.active pharmaceutical ingredients  2.excipient 3.immediate release 4. conventional drug delivery
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اولتراسوند و کاربرد درمانی آن
ــا  ــع ی ــی در گاز، مای ــفتگی مکانیک ــک آش ــی ی ــوج صوت م
جامــد اســت کــه از منبــع تولیــد بــا ســرعتی مشــخص بــه 
ــنیدن  ــل ش ــوت قاب ــد. ص ــی کن ــت م ــرون حرک ــت بی مس
بــرای انســان بیشــتر در محــدوده 20000 - 20 هرتــز تعریــف 
مــی شــود. بســامد هــای بــاالی 20کیلــو هرتــز را اولتراســوند 
میگوینــد. اولتراســوند در انــواع ختصــص هــا کاربــرد بالینــی 
دارد. امــروزه گرایــش فزاینــده ای بــه مســت گنجانــدن 

ــود دارد. ]3[ ــخیصی وج ــوژی تش ــوند در رادیول اولتراس
ســال هاســت عــالوه بــر کاربــرد امــواج اولتراســوند در 
ــی  ــتفاده م ــا اس ــز از آن ه ــان نی ــرداری، در درم ــر ب تصوی
ــت  ــردن باف ــرم ک ــرای گ ــه آن ب ــای اولی ــرد ه ــود. کارب ش
هــای بــد و ایجــاد حــرارت در آنهــا بــود ]4[. در دهــه هــای 
ــر  ــان بیمــاری منیی ــد دانشــمندان از اولتراســوند در درم بع
و پارکینســون اســتفاده  کردنــد]5و6[. کاربــرد درمانــی 
اولتراســوند قــوی، خطراتــی بــه دنبــال دارد کــه مــی توانــد 
ســالمت بیمــار را تهدیــد کنــد؛ از ایــن رو اســتاندارد ســازی 
ــا و کاهــش خطــرات  ــن مزای ــواج اولتراســوند، تضمی دوز ام
جانبــی بایــد بــه دقــت رعایــت شــود تــا خروجــی بهینــه ای 

ــردد]7[. ــار حاصــل گ ــرای بیم ب
مبنــای بــه کارگیــری اولتراســوند در پزشــکی بازتــاب نســبی 
صــوت از ســطح میــان دو محیــط با ویژگــی های اکوســتیکی 
متفــاوت اســت. میــزان بازتــاب عمدتــا بــه اختــالف مقاومت 
هــای اکوســتیکی دو مــاده و چگونگــی اســتقرار ســطح 

نســبت بــه پرتــو صــوت بســتگی دارد.
بســیاری از کاربــرد هــای اولتراســوند در پزشــکی مبتنــی بــر 
ــان  ــا ضرب ــس ی ــک پال اصــول ســونار هســتند. در ســونار ی
ــاب  ــه مــاده مــورد نظــر منتقــل و از آن بازت ــی ب مــوج صوت
مــی شــود. از روی زمــان الزم بــرای دریافــت پــژواک و 
ــاده مــورد نظــر از  ــه م ــوان فاصل ســرعت صــوت در آب میت

ــود.  ــع صــوت را مشــخص من منب
میکرو حباب ها

حباب هــای  نانوحباب هــا،  یــا  میکروحباب هــا 
ــر  ــاد حداکث ــه دارای ابع ــتند ک ــوا هس ــیارکوچیکی از ه بس
می باشــند.  200نانومتــر  کمتــراز   و  میکرومتــر   10  -  50
میکروحباب هــا و نانوحباب هــا هــر یــک رفتــار منحصــر 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد و ب ــان می دهن ــود نش ــردی از خ ــه ف ب
ــرو  ــت. میک ــد داش ــی خواهن ــای متفاوت ــرد ه ــوع کارب موض
حبــاب ســه جــز اصلــی دارد]8[. شــماتیکی از ایــن ســه جــز 

ــت]9[. ــده اس ــکل 1 آم در ش

اجزای میکرو حباب 

مکانیزم دارورسانی با میکروحباب ها 
ــاس  ــار حس ــرات فش ــه تغیی ــبت ب ــا نس ــاب ه ــرو حب میک
امــواج  ایــن ذرات در معــرض  هســتند. هنگامــی کــه 
اولتراســوند قــرار میگیرنــد، حبــاب هــای ریــزی درون غشــا 
ــزوده  ــا اف ــداد آنه ــه تع ــد مــی شــود و کــم کــم ب ــا تولی آنه
مــی شــود. ایــن پدیــده کــه بــه کاویتاســیون یــا حفــره زایــی 
مشــهور اســت ادامــه مــی یابــد تــا جایــی کــه حامــل حتمــل 
افزایــش بیشــتر فشــار داخلــی را نــدارد و در نتیجــه یــا دارو 
ــا حامــل میترکــد و دارو آزاد  ــد و ی را از خــود جــدا مــی کن

ــکل 2(]2 و 10[.  ــود )ش ــی ش م

ارســال امــواج اولتراســوند بــه میکــرو حبــاب و آزاد شــدن دارو در بافــت 
ســرطانی]2[

مکانیزمــی کــه بــا آن اولتراســوند موجــب بــه دارورســانی می 
ــی،  ــان مــاده داروی ــه فعــل و انفعــاالت پیچیــده می شــود ب
ــرژی  ــاب بافــت هــدف و طبیعــت ان ویژگــی هــای میکروحب

اولتراســوند بســتگی دارد.
مطالعــات اپتیکــی و اکوســتیکی مکانیــزم هــای زیــر را بــرای 
ــی  ــا اولتراســوند  پیشــنهاد م ــا ب ــاب ه ــرو حب ــب میک ختری

دهنــد:
- نفوذ تدریجی گاز در توان اکوستیکی پایین

 -  ایجاد نقص در دیواره میکروحباب با نفوذ گاز
- ختریــب ناگهانــی دیــواره میکروحبــاب در اثــر تــوان 

5.Delayed release  6.Extended release 7.long acting 8.Air bubble 9.Encapsulated microbubble



25 نشریه علمی-پژوهشی تپش

اکوســتیکی بــاال
- جتزیه میکرو حباب به حباب های کوچکتر]11[

ــا اولتراســوند قابلیــت  میکــرو حبــاب هــای حتریــک شــده ب
برهــم کنــش فیزیکــی بــا محیــط اطــراف را از طریــق 
کاویتاســیون پایــدار وکاویتاســیون خلــت دارند.کاویتاســیون 
پایــدار بــه وســیله حتریــک بــا اولتراســوند ایجــاد مــی شــود 
کــه موجــب انقبــاض و انبســاط تکرارشــونده میکــرو حبــاب 
ــه آن   ــه ب ــراف میکروحباب)ک ــع اط ــردد و مای ــی گ ــا م ه
microstreaming مــی  گوینــد( را وا مــی دارد تــا بــه غشــا 
ــق  ــن طری میکــرو حبــاب تنــش برشــی اعمــال کنــد و از ای
ــر میگــذارد ]12[. در کاویتاســیون  ــری غشــا تاثی ــر نفوذپذی ب
خلــت، فشــار فراصوتــی ســبب ختریــب ناگهانــی و متالشــی 
 shock( شــدن میکروحبــاب و ایجــاد تنــش مکانیکــی
ــکل3(. ــاب میشود]13[)ش ــراف حب ــط اط wave( در محی

تعامل میکرو حباب و اولتراسوند از طریق کاویتاسیون پایدار و خلت

مدلسازی
ــاب کپســوله  ــاب ســاده وحب ــار اکوســتیکی حب بررســی رفت

ــده  ]14[ ش
ــازی  ــرای مدلس ــول ب ــزار کامس ــرم اف ــی از ن ــن بررس در ای
اســتفاده شــده و نتایــج را بــا ســه مــدل حتلیلــی مقایســه و 
خطــای مــدل حتلیلــی را محاســبه کردنــد تــا میــزان کارآمدی 
ــن  ــل ای ــردد. مراح ــخص گ ــز مش ــی نی ــای حتلیل ــدل ه م

ــر اســت: ــه شــرح زی ــزار کامســول ب ــرم اف ــا ن مدلســازی ب
ــی  ــرض م ــته گازی ف ــا هس ــاده ب ــاب س ــرو حب ــک میک • ی

شــود.
• یک پوسته االستیک در مدل گنجانده می شود.

ــاب  ــرو حب ــته میک ــبنده  در پوس ــی چس ــت میرای • خاصی
ــود. ــی ش ــده م گنجان

پاســخ هســته ی گازی میکروحبــاب از نظریــه مینــرت تبعیت 
ــش  ــردن از کش ــر ک ــرف نظ ــا ص ــه ب ــن نظری ــد. ای ــی کن م
ــس نوســانی اکوســتیک  ــی ویســکوز، فرکان ســطحی و میرای

یــک حبــاب را در قلمــرو  نامحــدودی از آب مــی دهــد:
                                                                                                           

 معادله 1                                                                                                                                        

• میکروحباب ساده با هسته گازی هوا
ــا نظریــه مینــرت قابــل پیــش  رفتــار نوســانی ایــن منــودار ب
بینــی بــود. ایــن نظریــه نشــان مــی دهــد یــک حبــاب بــه 
عنــوان یــک نوســان کننــده هارمونیــک بــا یــک درجــه آزادی 

)نوســان جــرم و فنــر( عمــل مــی کنــد.

]14[)0 ,0 ,μm 3(مدول فشاری در نقطه ی

• میکرو حباب کپسوله شده 
ــاب  ــا هســته گازی هــوا و حب ــاب ســاده ب پاســخ هــای حب
ــک پوســته االســتیک، مقایســه شــده  ــا ی کپســوله شــده ب
ــان و  ــس نوس ــش فرکان ــث افزای ــته باع ــور پوس ــد. حض ان

ــکل5( . ــود )ش ــی ش ــار م ــه فش ــش دامن کاه

پاسخ حباب ساده با هسته گازی هوا و حباب کپسوله شده]14[
ــتیک  ــته االس ــگ پوس ــدول یان ــش م ــا افزای ــن ب همچنی
فرکانــس نوســان افزایــش و دامنــه فشــار کاهــش مــی یابــد.

ــاب ]14[ ــر پاســخ میکــرو حب ــر مــدول یانــگ پوســته االســتیک ب تاثی

10. COMSOL 11. viscous damping 12. Minaret’s theory 13. domain
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پوسته با خاصیت میرایی ویسکوز• 
ــتیک  ــت ویسکواالس ــازی، خاصی ــمت از مدلس ــن قس در ای
ــکوزیته  ــش ویس ــا افزای ــود. ب ــی ش ــزوده م ــته اف ــه پوس ب
پوســته، حداکثــر دامنــه فشــار، شــروع بــه کاهــش مــی کنــد 

ــکل7( . )ش

توضیح شکل:تاثیر ضریب میرایی ویسکوز بر پاسخ میکروحباب]14[

جمع بندی
بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث ســالمت و پیشــگیری از بیمــاری 
هــا، دارورســانی نیــز اهمیــت بســیاری یافتــه و همــواره بــا 
ــم، روش هــای دارورســانی در حــال پیشــرفت  گســترش عل
ــه  ــانی ب ــانی، دارورس ــای دارو رس ــه روش ه ــت. از جمل اس
ــای  ــرد ه ــی از کارب ــت و یک ــوند اس ــواج اولتراس ــیله ام وس

ایــن امــواج، اســتفاده از آنهــا در زمینــه میکروحبــاب هــا بــه 
ــوان حامــل دارو و...اســت. عن

درک دینامیــک میکروحبابــی کــه در محیــط رگ نوســان می 
ــان  ــرای افزایــش بازدهــی و افزایــش ضریــب اطمین کنــد، ب

کاربــرد هــای میکروحبــاب هــا، ضــروری اســت.
بــرای رســیدن بــه درک بهتــری از برهــم کنــش هایــی کــه 
در سیســتم پیچیــده رگ- خــون- حبــاب اتفــاق مــی 
ــا روی  ــر ه ــه پارامت ــی ک ــن تاثیرات ــر گرف ــا در نظ ــد، ب افت
تغییــر شــکل رگ هــا دارنــد، پارامتــر هــای دیگــری کــه بــر 
ــته  ــکوزیته پوس ــد ویس ــد؛ مانن ــاب موثرن ــان میکروحب نوس
ــی  ــورد بررس ــد م ــون بای ــکوزیته خ ــا ویس ــاب و ی میکروحب

ــد. ــرار بگیرن ق
ــاب  ــود را روی میکروحب ــز خ ــی، مترک ــات فعل ــر مطالع اکث
قــرار داده و برهــم کنــش آن بــا محیــط اطــراف کــه شــامل 
ســایر میکروحبــاب هــا، دیــواره رگ، خــون و ســایر ســیاالت 
ــده از  ــر ش ــوارد ذک ــه م ــد؛ درحالیک ــه ان ــر نگرفت را در نظ
ــر در نوســان میکروحبــاب هــا هســتند. عــالوه  عوامــل موث
بــر ایــن هــا، ارتعاشــات غیرکــروی دیــواره میکروحبــاب هــا، 
در اثــر برخــورد بــا امــواج اولتراســوند و مــد هــای باالتــری از 

ارتعــاش دیــواره نیــز بایــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد. 
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مارکرهای رادیوپک

ــق اســتنت در محــل  ــرار دادن دقی ــرای ق ب
ــوال  ــار، معم ــدن بیم ــده درون ب ــن ش تعیی
اســتفاده  رادیولوژیــک  هــای  روش  از 
ــد  ــتنت بای ــورت اس ــه در اینص ــد ک می کنن

ــد. ــته باش ــرداری داش ــت تصویرب قابلی
ــد  ــوالد ض ــد ف ــازگار مانن ــت س ــواد زیس م
ــه  ــوم و دارای حافظ ــکل- تیتانی ــگ و نی زن
ــاخت  ــوال در س ــه معم ــتند، ک ــکلی هس ش
ــد  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــتنت م اس
ــر  ــت تصوی ــی قابلی ــدازه کاف ــه ان ــی ب ول
بــرداری بــا اشــعه ایکــس، بــه منظــور 
ــا  ــدن ت ــل ب ــک در داخ ــی رادیولوژی ردیاب

ــتند. ــری نیس ــق قرارگی ــل دقی مح
ــن  ــه چنی ــت ک ــد اس ــب مفی ــن اغل بنابرای
ــا چنــد نشــانگر  ــه یــک ی اســتنت هایی را ب
رادیوپــک تجهیــز کــرد کــه از مــواد زیســت 
ــر  ــد و در براب ــده ان ــاخته ش ــازگاری س س
تصویربــرداری  قابلیــت  ایکــس  اشــعه 
ــود  ــاخت خ ــه در س ــاده ای ک ــری از م بهت

اســتنت اســتفاده شــده اســت دارد.
فلــزات خــاص ماننــد طــال یــا نقــره، پالتیــن 
یــا پاالدیــوم می تواننــد مــورد اســتفاده 
ــتفاده  ــرای اس ــم ب ــا تانتال ــد، ام ــرار گیرن ق
دراســتنت های نیــکل- تیتانیــوم بســیار 
پتانســیل  دو  هــر  زیــرا  اســت  جــذاب 
الکتروشــیمیایی مشــابهی دارنــد و بنابرایــن 
بــه  الکتروشــیمیایی  خوردگــی  میــزان 
میــزان قابــل قبولــی کاهــش می یابــد. ایــن 
خوردگــی در اثــر واکنــش باتــری گالوانیــزه 
ــع  ــط مای ــه توس ــی ک ــل الکترولیت در داخ
ــد. ــود، رخ میده ــاد میش ــن ایج ــدن در لوم ب

نشــانگر  بــا  اســتنت  ارائــه  روش  یــک 
ــن روش  ــت، ای ــده اس ــه ش ــو ارائ رادیواکتی

ــت: ــر اس ــل زی ــامل مراح ش
حامــل  قســمت  یــک  ایجــاد   •
اســتنت روی  رادیوپــک  مارکــر 

ــل  ــمت حام ــردن قس ــش ک روک  •
ــق  ــک ســطح عای ــا ی ــک ب ــاده رادیوپ ــا م ب

مارکــر مــاده  و  حامــل  بیــن  کننــده 
ــاده،  ــتیکی م ــکل پالس ــر ش تغیی  •
منظــور  بــه  رادیوپــک  روکــش  داخــل 
حامــل قســمت  روی  روکــش  از  حفاظــت 

ــک  ــی ی ــد رادیولوژیک ــر دی ــرای حداکث ب

ــتنت  ــازنده اس ــاده س ــد کل م ــتنت، بای اس
ــن  ــه ای ــد درحالیک ــک باش ــواد رادیوپ از م
ــرای  ــن ب ــر نیســت؛ بنابرای ــکان پذی ــر ام ام
ــل  ــتنت در داخ ــق اس ــل دقی ــن مح تعیی
بــدن انســان بایــد هــر دو انتهــای اســتنت 
از مــاده رادیوپــک  بــا حلقــه هایــی  را 

ــرد. ــز ک تجهی
ــانگر  ــاری نش ــای معم ــت ه ــی از جذابی یک
ــذاری  ــتنت گ ــد اس ــود را در فراین ــه خ ک
ــر  ــه در ه ــت ک ــن اس ــد ای ــان می ده نش
انتهــای ســیلندر اســتنت یــک حلقه بیشــتر 
یــا کمتــر از مــواد رادیواکتیــو قــرار میدهنــد 
و بــه آن »حلقــه قاشــق ها« می گوینــد. 
می توانــد  قاشــق ها  رادیوپــک  مــاده 
ماتریــس  کامــل  دیــواره  بــه ضخامــت 
اســتنت )یــا حتــی ضخیــم تــر( باشــد کــه 
ــد  ــد رادیولوژیکــی مفی ــرای دی مخصوصــا ب
 Flexxus® ــه در ــه ک ــد آنچ ــت. مانن اس
 Stent Endoscopic Biliary Stent

ــم: ــاهده میکنی مش
 

هــر قاشــق مارکــر رادیوپــک از انتهــای 
ــی  ــمت توپ ــک قس ــتنت در ی ــس اس ماتری
از همــان فلــز اســتنت در جهــت مــوازی بــا 
ــی  ــطح انتهای ــتنت از س ــی اس ــور طول مح

اســتنت خــارج می شــود.
ــق  ــک پوشــش الکتریکــی عای ــرار دادن ی ق
ــر روی بخــش هــای حامــل اســتنت هــم  ب
یــک روش نســبتا ســاده اســت و بــه آســانی 

ــود. ــام می ش انج
اقدامــات  دولتــی  نظارتــی  ســازمان های 
ســختگیرانه ای بــه منظــور بــه حداقــل 
ــر خســتگی  رســاندن خطــر شکســت در اث
تولیــد  بــرای   )fatigue failure(
گرفته انــد.  نظــر  در  اســتنت  کننــدگان 

ــازمان ها  ــن س ــه ای ــی ک ــه اقدامات از جمل
پــردازش  کرده انــد  ایجــاب  تاکنــون 
ــای اســتنت اســت  الکتروشــیمیایی قطعه ه
کــه آن را اصطالحــا مراحــل »صیقــل دادن 
از  منظــور  بــه  و  می نامنــد  الکتریکــی« 
ــطحی  ــم های س ــردن میکروارگانیس ــن ب بی
کــه می تواننــد باعــث ایجــاد ترک هــای 

شکســت شــوند، انجــام می شــود.
بــا قــرار دادن یــک پوشــش الکتریکــی 
و  حامــل  بخش هــای  روی  بــر  عایــق 
ــث  ــی باع ــل دادن الکتریک ــن صیق همچنی
ــا  ــه ب ــتنت در مواجه ــرد اس ــود عملک بهب

می شــود. شکســت 
الکتروشــیمیایی  پرداخــت  روش هــای 
می توانــد درجــه ای از عــدم قطعیــت را 
داده  جــال  کار  قطعــه  مطلــق  ابعــاد  در 
شــده ایجــاد کنــد. چنیــن عــدم قطعیتــی 
ــی  ــت روش های ــد در کیفی ــاد می توان از ابع

ــد. ــارت وارد کن ــکاری خس ــد جوش مانن
بــا ایــن وجــود، یــک درجــه عــدم قطعیــت 
ــم در  ــق نیکل-تیتانی ــاد مطل ــورد ابع در م
ــل  ــد تحم ــتنت می توان ــس اس ــک ماتری ی
تبدیــل ســوراخ  کــه روش  زیــرا  شــود 
ــک  ــک ی ــر رادیوپ ــه مارک ــر)spigot( ب گی
روش قالــب ریــزی )swaging( اســت تــا 

ــکاری. ــک روش جوش ی
 Spigot هــر تغییــر کوچکــی از ابعــاد
پالســتیک  شــکل  تغییــر  در  می توانــد 
ــه آن  ــی ک ــک هنگام ــر رادیوپ ــاده مارک م
می کننــد  ریــزی  قالــب   spigot در  را 
قــرار بگیــرد. بنابرایــن، اختــراع حاضــر 
کاربــرد خاصــی در ســازمان های تولیــد 
دادن  صیقــل  آن  در  کــه  دارد  اســتنت 
الکتریکــی قبــل از تجهیــز ماتریــس اســتنت 
بــه بخش هــای مارکــر رادیوپــک انجــام 

. می شــود
ــوان  ــه عن ــید ب ــه اکس ــک الی ــه ی ــر چ اگ
ــن  ــی بی ــق الکتریک ــواد عای ــه ای از م الی
ــر جــذاب اســت،  ــز مارک ــز اســتنت و فل فل
ــبتا  ــر نس ــاده مارک ــا م ــال، ب ــرای مث ــا ب ام
ــار  ــص، فش ــبتا خال ــالی نس ــد ط ــرم مانن ن
ــل  ــر روی بخــش حام ــر ب ــواد مارک دادن م
ماتریــس اســتنت می توانــد بــدون کشــیدن 

 ریحانه فرش باف
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یــک الیــه عایــق پلیمــر بیــن بخــش حامــل 
ــود.]7[ ــام ش ــک انج ــز رادیوپ و فل

ــی  ــد رادیولوژیکــی اســتنت های نایتینول دی
ــود  ــک بهب ــواد رادیوپ ــردن م ــه ک ــا اضاف ب
ــه  ــا توج ــک ب ــواد رادیوپ ــود. م داده می ش
بــه خصوصیــات آن هــا از جملــه دیــد 
و  شــکل  تغییــر  قابلیــت  رادیولوژیکــی، 
ــال  ــرای مث ــود. ب ــاب می ش ــی انتخ خوردگ
طــال )Au( بیشــترین قابلیــت تغییــر شــکل 
قابلیــت  بیشــترین  حالیکــه  در  دارد  را 
ــه پالتینیــوم- دیــد رادیولوژیکــی مربــوط ب

ــات  ــق گزارش ــت. طب ــوم )PtIr( اس ایریدی
تانتالــوم کمترین پتانســیل الکتروشــیمیایی 
دارد.  را  نایتینــول  بــه  اتصــال  در  را 
تانتالــوم  دارای طــال،  اســتنت هایی کــه 
تحــت  هســتند  پالتینیوم-ایریدیــوم  و 
الکترودینامیــک  آزمایش هــای خوردگــی 

قــرار می گیرنــد.
 SEM)Scanning آنالیزهــای   
قبــل   )Electron Microscope
انجــام  خوردگــی  تســت های  از  بعــد  و 
می شــود. نتایــج تســت های مــدار بــاز و 
ــه  ــاده ای ک ــر م ــت ه ــیل های شکس پتانس
ــج  ــا نتای ــه شــده اســت ب ــه اســتنت اضاف ب
ــردن  ــه ک ــدون اضاف ــتنت ب ــت های اس تس
می شــود.]8[ مقایســه  رادیوپــک  مــاده 

ــاس  ــر اس ــک ب ــاده رادیوپ ــدار م ــوع و مق ن
ــگ  ــطح و رن ــی س ــواره و نرم ــت دی ضخام
ــرار  ــه ق ــیله ای ک ــر وس ــای دیگ و ویژگی ه

اســت در آن بــه کار گذاشــته شــود انتخــاب 
ــولفات  ــم س ــک  باری ــواد رادیوپ ــود. م می ش
ــتره در  ــور گس ــتن بط ــموت و تنگس و بیس

ــوند. ــتفاده می ش ــکی اس ــزات پزش تجهی
 باریــم ســولفات: بیشــترین مــاده رادیوپکــی 
ــات  ــترده در ترکیب ــور گس ــه بط ــت ک اس
ــا و  ــرد دارد. بســیار پای ترموپالســتیک کارب

ارزان اســت.
ــموت  ــه بیس ــا اینک ــموت: ب ــات بیس ترکیب
امــا  اســت،  ســولفات  باریــم  از  گرانتــر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــتری دارد؛ ب ــی بیش چگال
ــر و  ــت باالت ــا کنتراس ــن تر ب ــر روش تصاوی

لبه هــای تیزتــری بــه مــا می دهــد.
ــا بســیاری از پلیمر هــا ســازگار  تنگســتن: ب
اســت و چگالــی آن دو برابــر بیســموت 
 radio-opacity نتیجــه  در  و  اســت 

بیشــتری ایجــاد می کنــد.]9[
ــعه  ــر توس ــه ب ــی ک ــیار مهم ــور بس فاکت
ترکیبــات باریــم موثــر اســت حاللیــت 
در  فــرد  کــه  اســت  باریــم  ترکیبــات 
معــرض آن قــرار می گیــرد. ترکیبــات قابــل 
حــل باریــم بیشــتر از ترکیبــات غیــر قابــل 
ــالمتی  ــای س ــث نگرانی ه ــم باع ــل باری ح
حــل  قابــل  ترکیبــات  زیــرا  می شــوند؛ 
بیشــتر می تواننــد توســط بــدن جــذب 
ــت  ــم قابلی ــف باری ــات مختل ــوند. ترکیب ش
بــدن  مایعــات  حــل متفاوتــی در آب و 
دارنــد. ترکیباتــی چــون باریــم کلرایــد، 
باریــم نیتــرات، باریــم هیدروکســید و خــود 

ــتند.  ــمی هس ــدن س ــرای ب ــون Ba2+ ب ی
ــل  ــل ح ــبی قاب ــور نس ــات بط ــم کربن باری
دســتگاه  در  چــون  امــا  نیســت  آب  در 
گــوارش حــل می شــود، بــرای بــدن ســمی 
ــولفات در  ــم س ــد. باری ــاب می آی ــه حس ب
آزاد  باریــم  یــون  و  نمی شــود  آب حــل 
نمی کنــد. بنابرایــن بــرای بــدن ســمی 

نیســت.]10[
ایکــس  اشــعه  جدیدتــر  دســتگاه های 
باالتــری  انــرژی  ســطوح  در  عمومــا 
نســبت بــه دســتگاه های قدیمی تــر کار 
 KVp  125 تــا   80 معمــوال  می کننــد. 
ــر  ــی ت ــتگاه های قدیم ــا دس ــه ب در مقایس
ــرژی  ــش ان ــت. تاب ــا KVp 80 اس از 60 ت
ــود  ــا می ش ــال فوتون ه ــث انتق ــتر باع بیش
radio- و می توانــد بــه ســطوح باالتــر

ــه  ــا نتیج ــد ت ــته باش ــاز داش pacity نی
مطلــوب را فراهــم کننــد. بنابرایــن ممکــن 
اســت باریــم ســولفات ایــن نیــاز را بــراورده 
نکنــد. ترکیــب باریــم ســولفات و بیســموت 

می توانــد گزینــه مناســبی باشــد.]11[

7.C.R. Bard, I., STENT WITH RADIOPAQUE MARKER Feb 21, 2008 
8.Steegmüller, R., M. Quellmalz, and A. Schler, Do Different Radiopaque Marker Materials and Processing Affect the Corrosion 
Behaviour of Nitinol Stents? 2010.
9.RADIOPAQUE COMPOUNDS.
10.BARIUM AND BARIUM COMPOUNDS 
11.Shah, T.M. Radiopaque Polymer Formulations for Medical Devices. March 1, 2000; Available from: https://www.mddionline.
com/radiopaque-polymer-formulations-medical-devices.
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کپسول ویدئو اندوسکوپ

شیوا صدقی – مهنوش فغانی – جالل خوهک

ــتگاه  ــدن درون دس ــت از دی ــارت اس ــکوپی عب اندوس
گــوارش به وســیله ی اندوســکوپ مخصــوص.

ــق  ــه دقی ــرای مطالع ــک راه ب ــی ی ــا درون بین  اندوســکوپی ی
جهــت تشــخیص و یــا حتــی درمــان اعضــای مختلــف 
ــک راه  ــکوپی را ی ــردم اندوس ــوم م ــت، عم ــدن اس درون ب
ــده  ــا مع ــی مخصوص ــای گوارش ــخیص بیماری ه ــرای تش ب
ــیاری  ــن روش بس ــتفاده ای ــا اس ــه ب ــی ک ــد، در حال می دانن
ــه  ــرد، ک ــرار گی ــورد بررســی ق ــد م ــدن می توان از اعضــای ب
باتوجــه بــه عضــوی کــه بررســی می شــود نام هــای متفاوتــی 
بــه خــود می گیــرد، بــه طــور مثــال اندوســکوپی های 
مربــوط بــه دســتگاه تنفســی مربــوط بــه بینــی، رینوســکوپی 
ــده می شــود.  ــن دســتگاه تنفســی، برونوســکوپی نامی و پایی
ــکوپ  ــز از اندوس ــف نی ــای مختل ــرای جراحی ه ــن ب همچنی
ــک  ــاد ی ــا ایج ــت ب ــن حال ــت، در ای ــره گرف ــوان به می ت
بــرش کوچــک بــر روی بــدن بــا کمــک دســتگاه اندوســکوپ 
ــای  ــه برش ه ــازی ب ــر نی ــد و دیگ ــام می دهن ــی را اجن جراح
ــدی  ــای ارتوپ ــال در جراحی ه ــور مث ــه ط ــت، ب ــق نیس عمی
ــای  ــن جراحی ه ــال و همچنی ــل کارپ ــندروم تون ــد س مانن
ــوان از  ــی می ت ــی قدام ــاط صلیب ــازی رب ــد بازس ــو مانن زان

ــرد. ــره ب ــکوپی به ــیوه های اندوس ش
در ایــن مقالــه هــدف صرفــا بررســی اندوســکوپی های 
ــرای تشــخیص  ــه ب ــه دســتگاه گوارشــی اســت ک ــوط ب مرب
زخم هــا و ســرطان های سیســتم گوارشــی بــه خصــوص 
معــده اســتفاده مــی شــود. از طریــق اندوســکوپی در صــورت 
ــرد.  ــز ک ــرداری نی ــه ب ــه منون ــت مربوط ــوان از باف ــاز می ت نی
اندوســکوپی معــده بــا یــک لولــه انعطــاف پذیــر کــه از طریــق 

ــود.  ــام می ش ــردد اجن ــده می گ ــری وارد مع ــان و م ده
دســتگاه اندوســکوپ، درگذشــته تنهــا بــا اســتفاده از چنــد 
ــرد،  ــل می ک ــده عم ــور بازتابی ــاس ن ــی براس ــه و عدس آیین
ــای  ــد تکنولوژی ه ــتگاه نیازمن ــن دس ــد ای ــروزه تولی ــا ام ام
ــر  ــه تصوی ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــرا ک ــت، چ ــده ای اس پیچی
ــک  ــن و ی ــک دوربی ــه همــراه ی ــوری ب ــر، از فیبرهــای ن بهت

ــود. ــه می ش ــره گرفت ــوری به ــمه ن چش
ــر  ــا انعطاف پذی ــرم ی ــوع ن ــه دو ن دســتگاه های اندوســکوپی ب
ــر بیشــتر  ــوع انعطاف پذی و ســخت تقســیم می شــوند. کــه ن
ــه  ــود و لول ــه می ش ــره گرفت ــخیصی به ــد تش ــرای مقاص ب
ــری  ــوع ســخت دارد و آســیب کم ت ــه ن ــری نســبت ب باریک ت
طــول  همچنیــن  می کنــد،  وارد  بــدن  بافت هــای  بــه 
ــخت دارد،  ــکوپ های س ــه اندوس ــبت ب ــم نس ــری ه بیش ت

ــرداری  ــه ب ــرای منون ولــی اندوســکوپ های ســخت معمــوال ب
ــوند. ــتفاده می ش ــی اس ــات درمان و اقدام

ــری  ــتیکی انعطاف پذی ــه پالس ــورت لول ــتگاه به ص ــن دس ای
ــی  ــن کوچک ــای آن دوربی ــه در انته ــت ک ــده اس ساخته ش
ــه  ــوارش را ب ــتگاه گ ــل دس ــر داخ ــه تصاوی ــود دارد ک وج
ــتگاه  ــه دس ــر لول ــد. قط ــل می کن ــش منتق ــه ی منای صفح
اندوســکوپ کمــی از انگشــت کوچــک دســت شــما باریک تــر 
اســت. بــرای اجنــام اندوســکوپی معــده بایــد خالــی باشــد. 
اجنــام اندوســکوپی گرچــه بــرای بیمــار ناخوشــایند اســت ولی 
درد غیرقابــل حتمــل نــدارد و معمــواًل بــدون بیهوشــی اجنــام 
ــدن  ــر دی ــالوه ب ــکوپی ع ــگام اندوس ــک هن ــرد. پزش می گی
ــرای آزمایــش  ــه ب مــری, معــده و اثنــی عشــر و گرفــن منون
از مخــاط گوارشــی در صــورت نیــاز یــک ســری از کارهــای 
ــز اجنــام  ــره را نی ــزی و غی ــد آوردن خونری ــد بن ــی مانن درمان
ــرای  ــذا ب ــدارد ل ــس ن ــعه ی ایک ــکوپی اش ــد. اندوس می ده
ــن و  ــل اجنــام اســت. اندوســکوپی دقیق تری ــاردار قاب ــان ب زن
مفیدتریــن راه بــرای بررســی علــل ســوءهاضمه اســت. ایــن 
روش بهتریــن راه تشــخیص زخم هــا و ســرطان معــده بــوده 
و همچنیــن بــرای تشــخیص عفونــت هلیکوباکترپبلــوری بــا 
ــی دارد. ــده کارای ــرداری مســتقیم از مخــاط مع روش منونه ب

1. Rhinoscopy
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در طول انجام این کار چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ــه مســت چــپ خــود دراز  ــه ب ــه می شــود ک ــه شــما گفت ــدا ب ابت
ــده زده  ــپری بی حس کنن ــک اس ــما ی ــق ش ــه حل ــه ت ــید. ب بکش
ــای  ــن دندان ه ــظ در بی ــه محاف ــک قطع ــن ی ــود. همچنی می ش
شــما قــرار داده شــده اســت. ایــن کار باعــث می شــود کــه 
ــد. وقتی کــه شــما  ــه اندوســکوپ نزن دندان هــای شــما آســیبی ب
ــان شــما قــرار  آمــاده بودیــد، پزشــک ســر اندوســکوپ را روی زب
می دهــد و آن را بــه مســت گلــو می بــرد و از شــما می خواهــد کــه 
آن را قــورت دهیــد. بــا ایــن کار مــری بــاز می شــود و اندوســکوپ 
ــی  ــی رود. در ط ــده م ــت مع ــه مس ــپس ب ــود و س وارد آن می ش
ایــن مــدت یــک پرســتار دائمــًا مواظــب شــما خواهــد بــود. وقتــی 
ــه در  ــه ک ــک لول ــق ی ــد، از طری ــده ش ــکوپ وارد مع ــر اندوس س
اندوســکوپ قــرار دارد، معــده بــاد می شــود تــا مشــاهده ی درون 
آن بهتــر اجنــام شــود. در مــواردی ممکــن اســت پزشــک اقــدام بــه 
ــد کــه ایــن کار کامــال بــدون  ــرداری از مخــاط گــوارش منای منونه ب

درد اســت.
در طــی اجنــام اندوســکوپی مشــکالتی کــه بــرای شــما ممکن اســت 
ایجــاد شــود عبارتنــد از: احســاس فشــار در گلــو، گاهــی اوقــات 
احســاس ناراحتــی در شــکم و آروغ زدن )بــه خاطــر هوایــی کــه بــه 
داخــل معــده فرســتاده می شــود( و نیــز در هنــگام داخــل کــردن 
ــی دو  ــما یک ــت ش ــن اس ــو ممک ــت گل ــه مس ــکوپ ب ــوک اندوس ن
بــار اوغ بزنیــد کــه ایــن  یــک واکنــش کامــاًل طبیعــی اســت. بــه 
عــالوه و از همــه مهمتــر، در صورتــی کــه دســتگاه اندوســکوپ بــه 
خوبــی اســتریل نگــردد، چــون بــرای بیمــاران مختلــف اســتفاده 
بــدن  از  را  عفونت هایــی  و  آلودگــی  اســت  ممکــن  می شــود، 
یــک فــرد بــه دیگــری منتقــل کنــد، همچنیــن احتمــال آســیب 
رســیدن بــه بافت هــای بــدن و خونریــزی هــم اگرچــه بســیار کــم 

اســت، امــا وجــود دارد.

اقدامات قبل از اندوسکوپی
قبــل از اجنــام هرگونــه اندوســکوپی متــام داروهــای مصرفــی خــود 
را بــه اطــالع پزشــک خــود برســانید؛ بــه ویــژه دربــاره ی داروهــای 
ضــد انقعــاد )مثــل وارفایــن( چــون ممکــن اســت پزشــک ترجیــح 
ــی از  ــکوپی بعض ــام اندوس ــل از اجن ــد روز قب ــا چن ــک ی ــد ی بده
دارو هــای شــما قطــع شــود. بیمــار بایــد 8 ســاعت ناشــتا باشــد. 
ــر اســت یــک همــراه داشــته باشــید.  روز اجنــام اندوســکوپی بهت
اگــر بــه اختــالالت خونریــزی دهنــده مبتــال هســتید حتمــا ایــن 

ــگام  ــات هن ــی اوق ــد. برخ ــالع دهی ــک اط ــه پزش ــوع را ب موض
اندوســکوپی منونــه بــرداری نیــز اجنــام مــی شــود. ایــن منونــه هــا 
ــر  ــد پیگی ــما بای ــود و ش ــی ش ــتاده م ــوژی فرس ــش پاتول ــه بخ ب

منونــه هــای خــود باشــید.

چه افرادی نیاز به اندوسکوپی دارند؟
افــراد بــا ســابقه کم خونــی، اســتفراغ خونــی، ســرطان های 
ــن  ــال. همچنی ــش از 5 س ــس بی ــواده و رفالک ــی در خان گوارش
ــاوم  ــتفراغ های مق ــتهایی، اس ــش وزن و بی اش ــراد دارای کاه اف
ــاالی 45  ــنین ب ــادرد در س ــِر دل و پ ــنگینی س ــان، س ــه درم ب
ســال، ســنگینی ســر دل و پــادرد همــراه بــا کاهــش وزن جهــت 
ــد. ــکوپی دارن ــه اندوس ــاز ب ــوق نی ــکالت ف ــت مش ــایی عل شناس

امــا چــرا اندوســکوپی را بــه تفصیــل توضیــح دادیــم؟ بــرای درک 
ــل و  ــختی های قب ــز س ــکوپی و نی ــد از اندوس ــل و بع ــرایط قب ش
ــگاه  ــر ارزش و جای ــه بهت ــن روش. اینگون ــا  ای ــه ب ــن مواجه حی
کپســول اندوســکوپی کــه در ادامــه معرفــی می شــود، درک 

ــد شــد. خواه

کپسول اندوسکوپی
ــی،  ــادات غذای ــواد و ع ــی در م ــرات اساس ــه تغیی ــه ب ــا توج  ب
ــم  ــایع و مه ــئله ای ش ــان مس ــر جه ــده در سراس ــای مع بیماریه
ــرای  ــدی ب ــکوپی روش جدی ــول اندوس ــد. کپس ــمار میرون ــه ش ب
ــه پزشــکان  ــرده اســت ک ــه ک ــای گوارشــی ارائ تشــخیص بیماریه
ــوارش در  ــتگاه گ ــکوپی دس ــرفت اندوس ــد پیش ــه ی رون آن را ادام
ــرفت  ــخ پیش ــالب را در تاری ــومین انق ــه س ــد ک ــرن 21 می دانن ق
ــه ارمغــان آورده اســت. کپســول  اندوســکوپی دســتگاه گــوارش ب
اندوســکوپی ابــزاری غیرتهاجمــی، مناســب، ایمــن و راحــت بــرای 
تشــخیص بیماریهــای دســتگاه گــوارش اســت. یکــی از جدیدتریــن 
مغناطیســی  اندوســکوپی  کپســول  سیســتم  آن،  مدل هــای 
کنترلشــده ی جدیــدی )MCE( اســت کــه بــا میــدان مغناطیســی 
ــن  ــد. ای ــی کار میکن ــی خارج ــای صنعت ــط رباته ــده توس تولیدش
کپســولها بــرای اســتفاده در معــده انســان ایمــن و کارآمــد 
ــی دو روش MCE و  ــخیصی اصل ــج تش ــند. نتای ــر میرس ــه نظ ب
گاستروســکوپی، مشــابه اســت )در عمــل، شــباهت نتایــج بیــش 
از 90٪ اســت(. گاستروســکوپی همــان اندوســکوپی معــده، روده و 
دوازدهــه اســت. پذیــرش عمومــی MCE بیشــتر از گاستروســکوپی 
ــاد آب در  ــدار زی ــرف مق ــد مص ــاران میتوانن ــتر بیم ــت و بیش اس
ــه  ــد ک ــان داده ش ــق نش ــک حتقی ــد. در ی ــل کنن MCE را حتم
ــی  ــری غیرتهاجم ــرای غربالگ ــده ای ب ــن امیدوارکنن MCE جایگزی

ــده اســت. ــای مع بیماریه
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ظهور کپسول اندوسکوپی
ســرطان معــده چهارمیــن و شــایعترین ســرطان بدخیــم و دومیــن 
علــت مرگ ومیــر در جهــان اســت. بســیار مهــم اســت کــه 
بیماری هــای معــدوی در مراحــل اولیــه، پیشــگیری، تشــخیص و 
ــرای تشــخیص  ــی شــود. گاستروســکوپی روش مرجــع ب ــا ردیاب ی
ضایعــات مخاطــی معــده اســت. متأســفانه، غربالگــری بــه روش 
گاستروســکوپی روشــی تهاجمــی اســت، بنابرایــن عمومــًا بیمــاران 
بــا ایــن اجنــام این عمــل موافقــت منیکننــد. عمــل اندوســکوپی نیز 
می توانــد عــوارض جانبــی دارویــی داشــته باشــد کــه هزینه هــای 
ــل اســتفاده از  ــن دلی ــه همی ــش میدهــد. ب پزشــکی را هــم افزای
آن بــرای افــراد محــدود میشــود. عمــل اندوســکوپی بــا اســتفاده 
از کپســول اندوســکوپی جایگزینــی مناســب بــرای بیمــاران اســت 
ــه مســکن را فراهــم  ــاز ب ــدون نی ــدون ناراحتــی و ب ــی ب کــه عمل
می کنــد. هنگامیکــه بــرای اولیــن بــار کپســولهای اندوســکوپی در 
ــل  ــرعت تبدی ــد، به س ــی ش ــه Nature معرف ــال 2000 در مجل س

بــه معیــاری اســتاندارد بــرای معاینــه روده کوچــک  شــد. 
اولیــن کپســول ویدئــو اندوســکوپ در ســال 2001  بــرای بررســی 
ــد. در  ــازار وارد ش ــه ب ــیIddan  ب ــط کمپان ــک توس روده کوچ
ــک  ــاهده روده کوچ ــش مش ــد و هدف ــده می ش ــدا M2A نامی ابت
ــن تکنیــک  ــد از آن مطالعــات متعــدد نشــان داد کــه ای ــود. بع ب
ــای  ــی ه ــه خروج ــن را دارد ک ــیل ای ــی پتانس ــک و تهاجم کوچ
ــد.  ــود بخش ــوارش را بهب ــتگاه گ ــرایط دس ــی ش ــل از بررس حاص
بعدهــا کپســول مخصــوص مــری و روده بــزرگ هــم وارد بــازار شــد 
و patency capsule  نامیــده شــد. معرفــی نســل دوم و حتــی 
ســوم ایــن کپســول هــا افــق وســیعی از کاربردهــای پزشــکی آن را 
پیــش روی دانشــمندان قــرار داده اســت. تــا امــروز، تعــداد زیــادی 
سیســتم هــای کپســول اندوســکوپی در دســترس قــرار گرفتــه انــد 

کــه اکثــرا مخصــوص روده کوچــک هســتند.

ــی از آن  ــج حاک ــر، نتای ــالهای اخی ــات س ــه حتقیق ــتناد ب ــا اس  ب
ــی  ــدان مغناطیس ــا می ــت ب ــل هدای ــولهای قاب ــه کپس ــت ک اس
خارجــی میتواننــد مناســبترین رویکــرد بــرای کنتــرل فعــال 
ــا  ــی ی ــی خارج ــای مغناطیس ــه ه ــاد )پای ــرفتهای زی ــد. پیش باش
همــراه داشــن سیســتم مخصــوص MRI( مزایــای امیدوارکننــده 
ــن دســتگاه ها  ــا این حــال ای ــد. ب ــن کپســولها را نشــان میدهن ای
ــه  ــی ک ــروی مغناطیس ــتند. نی ــی هس ــوز دارای محدودیتهای هن
توســط هســته آهنربــای خارجــی تولیــد میشــود، بــه نظــر قــدرت 
ــه انقباضــات  ــری از ورود تصادفــی کپســول ب ــرای جلوگی کافــی ب
ــهای  ــده از روش ــتق ش ــزات مش ــدارد. جتهی ــده را ن ــوی باب املع ق
تصویربــرداری رزونانــس مغناطیســی )MRI(، نیــروی کافــی و 
عملکــرد قابــل قبولــی را ارائــه داده انــد، امــا هزینــه نســبتًا باالیــی 

ــد. دارن

ANKON شرکت MCE سیستم
ــال  ــر روی MCE را در س ــات ب ــاوری Ankon حتقیق ــرکت فّن ش
 SFDA اســتاندارد ،NaviCam 2009 آغــاز کــرد و اولیــن محصــول
 ANKON MCE  را در ســال 2013 دریافــت کــرد. سیســتم
ــر،  ــی راهب ــات مغناطیس ــکوپی، رب ــول اندوس ــکل از کپس متش
ــزاری  ــاوی نرم اف ــاز ح ــر ذخیره س ــک کامپیوت ــده داده و ی ثبت کنن

ــن اســت. ــرل آنالی ــش و کنت ــرای منای ب
ــه و  ــازی های اولی ــده در شبیه س ــکوپی درون مع ــول اندوس کپس
آزمایــش بــر روی خــوک، خــوب و ایمــن اجــرا شــد. ایــن کپســول 
شــامل دوربیــن CMOS، LED، باتــری، آهنربــا، سیســتم انتقــال 
RF و حس گرهــای مغناطیســی و شــتاب بــا اندازهــی 28*12 
میلی متــر، زاویــه دیــد 140 درجــه و رزولوشــن 480 *480  پیکســل 
ــوده، و 5  ــوع C-arm  ب ــر از ن ــی راهب ــات مغناطیس ــت. رب اس
درجــه آزادی بــرای کنتــرل ایجــاد میکنــد: 2 حرکــت چرخشــی و 

ــاع. ــده ارتف ــا کنن ــت جابه ج 3 حرک

میــزان ضبــط MCE برابــر دو فریــم در ثانیــه بــا اســتفاده از یــک 
حســگر CMOS اســت. تصاویــر از طریــق حســگرهای روی پوســت 
ــورت  ــر به ص ــده و تصاوی ــال داده ش ــده انتق ــه ثبت کنن ــار ب بیم
در  هم زمــان  به طــور  و  پدیــدار  منایــش  مانیتــور  در  آنالیــن 
کامپیوتــر ذخیــره میشــود. حجــم کلــی MCE  برابــر  ســانتیمتر 
ــتم  ــط سیس ــدی توس ــی تولی ــدان مغناطیس ــت. می ــب اس مکع
ــر  ــت و حداکث ــم اس ــل تنظی ــه قاب ــول معاین ــر در ط ــات راهب رب
ــد  ــر از ح ــیار کمت ــه بس ــد ک ــال برس ــی تس ــه 200 میل ــد ب میتوان
اســتاندارد 1/5 تســال در MRI  اســت. قــدرت میــدان مغناطیســی 
کــه بــرای کنتــرل جهت یابــی MCE اســتفاده میشــود، در حــدود 
ــر قویتــر  ــا 300 براب ــا 30 میلــی تســال اســت کــه حــدود 60 ت 5 ت
از میــدان مغناطیســی زمیــن بــا احتســاب وزن کپســول، اســت. 
بــا وجــود یــک آهنربــای دائمــی، ربــات مغناطیســی راهبــر بســیار 
ــه  ــرده و ب ــت ک ــیار کم حرک ــوان بس ــرف ت ــا مص ــداوم ب آرام و م

ــدارد. ــاج ن ــه هــم احتی سیســتم تهوی
ــبانه  ــتراحت ش ــد از اس ــح بع ــا 10 صب ــاعت 8 ت ــاران از س  بیم
ــدود 500  ــاران ح ــام بیم ــوند. مت ــل میش ــتان منتق ــه بیمارس ب
میلی لیتــر آب ســالم و 5 میلی لیتــر مسیتیکــون 1 ســاعت قبــل از 

ــدود 15 ــر ح ــالم دیگ ــر آب س ــول، 500 میلی لیت ورود کپس
 دقیقــه قبــل از ورود کپســول و 5 میلی لیتــر آب بــه همــراه 
ــول  ــل از ورود کپس ــه قب ــوا 5 دقیق ــده ه ــودر تولیدکنن ــرم پ 6 گ
ــرای متــورم شــدن  ــودر تولیدکننــده هــوا ب اســتفاده میکننــد ) پ
ــدود 540  ــودر ح ــرم پ ــر 6 گ ــه ه ــود ک ــتفاده می ش ــده اس مع
میلی لیتــر CO2 تولیــد میکنــد(. بیمــار بالفاصلــه پــس از بلعیــدن 
ــه  ــر آب روی ختــت دراز کشــیده و ب MCE و نوشــیدن 5 میلی لیت
ــتیابی  ــرای دس ــت ب ــت خت ــود. موقعی ــل میش ــر متص ــات راهب رب
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ــرای  ــروی مغناطیســی ب ــر نی ــوب و حداکث ــرداری مطل ــه تصویرب ب
ــم اســت. ــل تنظی ــت کپســول، قاب هدای

بیمــار در طــول معاینــه بایــد بــا کمتریــن حرکــت روی ختــت دراز 
ــا  ــار رســید، پزشــک ب ــه شــکم بیم ــه MCE ب بکشــد. هنگامی ک
توجــه بــه تصاویــر آنالیــن دریافتــی و پارامترهــای نشــان داده شــده 
ــور مســت راســت( دســته جویاســتیک  ــی )مانیت ــط عملیات در راب
را حرکــت داده تــا موقعیــت و حــرکات کپســول را تنظیــم منایــد. 
ــد: دور نگه داشــن کپســول  ــر را اجنــام میده پزشــک مراحــل زی
ــواره داخلــی، چرخانــدن و پیــش بــردن کپســول بــه مســت  از دی
ــه معــده،  ــرای مشــاهده بدن ــدن کپســول ب قلــب، ســپس چرخان
ــده  ــاط مع ــر انبس ــده. اگ ــت باب ملع ــه مس ــت ب ــت حرک و درنهای
ــود. کل  ــرار میش ــی تک ــودر و آب اضاف ــرف پ ــود، مص ــی نب کاف

مــدت معاینــه حــدود 30 دقیقــه طــول میکشــد.
قابلیــت حرکــت و انعطافپذیــری MCE بــا توجــه بــه حــرکات ربات 
ــده  ــبه  ش ــی محاس ــراد به خوب ــر در 85٪ اف ــی هدایتگ مغناطیس
اســت. بیشــتر از 75٪ مخــاط معــده در 79٪ افــراد و حــدود ٪50 
ــد در  ــدان دی ــود. می ــت ب ــراد قابل رؤی ــا 75٪ مخــاط در 20٪ اف ت
ناحیــه قلــب، فونــدوس، بدنــه، آنگولــوس، آنتــروم و پیلــور معــده 
ــاط  ــود. مخ ــد ب ــب 82، 85، 100، 100، 100 و 100 درص ــه ترتی ب
معــده در هیــچ مــوردی بــه ســه دلیــل مشــاهده نشــد: )1( وجــود 
ــد را  ــه دی ــی معــده کــه زاوی ــع در قســمت انتهای ــر کــم مای مقادی
محــدود میکنــد. )2( وجــود نارســایی انســداد معــده )3( دشــوار 
ــاده مخاطــی  ــی. حــذف م ــت MCE در مناطــق قلب ــودن هدای ب
ــن  ــرا ای ــت، زی ــتری اس ــات بیش ــد حتقیق ــا نیازمن ــط داروه توس
ــد اســت. ــه دی ــت کپســول و زاوی مســئلهای قابل توجــه در هدای

 آزمایــش دیگــری بــرای ســنجش کارایــی MCE و گاستروســکوپی 
اجنــام شــد، هــر دوی آن هــا در زمینــه تشــخیص نتایــج مشــابهی 
ــا  ــان ب ــرش درم ــود(. پذی ــش از 90٪ ب ــی بی ــازده کل ــتند )ب داش
MCE بســیار باالتــر از گاستروســکوپی بــود و اکثــر بیمــاران 
می توانســتند مصــرف مقــدار زیــاد آب را حتمــل کننــد. ایــن 
ــن  ــک روش جایگزی ــه MCE ی ــان داد ک ــن نش ــه همچنی مطالع
امیدوارکننــده و غیرتهاجمــی بــرای غربالگــری بیماری هــای معــده 

اســت.

ــه در  ــده ی اولی ــرفتهای دلگرم کنن ــم پیش ــر به رغ ــال حاض  در ح
انــواع مختلــف MCE، نگرانی هــای زیــادی در مــورد ارزش عملــی 
ــی  ــکوپی مغناطیس ــولهای اندوس ــکالت کپس ــود دارد. مش آن وج
ــت: )1(  ــح اس ــکوپی واض ــا روش گاستروس ــه ب )MCE( در مقایس
پیچیــده بــودن آماده ســازی معــده بــرای عمــل )2( عــدم ظرفیــت 
ــن  ــان ای ــر محقق ــی. ازنظ ــه طوالن ــان معاین ــرداری )3( زم بافت ب
ــاوری برطــرف خواهــد شــد.  مشــکالت در آینــده بــا پیشــرفت فّن
ــادل  ــس از تع ــد، پ ــادآور ش ــل ی ــالها قب ــه ری س ــور ک همان ط

مزایــا و معایــب گاستروســکوپی اســتاندارد و MCE، ممکــن اســت 
ــد.  ــتر باش ــی MCE بیش ــکی و اجتماع ــارف پزش ــتفاده از مص اس
در آینــده، MCE ممکــن اســت به عنــوان یــک ابــزار معاینــه 
بــرای بیمــاری معــده به خصــوص بــرای افــراد مســن بــا عــوارض 

آرام بخــش پذیرفتــه شــود.

مدل های کنونی کپسول اندوسکوپی
اولین سیستم کسپول اندوسکوپ توسط 

Given Imaging ) Y okneam Israel( 
ــن شــرکت محصــوالت متنوعــی را  ــروز ای ــه ام ــا ب ــد شــد. ت تولی
تولیــد کــرده اســت کــه میتــوان از جملــه ی آن Pillcam SB2 و 
ــرداری  ــرای تصویرب ــک، Pillcam ESO2 ب ــرای روده کوچ SB3 ب
مــری، Pillcam colon2 بــرای روده بــزرگ را نــام بــرد کــه بــرای 
مــورد آخــر نســل دوم آن یعنــی Agile patency capsule را 
میتــوان اشــاره گــر بــود. همچنیــن:
•  Olympus Endocapsule )Olympus, Japan( 
• )Jinsan science and technology Chongqing, 

china( the Chinese OMOM Pill
•  The Korean Miro Pill 
• The American CapsoCam SV1 
ســایر محصــوالت و کمپانــی هــای موجــود در ایــن رده هســتند. 
 Olympus و Pillcam SB1 مطالعــات مقایســه ای و رقابتــی بیــن
ــای  ــاوت ه ــا Korean Miro Capsule تف Endocapsule  و ی
قابــل توجهــی را نشــان منی دهــد. در حــال حاضــر فقــط سیســتم 
های  Given PillCam SB و Olympus EndoCapsule دارای 

نشــان FDA و نیــز CE-Approved هســتند.

کپسول اندوسکوپی قابل کنترل
کپســول اندوســکوپی قابل کنتــرل OMOM بــا الهــام از کپســول 
ــا  ــول نه تنه ــن کپس ــد. ای ــاخته ش ــک س ــکوپی روده کوچ اندوس
بــرای تشــخیص بیماریهــای روده کوچــک کاربــرد دارد بلکــه 
امــکان کنتــرل حرکــت و زاویــه حرکــت را نیــز درون شــکم فراهــم 
میکنــد. بعــد از داخــل شــدن ایــن کپســول قابل کنتــرل توســط 
عمــل بلعیــدن درون شــکم، یــک کنترل کننــده خارجــی حرکــت، 
مــکان و زاویــه قرارگیــری را از بیــرون بــدن کنتــرل می کنــد کــه 
ــه  ــد از معاین ــد. بع ــرل می کن ــع و قابل کنت ــکم را جام ــه ش معاین
ــه  ــیس ب ــی پروستالس ــرای گوارش ــق مج ــول از طری ــکم، کپس ش
ــده و  ــوم )درازروده( واردش ــی روده( و ایلئ ــوم )ته ــه، ژژون دوازده
ــزرگ،  ــور از روده ب ــا عب ــک، ب ــل روده کوچ ــه کام ــس از معاین پ

ــود. ــارج میش ــدن خ ــی از ب ــورت طبیع به ص
کپســول به طــور پیوســته از درون شــکم و روده کوچــک در طــول 
معاینــه، عکســبرداری میکنــد و عکســها را از طریــق ارتبــاط 
ــد  ــتد. بع ــازی میفرس ــرای ذخیرهس ــدن ب ــرون ب ــه بی ــیم ب بی س
ــی تشــخیص خــود  ــر دریافت ــل تصاوی ــا حتلی ــه، پزشــک ب از معاین
ــکالت  ــکوپی مش ــرل اندوس ــول قابل کنت ــد. کپس ــالم میکن را اع
ــکمی  ــل ش ــه داخ ــول معاین ــی در ط ــولهای معمول ــایع کپس ش
ــد کوچــک و نامناســب،  ــره دی ــزرگ، دای ــور ب ــاط ک ــل، نق از قبی
ــی  ــن روش ــرد. همچنی ــل ک ــخیص، را ح ــاالی عدم تش ــرخ ب و ن
بــدون درد، غیرتهاجمــی، ایمــن و راحــت بــرای معاینــه شــکمی 
فراهــم کــرد. مطالعــات کلینیکــی نشــان میدهــد کــه کپســولهای 
قابل کنتــرل می تواننــد معاینــه جامعــی از فونــدوس معــده، 
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آنتــروم معــده، گوشــه و بدنــه معــده را باقابلیــت نــرخ تشــخیص 
ــاال و اشــتباه کــم اجنــام دهنــد. سیســتم کپســول قابل کنتــرل  ب
اندوســکوپی شــامل چهــار مرحلــه: کپســول، تصویربــرداری، 

ذخیره ســازی تصاویــر و کنترل کننــده اســت.

کپسول اندوسکوپی نگه دارنده
بــا  ذخیره ســاز  مــاژول  از  نگه دارنــده  اندوســکوپی  کپســول 
ظرفیــت بــاال در مقابــل مــاژول انتقــال داده معمولــی، اســتفاده 
ــر گرفته شــده در مــاژول حافظــه داخلــی کپســول  میکنــد. تصاوی
ــن  ــده ای ــکوپی نگه دارن ــول اندوس ــای کپس ــود. مزای ــره میش ذخی
اســت کــه  بیمــاران پــس از بلعیــدن کپســول، نیــازی بــه دســتگاه 
ثبــت تصاویــر جداگانــه ندارنــد و تنهــا بایــد زمــان خــروج کپســول 
ــدن  ــزار خــاص خوان ــا اســتفاده از اب ــد. ســپس ب ــدن را بدانن از ب
اطالعــات و تصاویــر، اطالعــات دریافتــی را به منظــور رســیدن بــه 
ــردازش میکنــد. ایــن کپســول قابل عرضــه  آنالیــز و درک بهتــر، پ
ــاز شــامل  ــاژول ذخیرهس ــت م ــازار اســت. بیشــترین ظرفی ــه ب ب
ــر اســت و  ــداری 000,120 تصوی ــرای نگه ــت حافظــه ب ــگ بای 8گی
ــه مــدت 15 ســاعت کارمیکنــد. سیســتم ایــن کپســول از ســه  ب

بخــش تشــکیل میشــود: کپســول، خواننــده اطالعــات و ذخیــره 
ــرای  ــًا ب ــده عمدت ــکوپی نگه دارن ــول اندوس ــر. کپس ــده تصاوی کنن
تشــخیص بیماریهــای روده کوچــک ماننــد دردهــای شــکمی 
ــاری  ــور روده کوچــک و بیم ــزی گوارشــی، توم ناشــناخته، خونری

کــرون اســتفاده میشــود.
به طــور میانگیــن یــک کپســول اندوســکوپی، در حــدود 900 
ــه  ــا توج ــت دارد. ب ــکا قیم ــه در آمری ــدون بیم ــا 2625 دالر ب ت
ــتفاده  ــردی مورداس ــای کارب ــاوری و برنامه ه ــرفتهای فن ــه پیش ب
درزمینــه ی پزشــکی، مطالعــات آینــده درزمینــه ی فنــاوری 
تشــخیص بیماریهــای دســتگاه گــوارش عمدتــًا بــه دو روش اجنــام 
ــرای  ــر ب ــن حس گ ــای چندی ــتفاده از کاربرده ــرد. 1- اس می گی
تشــخیص مؤثــر. 2- تغییــر مســیر از تشــخیص بــه مست تشــخیص 
و درمــان هم زمــان. کپســولهای اندوســکوپی رباتهــای هوشــمندی 
بــرای تشــخیص و درمــان هم زمــان میباشــند. بنابرایــن علیرغــم 
ــا  ــا )ب ــور م ــرای کش ــه ب ــه ن ــبی آن البت ــده نس ــاال، فای ــه ب هزین

ــل توجــه اســت. ــرخ ارز!( قاب ــه وضعیــت ن توجــه ب

آینه هوشمند با قابلیت تحلیل وضعیت صورت

یــک کمپانــی تایوانــی، آینــه هوشــمندی حتــت عنــوان 
HiMirror تولیــد کــرده اســت کــه بــا جتزیه و حتلیل توســط 
امــواج الکترومغناطیــس وضعیــت صــورت، نقص هــای آن را 
تشــخیص می دهــد. ایــن آینــه بخشــی از مشــکالت پوســتی 
از قبیــل چیــن و چــروک، خطوط روی پوســت، رنــگ چهره، 
ــت را  ــود روی پوس ــذ موج ــوش و مناف ــره، ج ــای تی لک ه

ــه و حتلیــل می کنــد.  جتزی
ــن  ــوده و ممک ــح ب ــروا و صری ــی پ ــد ب ــک منتق ــه ی ــن آین ای
اســت کاربــر را شــرمگین کنــد امــا هــدف اصلــی آن، بررســی 
ــرف  ــس از مص ــورت پ ــده روی ص ــود آم ــه وج ــرات ب تغیی
ــی  ــر م ــن کارب ــت. بنابرای ــی اس ــی و زیبای محصــوالت آرایش
توانــد دریابــد کــه کــدام یــک از محصــوالت آرایشــی واقعــًا 
ــه  ــن آین ــران ای ــده اســت. کارب ــی فای ــک ب ــد و کــدام ی مفی
ــتفاده  ــه اس ــه روزان ــده ای ک ــوب کنن ــرم مرط ــد ک می توانن
می کننــد را در ایــن آینــه اســکن و یــا انتخــاب کننــد؛ 
ســپس آینــه مناســب بــودن ایــن کــرم بــرای پوســت آن هــا 

ــد.  ــخص می کن را مش

و   HiMirror Plus مــدل  دو  در  هوشــمند  آینــه  ایــن 
HiMirror Basic ارائــه مــی شــود و تفــاوت آنهــا در ایــن 
ــت.این  ــردازی اس ــور پ ــه ن ــادر ب ــدل Plus ق ــه م ــت ک اس

ــه ای،  ــردازی حرف ــتم نورپ ــه سیس ــودن ب ــز ب ــا مجه ــه ب آین
ــردن  ــش ک ــرای آرای ــف را ب ــوری مختل ــرایط ن ــد ش می توان
و گرفــن عکــس ســلفی فراهــم کنــد. کاربــر می توانــد نــور 
ــه  ــرود )ب ــا ب ــه آجن ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــه محیط ــه را ب آین
طــور مثــال فضــای بــاز، رســتوران و ...( شبیه ســازی کنــد 
و تغییــر رنــگ و حالــت چهــره خــود را در آن مــکان بــه طــور 
واضــح ببینــد. همچنیــن همــراه ایــن آینــه، یــک دســتگاه 
ــکنر  ــی اس ــه نوع ــده ک ــه ش ــام HiSkin عرض ــا ن ــی ب جانب
ــا کشــیدن  ــا ب ــد ت ــر کمــک می کن ــه کارب دســتی اســت و ب
ــت  ــت پوس ــگ و باف ــت رن ــود، از وضعی ــت خ آن روی پوس

ــود.  مطلع ش

ــرده و  ــت ک ــر محافظ ــخصی کارب ــات ش ــه از اطالع ــن آین ای
فقــط زمانــی کــه شــخص کاربــر جلــوی دوربیــن آن بایســتد، 
اجــازه دسترســی بــه اســکن هــا و اطالعــات را مــی دهــد. 
گفتنــی اســت فقــط افــراد بــاالی 13 ســال می تواننــد یــک 
حســاب کاربــری در ســامانه HiMirror بســازند. پیشــبینی 
مــی شــود فــروش ایــن آینــه در انگلســتان بســیار زیــاد باشــد 

و بــا قیمــت 467 دالر بــه فــروش برســد.

حمید سلطانی
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TBRG گزارش تهیه شده از شرکت

کار TBRG چیست؟ 
ــه  ــی ک ــه نیازهای ــد ک ــی کن ــم م ــتری را فراه بس
درحــوزه بیومــواد وجــود دارد تامیــن شــود و هــدف 
ان ایجــاد یــک ارتبــاط بــا فضــای دانشــگاه اســت. 
یعنــی هــر فــرد دانشــی را کــه در دانشــگاه بدســت 
اورده اســت بــه یــک کار عملــی تبدیــل کنــد و 
ســپس ان کار عملــی بــا مشــاوره فــردی کــه ســابقه 
بیــش تــری دارد بــه نتیجــه برســد و خروجی داشــته 
باشــد. حــال ایــن خروجــی مــی توانــد  مقالــه باشــد 

ــا یــک محصــول دانــش بنیــان باشــد. و ی
لطفــا راجــع بــه فعالیــت هــای ایــن شــرکت 

بیشــتر توضیــح بدهیــد:
ــت  ــف فعالی ــای مختل ــه ه ــی در زمین ــور کل ــه ط ب

داریــم ، مــا یــک گــروه حتقیقاتــی داریــم کــه زیــر مجموعــه  USERNبــه حســاب مــی ایــد. گــروه اهــداف مختلفــی دارد 
چــرا کــه هــم بحــث امــوزش و هــم بحــث پژوهــش را دارد و در انتهــا بحــث ارتبــاط بــا صنعــت را هــم دارد. بــه نوعــی کاری 
کــه اجنــام مــی دهیــم در واقــع کار پژوهشــی اســت  و پژوهــش هــا را بــه گونــه ای تعریــف میکنیــم کــه مزایــای اقتصــادی 
و حتــی در صــورت امــکان یــک محصــول دانــش بنیــان داشــته باشــد. در حــال حاضــر گــروه مــا ســه زیــر مجموعــه دارد:  

. Tissue Engineering، Drug Delivery System، Bio Printing
 هــم چنیــن تعــدادی پــروژه مشــخص شــده در زمینــه هــای فــوق داریــم کــه هــر کــدام را گــروه ویــژه ای اجنــام مــی دهــد.
هــر گــروه چنــد ســر گــروه دارد و در کنــار ایــن ســرگروه هــا  افــرادی بــا گرایــش هــای مختلــف ) مثــل پزشــکی، بیومــواد، 
مهندســی بافــت، پلیمــر و غیــره ( و در مقاطــع لیســانس، فــوق لیســانس و حتــی دکتــری هســتند کــه در ان پــروژه فعالیــت 
مــی کننــد و از دانــش ختصصــی ان هــا در گرایــش هایشــان در پــروژه مربوطــه اســتفاده مــی شــود. عــالوه بــر ان همــان 
گونــه کــه مســتحضر هســتید یــک پــروژه کالن در حــوزه بیومــواد یــا هــر گرایــش دیگــری در مهندســی پزشــکی نیــاز بــه 
ختصــص هــای مختلــف از جملــه پزشــکی، بیومــواد، مهندســی بافــت، پلیمــر و غیــره دارد و همــان گونــه کــه عــرض کــردم 
 Tissue Engineering، Drug( هــر کــدام از گــروه هــای مــا، متناســب بــا پــروژه ی تعریــف شــده در ســه حــوزه نــام بــرده
Delivery System، Bio Printing .( شــامل افــراد بــا ختصــص هــای مختلــف اســت و بــرای ایــن کــه ایــن افــراد بــه یــک 
دیــد مشــترک برســند و یــک دانــش پایــه و ابتدایــی را از پــروژه داشــته باشــند، شــرکت مــا اقــدام بــه برگــزاری کارگاه هایــی 
پیــش از شــروع هــر پــروژه بــرای ایــن عزیــزان کــرده اســت. بــه عنــوان مثــال یکــی از کارگاه هایــی کــه شــرکت مــا ان را 

برگــزار مــی کنــد کارگاه کشــت ســلولی اســت.
ــاط  ــن ارتب ــفانه  ای ــت و متاس ــکان اس ــک و پزش ــان پزش ــن مهندس ــته ای بی ــکل نانوش ــه مش ــوال ی اص

هیچوقــت درســت نشــده، حــال بــا توجــه بــه ایــن کــه شــرکت شــما بــا پزشــکان نیــز ارتبــاط دارد و 

ــاره چیســت؟ ــن ب حتــی تعــدادی از افــراد شــما پزشــک هســتند، نظــر شــما در ای
مهــم نگــرش و هــدف یــک پزشــک در زندگــی کاری خــود اســت. ممکــن اســت یــک پزشــک درخــوش بینانــه تریــن وضعیــت، 
هــدف خــود را معاینــه بیمــاران و کمــک بــه ان هــا قــرار دهــد و مثــال منافــع دیگــر بــرای او زیــاد مطــرح نیســت. یــک 
پزشــک هــم هســت کــه بــه  زمینــه فنــاوری در پزشــکی و مهندســی پزشــکی عالقــه منــد اســت  و همیــن عامــل باعــث 
میشــود بتواندکمکــی بکنــد. چــرا کــه قــرار نیســت یــک مهنــدس پزشــک در یــک زمینــه حتقیقاتــی کامــل باشــد و فقــط در 

گرایــش خــود کــه بــه عنــوان مثــال مــی توانــد بیــو مــواد باشــد مهــارت دارد. 

امیرمحمد اکبری -شیرین چنگیزی - پدرام کریمی - سوگل یونسی
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برگردیــم بــه فعالیــت هــای شــرکت ، تــا االن کاری انجــام داده ایــد؟ نتیجــه اش چطــور بــوده اســت؟ و 

ایــن کــه کار شــما از چــه ســالی شــروع شــد؟ و ایــده اش چــه بــود؟

چندتــا مجموعــه جــدا ازهــم هســتیم کــه در کنــار هــم کار میکنیــم و میتــوان گفــت TBRG تقریبــا چنــد مــاه از فعالیتــش 
مــی گــذرد و در واقــع از ســال 96 اســت کــه فعالیــت میکنــد. در ابتــدا تعــداد اعضــا زیــاده بــود و بیــن  120- 130نفــر بودیــم 
کــه خــوب ســعی کردیــم  یــک مدیریــت و برنامــه ریــزی درســت بــا ایــن افــراد داشــته باشــیم. در کنــار کار پژوهشــی یــک 

مجلــه را هــم راه انــدازی کردیــم و بــرای ان گــروه مشــخص کردیــم تــا نتایــج حتقیقامتــان را در ان بــه چــاپ برســانیم.
یــک شــرکت دیگــر هــم در مجموعــه هــای مــا هســت بــه نــام ایپیــن . شــرکتی کــه از حلــاظ امســی شــرکت آیپیــن هســت، 
ــان اســت  ــش بنی ــد محصــول دان ــن شــرکت هــم  تولی ــی ای ــد. هــدف اصل ــواد کار میکن ــه در حــوزه بایوم ــدی دارد ک برن
وفعالیــت صادراتــی و وارداتــی نــدارد. از جملــه محصــوالت ایــن شــرکت کــه بخواهیــم اشــاره کنیــم:  مایعــات  شــبیه ســازی 
محیــط بــدن کــه ویژگــی هایــش تعدیــل شــده اســت ، محیــط شــبیه ســاز کولــون ، محیــط شــبیه ســاز ســینوویال، محیــط 

شــبیه ســاز بــزاق و غیــره اســت.
ایا فعالیت این شرکت اولین بار است که در ایران  انجام می شود؟

بلــه. خــط تولیــد SBF در گذشــته در یکــی از شــرکت هــا بــه راه افتــاده اســت امــا  بقیــه محصــوالت ، اولیــن باراســت کــه در 
ایــران تولیــد مــی شــود. هــم چنیــن مــی توانیــم اعــالم کنیــم کــه ایــن کار بــه طــور جــدی در دنیــا اجنــام منــی شــود و هیــچ 
شــرکت خارجــی بــه طــور جــدی ایــن محصــوالت را تولیــد منیکنــد. اولیــن محصولــی کــه شــروع بــه تولیــد کردیــم PBS بــود 
کــه بصــورت پــودر عرضــه مــی شــد و بعــد از ان شــروع بــه تولیــد محیــط هــای شــبیه ســازی کردیــم و ســپس انــواع بافــر 
هــا را تولیــد کردیــم. هــم چنیــن شــرکت مــا بــه تازگــی شــروع بــه تولیــد برخــی محصــوالت نانــو بایومتریالــی کــرده اســت.  

ایا این محصوالت را تجاری سازی کرده اید؟
بلــه. کار مجموعــه بــه صــورت حتقیقاتــی از سال92شــروع شــده اســت و از ســال 94بــه صــورت جــدی بــر روی برنامــه هــای 
شــرکت مترکــز کردیــم و شــرکت از ســال 95فعالیــت رمســی خــود را  آغــاز کــرده اســت  کــه در زمینــه  ســاخت مــواد وجتــاری 
ســازی ان بــه نتیجــه هــم رســیدیم . الزم بــه ذکــر اســت کــه هــدف مــا  فقــط ســاخت و جتــاری ســازی مــواد نیســت بلکــه 
فراهــم کــردن بســتری اســت کــه افــرادی کــه در حــوزه بیومتریــال حتصیــل کــرده انــد بتواننــد جایــگاه بهتــری را بــرای خــود 

پیــدا کننــد. 
منظور شما از جایگاه بهتر چیست؟

ممکــن اســت کــه فــردی یــک مــاده را در پایــان نامــه خــود ســنتز کــرده باشــد یــا ایــن کــه پژوهشــی را اجنــام داده اســت و بــه 
دســتاورد هایــی هــم رســیده اســت ولــی منیدانــد کــه چگونــه ان را جتــاری ســازی کنــد یــا ایــن کــه اصــال ایــا ایــن دســتاورد 
ــن اســت کــه  اگــر شــما دســتاوردی  ــر!؟ فعالیــت مــا ای ــا خی او ارزش ســرمایه گــذاری و تاســیس یــک شــرکت را دارد ی
داشــته باشــید،  مــا بــا شــما ســهیم میشــویم و شــما را در بــه مثــر رســاندن ان محصــول و جتــاری ســازی ان یــاری مــی 
کنیــم تــا بتوانیــد بــرای خــود کســب و کاری را ایجــاد کنیــد. هــم چنیــن بــرای شــما یــک بســتر حتقیقاتــی فراهــم میکنیــم 

تــا بتوانیــد حتقیقــات خــود را اجنــام دهیــد. 
بــرای ورود بــه صنعــت از مــا ســابقه کار میخواهنــد امــا بــرای فــردی کــه تــازه فــارغ التحصیــل شــده این 

امــکان نیســت ، نظــر شــما بــه عنــوان شــرکتی کــه موفــق بــه تولیــد محصوالتــی نیــز شــده اســت در 

ایــن بــاره چیســت؟
ــش بازگشــت ســرمایه و ســوددهی  ــن هدف ــد اولی ــی کن ــذاری م ــروزه ســرمایه گ ــازار ام ــدار ب ــه در شــرایط ناپای ــردی ک  ف
اســت؛ چــرا کــه ان فــرد و ان شــرکت یــک شــرکت صرفــا جتــاری هســتند. امــا هــدف مــا فقــط جتــارت نیســت. بخــش 
عمــده هدفمــان در ایــن شــرکت پژوهــش اســت . مســلما شــرکتی کــه هدفــش جتــاری اســت اگــر بخواهــد از ســطح صفــر 
جتــارب کاری شــما را اســتخدام کنــد، هزینــه ای کــه بایــد صــرف  آمــوزش شــما بکنــد خیلــی بیشــتر از زمانــی اســت  کــه 
یــک نیرویــی کــه دوســال کار کــرده و همــه امــوزش هــای الزم را دیــده اســت بخواهــد اســتخدام کنــد. و ایــن یــک مســاله 
طبیعــی  از نــگاه یــک شــرکت جتــاری اســت امــا از نــگاه شــما هــم کامــال درســت اســت کــه شــما هــم بایــد باالخــره کار 
را یــاد بگیریــد. شــرکت مــا ســعی کــرده اســت کــه هــر دو مــورد را در نظــر بگیــرد و بــه همیــن دلیــل مســائلی از قبیــل 
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ســوابق کاری اهمیــت کمتــری بــرای مــا دارد.
در مورد کارگاه هایی که برگزار می کنید لطفا بیشتر توضیح دهید.

همــان گونــه کــه عــرض کــردم شــرکت مــا کارگاه هــای کشــت ســلولی را نیــز برگــزار میکنــد. مــا بــه صــورت کامــال عملــی 
)یعنــی تــک تــک بچــه هــا منونــه دارنــد و مراحــل کشــت و پاســاژو شــمارش ســلولی را خودشــان اجنــام مــی دهنــد( آمــوزش 
کشــت ســلولی را داریــم. و الزم بــه ذکــر اســت کــه هزینــه ایــن کارگاه هــا بــرای اعضــای TBRG رایــگان اســت امــا بــرای 
ــه شــرکت در ایــن کارگاه هــا هســتند هــم  ــه هــر دلیلــی عالقــه منــد ب افــرادی کــه عضــو ایــن مجموعــه نیســتند امــا ب

پذیــرش غیــر رایــگان داریــم.

شــما بــه عنــوان یــک شــرکتی کــه پذیــرای دانشــجویان از دانشــگاه هاســت، انتظارتــان از دانشــگاه هــا 

چیســت ؟ و ایــن کــه دانشــگاه هــا از نظــر شــما چــه رویکــردی بایــد داشــته باشــند کــه دانشــجو هــا 

آمــاده کار باشــند ؟ 
اولیــن خواهــش ایــن اســت کــه دانشــگاه هــا فقــط بــه مباحــث تئــوری نپردازنــد و مباحــث عملــی را جــدی تــر بگیرنــد و 
ایــن گونــه نباشــد کــه اســاتید محتــرم  فقــط یــک ســری مباحــث تئــوری را ارائــه دهنــد و دانشــجو فقــط بــه دنبــال حفــظ 
ان مباحــث و گرفــن منــره باشــد. مســاله دیگــر ایــن اســت کــه دانشــجو هــم راغــب باشــد. بــه شــخصه میــروم ســر کالس 
و اعــالم مــی کنــم هــر ســاعت از شــبانه روز کــه ســوالی داشــتین متــاس بگیریــن و اگــر کار علمــی داریــن مــن در خدمتتــان 
هســتم . در عــرض یــک تــرم شــاید دو بــار گوشــی مــن بــرای ایــن مــوارد زنــگ بخــورد امــا پنجــاه بــار بــرای گرفــن منــره 
از مســت دانشــجویامن زنــگ مــی خــورد. مــن ســال 91 کارخــود را در آزمایشــگاه شــروع کــردم . و بــرای ایــن کــه ایــن کار 
را شــروع بکنــم بــه هــر دری زدم و کار نکــرده ای نبــود کــه مــن اجنــام نــداده باشــم تــا ایــن کــه بتــوامن فقــط کار خــود را 
شــروع کنــم. پیــش امــده کــه 12 ســاعت در  آزمایشــگاه مانــدم و کار کــردم. فلــذا انگیــزه دانشــجویان هــم  بســیار مهــم 

اســت و ایــن کــه هیــچ اســتادی منیتوانــد کســی را بــه فعالیــت علمــی  مجبــور کنــد. 
حرف نهایی

متاســفانه پشــتکار مــا مهندســان کــم اســت  . نبایــد زود خســته بشــویم . متاســفانه مــا مهندســان هنگامــی کــه دچــار 
چالــش هایــی از قبیــل کمبــود امکانــات مــی شــویم کار را کنــار گذاشــته و هــدف خــود را فرامــوش مــی کنیــم. حــرف اخــر 
بــه دانشــجویان و متــام افــرادی کــه مــی خواهنــد وارد ایــن حــوزه کاری شــوند ایــن کــه؛ پشــت کار و نــا امیــد نشــدن از 

شکســت هــا رمــز موفقیــت اســت.
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ابداع عصای هوشمند برای نابینایان

یــک عصــای ســفید کــه بــا ملــس زمیــن، راه رفــن و 
ــن  ــا ممک ــا و کم بین ــراد نابین ــرای اف ــع را ب ــخیص موان تش
ــا  ــه ام ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــت ک ــرده، سالهاس ک
اخیــرًا پیشــرفت هایی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت.
ــان کارآفریــن در آکادمــی  ــه نظــر می رســد گروهــی از جوان ب
جــوان گــورو ترکیــه )YGA( بــه ایــن فکــر افتاده انــد، 
ــی »وســتل الکترونیــک«  ــا کمپان ــا ب ــل آنه ــن دلی ــه همی ب
همــکاری می کننــد تــا ایــن عصــای هوشــمند را بــا تکنولوژی 
ــمند  ــای هوش ــک عص ــون ی ــد. اکن ــه کنن ــرفته عرض پیش
 )WeWALK( »مخصــوص نابینایــان موســوم بــه »وی  واک
ــت و  ــوت اس ــگر فراص ــه حس ــز ب ــه مجه ــده ک ــی ش طراح
مزایــای فراوانــی بــرای تســهیل امــور نابینایــان بــه ارمغــان 

ــی آورد. م
ــا یــک جعبــه  ایــن عصــا شــامل یــک دســته الکترونیکــی ب
ــی  ــت. در حال ــای آن اس ــی در انته ــوگ معمول ــرل آنال کنت
کــه نــوک ایــن عصــا بــرای شناســایی موانــع ســطح زمیــن 
ــی  ــا موانع ــع ی ــع مرتف ــرد، موان ــرار می گی ــورد اســتفاده ق م
کــه بــه طــور مســتقیم بــه زمیــن متصــل نیســتند نیز توســط 
ــا  ــن عص ــده در ای ــه ش ــوت تعبی ــگر فراص ــای حس پالس ه
ــاش،  ــتفاده از ارتع ــا اس ــتگاه ب ــوند و دس ــایی می ش شناس
ــوی  ــک چــراغ در جل ــن ی ــد. همچنی ــع می کن ــر را مطل کارب
ــک گوشــی  ــه وســیله ی ــد ب ــه می توان ــه شــده ک عصــا تعبی
هوشــمند بــه صــورت کنتــرل از راه دور متصــل بــه بلوتــوث 
اســتفاده شــود و بــه کاربــران کم بینــا در شــب کمــک 

می کنــد.

ایــن عصــا همچنیــن مجهــز بــه یــک صفحــه ملســی، 
میکروفــون و بلندگــو اســت کــه کاربــران می تواننــد از 
ــای  ــی از برنامه ه ــی صوت ــت راهنمای ــرای دریاف ــا ب بلندگوه
ــا از  ــد ی ــتفاده کنن ــوگل اس ــه گ ــل نقش ــتیبانی از قبی پش
ــازون  ــر آم ــی نظی ــتیاران صوت ــا دس ــون ب ــق میکروف طری
ــه دلیــل  ــر ایــن، ب الکســا ارتبــاط داشــته باشــند. عــالوه ب
ــده  ــاخته ش ــرم آزاد س ــک پلتف ــاوری روی ی ــن فن ــه ای اینک
اســت، توســعه دهندگان شــخص ثالــث هــم می تواننــد 
برنامه هــای کاربــردی مبتنــی بــر گوشــی های هوشــمند 
ــر  ــا ه ــا ب ــن عص ــد. ای ــه کنن ــا اضاف ــن عص ــه ای ــود را ب خ
ــاعت  ــا 5 س ــد ت ــق USB می توان ــری از طری ــارژ بات ــار ش ب

ــود. ــتفاده ش اس
شــرکت ســازنده در حــال حاضــر جمــع آوری ســرمایه را بــرای 
تولیــد ایــن عصــا بــه صــورت محلــی آغــاز کــرده و اکنــون بــه 

دنبــال گســترش دسترســی بــه ســایر کشــورها اســت.

شیرین چنگیزی-پدرام کریمی
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نقش تکنولوژی کاله های محافظ در جلوگیری از 
آسیب در ورزش 

فائزه جهانی، سمانه زارع، سمانه طیبی

مقدمه
ــی ورزشــکاران  محصــوالت ورزشــی نقــش اساســی در کارای
دارنــد. بــا پیشــرفت فنــاوری، شــرکت هــای تولیــدی 
دســت بــه تولیــد محصوالتــی زده انــد کــه باعــث پیشــرفت 
ــه  ــان شــده  اســت. از جمل ــی بیشــتر آن ورزشــکاران و راحت
ــظ  ــزار محاف ــوآوری در اب ــه ن ــوان ب ــرفت ها می ت ــن پیش ای
ــن  ــاوری هــای نوی ــان، فن ــن می ورزشــی اشــاره کــرد. در ای
ورزشــی نیــز در موفقیــت و بهبــود رکــورد ورزشــکاران تاثیــر 
دارد. هــر چنــد تاثیــر ایــن تکنولــوژی هــا هرگــز بــه انــدازه 
ــکار  ــطح ورزش ــه س ــادی را ب ــرد ع ــک ف ــه ی ــت ک ای نیس
حرفــه ای برســاند، امــا در دنیــای رقابــت ایــن مســئله مــی 
توانــد بــه راحتــی روی عملکــرد ورزشــکار تاثیرگــذار باشــد؛ 
بنابرایــن پیشــرفت علــم در ورزش نیــز هماننــد ســایر جنبــه 
ــان  ــا نش ــی ه ــت. بررس ــوده اس ــذار ب ــی تاثیرگ ــای زندگ ه
ــترده ای  ــف گس ــظ در طی ــای محاف ــه کاله ه ــد ک ــی ده م
ــرل آســیب  ــا نقــش مهمــی در پیشــگیری و کنت از ورزش ه
هــای ســر ایفــا مــی کننــد و بــرای ورزشــکاران، خانــواده هــا 
و ارگان هــای ورزشــی مفیــد واقــع شــده انــد. محققــان در 
ــه اســتاندارد هــای  ــر اهمیــت توجــه ب مقــاالت متعــددی ب
ــال،  ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــد کرده ان ــا تاکی ــن کاله ه ــی ای طراح
اســتاندارها و نیــاز هــای طراحــی کاله هــای محافــظ بــرای 
ــه  ــکاران غیرحرف ــه ورزش ــبت ب ــه ای نس ــکاران حرف ورزش
ای بایــد متفــاوت باشــد کــه ایــن مســائل از دغدغــه هــای 
ــت  ــز اهمی ــوده اســت. آنچــه حائ ــک ب مهندســان بیومکانی
مــی باشــد بــرآورد میــزان کارایــی کاله هــا در ضربــات مایــل 
و ایجــاد اســتاندارد طراحــی بــرای اینگونــه ضربــات اســت. 
ــود  ــرفت خ ــیر پیش ــظ در مس ــای محاف ــوژی کاله ه تکنول
ــدت  ــزان ش ــاره می ــی درب ــیار مهم ــات بس ــد اطالع می توان
ضربــه و همچنیــن مــکان آســیب دیــده ورزشــکار در اختیــار 

ــذارد. بگ
کاله محافــظ بــرای هــر فــرد بایــد متناســب بــا ســایز ســر او 
باشــد تــا بتوانــد علمکــرد مناســبی داشــته باشــد. بررســی 
ــظ  ــای محاف ــه اســتفاده از کاله ه ــد ک ــی ده ــا نشــان م ه
احتمــال رخ دادن دو آســیب اصلــی بــه ســر را کاهــش مــی 
ــای  ــیب ه ــن آس ــایع تری ــه از ش ــزی ک ــه مغ ــد: 1- ضرب ده
وارد بــر ســر اســت 2-  جراحــات شــدید ســر کــه عــالوه بــر 

ــر  ــرد، از نظ ــود ف ــرای خ ــار ب ــان ب ــای زی ــن پیامده داش
ــد داشــت.  ــی خواه ــم پیامدهای ــه ه ــرای جامع اقتصــادی ب
ــی، و  ــی، راگب ــال آمریکای ــد فوتب ــا مانن ــی ورزش ه در برخ
فوتبــال اســترالیایی احتمــال اینکــه آســیب مغــزی بــه ضربــه 
ــر،  ــای دیگ ــت. در ورزش ه ــاد اس ــود، زی ــر ش ــزی منج مغ
خطــرات ناشــی از آســیب دیدگــی ســر وجــود دارد؛ مثــال در 
اســب ســواری و دوچرخــه ســواری. در ورزش هــای پرتابــی 
ماننــد کریکــت، بیســبال و هاکــی روی یــخ جراحــات ســر و 
صــورت بســیار شــایعند و ایــن مســئله منجــر بــه اســتفاده 
ــظ شــده  ــای محاف ــا کاله ه ــراه ب ــه دار هم ــای لب از کاله ه

اســت.

))vison helmet( شکل1- کاله لبه دار( 

روز و شــدت آســیب ســر، از جملــه آســیب مغــزی، تــا حــد 
زیــادی در ورزش هــای مختلــف متفــاوت اســت. بســته بــه 
نــوع ورزش، آســیب ســر حــدودا تــا 50٪ آســیب هــای وارد 
ــا را  ــیب ه ــاالی 15٪ آس ــزی ب ــه مغ ــدن و ضرب ــر ب ــده ب ش
شــامل مــی شــود کــه کاله هــای محافــظ در کاهــش میــزان 

و شــدت ایــن آســیب هــا بســیار موثــر واقــع شــده انــد.
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بیومکانیک آسیب های ورزشی سر و طراحی کاله
در 30 ســال گذشــته، طراحــی ایمنــی کاله کمــی تغییــر کرده 
اســت. کاله محافــظ معمولــی دارای یــک الینــر راحــت، یــک 
ــده و  ــتم نگهدارن ــک سیس ــه، ی ــرژی ضرب ــف ان ــر تضعی الین

یــک پوســته اســت )شــکل2(.

)شکل2_ بخش های مختلف یک منونه کاله(
ــب  ــیکلت و اس ــور س ــات موت ــه تصادف ــوط ب ــای مرب آماره
ــه،  ــت ضرب ــن وضعی ــایع تری ــه ش ــد ک ــان دادن ــواری نش س
برخــورد مایــل بــا متوســط زاویــه 30 درجــه نســبت بــه زمین 
ــتاب  ــب ش ــص، موج ــعاعی خال ــه ی ش ــک ضرب ــت. ی اس
ــه ی مماســی  ــک ضرب ــه ی خطــی ســر مــی شــود؛ در حالیک
ــل ســر باعــث ایجــاد شــتاب  ــز ثق ــه مرک ــک ب ــص نزدی خال
چرخشــی ســر مــی شــود )شــکل 3(. در واقعیــت احتمــال 
ضربــه ی شــعاعی خالــص بســیار کــم اســت و عمدتــا باعــث 
شکســتگی جمجمــه و آســیب هــای ثانویــه بــه آن می شــود. 
بیشــتر احتمــال دارد کــه یــک ضربــه ی مایــل رخ دهــد کــه 
باعــث شــتاب خطــی و چرخشــی ســر مــی شــود )شــکل3(.

)شــکل3_ منــوداری از ضربــه بــه ســر. ضربــه شــعاعی )بــاال( بــا خروجــی شــتاب 
خطــی و ضربــه مایــل )پاییــن( بــا خروجــی شــتاب خطــی و زاویــه ای ســر(

مغــز انســان بــه حرکــت چرخشــی حســاس اســت. کاله های 
ــه  ــرژی ب ــاذب ان ــای ج ــر ه ــق الین ــی از طری ــظ کنون محاف
منظــور کاهــش شــتاب خطــی ســر و آســیب هــای مرتبــط 
بــا آن) ماننــد شکســتگی جمجمــه(، بهینــه مــی شــوند. در 
ــتگی  ــال شکس ــکاران )1997(، احتم ــه Mertz و هم مطالع
ــتاب  ــر ش ــه 180براب ــتاب جاذب ــر ش ــرای حداکث ــه ب جمجم
ــرای  ــتگی ب ــر شكس ــن )180g( ، 5٪ و خط ــه ی زمی جاذب
ــه  ــن زده شــده اســت. از آجنــا ک شــتاب 250g ، 40٪ ختمی
حرکــت چرخشــی در هیــچ کــدام از تســت هــای اســتاندارد 
ــه کاله  ــت ک ــخص نیس ــت، مش ــود نیس ــظ موج کاله محاف
ــی را در  ــای چرخش ــتاب ه ــدازه ش ــه ان ــا چ ــی ت ــای فعل ه

طــول ضربــه ســر کاهــش مــی دهنــد. 
مــدول انبســاطی )مــدول بالــک( بافــت مغــزی تقریبــا 105 
ــت  ــن باف ــت. بنابرای ــی آن اس ــدول برش ــر از م ــر بزرگت براب
ــه  ــر گرفت ــع در نظ ــک مای ــوان ی ــه عن ــد ب ــزی می توان مغ
ــکل  ــر ش ــی تغیی ــت اصل ــه حال ــی ک ــن معن ــه ای ــود؛ ب ش
ــزی  ــیب مغ ــک آس ــرای ریس ــن رو، ب ــت. از ای ــرش اس آن ب
شــتاب چرخشــی ممکــن اســت شــاخص بهتــری نســبت بــه 
ــدید  ــای ش ــیب ه ــن آس ــایع تری ــد. ش ــی باش ــتاب خط ش
ــه  ــون، ب ــاری آکس ــيب انتش ــزی و آس ــزی مغ ــد خونری مانن
ــد ناشــی از حرکــت چرخشــی ســر باشــد.  راحتــی مــی توان
ــا ایــن حــال، ایــن اتفــاق زمانــی می افتــد کــه ســر حتــت  ب
ضربــه شــدید قــرار مــی گیــرد. یــک کاله محافــظ معمولــی 
ــه  ــش دهــد و در نتیج ــه را کاه ــروی ضرب ــی توانــد نی م
مقــدار بارهــای چرخشــی اعمــال شــده بــه مغــز را نیــز کــم 
ــه  ــه از ضرب ــه منظــور طراحــی کاله محافظــی ک ــد. ب می کن
مغــزی جلوگیــری کنــد، مالحظــات مشــابهی بــرای مشــخص 
ــچ آســتانه  ــاز اســت. هی ــه نی ــق مکانیســم ضرب شــدن دقی
ــی از  ــزی ناش ــیب مغ ــرای آس ــده ای ب ــه ش ــک پذیرفت حتری
چرخــش وجــود نــدارد، امــا منحنــی هــای تلورانــس بــرای 
آســيب انتشــاری آکســون توســط مارگلیــس و تيبوتــو نشــان 
دهنــده آســتانه معــادل krad/s2 8 و rad/s 70 اســت. ایــن 
آســتانه هــا بایــد هنــگام افــزوده شــدن شــتاب انتقالــی بــه 
ــه  ــال دارد ک ــن احتم ــد. همچنی ــش یاب ــه کاه ــس ضرب پال
ایــن آســتانه هــا بــرای جهــت هــای مختلــف ضربــه متفــاوت 
باشــند یــا بــرای همــه ی درجــات آزادی ســر بــه ســینماتیک 

ــط شــود. آن مرتب
استانداردهای عملکردی برای کاله های محافظ ورزشی

ــای  ــرای کاله ه ــتانداردهایی ب ــف اس ــای مختل ــازمان ه س
ــورت  ــه ص ــا ب ــا فیف ــد؛ ام ــن کرده ان ــی تدوی ــظ ورزش محاف
ــل  ــه دلی ــرده اســت. ب ــه نک ــی تهی ــتاندارد های ــی اس عموم
اینکــه واردات و فــروش کاله هــا فقــط بــه بحــث اســتاندارد 
محــدود منی شــود و کاله هــای ورزشــی در بــازار یافــت 

ــد.  ــای الزم را ندارن ــتاندارد ه ــه اس ــود ک می ش

1.liner 2.biofidelity
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اســتانداردها، اســناد منتشــر شــده ای هســتند کــه ویژگــی 
هــا و پروســه طراحــی را تنظیــم می کننــد تــا از ایمــن بــودن 
ــه  ــود و اینک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــتم ه ــات و سیس خدم
محصــول همــان کاری را کــه بــرای آن طراحــی شــده اســت 

را همیشــه درســت اجنــام دهــد.
تدویــن گــران اســتانداردها انتظــار دارنــد کاله هــای ورزشــی 

حداقــل شــامل مــوارد زیــر باشــند:
ــه وارد  ــا ضرب ــه آن ه ــه ب ــی ک ــرایط واقع ــا در ش - کاله ه
ــود  ــخص ش ــا مش ــد ت ــرار بگیرن ــش ق ــورد آزمای ــود م می ش
کــه مســئله ی جلوگیــری از آســیب در آن هــا ایــده آل هســت 

یــا نــه.
پذیرفن و تصدیق روند طراحی کاله ها	 
رضایــت بخشــی و حــد مناســبی از بایوفیدلیتــی و 	 

قابلیــت اطمینــان در سیســتم آزمایــش 
ــش 	  ــه ای را کاه ــار ضرب ــی ب ــبتا خوب ــد نس ــا ح کاله ت

ــد. ده
کاله به خوبی روی سر قرارگیرد.	 
کاله در بینایی فرد مداخله ای نداشته باشد.	 
ــدن فشــار 	  ــه وجــود آم ــه خــودی خــود باعــث ب کاله ب

ــاد و  ــکاک زی ــا اصط ــطحی ب ــود. )س ــر نش ــر روی س ب
ــد.( ــته باش ــی نداش برآمدگ

ــرد:  ــرار گی ــد در طراحــی مــد نظــر ق ــه بای ــی ک ویژگــی های
ــت  ــردی، تس ــای عملک ــه، معیاره ــر ضرب ــت در براب محافظ
ــرژی drop height و تســت anvil، اســتحکام سیســتم  ان
نگهدارنــده، بینایــی ورزشــکار. در میــان اســتانداردهای 
کاله هــای محافــظ، الزامــات تســت هــا بــرای ورزش هــای 
ــف  ــاز هــای مختل ــا شــناخت نی ــوع هســتند. ب مشــابه متن
و ریســک ضربــه میــان ورزشــکاران حرفــه ای و غیــر حرفــه 
ــا ورزشــکارانی کــه تفریحــی ورزش می کننــد، تــالش  ای و ی
ــن  ــت. ای ــام شده اس ــتانداردها اجن ــاء اس ــرای ارتق ــی ب های
اســتانداردها ســطح محافظتــی مناســبی بــرای ورزش هــای 
پرخطــر ارائــه می دهنــد. بــرای مثــال دو اســتاندارد اروپایــی 
بــرای کاله محافــظ ســوارکاری ایجــاد شــده اســت؛ 14572 
ــک  ــه ی ــواری و EN 1384 ک ــب س ــابقه اس ــرای مس EN ب

اســتاندارد عمومــی اســت.
ــرای بســیاری از گــروه هــای ذینفــع، ایجــاد  ممکــن اســت ب
یــک منبــع آنالیــن کــه الزامــات اســتاندارد را خالصــه کــرده 
ــادی  ــای زی ــان ه ــاز واضــح امل ــک نی ــوان ی ــه عن اســت و ب
ماننــد معیارهــای شــتاب را بــه صــورت منظــم درآورده 
اســت، ارزشــمند باشــد. یکــی از محدودیــت هــای موجــود 
در اســتانداردهای کاله هــای فعلــی، عــدم وجــود یــک 
ــاء  ــرای اندازه گیــری و ارتق ــل خــاص ب ــه ای مای آزمــون ضرب

ــت. ــی هاس طراح
بــا وجــود تعــدادی آزمــون، تنهــا روشــی کــه در حــال حاضــر 
در یــک اســتاندارد می گنجــد در 22UN/ECE بــرای کاله 
22UN/ ــن حــال ــا ای ــور ســیکلت وجــود دارد. ب ــای موت ه

ECE اساســا بــرای تســت ویژگــی هــای ســطح کاله اســت. 
ــیعی  از  ــف وس ــه طی ــده، ب ــرح ش ــت مط ــاذ تس ــرای اخت ب
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت. از جمل ــاز اس ــردی نی ــای عملک معیاره
بیوفیدلیتــی اشــاره کــرد کــه میــزان تشــابه یــک مــدل بــه 
ــدازه،  ــامل ان ــد و ش ــی باش ــی م ــی واقع ــتم بیولوژیک سیس
شــکل، جــرم، اینرســی، مناســب بــودن کاله و میــزان 
ــری، اســتحکام،  ــرار پذی ــیب اســت. تک ــری آن از آس جلوگی
قابلیــت اطمینــان و اعتبــار )اســتفاده از معیارهــای آســیب 
مناســب بــا توجــه بــه ترکیبــی از ســینماتیک خطــی و زاویــه 
ای، نیــروی ضربــه، جهــت و موقعیــت آن( ســایر معیارهــای 
عملکــردی هســتند کــه ایــن موضوعــات پیچیــده و چالــش 

برانگیــز می باشــند .
یک چشم انداز تولیدکننده در توسعه کاله ورزشی

علمــی،  اطالعــات  بــر  زمینــه  ایــن  در  تولیدکننــدگان 
ــات  ــروش، اطالع ــه ی ف ــات در زمین ــتانداردها، حتقیق اس
افــراد و ســازمان هــای ورزشــی و طراحــی داخلــی و ختصــص 
مهندســی خــود بــرای ارتقــاء کاله ها متکــی هســتند و از نیاز 
بــه اســتاندارد هــای مربــوط بــه کاله حمایــت می کننــد . در 
دیــدگاه آن هــا، اســتانداردها محکــی بــرای بررســی کارایــی 
کاله هــای عرضــه شــده در بــازار هســتند. امــروزه شــناختی 
از نیــاز هــای متفــاوت ورزشــکاران حرفــه ای یــا تفریحــی و 
کــودکان و بزرگســاالن و عالقــه بــه تامیــن نیازهــای بازارهــا 
ــای  ــرای کاله ه ــا ب ــه ارتق ــال هزین ــن ح ــا ای ــود دارد. ب وج
جدیــد قابــل توجــه اســت و نیازمنــد آن اســت کــه ســازمان 
ــکاران در  ــتاندارد و ورزش ــای اس ــه ه ــی، کمیت ــای ورزش ه
صورتــی کــه کاله هــای بهتــری می خواهنــد، مشــارکت 

داشــته باشــند.
 بخشــی از بــازار رقابتــی کاله محافــظ کــه در حــال پیشــرفت 
ــای  ــای جــاده ای )مســابقه ه ــه ورزش ه ــوط ب اســت، مرب
ــت  ــرای محافظ ــظ ب ــه کاله محاف ــت ک ــواری( اس ــور س موت
ــه ی شــدید طراحــی شــده  از ورزشــکار حتــت شــرایط ضرب

اســت.
مــواد جدیــد پوســته و الینــر بــا خــواص بهینــه ســازی شــده 
ــز  ــر ســر و مغ ــل رســاندن فشــارهای وارد ب ــه حداق ــرای ب ب
ــل توجــه  ــل همیشــه قاب ــات شــعاعی، مماســی و مای در جه
ــر  ــد ظاه ــوالت جدی ــواد در محص ــن م ــی از ای ــت. بعض اس

خواهنــد شــد.
تقویت عملکرد کاله محافظ و تکنولوژی های جدید

کاله هــای ورزشــی کار خــود را کــه حفاظــت از ســر در 
ــن منظــور طراحــی شــده  ــرای ای ــات اســت و ب ــل ضرب مقاب
ــا ایــن حــال حتقیقاتــی  انــد، بــه خوبــی اجنــام می دهنــد. ب
ــه  ــزی اجنــام می شــود ب ــه مغ ــه تصــادم و ضرب ــه راجــع ب ک
ســرعت در حــال پیشــرفت اســت و همچنــان تقاضــا بــرای 
تکنولــوژی ایــن کاله هــا بــا هــدف محافظــت حداکثــری در 
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برابــر صدمــات وجــود دارد. بــا کاهــش انــرژی ضربــه، کاله 
هــای فعلــی نیروهایــی کــه منجــر بــه آســیب هــای مغــزی 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــر می شــوند را کاهــش می دهن ــا شــدت کمت ب
ــور  ــه تص ــر ک ــی س ــرکات چرخش ــی از ح ــه تنهای ــا ب کاله ه
می شــود بــا کشــش آکســون در مغــز و ضربــه مغــزی ارتبــاط 
ــتفاده  ــرای اس ــا ب ــالش ه ــد. ت ــری منی کنن ــد، جلوگی دارن
ــد  ــزی نبای ــه مغ ــگیری از ضرب ــا در پیش ــاوری کاله ه از فن
توانایــی محافظتــی فعلــی آن هــا را در مقابــل آســیب هــای 
مرکــزی کاهــش دهــد. همچنیــن اضافــه کــردن الیــه هــای 
بیشــتر بــه کاله و ســنگین تــر شــدن آن نبایــد باعــث ایجــاد 

ــن ورزش شــود. ــرای ورزشــکار در حی ــی ب ناراحت
ــه  ــرای جلوگیــری از ضرب ــوژی ب راه حــل هــای بالقــوه تکنول
ــزی  ــای مغ ــیب ه ــزم آس ــناخت مکانی ــر ش ــد ب ــزی بای مغ
مرتبــط بــر ورزش متکــی باشــد. تــک ضربــه و و ضربــه هــای 
مکــرر ، هــردو بایــد در نظــر گرفتــه شــوند. اســتفاده از مــواد 
غیرخطــی ناهمســانگرد بــرای پــد، هندســه کاله، ســاختاری 
بــرای کاهــش شــتاب چرخشــی ســر بعــد از ضربــه، مکانیــزم 
هــای اتصــال بــرای جــای گیــری مناســب کاله و نیــز 
مدیریــت بیشــتر انــرژی همگــی ویژگــی هایــی هســتند کــه در 
طــرح هــای کاله جدیــد اســتفاده شــده یــا در حــال اســتفاده 
ــا  ــک ورزش و ی ــاص ی ــای خ ــی کاله ه ــتند. در طراح هس
ــان  حتــی موقعیــت هــای خــاص ورزشــی تفــاوت هــای می
حالتــی کــه فــرد بــا کاله در حــال ورزش کــردن اســت و یــا 
غیــر آن را در نظــر گرفتــه مــی شــود. از آجنایــی کــه کاله هــا 
ممکــن اســت بــا خطــرات مختلفــی مواجــه شــوند، انــرژی و 
جهــت ضربــات وارده بــر ســر را نیــز در نظــر می گیرنــد. کاله 
ــل کاله  ــه در مقاب ــک ضرب ــر ت ــاوم در براب ــظ مق هــای محاف
ــی و ســاخت  ــات ترکیب ــر ضرب ــاوم در براب هــای محافــظ مق
آنهــا بــا اســتفاده از مــواد ارزان قیمــت، ســبک وزن ماننــد 
پلــی اســتارین و پلــی پروپیلــن منبســط شــده، باعــث مــورد 
ــی  ــود. هنگام ــتاوردها می ش ــن دس ــن ای ــرار گرف ــه ق توج
کــه هــدف تولیــد انبــوه باشــد، فنــاوری هــای نویــن و مــواد 

مــورد اســتفاده نیــز بایــد مقــرون بــه صرفــه باشــند.
ــور  ــه ط ــه ب ــظ دوچرخ ــای محاف ــی کاله ه طراح

ــرد  ــر ف ــرای ه ــاص ب خ
در حــال حاضــر ســایز کــردن کاله دوچرخــه بــه گونــه اســت 
 medium تــا small کــه بــرای یــک حالت کلی اســت کــه از
و از large تــا Xlarge وجــود دارد. امــا یــک مــدل جهانــی 
هــم هســت کــه می توانــد بــا بنــد هــای قابــل تنظیــم بــرای 
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح ــا ای ــایزی اســتفاده شــود. ب ــر س ه
اطالعــات آنتروپومتــری انســان، شــکل و ابعــاد ســر هــر فــرد 
بــا توجــه بــه نــژاد، ســن و جنســیت متفــاوت اســت. عــالوه 
بــر آن، منونــه هایــی از راحــت نبــودن پوشــیدن کاله گــزارش 
شــده اســت. ایــن مــدل ســایز کــردن مصــرف کننــدگان را 

راضــی منی کنــد. مصــرف کننــدگان آســیایی گــزارش داده انــد 
ــوده اســت،  ــدازه نب ــی خــوب ان ــرای آن هــا خیل کــه کاله ب
چــون اکثــر کاله هــا براســاس ســایز غربــی هــا ســاخته شــده 
اســت. بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه ســایز عمومــی 
کاله هــا کــه در حــال حاضــر در فروشــگاه هــا موجود اســت، 
منی توانــد پاســخگوی شــکل و ابعــاد ســر همــه افــراد باشــد. 
راه حــل غلبــه بــر ایــن مشــکل آن اســت کــه بــرای هــر فــرد 
ــه منظــور  ــظ طراحــی شــود. ب ــه طــور خــاص کاله محاف ب
تســهیل اجنــام ایــن ایــده بــرای کاله دوچرخــه ســواری، بایــد 
الینــر داخلــی براســاس کانتــور و شــکل ســر هــر فرد ســاخته 
شــود. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ضخیــم شــدن الینــر 
بــرای بهتــر انــدازه شــدن کاله، ممکــن اســت بــر جنبــه هــای 
محافــظ آن تاثیــر بگــذارد؛ از قبیــل خــواص تضعیــف ضربــه 

در الینــر کاله و تعــادل دینامیکــی آن.
ــد  ــال جدی ــور کام ــر مح ــی کارب ــه روش طراح ــی ک از آجنای
اســت و قبــال در طراحــی کاله دوچرخــه اختــاذ نشــده اســت، 
کمبــود اطالعــات در ایــن زمینــه وجــود دارد. بنابرایــن هدف 
اصلــی ایــن حتقیــق، بررســی عملکــرد ایمنــی طراحــی الینــر 
 drop impact ــون ــر در آزم ــدوده کارب ــی در مح کاله ایمن
و آزمــون اســتحکام دینامیکــی اســت. ایــن آزمایــش هــا بــا 
اســتفاده از مــدل هــای عــددی محــدود )FE( کــه بــه طــور 
خــاص بــرای هــر آزمــون طراحــی شــده بودنــد، اجنــام شــد. 
در نهایــت، یــک چارچــوب جدید برای تســت و اعتبارســنجی 
ــه طــور  ــی دوچرخــه ب سیســتم طراحــی خــودکار کاله ایمن
خــاص بــرای هــر فــرد بــه دســت آمــده اســت. بــه اســتثنای 
ــی  ــیله محافظت ــک وس ــوان ی ــه عن ــی آن ب ــرد اصل عملک
ــی  ــن جنبه های ــی از مهمتری ــه یک ــر ضرب ــتحکام در براب اس
اســت کــه در هنــگام طراحــی کاله ایمنــی دوچرخــه در نظــر 
 drop گرفتــه می شــود. در ایــن حتقیقــات تســت هــای
impact بــر روی ســه مــدل کاله ایمنــی جتــاری بــرای جمــع 
آوری اطالعــات مهــم بــرای توســعه یــک مــدل FE از آزمــون 
ضربــه کششــی اجنــام شــده اســت.  همچنیــن از روش هــای 
ــه  ــون ضرب ــرای آزم ــاص ب ــور خ ــه ط ــد، ب ــتگی جدی همبس
ــا  ــده ب ــازی ش ــبیه س ــدل ش ــد م ــرای تایی ــی، ب کاله ایمن

توجــه بــه نتایــج جتربــی اســتفاده شــده اســت.
نتایــج نشــان داده اســت کــه طراحــی کاله ایمنــی دوچرخــه 
ــش  ــیPLA(( در آزمای ــتاب خط ــر ش ــور، حداکث ــر مح کارب
ضربــه را حتــت تاثیــر قــرار می دهــد. بــا توجــه بــه شــکل ســر 
هــر یــک از شــرکت کننــدگان، مشــاهده شــد هنگامــی کــه 
ضخامــت الینــر در ناحیــه تســت مشــخص کاهــش مــی یابد، 
ــت  ــه ضخام ــی ک ــس. زمان ــد و برعک ــش می یاب PLA افزای
الینرهــای مختلــف همــان مــدل کاله ایمنــی مــورد آزمایــش 
ــه  ــه اســت، مشــخص شــده اســت ک ــرار گرفت و مقایســه ق
میــزان افزایــش PLA بــا توجــه بــه موقعیــت ضربــه متفــاوت 
ــر  ــر PLA  تأثی ــز ب ــوم نی ــم ف ــن، تراک ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
می گــذارد و هنگامــی کــه فــوم بیــش از حــد ســخت )چگالی 
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  PLA ،ــی کــم( باشــد ــرم )چگال ــا بیــش از حــد ن ــاد( و ی زی
باالتــر اســت. ضخامــت الینــر بیشــترین تاثیــر را بــر ویژگــی 
هــای ضربــه یــک کاله محافــظ دوچرخــه ســواری دارد و پس 
از آن محــل ضربــه و چگالــی الینــر عوامــل مهــم بــه حســاب 
می آینــد. در تســت تعــادل دینامیکــی مشــخص شــده اســت 
کــه کاله هــای کاربرمحــور زاویــه roll off کوچکتــری دارنــد 
ــر کار  ــی بهت ــه کاله هــای محافــظ اصل ــن نســبت ب و بنابرای
ــدازه  ــل توجــه نشــان می دهــد کــه ان ــد. نتیجــه قاب می کنن
ــش  ــی آن را افزای ــادل دینامیک ــرد تع ــرای ف ــب کاله ب مناس
ــر  ــی الین ــی از چگال ــی کاله خیل ــادل دینامیک ــد و تع می ده
ــدت  ــه ش ــی ب ــادل دینامیک ــل تع ــرد. در مقاب ــر منی پذی تاثی
ــر  ــا الین ــر اســت. کاله محافــظ ب حتــت تاثیــر ضخامــت الین
ــر  ــن ب ــری دارد. همچنی ــه roll off بزرگت ــر زاوی ــم ت ضخی
اســاس مقایســه هــای اجنــام شــده کاله کاربــر محــور نســبت 
ــر اســاس ســایز اســتاندارد، بهتــر  ــه کاله طراحــی شــده ب ب

ــدازه می شــود. ــرد ان ــرای ف ب

1. McIntosh AS, Andersen TE, Bahr R, Greenwald R, Kleiven S, Turner M, Varese M, McCrory P. Sports helmets now and in the 
future. Br J Sports Med. 2011 Dec 1;45(16):1258-65.
2. Mustafa, H. “The drop impact test and dynamic stability test of the custom-fit user centred bicycle helmet using Finite Ele-
ment Analysis.” (2017).
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محققان موفق شدند تخت خوابی چند منظوره در راستای 
تسهیل حرکت و انتقال معلوالن طراحی کرده و بسازند

ایــن ختــت خــواب از چنــد ســازه کــه توســط اجزایــی بــه هــم 
مرتبــط شــده اند، تشــکیل شــده اســت.

ــامانه  ــط س ــت خواب توس ــن خت ــا در ای ــازه ه ــت س حرک
الکترونیکــی هماهنــگ و کنتــرل مــی شــود؛ ایــن ســازه هــا 
ــر  ــده و ه ــکیل ش ــی تش ــات مختلف ــا و صفح ــتون ه از س
ســتون و صفحــه بــا حــرکات مــوزون و هماهنــگ و کنتــرل 

ــد. ــی حرکــت میکنن ــول حرکت ــرد معل ــدن ف شــده ب
ــت  ــزی و ... در حال ــکته مغ ــی، س ــه خناع ــا ضایع ــراد ب اف
مختلــف مــی تواننــد از ایــن ختــت خــواب اســتفاده کننــد، 
ایــن ختــت عــالوه بــر جتمیــع حــاالت فــرد معلــول، حرکــت 
ــتادن  ــل، ایس ــن کام ــپ، نشس ــت و چ ــه راس ــی ب چرخش

ــی آورد. ــم م ــول فراه ــرای معل ــل را ب کام
صفحــه زیــر باســن در ایــن ختــت بــه همــراه فــرد در 
ــی چرخــدار جــدا مــی  ــه صندل ــا ب ــال آن از انته زمــان انتق
شــود؛ این نــوآوری عــالوه بــر آســان کــردن مراحــل انتقــال 

ــد. ــی بخش ــرعت م ــارج س ــه خ ــت ب ــار از خت بیم
ــه هــم  ــا ب ــه و نشــیمنگاه از هــم دور و ی ــر باالتن صفحــه زی

نزدیــک مــی شــوند کــه فوایــد متعــددی بــرای ســتون فقرات 
ــت پوســت و  ــول دارد و در تقوی ــراد معل و ماهیچــه هــای اف

گــردش خــون آنهــا موثــر اســت.
ایــن دســتگاه کمــر و باســن را ماســاژ داده و آرامــش بخــش 

اســت.
همچنیــن محــور چرخــش باالتنــه ختــت در حیــن باالرفــن 
بــا محــور بــدن فــرد تنظیــم مــی شــود و از هــل دادن فــرد 
بــه جلــو و ایجــاد فشــارهای مختلــف شــدید بــه بــدن آنهــا 

جلوگیــری مــی کنــد.
بــا اســتفاده از ایــن ختــت خــواب کار لگــن گــذاری، تعویــض 
لبــاس و ملحفــه و همچنیــن اســتحمام بــرای افــراد بــه طــور 

غیرقابــل تصــوری تســهیل مــی شــود.
ایــن طــرح توســط محققــان ســازمان پژوهــش هــای علمــی 

و صنعتــی ایــران بــه ثبــت اختــراع رســیده اســت.

سهولت در حرکت معلولین با ویلچر جدید

معمــواًل کســانی کــه از ویلچرهــا اســتفاده مــی کننــد، بایــد 
بــرای حرکــت بــا دستانشــان چــرخ هــای ویلچــر را حرکــت 
دهنــد تــا بدیــن طریــق بــه مســت جلــو یــا عقــب برونــد ولــی 
بــا اختراعــی کــه اخیــرًا معرفــی شــده، ایــن نیــاز کامــاًل رفــع 
شــده اســت. یــک کمپانــی بــه نــام Rowheels محصولــی 
ــوار،  ــرد ویلچرس ــا ف ــود ت ــی ش ــث م ــه باع ــرده ک ــد ک تولی
ــرف  ــب ص ــا عق ــو ی ــه جل ــت ب ــرای حرک ــری ب ــروی کمت نی
کنــد و در نتیجــه کمتــر خســته شــود. قبــاًل تصمیــم بــر ایــن 
بــود کــه کمپانــی ســازنده، وســیله ای را بــه عنــوان افزونــه 
روی ویلچــر تولیــد کنــد ولــی در نهایــت تصمیــم گرفــت تــا 

خــودش یــک ویلچــر کامــل بســازد.
ایــن تکنولــوژی، نظــر ویلچرســواران نســبت بــه حرکــت بــا 
ــم  ــرا ه ــرد؛ زی ــد ک ــوض خواه ــود را ع ــدار خ ــایل چرخ وس
ــوان از آن  ــی ت ــی م ــه راحت ــم ب ــی دارد و ه ــت ارزان قیم
اســتفاده کــرد. بــه عــالوه، سیســتم حمــل و نقــل بــا ویلچــر 

ــه یــک چالــش مــی کشــد. ــز ب را نی
ایــن تکنولــوژی کــه Revolution 1.0 نــام دارد، بــا ســه نــوع 
ــاوت )40، 45 و 50 ســانتی  ــزان عــرض متف ــا می ــی ب صندل
 Revolution ــد ــکان خری ــد. ام ــد ش ــه خواه ــر( عرض مت

ــاال  ــرا قیمــت آن ب ــرای همــه فراهــم اســت؛ زی ــًا ب 1.0 تقریب
ــی  ــل حمــل م ــن ویلچــر وزن ســبکی دارد و قاب نیســت. ای
باشــد. گفتــه مــی شــود ایــن فنــاوری بــرای ســالمت باالتنــه 
بســیار مناســب اســت و خطــرات آســیب رســیدن بــه شــانه 
ــل  ــه دلی ــد. ب ــی ده ــش م ــا را کاه ــا و آرجن ه ــچ ه ــا، م ه
ــا یکدیگــر  اینکــه چــرخ و قــاب دور آن بــه طــور مســتقیم ب
ــه مســت داخــل  ــد، تنهــا یــک چرخــش ب متصــل نشــده ان
ــا ســرعت وســیله چرخــدار  ــد شــد ت ــه ســبب خواه در بدن

ــد. کاهــش یاب
ــد،  ــیله دارن ــری روی وس ــرل کمت ــه کنت ــی ک ــرای کاربران ب
Rowheels نوعــی قــاب مخصــوص ضــد لغــزش در ویلچــر 
قــرار داده کــه بــه آنهــا ایــن امــکان را مــی دهــد در صــورت 
ــا برداشــن دســتان  ــا ب ــه حرکــت دادن ویلچــر، تنه ــاز ب نی
خــود از روی قــاب و گذاشــن روی چرخهــا، ویلچــر را حرکت 
دهنــد. Revolution در رنــگ هــای آبــی، قرمــز و مشــکی 
تولیــد شــده و امــکان خریــد آن از مــاه اکتبــر و بــا قیمــت 
999 دالر فراهــم خواهــد شــد. البتــه امــکان ســفارش دادن 

ایــن محصــول از هــم اکنــون وجــود دارد.

پدرام کریمی - شیرین چنگیزی

پدرام کریمی - شیرین چنکیزی
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ساخت مفصل زانویی برای دوچرخه سواران معلول 
توسط محققان ایرانی

خواب راحت در گرو بیومکانیک ستون فقرات

 pediatric spine یــک مطالعــه  ی ســه ســاله توســط 
research group )PSRG( بــا هــدف کشــف تاثیــرات 
موقعیت هــای مختلــف خوابیــدن انســان بــر ســتون فقــرات 

ــد. ــام ش وی اجن
دکتــر Paige Litte اذعــان داشــت کــه تیــم QUT از 
دانشــمندان PSRG بــه صــورت پایــه ای حنــوه ی وارد شــدن 
نیــروی وزن بــدن در مدل هــای مختلــف خوابیــدن بــر روی 

ــد. ــی کردن ــرم را بررس ــخت و ن ــک های س تش
ــک  ــاخت تش ــی س ــکاری کمپان ــا هم ــرد: ب ــه ک وی اضاف
sealy از اســترالیا بــه حتقیــق دربــاره ی اتفاقــات حیــن خواب 
در خــارج از بــدن توســط اســکن های ســه بعــدی ســطح و در 

داخــل بــدن توســط MRI پرداختنــد.
ــول  ــتیم کالژن در ط ــا می دانس ــرد: م ــاره ک ــن اش همچنی
مــدت روز آب را از ســتون فقــرات خــارج کــرده و در شــب آن 
ــی  ــاس راحت ــرای احس ــد ب ــن فرآین ــد. ای ــذب می کن را بازج
کمــر در هنــگام دراز کشــیدن بســیار مهــم اســت چــرا کــه 
ــه آن وابســته اســت. در اینجــا  ــردن انســان ب اســتراحت ک

 Science of ــی ــم راحت ــه ی عل ــا در زمین ــتاوردهای م دس
ــا کــرد. Comfort نقــش مهمــی ایف

دکتــر Caroline Grant، مهنــدس پزشــک گــروه QUT، با 
بــه کارگیــری توانایی هــای خــود در زمینــه ی مدلســازی ســه 
ــک  ــه منظــور طراحــی ی ــری ب ــدی و حتلیل هــای کامپیوت بع
مــدل ســه بعــدی مجــازی از بــدن انســان بــرای مطالعــه ی 
بیشــتر دربــاره ی مدل هــای مختلــف خــواب کمــک شــایانی 

بــه اجنــام ایــن پــروژه کــرد.
ــترالیا،  ــرکت Sealy اس ــعه ش ــق و توس ــش حتقی ــر بخ مدی
ــق  ــن حتقی ــدف ای ــه ه ــت ک ــان داش Daniel Green، اذع
ســه ســاله، بــه وجــود آمــدن زمینــه ی جدیــدی در صنعــت 
ــت اشــخاص  ــه رضای ــرای دســتیابی ب تشــک )Bedding( ب

بــود.

ــرای  ــی ب ــل زانوی ــی مفص ــی نوع ــه تازگ ــور ب ــان کش محقق
ورزشــکاران رشــته دوچرخه ســواری عرضــه کردنــد کــه 
امــکان خــم شــدن زانــو تــا 170 درجــه را بــرای ورزشــکاران 

فراهــم می کنــد.
هــادی شــعبانی، مجــری ایــن طــرح بــا بیــان اینکــه تولیــد 
دو نســخه از زانوهــای مصنوعــی از دســتاوردهای ایــن پــروژه 
اســت، اظهــار کــرد: ورزشــکاران قطــع عضــو کــه از بــاالی 
زانــو، عضــو خــود را از دســت داده انــد، می تواننــد بــا 
اســتفاده از ایــن زانــو بــه فعالیت هــای دوچرخه ســواری 
ــش  ــت آزمای ــاه حت ــدت 6 م ــول در م ــن محص ــد. ای بپردازن
قــرار گرفتــه اســت و در طراحــی و ســاخت آن، متــام 
ــن  ــت. ای ــده اس ــرف ش ــای آن برط ــا و ضعف ه محدودیت ه
زانــوی مصنوعــی از آلیاژهــای آلومینیــوم و تیتانیــوم ســاخته 
شــده اســت. نــوع تیتانیومــی، ســبک تر و ویــژه افــراد 
ــه  ــکالتی در ناحی ــم و مش ــه دارای وزن ک ــت ک ــی اس معلول

ــتند. ــر هس کم
شــعبانی بــا اشــاره بــه اعمــال حتریم هــا و گرانــی ارز، 
افــزود: در حــال حاضــر قیمــت منونــه آملانــی ایــن زانوهــا بــه 

شــدت در بازارهــای ایــران بــاال اســت و اگــر ایــن محصــول 
ــتم  ــک بیس ــر از ی ــت کمت ــا قیم ــد، ب ــی برس ــد مل ــه تولی ب
منونــه خارجــی می توانــد بــه جامعــه معلــوالن کشــور کمــک 
ــل  ــه دلی ــی ب ــای خارج ــی منونه ه ــورت خراب ــد. در ص کن
ــدارد، محصــول  آن کــه منایندگــی آن هــا در کشــور وجــود ن
بــدون اســتفاده قــرار می گیــرد ولــی امــکان تعمیــر مفصــل 

ــود دارد. ــور وج ــده در کش ــاخته ش ــای س زانوه
ورزش  بــرای  ویــژه  مفصل هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دوچرخه ســواری نداریــم، تصریــح کــرد: مفصلــی کــه بتــوان 
بــا آن دوچرخه ســواری کــرد، وجــود دارد ولــی مفصــل ویــژه 
ــه در  ورزشــکاران رشــته دوچرخه ســواری طراحــی نشــده ک
ایــن پــروژه، ایــن نــوع مفصــل زانوهــا عرضــه شــده اســت. 
ــوده و قابلیــت  ــد ســبک و مقــاوم ب ایــن مفصــل زانوهــا بای
"اكستنشن )بــاز شــدن(" و "فلکشــن )خــم شــدن(" را داشــته 
ــدود 100  ــران ح ــازار ای ــود در ب ــل موج ــر مفاص ــند. اکث باش
تــا 150 درجــه خــم می شــوند ولــی ایــن مفصــل زانویــی تــا 
حــدود 170 درجــه خــم می شــود و ایــن امــر، امــکان رکاب 

ــد. ــم می کن ــول فراه ــرد معل ــرای ف زدن را ب

منصور کوشکی
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شبکه هاي عصبی و یادگیري ماشین 

در این مــقالــه سعی داریم دید مــختصر و ســاده اي از مــفهوم 
شـبکه هـاي عصبی مـصنوعی و نیز مـفهوم یادگیري مـاشین که بـا 
یکدیگر بسیار مــرتــبط هســتند بــدســت دهیم. در بــخش اول بــه 
مــعرفی شــبکه هــاي عصبی مــصنوعی و مــفاهیم مــرتــبط بــا آن 
می پـردازیم و در بـخش دوم از مـفاهیم یادگیري مـاشین رونـمایی 

خواهیم کرد. 

شبکه هاي عصبی مصنوعی 

وقتی صـحبت از شـبکه هـاي عصبی می شـود، ممکن اسـت در نـگاه 
اول تـصویري از یک سیستم عصبی مـانـند سیستم عصبی انـسان در 
ذهـن نـقش بـبندد. امـا در حقیقت شـبکه ي عصبی چیزي نیست جـز 
یک مـدل مـحاسـباتی سـاده! کوچکترین واحـد یک شـبکه عصبی 
نـورون نـامیده می شـود. ایده اي اولیه شـبکه هـاي عصبی الـهام گـرفـته 
شـده از عملکرد مـغز انـسان اسـت. هـمانـطور که می دانید مـغز انـسان 
از حـدود 1011 نـورون تشکیل شـده اسـت که این نـورون هـا در هـر 
لحـظه بـا هـم تـعامـل دارنـد. در شکل زیر، سـاخـتمان یک نـورون قـابـل 

مشاهده است: 

  

در این قـسمت قـصد نـداریم تک تک قـسمت هـاي یک نـورون را 
بـررسی کنیم امـا بـه صـورت کلی وظیفه ي نـورون انـتقال پیام اسـت. 
این پیام در سیستم زیستی عـمومـا بـه شکل یک پـتانسیل ظـاهـر 
می شـود که از تـعامـل بین یون هـاي آزاد مـوجـود در بـدن بـه وجـود 
می آید. نـورون هـا از طـریق دنـدریت هـاي خـود می تـوانـند بـا نـورون هـاي 

دیگر ارتباط برقرار کرده و با آن ها تعامل داشته باشند.  

در قــرن نــوزدهــم، هــمزمــان هــم نــوروفیزیولــوژیست هــا و هــم 
ریاضی دان هــا سعی داشــتند عملکرد سیستم یادگیري و تجــزیه و 
تحـلیل مـغز را بـه نـوعی تـوجیه کنند. یکی از اولین تـالش هـایی که 
در راسـتاي ارائـه ي یک مـدل و تـوجیه آن صـورت پـذیرفـت تـوسـط دو 

دانشمند به نام هاي وارن مک کلو و والتر پیتز بود. 

شـاید بـتوان اسـاس و پـایه ي شـبکه ي عصبی مـصنوعی که امـروزه 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد را مـرهـون تـال ش هـاي روزنـبالت بـدانیم 
که در سـال 1958 ایده ي شـبکه ي پـرسـپترون را ارائـه داد. در واقـع 
هـنر اصلی روزنـبالت این بـود که یک شـبکه ي از نـورون هـا ارائـه داد 

که با روشی تکرارشونده قابلیت یادگیري دارد. 

بـر اسـاس همین سـاخـتار، یک مـدل مـحاسـباتی ریاضی تـوسـط 
مـحققان ارائـه گـردید که شـباهـت بسیاري بـا یک نـورون واقعی دارد. 
در این مـدل مـحاسـباتی، یک نـورون اطـالعـات خـروجی از بقیه ي 
نـورون هـا را دریافـت کرده و بـا هـم جـمع می کند. سـپس این مجـموع 

از یک تـابـع فـعال سـاز عـبور کرده و در نـهایت خـروجی آن نـورون 
تـولید می شـود. شکل زیر مـدل مـحاسـباتی نـورون در مـقایسه بـا شکل 

واقعی آن نشان می دهد: 

  

بـنابـراین در نـهایت آن هـمه پیچیدگی و بـافـت هـاي ظـریف در یک 
نورون تبدیل می شود به یک مدل ریاضی ساده! 

امـا فـایده ي این کار در چیست؟ هـمانـطورکه می دانید، یک شـبکه ي 
عصبی بـا کنار هـم چیدن این نـورون هـا در کنار یکدیگر بـه وجـود 
می آید. در واقـع شـبکه عصبی هـمان شـبکه  یا انـبوهی از نـورون هـا 
اسـت. این نـورون هـا بـا یکدیگر تـعامـل داشـته تـا هـدف نـهایی را 
بـرآورده سـازنـد. امـا مـفهوم یادگیري در یک شـبکه ي عصبی چیست 

و شبکه چگونه می تواند آموزش ببیند؟  

نـورون هـاي یاد شـده تـوسـط اتـصاالتی بـه نـام سیناپـس هـم مـتصل 
هسـتند. بـه این معنی که خـروجی تـولید شـده تـوسـط هـر کدام از 
نـورون هـا در یک عـدد ثـابتی که بـه آن وزن گـفته می شـود ضـرب 
شـده و بـه نـورون بـعدي داده می شـود. در واقـع این سیناپـس هـا راه 
ارتـباط و تـعامـل بین نـورون هـاسـت. در حین فـرایند آمـوزش شـبکه 
عصبی، این وزن هـا و یا هـمان سیناپـس هـا اصـالح شـده و تطبیق 
می یابـند. در واقـع فـرایند یادگیري شـبکه عصبی چیزي نیست جـز 
اصـالح شـدن اتـصاالت سیناپسی و یا هـمان وزن هـا. شـبکه عصبی 
بـراي این که بـتوانـد عملکرد مـورد نـظر مـا را داشـته بـاشـد در هـر 
مـرحـله، وزن هـاي خـود را بـه روزرسـانی کرده تـا معیار عملکرد مـورد 

نظر را برآورده سازد. 

 بـراي روشـن تـر شـدن مـطلب یک مـثال را دنـبال می کنیم. در قـسمت 
قـبل مـشاهـده کردیم که الـگوریتم یادگیري مـاشین چـطور می تـوانـد 
یک وظیفه اي که بـه آن مـحول شـده اسـت را فـرا گیرد. بـه عـنوان 
مــثال، وقتی یک عــدد بــه عــنوان ورودي بــه آن می دهیم و در 
خـروجی هـمان عـدد بـه عـالوه یک را قـرار می دهیم، در واقـع بـه 
سیستم آمـوزش می دهیم که تـقریبی از تـابـع  را آمـوزش ببیند. در 
شــبکه هــاي عصبی هــم دقیقا این رونــد وجــود دارد. می تــوان در 
خـروجی شـبکه مـقدار مـطلوب و مـورد انـتظار را قـرار داد و ورودي هـا 
را اعـمال نـمود. شـبکه در حین فـرایند آمـوزش، وزن هـا و یا هـمان 
سیناپـس هـا را طـوري تنظیم می کند که تـقریب تـابـع یاد شـده بـه 

شبکه های عصبی و یادگیری ماشین

شبکه های عصبی مصنوعی

پریسا حاتمی - علی نوری
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درسـتی و بـا کم تـرین خـطا بـدسـت آید. شکل زیر شـماي کلی یک 
شبکه عصبی را نشان می دهد: 

  

در این شکل، هــر کدام از دایره هــا نــشان دهــنده ي یک نــورون 
هسـتند. هـمانـطور که مـشاهـده می شـود نـورون هـا بـا یکدیگر در تـعامـل 
بـوده تـا خـروجی را بـرآورده سـازنـد. اگـر بـخواهیم هـر الیه از شـبکه 

عصبی را با روابط ریاضی بیان کنیم خواهیم داشت: 

در واقـع  هـمان خـروجی نـورون k ام اسـت. پـارامـتر d نیز تـعداد 
نـورون هـاي الیه ي قـبل را بیان می کند. در حـالـت مـاتـریسی نیز 

داریم: 

مـعموال سـاخـتار شـبکه هـاي عصبی بـه صـورت الیه الیه اسـت بـه نـحوي 
که در هـر الیه پـردازش در سـطح مشخصی بـر روي اطـالعـات صـورت 
می پـذیرد. هـر چـه تـعداد الیه هـا افـزایش یابـد ظـرفیت و پـتانسیل 
شـبکه در پـردازش اطـالعـات بـاال می رود و الـبته آمـوزش آن نیز 
سـخت تـر می شـود. امـروزه تحقیقات بـر روي شـبکه هـاي عصبی بـه 
خـصوص بـا تـعداد الیه هـاي بـاال و حجیم بسیار وسیع و گسـترده 
شـده اسـت. در سـالیان اخیر بـا ظـهور الـگوریتم هـاي جـدید و همچنین 
سـخت افـزارهـاي قـدرتـمند، بـه لـطف شـبکه هـاي عصبی حـوزه یادگیري 
مـاشین و هـوش مـصنوعی مـتحول شـده و وارد عـرصـه ي جـدید 
شـده اسـت. شـاید بـتوان بـخش اعظمی از پیشرفـت در این حـوزه را 
مـرهـون تـالش هـاي آقـاي جـفري هینتون بـدانیم. در واقـع بـا روش هـا و 
ایده هـایی که تـوسـط او در دهـه ي 1980 ارائـه شـد، نـاگـهان یادگیري 
عمیق تـوجـه بسیاري از مـحققان هـوش مـصنوعی را بـه خـود جـلب 
کرد. حــوزه اي که امــروزه تــحت عــنوان یادگیري عمیق از آن یاد 
می شـود دقیقا مـربـوط بـه همین شـبکه هـاي عصبی اسـت. در واقـع 
شـبکه هـاي بـزرگ و پیچیده اي که در آن تـعداد الیه هـا و نـورون هـا 
زیاد اسـت بـه شـبکه هـاي عمیق مـعروف هسـتند و کار بـا آن هـا 

چالش هاي خاص خود را دارد. 

یکی از ســـرمـــایـه گـــذاران اصـلی در زمیـنـه ي یـادگیـري عـمیـق و 
شـبکه هـاي عصبی، امـروزه شـرکت گـوگـل اسـت که مـحققان بسیاري 
در سـرتـاسـر دنیا را بـراي تحقیق، پـژوهـش و تـوسـعه در این زمینه بـه 
خـدمـت گـرفـته اسـت. در حـال حـاضـر، بسیاري از پـروژه هـاي تـجاري و 
صعنتی در حـوزه ي پـردازش تـصاویر، پـردازش ویدئـو، پـردازش مـتن، 
پـردازش گـفتار و غیره بـا اسـتفاده از یادگیري عمیق انـجام شـده و 

باعث تغییر و تحول هاي شگرفی در سالیان اخیر شده اند.  

بـه عـنوان مـثال، یکی از پیشرفـت هـاي بـزرگی که در چـند سـال اخیر 
شـاهـد آن بـوده ایم، تـوسـعه ي چشمگیر سیستم هـاي تشخیص و 
بـازشـناسی گـفتار اسـت. بـه عـنوان مـثال، مـوتـور جسـتجوي صـوتی 
گـوگـل، قـادر اسـت بـا دقـت بسیار زیادي و بـا پشـتیبانی از بسیاري از 
زبـان هـا زنـده ي دنیا، مـتن خـوانـده شـده را بـه نـوشـتار تـبدیل کند. 
سیستم هـــاي ســـخنگوي مـــاشینی نیز پیشرفـــت بسیار زیادي 
داشـته انـد. در آخـرین تکنولـوژي هـاي ارائـه شـده، مـرز بین یک مـاشین 

سخنگو و یک انسان سخنگو بسیار باریک و باریک تر شده است. 

بـا تـوجـه بـه رونـد رو بـه رشـد شـبکه هـاي عصبی و یادگیري عمیق، 
پیش بینی می شـود در آینده زمینه هـاي گسـترده تـري بـراي آن بـه 
وجـود آید و بـخش قـابـل تـوجهی از تحقیقات و پـژوهـش هـا در عـلوم 

مختلف معطوف به این حوزه شوند. 

یادگیري ماشین 

      امـروزه در جـهان شـاهـد سـاخـت انـواع ربـات و بـرنـامـه هـاي 
کامپیوتـري هسـتیم که مـانـند یک انـسان زنـده کار می کنند و یا 
حـرف می زنـند. پـایه این کار از دانشی بـه اسـم "یادگیري مـاشین" 
نـشات می گیرد. یادگیري مـاشین پـایه ي عـلم هـوش مـصنوعی، شـبکه 

عصبی، داده کاوي، بهینه سازي و ... است. 

تاریخچه 

     در گـذشـته بـراي سـاخـت ربـات از عـلم هـوش مـصنوعی اسـتفاده 
می شـد. علمی که قـرار اسـت ربـاتی را امـاده کند که مـثل یک انـسان 
کامـل، در شـرایط پیچیده، بـتوانـد بهـترین بـازخـورد را از خـود نـشان 
دهـد. در ادامـه بـراي تکمیل این عـلم، دانـشمندان نیاز بـه اسـتفاده  از 
"داده" پیدا کردنـد، جـایی که تـئوري یادگیري مـاشین شکل گـرفـت. 
مـنظور از "داده" اطـالعـاتی اسـت که از محیط گـرفـته می شـود و 
تـوسـط افـراد مـتخصص، ویژگی هـایی را بـراي آن درنـظر می گیرنـد و 
آنـها را تـوسـط شـبکه هـاي عصبی مـختلف و روش هـاي یادگیري 

ماشین به ربات یا مدل مورد نظر آموزش می دهند.  

مفهوم یادگیري ماشین 

     یادگیري مــاشین بیشتر روي پیشگویی تــاکید دارد، پیشگویی 
بیماري، قیمت طـال در بـازار، درخـواسـت مشـتري در فـروشـگاه، 
نـحوه ي رانـندگی در شـرایط دشـوار (الـبته در مـاشین هـاي بـدون 
سـرنشین) و... این روش از تجـربـه افـراد بـراي یاد گـرفـتن اسـتفاده 
می کند، درسـت مـثل بـچه اي که بـا دیدن واکنش هـاي اطـرافیان 
مـتوجـه می شـود که در پـاسـخ بـه یک اتـفاق (ورودي) چـه رفـتاري 
(خـروجی) را بـاید از خـود نـشان دهـد و بـا مـرور زمـان، نسـبت بـه قـبل، 
رفـتارهـاي منطقی تـري از خـود نـشان می دهـد. در واقـع بـچه این 
خـروجی را بـا دیدن کارهـاي دیگران (داده) یاد گـرفـته اسـت و آن را 
بـا همین کارهـاي دیگران بهـبود می دهـد. بـا تـوجـه بـه این نـگاه، اقـاي 
تــام میشل –دانــشمند پیش رو در عــرصــه عــلوم کامپیوتــر و از 
بنیان گـذاران عـلم یادگیري مـاشین- یک تـعریف کلی بـراي یادگیري 
مـاشین ارائـه دادنـد: "نـوعی بـرنـامـه کامپیوتـري که بـا تـوجـه بـه بـرخی 
وظـایف گـروه T و عملکرد P، تجـربـه E را شکل می دهـد، اگـر 
عملکرد آن در گـروه وظـایف T آنـطور که تـوسـط P انـدازه گیري 
شـده بـا تجـربـه E بهـبود پیدا کند." بـراي تـطابـق دادن این تـعریف بـا 
مـثال بـچه می تـوانیم بـگوییم که بـچه (بـرنـامـه کامپیوتـري) اگـر بـتوانـد 

تاریخچه

مفهوم یادگیری ماشین
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بـا تـوجـه بـه کار دیگران (T)  کار خـودش (P) را بهـبود ببخشـد 
می توانیم بگوییم که یادگیري اتفاق افتاده است. 

        یادگیري مـاشین بـا آمـارهـاي مـحاسـباتی انـجام می شـود و بـه مـا 
یاد می دهـد که دسـته بـندي هـاي مـتناسـب بـا داده هـاي مـختلف را 
شـناسـایی کنیم و بـراي یادگیري مـاشین اسـتفاده کنیم. بـه طـور 

خالصه دو نمونه از این روش ها را توضیح می دهیم: 

یادگیري بـا نـظارت: وجـود یک مـعلم بـراي امـوزش 1)
مــطلب. یعنی کامپیوتــر بــراي هــر ورودي یک 
خــروجی مــطلوب در نــظر دارد و بــه مــاشین یاد 
 y خـروجی x می دهـد که درصـورت دیدن ورودي
را بـه مـا بـدهـد. این روش بـراي داده هـایی مـناسـب 
است به صورت جفت (ورودي،خروجی) هستند. 

مثال: مجموعه ي زیر را درنظر بگیرید: 

{(2,3),(3,4),(10,11),(200,201)} 

متوجه شدیم که این نوع داده، الگوي زیر را دارد: 

Y=x+1 

مـا این را بـه مـاشین یاد می دهیم و مـاشین مـتوجـه 
می شـود که بـا دیدن هـر ورودي بـاید بـه آن یک 
عـدد اضـافـه کند و در خـروجی نـمایش دهـد. و بـه 
اصـطالح  بـه این نـوع دسـته بـندي، رگـرسیون خـطی 
می گــویند. رگــرسیون خــطی یکی از روش هــاي 

دسته بندي در یادگیري با نظارت می باشد. 

یادگیري بـدون نـظارت: یادگیري بـدون مـعلم. هیچ 2)
بــرچســبی بــراي ورودي هــایمان نــداریم و خــود 
مـاشین بـاید یک سـري مـشخصه هـا داشـته بـاشـد  که 
بـر اسـاس  آنـها ورودي هـا را یاد بگیرد و بـه اصـطالح 

خوشه بندي کند. 

مثال: مجموعه ي زیرر ار درنظر داشته باشید:  

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0} 

این داده هـا تـوسـط مـشخصه هـاي هـر عـدد بـه مـاشین 
یاد داده می شـود. مـثال بـراي عـدد صـفر مـشخصه 
تـمام دایره اي و یا بـراي 2 یک خـط عـمود و یک 
نیم دایره بـــراي یادگیري اســـتخراج می شـــود و 
مـــاشین بـــعد از این یادگیري، مـــشخصه هـــاي 
یادگیري را بــا هــر ورودي بــررسی می کند و بــه 
دسـته اي که بیشترین شـباهـت را دارد اخـتصاص 
می دهـد. قـابـل ذکر اسـت که خـوشـه بـندي هـم یکی 
از روش هــاي دســته بــندي در یادگیري بــدون 

نظارت می باشد. 

کاربرد هاي مختلف یادگیري ماشین 

     یادگیري مـاشین بـه عـلت تـوانـایی هـایی که از خـود 
نـشان داده اسـت، تـوانسـته اسـت در بسیاري از عـلوم رخـنه 
کند. زمینه هـایی مـثل کشاورزي، اقـتصاد، پـردازش زبـان 
طبیعی، تشخیص دسـت خـط و گـفتار، بینایی کامپیوتـر، 
بیمه و غیره. یکی از کاربـردهـایی که بـه طـور روزانـه هـمه 

افــراد بــا ان ســروکار دارنــد، مــوتــورهــاي جســتجوگــر 
می بـاشـند. شـما حـتما بـا این مـوضـوع بـرخـورد کرده اید که 
وقتی مطلبی را در گـوگـل جسـتجو می کنید یک لیست 
از سـایت هـا و فیلم هـا و عکس هـا و.. مـرتـبط بـا مـطلب 
انـتخابی شـما نـمایش داده می شـود. این دسـته بـندي، 

توسط یادگیري ماشین انجام می شود. 

یادگیري ماشین در مهندسی پزشکی 

     اخیرا یادگیري مـاشین بـه کمک پـزشکان آمـده اسـت و آنـها را 
در تشخیص یک بیماري یاري می کند. ولی خــبر نــویدبــخش و 
مهیج این ادغــام (یادگیري مــاشین و پــزشکی) در این اســت که 
یادگیري مـاشین نـه تـنها می تـوانـد بیماري را تشخیص دهـد بلکه 
می تـوانـد پیشگویی کند که یک فـرد ممکن اسـت بـه چـه بیماري 
مــبتال شــود و در پی این پیشگویی مــا می تــوانیم اقــدامــات و 
پیش گیري هــاي الزم را بــراي آن فــرد انــجام دهیم. این تــوانــایی 
می تـوانـد سـبب یک شیب تـند نـزولی در آمـار افـراد مـبتال بـه سـرطـان 

شود. 

روش هاي یادگیري  

     روش هـاي زیادي بـراي دسـته بـندي وجـود دارد. یادگیري مـاشین 
عـالوه بـر اینکه بـه مـا یاد می دهـد چـه دسـته بـندي بـراي داده مـورد 
نـظر مـناسـب اسـت، بـه مـا یک دید کلی می دهـد که چـه روشی بـراي 
این دسـته بـندي انـتخاب شـده، بـه کار بـریم. یکی از روش هـایی که در 
ادامــه تــوضیح داده می شــود روش شــبکه هــاي عصبی مــصنوعی 
می بـاشـد. در حـال حـاضـر ایده هـا و قضیه هـاي زیادي بـراي این روش 
در حــال بــررسی اســت و روز بــه روز شــبکه هــاي جــدیدتــر و 
مـنعطف تـري بـه  این شـبکه هـاي عصبی مـصنوعی اضـافـه می شـود که 
بـا بـه کارگیري آنـها شـاهـد رسیدن هـرچـه بیشتر بـه نتیجه مـطلوبـمان 

هستیم. 

دنیاي امروز 

      در حـال حـاضـر یکی از افـرادي که در یادگیري مـاشین صـاحـب 
نــام اســت اقــاي انــدرو ان جی(Andrew-Ng) می بــا شــد که 
دوره هـاي آمـوزش یادگیري مـاشین ایشان در سـایت هـاي مـختلف 

موجود است.  کاربرد های مختلف یادگیری ماشین

یادگیری ماشین در مهندسی پزشکی

روش های یادگیری

دنیای امروز
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یوسرنکارت چیست؟

یوسرنکارت کارت عضویت یوسرنه که QR CODE  داره 
و اطالعات علمی صاحبشو تو خودش ذخیره میکنه.به 
این شکل که رزومه علمیش همیشه مثل یه شناسنامه 

همراهشه.
فقط کافیه رزومه تون رو تو پروفایل یوسرنتون وارد کنید .

کجا میتومن پروفایل یوسرن درست کنم؟
سایت یوسرن به نشانی 

www.usern.net

میتونم ادرس ایمیل آکادمیکم رو بهش متصل کنم؟

البته فقط باید تو پروفایل یوسرنتون QR CODEواردش 
کرده باشین با اسکن روی کارت ایمیل اکادمیکتون هم در 
دسترسی قرار میگیره حتی میتونید به اطالعات لینکدین و 

ریسرچ گیت هم دسترسی داشته باشین
چه کاربردی داره؟

غیر ازاین کاربرد ارزشمند، استفاده از امکانات کالب 
یوسرن )بهره بردن ازختفیف در رستوران ها،کافی شاپ ها 
و مجموعه های طرف قرارداد با یوسرن(از طریق این کارت 

برای صاحبش میسر شده.
کجا میتومن لیست طرف های قرارداد رو ببینم؟

در پیج اینستاگرام کالب یوسرن میتونید به لیست طرف 
های قرارداد و مراکزی که به تازگی به حامیان پیوستند 

دسترسی داشته باشید
www.instagram.com/cup_of_science

یوسرن کارت اعتباریه؟

هم بله هم نه!
یوسرن اعتبارشو از نهاد یوسرن که یه نهاد علمی هست 

میگیره و منایش دهنده ی فعالیت های علمی صاحب کارته 
ولی به این معنی که بشه شارژه پولیش کرد ؛ نه اینطور 

نیست
چه افرادی عضو یوسرن محسوب میشن و میتونن 

این کارت رو داشته باشن؟

آیا باید حتما مقاله ای با افلیشن یوسرن داشت یا 

عضو اینترست گروپ ها بود؟
نه متام افرادی که در سایت یوسرن ثبت نام کردن و رزومه 
شون رو ثبت کردن عضو یوسرن محسوب میشن و میتونن 

این کارت رو سفارش بدن

یوسرن شبکه جهانی اموزش و وژوهش علمیست که مخفف
 Universal scientific educational research and network

است که درسال 2015تاسیس شده است.
امیرمحمد اکبری -  سوگل یونسی
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نیل هایی با پوشش آنتی بیوتیک و فاکتور رشد نانو  ذره ها:
یک راه منحصر به فرد برای درمان التهاب مزمن استخوان

الهه جلیلوند

مقدمه: معرفی نیل های اینترامدوالری و طرح مسئله

نیــل هــای اینترامــدوالری بــه عنــوان یــک ابــزار فیکســاتور 
ــن  ــذاری آن ای ــت نامگ ــود و عل ــی ش ــناخته م ــی ش داخل
اســت کــه در کانــال مــدوالری اســتخوان هــای بلنــد قــرار 
ــود.  ــی ش ــتگی م ــل شکس ــود مح ــث بهب ــرد و باع ــی گی م
نیــل هــا بــرای درمــان شکســتگی در هــر دو نیــم تنــه بــاال و 
پاییــن کاربــرد دارد امــا اســتفاده از آن هــا در اســتخوان های 
پاییــن تنــه متــداول تــر اســت؛ چــرا کــه در پاییــن تنــه بــه 
دلیــل وجــود نیــروی وزن، پیچــش و درنتیجــه بــرش بیشــتر 
اســت و نیــل هــا فیکســاتور هــای مناســبی بــرای محــدود 

کــردن اســتخوان از نظــر پیچــش هســتند.
ــوع  ــرای ن ــی وجــود دارد کــه هــر کــدام ب امــروزه نیــل های
خاصــی از شکســتگی هــا طراحــی شــده انــد. ایــن ایمپلنــت 
ــا ســاختار  ــار هــای فشــاری، خمشــی و پیچشــی را ب هــا ب
ــر را  ــن ام ــت ای ــد و عل اســفنجی اطــراف تقســیم مــی کنن
دایــروی بــودن ســطح مقطــع مــی تــوان دانســت؛ چــرا کــه 
هماننــد اســتخوان بــار را در متــام جهــات پخــش مــی کننــد. 
ــودی  ــه بهب ــی ک ــر، در صورت ــز دیگ ــر فل ــل ه ــا مث ــل ه نی
اســتخوان صــورت نگیــرد در اثــر اعمــال بــار خســتگی دچــار 
شکســتگی مــی شــوند. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه 
هرچــه رونــد بهبــود اســتخوان بــه جلــو مــی رود بــار وارده 

بــه نیــل کاهــش مــی یابــد.
از حلــاظ مکانیکــی، اســتحکام نیــل هــا بــه عواملــی چــون 
ــه  ــردن و فاصل ــل ک ــه در قف ــه کار رفت ــای ب ــچ ه ــداد پی تع
نقــاط اتصــال بــا محــل شکســتگی، خــواص مــاده ســازنده 
نیــل، شــکل ســطح مقطــع، قطــر و درجــه کمــان قدامــی 
ــا تــو خالــی بــودن نیــل  و خــواص فیزیکــی مثــل ســالید ی
ــگ  ــد زن ــوالد ض ــوم و ف ــاژ تیتانی ــت. از دو آلی ــته اس وابس
ــوم در  ــل هــا اســتفاده مــی شــود. تیتانی ــرای ســاخت نی ب
ــی  ــری دارد ول ــتیک کمت ــدول االس ــوالد م ــا ف ــه ب مقایس
مــدول یانــگ آن بــه اســتخوان متراکــم نزدیکتــر اســت؛ ایــن 
درحالــی اســت کــه کشــش نهایــی تیتانیــوم از فــوالد ضــد 

زنــگ بیشــتر اســت.
بــه طــور کلــی دو تکنیــک بــرای قــرار دادن نیــل در کانــال 
مــدوالری وجــود دارد کــه عبارتنــد از: ریمینــگ و آن 
ــزرگ وارد  ــل ب ــک دری ــگ،  ی ــک ریمین ــگ. در تکنی ریمین
ــال مــدوالری شــده و اســتخوان اســفنجی را اســتخراج  کان

ــال مــدوالری افزایــش  ــا ایــن کار، عــرض کان مــی کنــد و ب
ــوان از نیــل  ــا اجنــام تکنیــک ریمینــگ مــی ت ــد. ب مــی یاب
هایــی  بــا ضخامــت بیشــتر اســتفاده کــرد؛ درنتیجــه ســفتی 
ــگ  ــی ریمین ــی رود. از طرف ــاال م ــاختار ب ــتحکام س و اس
ــه  ــد ک ــی کن ــه م ــه تک ــم را تک ــتخوان متراک ــوس و اس کال
ایــن کار فضــا را بــرای ایجــاد کالــوس بیشــتر کــرده و باعــث 
ــی  ــتگی م ــل شکس ــا در مح ــتخوان ه ــد اس ــش پیون افزای
گــردد. مضــرات ایــن روش شــامل افزایــش فشــار بــر کانــال 
ــی  ــم و آمبول ــتخوان متراک ــا در اس ــش دم ــدوالری، افزای م
ــود.  ــی ش ــی م ــتم عروق ــتخوان در سیس ــز اس ــات مغ قطع
تفاوتــی کــه ایــن دو روش کارگــذاری نیــل در عمــل دارنــد 
ایــن اســت کــه در تکنیــک ریمینــگ پــس از دریــل کــردن، 
ناهمــواری هــای داخــل کانــال از بیــن مــی رونــد. هریــک از 

ــتند. ــی هس ــا و معایب ــن دو روش دارای مزای ای

در میــان همــه ی انــواع عفونــت هــا، التهــاب مزمــن 
ــت در  ــوع عفون ــن ن ــز تری ــش برانگی ــی از چال اســتخوان یک
زمینــه ی درمــان اســت. ایــن نــوع عفونــت در میــان 
ــرای  ــاز معمــول اســت و ب ــا شکســتگی هــای ب ــی ب بیماران
ــی  ــاال و جراح ــا دوز ب ــی ب ــک های ــی بیوتی ــه آنت ــان ب درم
هــای تهاجمــی نیــاز دارد. میــزان شــیوع ایــن نــوع التهــاب 
0/7 تــا 4/2 درصــد در بیــن عمــل هــای جراحــی ارتوپــدی 
ــه  ــه صــورت تزریقــی ب ــی بیوتیــک ب اســت. اســتفاده از آنت
ــرا  ــر نیســت؛ چ ــری جراحــی موث ــه کارگی ــدون ب ــی ب تنهای
ــتخوان  ــرده ی اس ــت م ــده، باف ــیب دی ــش آس ــه در بخ ک
ــد. روش  ــی بینن ــیب م ــی آس ــروق خون ــه و ع ــکل گرفت ش

شکل )1(: نیل اینترامدوالری و چگونگی قرار دادن آن در کانال مدوالری

1.Nanoparticles  2.intramedullary nail  3.rod  4.fixator  5.implant 6. solid
7. Reaming  8. unreaming   9. callus
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ــاب  ــه الته ــال ب ــاران مبت ــرای بیم ــای جراحــی موجــود ب ه
اســتخوان شــامل برداشــن بافــت مــرده اســتخوانی و ریــم 
کــردن کانــال مــدوالری اســت کــه ایــن روش ها باعــث نقص 
ــن  ــان ای بیشــتر اســتخوان مــی شــوند. روش معمــول درم
نــوع بیمــاری، اســتفاده از آنتــی بیوتیــک در بســتر ســیمانی 
اســت کــه الزم اســت پــس از مدتــی ســیمان از بــدن خــارج 
شــود؛ لــذا بــه عمــل هــای جراحــی بیشــتری نیــاز اســت. از 
طرفــی بــر رهایــش آنتــی بیوتیکــی کــه در ایــن بســتر قــرار 
دارد کنترلــی وجــود نــدارد و از طیــف گســترده ای از فاکتــور 
هــای آنتــی بیوتیکــی اســتفاده مــی شــود. همچنیــن بــرای 
ــل  ــده الزم اســت از نی ــم بخــش اســتخوان آســیب دی ترمی
هــای اینترامــدوالری و انتقــال بافــت نــرم بــه بخــش آســیب 

ــده اســتفاده شــود. دی
روش جدیــدی کــه اخیــرا بــه آن پرداختــه شــده، قــرار دادن 
ــای  ــل ه ــر روی نی ــی و رشــد ب ــی بیوتیک ــای آنت ــور ه فاکت
ــد  ــه در فرآین ــا، ک ــور ه ــن فاکت ــت.  ای ــدوالری اس اینترام
ازبیــن بــردن عفونــت، رگ زایــی و ســاخت اســتخوان جدیــد 
موثرنــد، بــر روی نانــو ذره هــای پلیمــری ســازگار بــا بــدن 
ــد.  ــی گیرن ــرار م ــر ق ــب پذی ــت ختری ــده و زیس ــود زن موج
ــه  ــد بــه صــورت چنــد الی طراحــی مــواد پلیمــری مــی توان
باشــد تــا از رهایــش کنتــرل شــده آنتــی بیوتیــک اطمینــان 

حاصــل گــردد.
قــرار دادن نانوپارتیــکل هــا روی نیــل هــای اینترامــدوالری 
ــردو بخــش  ــه ه ــک و دارو ب ــی بیوتی ــی شــود آنت ــر م منج
ــه دارورســانی  ــن برســد؛ در حالیک ــان یونی ــن و ن ــل یونی م
ــه  ــط ب ــده، دارو را فق ــق در محــل آســیب دی ــق تزری از طری
ــه طــور  ــد ب بخــش هــای موضعــی مــی رســاند و منــی توان
کامــل موثــر واقــع شــود. از طرفــی نیل هــای اینترامــدوالری 
ــد. ــات الزم در اســتخوان را تامیــن مــی کن اســتحکام و ثب

معرفی التهاب مزمن استخوان 
اســتخوان بــه خوبــی در برابــر عوامــل بیمــاری زای خارجــی 
حتــت محافظــت قــرار دارد؛ امــا در برابــر برخــی از عفونــت 
ــر آن،  ــالوه ب ــد و ع ــی ده ــود نشــان من ــی از خ ــا مقاومت ه
روش هــای درمــان عفونــت را نیــز پــس مــی زند. الزم اســت 
بــه کمــک روش هــای تشــخیصی اولیــه، وجــود عفونــت را 
تاییــد کــرد تــا در مرحلــه بعــد تصمیــم گرفــت کــه از کــدام 

روش دارویــی یــا جراحــی بــرای بهبــود آن اســتفاده منــود.
ــی  ــروع م ــو ش ــت عض ــتخوان از عفون ــاب اس ــه الته ضایع
شــود. عفونــت مــی توانــد تنهــا محــدود بــه بخــش خاصــی 
ــل  ــی از قبی ــای مختلف ــش ه ــا بخ ــد و ی ــتخوان باش از اس
قشــر بیرونــی، بافــت هــای نــرم و مغــز اســتخوان را درگیــر 
ــن  ــاد ای ــروس در ایج ــارچ و وی ــی، ق ــل باکتریای ــد. عوام کن

ــد. ــت موثرن عفون
ــن  ــا مزم ــاد و ی ــه ح ــاد، نیم ــد ح ــی توان ــاری م ــن بیم  ای
باشــد. در نــوع مزمــن، ناحیــه ای از بافــت اســتخوان مــرده 
شــکل مــی گیــرد. نــوع حــاد و نیمــه حــاد از طریــق آنتــی 
بیوتیــک در طــی هفتــه هــا و یــا مــاه هــا از بیــن مــی رود. 
ــه  ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــن ب ــاب مزم ــی الته روش جراح

بخــش ملتهــب را بــر مــی دارنــد .
راه های درمانی موجود برای التهاب استخوان

ــی گســترده باشــد الزم اســت  ــه عفون ــه ناحی ــی ک در صورت
ایــن ناحیــه ی گســترده برداشــته شــود. بــا ایــن کار حفــره 
ــر  بزرگــی ایجــاد مــی گــردد کــه نیازمنــد فرآینــدی بــرای پ
شــدن اســت؛ چنانچــه در شــکل )2( قابــل مشــاهده اســت. 
ــا  ــه ب ــالت ک ــل متاکری ــی متی ــره از پل ــردن حف ــر ک ــرای پ ب
آنتــی بیوتیــک اشــباع شــده اســتفاده مــی شــود کــه البتــه 
ایــن روش دارای محدودیــت هایــی اســت؛ از جملــه آن کــه 
ــرای  ــی ب ــه عمــل دوم ــر منــی باشــد؛ ب ــب پذی زیســت ختری
خــارج کــردن ســیمان نیــاز اســت و همچنیــن آنتــی بیوتیک 
بــه شــکل ناکافــی آزاد مــی شــود و پایــداری الزم را نــدارد. از 
طرفــی ممکــن اســت مســمومیت ناشــی از متاکریــالت بــرای 
فــرد ایجــاد شــود. یکــی از روش هــای مناســب بــرای فراهــم 
کــردن نــرخ مناســب رهایــش و کــم کــردن التهــاب اولیــه 
آن اســت کــه آنتــی بیوتیــک را بــه شــکل کپســول درآورد و 
ــه هــای پلیمــری  ــر روی نانوپارتیــکل هــای موجــود در الی ب

قــرار داد.
یکــی دیگــر از راه هــای کنتــرل رهایــش فاکتــور هــای رشــد، 
اســتفاده از هپاریــن از طریــق روش هــای آزاد ســازی اســت 
کــه هپاریــن قابلیــت نزدیکــی بســیاری از فاکتــور هــای رشــد 
از قبیــل پروتئیــن مورفوژنتیــک را دارد. ســولفات کلســیم از 
ــور  ــی اســت کــه باعــث کنتــرل رهایــش فاکت دیگــر راه های

هــا مــی شــود.
هریــک از ایــن راه حــل هــا دارای مضراتــی هســتند؛ از جمله 
اینکــه بــه ســرعت )در طــی چنــد هفتــه( از بیــن مــی رونــد 
کــه ایــن زمــان کوتــاه تــر از زمــان مــورد نیــاز بــرای رشــد 
اســتخوان اســت. ایــن مضــرات باعــث التهــاب شــدید تــر و 
فراوانــی بیــش از حــد یــون کلســیم مــی شــوند کــه بــرای 
ــی بیوتیــک  ــرای محافظــت آنت ــد از مــوادی ب ــود آن بای بهب
هایــی کــه درون کپســول قــرار نگرفتــه انــد اســتفاده شــود؛ 
امــا مشــاهده شــده اســت کــه 80 تــا 90 درصــد ایــن مــواد 
در همــان دقایــق اولیــه متــاس بــا خــون جــذب مــی شــوند.
راه متــداول درمــان التهــاب اســتخوان آن اســت کــه آنتــی 
ــرار داده  بیوتیــک را در طیــف وســیعی در بســتر ســیمان ق
و بــرای ترمیــم اســتخوان از پیونــد بافــت نــرم و نیــل 

10.ream  11.malunion 12.nonunion 13. Polymethyl methacrylate 14. Morphogenetic proteins 
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هــای اینترامــدوالری اســتفاده شــود. از جملــه مهــم تریــن 
ــال مقاومــت  ــش احتم ــی ،افزای ــن روش درمان مشــکالت ای
ــاران  ــات بیم ــب اوق ــر دارو اســت. اغل ــی و کاهــش اث داروی
بــه عمــل هــای جراحــی بیشــتری نیــاز دارنــد تــا ســیمان 
ــتحکام  ــواد اس ــن م ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــارج کنن ــدن خ را از ب
بیومکانیکــی کافــی را ندارنــد. از طرفــی توزیــع سیســتمیک 
آنتــی بیوتیــک در طــول بافــت مــرده اســتخوان کاری 
دشــوار اســت و عــروق اطــراف محــل آســیب دیــده صلــب 
ــرده  ــت م ــی از باف ــه بزرگ ــد ناحی ــن بای ــی شــوند؛ بنابرای م
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــت ک ــده را برداش ــیب دی ــتخوان آس اس
کاهــش اســتحکام سیســتم عضالنــی اســتخوانی، بــد شــکل 
شــدن و بــی حســی مــی گــردد و بایــد محــل برداشــته شــده 
بــا گرافــت اســتخوانی و یــا اســتخوان جایگزیــن پــر شــود و 
نیــاز اســت تــا بــه صــورت دوره ای از بریــس هــای دائمــی 

اســتفاده شــود.
ــتخوان  ــاب اس ــان الته ــرای درم ــک ب ــی بیوتی ــت آنت غلظ
ــت  ــه عفون ــان از اینک ــرای اطمین ــان ب ــت و دوره درم باالس

ــت. ــی اس ــده، طوالن ــرف ش ــال برط کام

یــک روش مطلــوب بــرای از بیــن بــردن ایــن عارضــه، توزیــع 
موضعــی داروهــای آنتــی بیوتیــک و ضــد میکروبــی اســت. 
شــواهد نشــان مــی دهــد اســتفاده موضعــی از آنتــی بیوتیک 
هــا تاثیــر منفــی در فرآینــد بهبــود اســتخوان نــدارد و ایــن 
روش تنهــا بــر روی حیوانــات آزمایــش شــده اســت. در حــال 
حاضــر روش درمــان منحصــر بــه فــردی وجــود نــدارد کــه 
در آن از میکــرو ارگانیســم آنتــی بیوتیــک همــراه بــا فاکتــور 
ــای  ــل ه ــل نی ــی از قبی ــتنی های ــر روی کاش ــه ب ــد ک رش
اینترامــدوالری قــرار گیرنــد و عــالوه بــر درمــان بیولوژیکــی 

،اســتحکام الزم را بــرای اســتخوان فراهــم کنــد. 

معرفــی تئــوری راه درمانــی جدیــد التهــاب مزمــن 
اســتخوان

ــای  ــل ه ــتفاده از نی ــاخت و اس ــال س ــه دنب ــان ب  محقق
ــک هــای ضــد  ــی بیوتی ــا آنت ــه ب اینترامــدوالری هســتند ک
باکتریایــی خــاص و نانوپارتیــکل هــای فاکتــور رشــد پوشــیده 
شــده باشــند تــا بتواننــد شکســتگی هــای مــل یونیــن و نان 
ــه  ــی ن یونیــن اســتخوان را درمــان کننــد. ایــن روش درمان
تنهــا اثــرات ضــد میکروبــی ایجــاد مــی کنــد؛ بلکــه ریســک 
ــی  ــل م ــه حداق ــت را ب ــت عفون ــی و بازگش ــت داروی مقاوم
رســاند. از طرفــی باعــث متایــز استئوبالســتی و تکثیــر آن هــا 
ــش  ــن تشــکیل اســتخوان ســالم را افزای مــی شــود. بنابرای
ــرای  ــز یــک فیکســاتور مســتحکم و قــوی ب مــی دهــد و نی

اســتخوان فراهــم مــی کنــد .
ــی  ــای آنت ــور ه ــا فاکت ــل ب ــفت نی ــدل، کل ش ــن م در ای
بیوتیــک پوشــیده مــی شــود کــه از رســیدن غیــر ضــروری 
ــود و  ــری ش ــالم جلوگی ــای س ــت ه ــه باف ــک ب ــی بیوتی آنت
ــده  ــه بافــت هــای آســیب دی دوز مناســب آنتــی بیوتیــک ب
ــت،  ــق عفون ــه مناط ــاندن دارو ب ــور رس ــه منظ ــد. ب برس
ــد  ــی مانن ــق روش های ــت از طری ــه عفون ــت ناحی الزم اس
رادیوگرافــی، ســی تــی یــا ام آر آی مشــخص شــود. ســپس 
ــا در  ــا تنه ــکل ه ــرداری، نانوپارتی ــر ب ــج تصوی ــه نتای ــا ب بن
بخــش هــای مــورد نیــاز نیــل جایگــذاری مــی شــوند تــا از 
آزاد شــدن آنتــی بیوتیــک و فاکتــور هــای رشــد در مناطــق 
مــورد نیــاز اطمینــان حاصــل گــردد. اگــر عفونــت کل 
ــرز  ــوان م ــا نت ــه باشــد و ی ــر گرفت شــفت اســتخوان را در ب
ــکل  ــا نانوپارتی ــل ب ــرد، کل نی ــت را مشــخص ک هــای عفون
ــا پیامــد هــا و هزینــه  هــای پلیمــری پوشــیده مــی شــود ت
هــای احتمالــی کاهــش یابــد. بــرای اینکــه دارو هــای آنتــی 
بیوتیــک مــورد اســتفاده بــر اســاس جتربــه انتخــاب نشــوند 
بایــد جــراح یــک قســمت از بخــش عفونــی را برداشــته و بــه 
آزمایشــگاه بفرســتد.  ســپس بنابــر نتایــج آزمایــش، دربــاره 
نــوع دارو تصمیــم گرفتــه مــی شــود و در نهایــت نیــل هــای 
ــی شــود.  ــر پوشــیده م ــورد نظ ــا داروی م ــدوالری ب اینترام
ــدا  ــروزی ابت ــای ام ــه در روش ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد  ــای ض ــپس از دارو ه ــرد و س ــی گی ــورت م ــی ص جراح
ــی شــود. ــد جنتامایســین اســتفاده م ــی مانن ــی جترب عفون

عامــل بیمــاری زای التهــاب اســتخوان، اســتاپی لوکوکــوس 
آرئــوس نــام دارد کــه بــه صــورت تدریجــی بــه ســلول هــای 
اســتخوانی نفــوذ مــی کنــد و بــا آن هــا درگیــر مــی شــود؛ 
لــذا قبــل از هــر اقدامــی بایــد میــزان نفــوذ ایــن عامــل را 
ــی آن  در بیــن بافــت هــای اســتخوانی بررســی کــرد و کلون
را شناســایی منــود تــا از بازگشــت عفونــت جلوگیــری شــود. 

شکل )2( : التهاب مزمن استخوان و تشکیل بافت مرده استخوانی و قرار دادن نیل 
های قفل شونده پوشیده شده با نانو ذره ها  برای افزایش استحکام استخوان

15.brace  16. microorganism 17. Intramedullary nail  18. Osteoblast  19. fixator
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پــس نانــو ذره هــا بایــد انــدازه ی الزم را داشــته باشــند تــا 
بتواننــد در عامــل بیمــاری زا نفــوذ کننــد. ایــن کار از طریــق 
ــس  ــا در کلســیم فســفید و ماتری ــکل ه ــرار دادن نانوپارتی ق

کپســول پلیمــری لیپیــدی امــکان پذیــر اســت. 
ــورد اســتفاده  ــل م ــرای پوشــاندن نی ــه ب ــی ک ــن های پروتئی
ــی  ــازی مطلوب ــتخوان س ــر اس ــد اث ــد بای ــی گیرن ــرار م ق
داشــته باشــند و از طرفــی خاصیــت ضــد میکروبــی مناســبی 
ــه نظــر مــی رســد اســتفاده از پروتئیــن  را ایجــاد مناینــد. ب
ــن  ــوع IGF( 1ـ1( ای ــور هــای رشــد ن هــای rhBMP و فاکت
نیــاز بــر طــرف کــرده و نتایــج قابــل اعتمــادی بــرای بهبــود 
شکســتگی هــای نــان یونیــن اســتخوان هــای بلنــد خصوصا 

اســتخوان تیبیــا فراهــم مــی کنــد.
حتقیقــات کلینیکــی نشــان مــی دهــد پروتئیــن  rhBMP در 
حتریــک اســتخوان ســازی موثــر اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه 
بــا گیرنــده هــای ســلولی مزانشــیمال در ارتبــاط اســت و آن 
هــا را بــه کونــدرو بالســت و استئوبالســت متایــز مــی دهــد 
و در ادامــه آن هــا را بــه میلــه هــای اســتخوانی تبدیــل مــی 
کنــد و باعــث حتریــک رگ زایــی در ناحیــه آســیب دیــده مــی 

شــود.
پیونــد  و  هــا  کوندروســاید  روی  IGFـ1   رشــد  فاکتــور 
شــیمیایی استئوبالســت هــا و ماتریــس اســتخوانی اثــر گــذار 
اســت. بــرای آزمایــش نتایــج فاکتــور رشــد بایــد یــک ســری 
آزمایــش هــای درون تنــی صــورت گیــرد تــا از تاثیــر آن بــر 
ــو  ــدازه نان ــل شــود. ان ــان حاص ــودی اســتخوان اطمین بهب

ــت . ــر اس ــا 100 نانومت ــا در رجن 1 ت ذره ه
پروتئیــن هــای مــورد اســتفاده دارای ویژگــی هــای مشــخص 
ــد  ــیار کوچکن ــال، بس ــور مث ــه ط ــتند. ب ــیمیایی هس بیوش
ــن  ــل داش ــه دلی ــت؛ ب ــرل اس ــل کنت ــا قاب ــدازه آن ه و ان
ــد؛ واکنــش مضــر  ــی دارن ــرخ جرمــی باالی ــزرگ، ن ســطح ب
ــد. ــی دارن ــا سیســتم بیولوژیکــی منــی دهنــد و شــکلی عمل ب
ــان را مــی دهنــد کــه  ــن اطمین ــرده ای ــام ب ویژگــی هــای ن
رســیدن دارو بــه حنــو احســن اجنــام شــود. از طرفــی احنــالل 

دارو را افزایــش داده 

و طول عمر آن را طوالنی می کنند.
نانـو ذره هـا مـی تواننـد از دو راه دارورسـانی را اجنـام . 1

استئوبالسـت  یـا  میکـروب  سـلولی  غشـا  بـه  بدهنـد 
کننـد. تزریـق  سـلول  سیتوپالسـم  بـه  را  دارو  و  بچسـبند 

بـه دیـواره سـلول متصـل شـوند و هماننـد مخـزن دارو . 2
عمـل کننـد تا به صـورت پیوسـته مولکول هـای دارویی 
را رهـا کننـد سـپس دارو بـه آرامـی به داخل سـلول می 

رود.

ــی  ــی طراح ــکال مختلف ــه اش ــد ب ــی توانن ــا م ــو ذره ه نان
ــر.  ــد و دندریم ــای جام ــد ه ــوم ،لیپی ــل لیپوس ــوند؛ مث ش
لیپوســوم هــا کــروی هســتند و بــه طــور متــداول در 
ایــن  گیرنــد.  مــی  قــرار  اســتفاده  مــورد  دارورســانی 
نانوپارتیــکل هــا را مــی تــوان بــا اســتفاده از مــوادی مثــل 
ــکل  ــرده و ش ــالح ک ــانی اص ــه آس ــول ب ــس گلیک ــی تیلن پل
داد. نانــو ذره هــا همچنیــن مــی تواننــد پوشــش پروتئینــی 
داشــته باشــند تــا بــه داروهایــی کــه در ســطح آن هــا قــرار 
مــی گیرنــد اســتحکام بخشــند و بــه عنــوان مخزنــی بــرای 
دارو هــای کپســولی شــکل عمــل و رهایــش داروی کنتــرل 

ــد. ــی کنن ــن م ــده ای را تامی ش
نانــو ذره هــای جامــد لیپیــدی در چنــد دهــه اخیــر بســیار 
ــرای  ــا ب ــو ذره ه ــن نان ــد. ای ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ــرد  ــر کارب ــا 100 نانومت ــدازه 50 ت ــا ان ــی ب ــاندن داروهای رس

ــد. دارن
ــن  ــد و ای ــی دارن ــاخه ای منظم ــاختار ش ــا س ــر ه دندریم
ــد. در  ــی ده ــش م ــر را افزای ــطح موث ــزان س ــاختار می س
نهایــت نانــو ذره هــا مــی تواننــد روی هــر ســطح هماهنــگ 
بــا بــدن موجــود زنــده بــه صــورت پوشــش قــرار گیرنــد. بــه 
ــد  ــد در چن ــی توانن ــا م ــو ذره ه ــزی نان ــگفت انگی ــور ش ط
ــور  ــتری از فاکت ــر بیش ــد و مقادی ــرار گیرن ــل ق ــه روی نی الی

هــای دارویــی را در برگیرنــد. در ایــن ســاختار، آنتــی بیوتیک 
در الیــه هــای خارجــی و فاکتــور هــای رشــد در الیــه هــای 
ــرای  ــه صــورت تدریجــی ب ــا ب ــر قــرار مــی گیــرد ت عمیــق ت

ــد آزاد شــود. ــه ســاخت اســتخوان جدی کمــک ب

شکل )3(: شمایی از نانوپارتیکل ها به همراه فاکتور های پروتئینی رشد  که به 
شکل الیه های پلیمری روی سطح قرا می گیرند.

20. nanoparticle 21. Staphy lococcus aureus 22. Polymericlipid encapsulation matrix 23. chondroblast
24. Liposome 25. Dendrimer   26. Polyethylene glycol
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ممکن است در نتیجه فرآیند های مکانیکی کاشت نیل در استخوان، الیه مواد کنده شود؛ لذا پوشش باید به گونه ای طراحی 
شود که از دست رفن پوشش آنتی بیوتیکی را به حداقل برساند. اگر برای ساخت سطوح از تیتانیوم به جای استیل استفاده 

شود ما را به این هدف نزدیک تر می کند.

در انتها می توان به این نکته اشاره کرد که تکنولوژی های جدید دارای محدودیت هایی هستند و این عامل باعث شده 
ساخت این نوع نیل در سطح عمده عملی نشود اما با ساخت و استفاده از آنها شاهد پیوند دو گرایش بیومتریال و بیومکانیک 

در مهندسی پزشکی خواهیم بود.
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ترمیم بافت های استخوانی به کمک صمغ کندر

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــات دانش ــوم و حتقیق ــد عل ــق واح محق
ژالتیــن،  داربســت های  بــار  خنســتین  بــرای  توانســت 
ــتفاده از  ــا اس ــل دارو را ب ــای حام ــان و میکروکره ه کیتوس

ــد. ــنتز کن ــدر، س ــاه کن ــغ گی ــی صم ــر طبیع پلیم
پرســتو نامداریــان بــا بیــان اینکــه بخش ســفت اســتخوان را 
بافــت اســتخوانی تشــکیل داده و نگهدارنــده بافــت همبنــد 
ــه در  ــل توج ــائل قاب ــه مس ــت: از جمل ــت، گف ــدن اس در ب
ــال  ــه دنب ــای آن ب ــتخوانی، نقص ه ــت اس ــا باف ــاط ب ارتب
نظیــر تصــادف،  بــه دالیلــی  اســتخوان  آســیب دیدگی 

ــت. ــرطان و... اس س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اهمیــت ترمیــم و جایگزینــی 
بافت هــای معیــوب بــدن به خصــوص بافــت اســتخوانی بــه 
ــه زندگــی، دوچنــدان شــده،  ســبب افزایــش ســن امیــد ب
ادامــه داد: در ســال های اخیــر پیشــرفت های قابــل توجهــی 
در ارتبــاط بــا جایگزینــی اعضــاء، انــدام و بافت هــای بــدن 

صــورت گرفتــه اســت.
ایــن پژوهشــگر واحــد علــوم و حتقیقــات خاطرنشــان کــرد: 
بهره گیــری از پروتزهــای مصنوعــی در رفــع نقــص بافت هــای 
بــدن، به ویــژه بافــت اســتخوانی، یکــی از روش هــای ترمیــم 
بافتــی اســت کــه دچــار نقــص شــده اســت. در ایــن راســتا 
ــد  ــه بتوان ــاختار ک ــواد و س ــب ترین م ــردن مناس ــدا ک پی
جایگزیــن مناســبی بــرای بافــت اســتخوانی بــوده و بــه رشــد 
ــئله ای  ــد، مس ــک کن ــتخوانی کم ــلول های اس ــح س صحی

حائــز اهمیــت اســت.
ــان یکــی از موضوعــات مهــم در مهندســی بافــت و  نامداری
ــتخوانی  ــت های اس ــتخوانی را داربس ــای اس ــم بافت ه ترمی
ــریح  ــوان و تش ــتخوان، عن ــکیل اس ــت تش ــش هدای ــا نق ب
ــر داربســت ها از پلیمرهــای ســنتزی اســتفاده  کــرد: در اکث
داربســت ها  از  دســت  ایــن  به کارگیــری  و  می شــود، 
می توانــد منجــر بــه ختریــب اســیدی شــود؛ بنابرایــن 

ــت. ــری ضروریس ــنتزی ام ــای س ــی پلیمره جایگزین
وی بــه حتقیــق خــود اشــاره و تصریــح کــرد: در ایــن حتقیــق 
بــرای اولیــن بــار  داربســت های ژالتیــن، کیتوســان و 
ــاه  ــغ گی ــتفاده از صم ــا اس ــل دارو ب ــای حام میکروکره ه
کنــدر، کــه مــاده ای ســه فــاز و طبیعــی اســت، ســنتز شــده 
ــردن  ــنتز ک ــی در س ــای طبیع ــتفاده از پلیمره ــت. اس اس
میکروکره هــا و داربســت ها عــاری از مشــکالت ختریــب 
ــای ســنتزی اســت. اســیدی حاصــل از اســتفاده از پلیمره
ایــن محقــق ضمــن اشــاره بــه بهره گیــری از خاصیــت 
القایــی استخوان ســازی در ایــن پژوهــش، اضافــه کــرد: در 
خاصیــت القایــی استخوان ســازی، اقــدام بــه ترمیــم بافــت 
اســتخوانی بــه وســیله بارگــذاری دارو از طریــق داربســت ها 
ــر  ــدت ب ــی م ــش طوالن ــطه رهای ــه  واس ــا و ب و میکروکره ه
روی ســلول های اســتخوانی صــورت می گیــرد. در ایــن 
حتقیــق داروی »دگزامتــازون« بــر روی میکروکره هــای کنــدر 
ــان  ــن و کیتوس ــت های ژالتی ــده و در داربس ــذاری ش بارگ

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
نامداریــان خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اســتفاده از پلیمر 
طبیعــی در تهیــه داربســت ها و میکروکره هــای حامــل دارو 
ــا  ــه تنه ــه ن ــان داد ک ــل نش ــج حاص ــق، نتای ــن حتقی در ای
ــز  ــب اســیدی مشــاهده نشــده، بلکــه رهایــش دارو نی ختری
ــدن  ــا ب ــازگاری مناســبی ب ــه و س ــی صــورت گرفت ــه آرام ب

دارد.

فرزانه موالفر
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ساخت دستگاه رباتیکی برای کمک به بیماران 
نارسایی قلبی

بهتریــن روش درمانــی »نارســایی قلبــی« عمــل پیونــد قلــب 
ــد، دســتگاه »  ــل از عمــل پیون ــال، قب ــاران مبت اســت. بیم
ــه قلــب خــود متصــل  کمــک رســان بطنــی« )VADs( را ب

می کننــد.

ــپ را  ــن چ ــه بط ــون ب ــاژ خ ــت پمپ ــتگاه ظرفی ــن دس ای
ــرای متــام  ــه حنــوی کــه خــون کافــی ب افزایــش می دهــد. ب
ــا  ــت ب ــن اس ــال ممک ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش ــم م ــدن فراه ب
پمپــاژ مصنوعــی ایــن دســتگاه، خــون در بــدن خلتــه شــود 
کــه ممکــن اســت موجــب ســکته مغــزی یــا قلبــی شــود. بــه 
همیــن دلیــل بــرای پیشــگیری از ایــن خطــر، بایــد از رقیــق 

ــن دســتگاه اســتفاده شــود. کنندهــای خــون در ای
ــکی  ــکده پزش ــان دانش ــی از محقق ــتا،  تیم ــن راس در همی
ــودکان  ــتان ک ــکاری بیمارس ــا هم ــاروارد« ب ــگاه »ه دانش
»بوســتون«، دســتگاه رباتیکــی ســاختند کــه بــدون داشــن 
ــان  ــه ضرب ــل ســکته، ب ــی از قبی ــوارض جانب ــه ع ــچ گون هی

ــد. ــک می کن ــب کم ــم قل منظ
ایــن ربــات متشــکل از ســه بخــش اســت. یــک قالــب نیــم 
دایــره ای کــه دور قلــب قــرار می گیــرد، یــک بانــد عضالنــی 

بــرای انقبــاض قلــب و یــک بخــش لنگــر ماننــد بــرای ثبــات 
قلــب.

ایــن دســتگاه رباتیــک بــرای متامــی بخش هــای قلبــی 
ســاخته نشــده اســت و تنهــا در »بطــن« قلــب قــرار 

. د می گیــر
ــان  ــک رس ــتگاه های » کم ــالف دس ــر خ ــتگاه ب ــن دس ای
ــده خــون نیســت و  ــق کنن ــد رقی ــی« ) VADs( نیازمن بطن

ــدارد. ــون ن ــه در خ ــاد خلت ــد ایج ــی مانن ــوارض جانب ع
ــه 26  ــن دســتگاه رباتیــک ب انتظــار مــی رود کــه توســعه ای
ــر  ــی« در سراس ــایی قلب ــه »نارس ــال ب ــار مبت ــون بیم میلی
ــه  ــه ب ــی ک ــه کودکان ــوص ب ــه خص ــد. ب ــک کن ــان کم جه

ــد. ــی ندارن ــون کاف ــی، خ ــل ارث ــل عوام دلی
ــش  ــان آزمای ــوز روی انس ــتگاه هن ــن دس ــت ای ــی اس گفتن
نشــده اســت و الزم اســت بــرای اســتفاده آن روی بیمــاران، 

ــی اجنــام شــود. آزمایشــات بالین
 »Science Robotics « نتایــج ایــن مطالعــه در مجلــه

ــد. ــر ش منتش

 رویداد ها

پدرام کریمی - شیرین چنگیزی
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واقعیات و حقایقی که هیچگاه گفته نشده است )2(
تفکر و نگرش سیستمی و سیبرنتیکی در مدل سازی بدن انسان

جالل خوهک

ــدگاه  ــر و دی ــه بررســی تفک ــم ب ــه ســعی داری ــن مقال در ای
سیســتمی و ســیبرنتیکی و جایــگاه آن در مدل ســازی بــدن 
انســان بپردازیــم. همان طــور کــه از عنــوان بر می آیــد 
ــف  ــتم، تعری ــف سیس ــث تعری ــه بح ــای ورود ب کلیدواژه ه
ــازی و  ــف مدل س ــیبرنتیکی، تعری ــتمی و س ــرش سیس نگ
ــا  ــیبرنتیکی ب ــتمی و س ــرش سیس ــن نگ ــد بی ــًا پیون نهایت
ــن  ــت؛ بنابرای ــان اس ــدن انس ــازی ب ــگاه آن در مدل س جای
خنســت بــا تعریــف سیســتم حرکــت مفهومــی خــود را آغــاز 

می کنیــم.
تعریــف مــا از سیســتم، بنایــی اســت کــه از همــان 
ــدر  ــی، پ ــون برتالنف ــه ف ــت ک ــته اس ــتوار گش ــتی اس خش
سیســتم، کــه یــک زیست شــناس بــود، در دهــه ی پنجــم 
قــرن بیســتم آن را ارائــه داد و مــا بــر اســاس معیارهایــی 
ــل  ــرای سیســتم قائ ــی ب ــر معیارهــای برتالفن ــازاد ب کــه م
هســتیم، تعریــف او را نقــد و تکمیــل کــرده و نهایتــًا بــه 23 
ــن  ــت یافته ایم؛ بنابرای ــتم دس ــی سیس ــرای معرف ــار ب معی
هــرآن چــه کــه سیســتم اســت بایــد متــام خــواص 23 گانــه 

را داشــته باشــد.
ــه در  ــه اگرچ ــت ک ــف نیس ــی از لط ــه خال ــن نکت ــر ای  ذک
دنیــا، کســانی کــه حــول مســائل نظریــه سیســتم ها 
فعالیــت و حتقیــق می کننــد، اکثــرًا معیــار و مبنــای هــرآن 
چــه سیســتم نیســت را می کاونــد، مــا بــا تکیه بــر دانــش 
کل نگــر و ذهنیــت و تفکــر ســیبرنتیکی و بــا الهــام گرفن از 
معیارهــای برتالنفــی، تعریــف 23 گانــه ای را بــرای معرفــی 
مــالک و معیــار هــرآن چــه سیســتم هســت، چنیــن ارائــه 

می کنیــم:
می تواند مقابل اغتشاشات مقام باشد.. ١
می تواند رفتار هم پایان داشته باشد. . ٢
قادر است خود سازمان باشد.. ٣
کل آن سیستم از مجموعه اجزایش بیشتر است.. ٤
ــدم . ٥ ــا ع ــوأم ب ــوده و ت ــی نب ــل پیش بین ــار آن قاب رفت

ــت. ــت اس قطعی
ــم . ٦ ــت می توانی ــای کیفی ــر مبن ــبیت و ب ــای نس در فض

ــم. ــن منایی ــار آن را معی رفت
قــادر اســت خلــق اطالعــات کنــد و رفتــارش خاصیــت . ٧

ســینگوالریتی، انشــعاب و دوشــاخگی دارد.
ــات و . ٨ ــی )ریاضی ــبات تکامل ــا محاس ــوان آن را ب می ت

توابــع بازگشــتی و نگاشــت( مــدل کــرد نــه بــر مبنــای 

ــات و روح  ــیل و ریاضی ــرال و دیفرانس ــادالت انتگ مع
الپالســی.

رود. . ٩ کاهــش  بــه  رو  آن هــا می توانــد  در  آنتروپــی 
)نگانتروپــی(

  دارای سازمان و سلسله مراتب باشد.. ١٠
 دارای خاصیت تطابق با محیط خود است.. ١١
 دارای حافظه است.. ١٢
 دارای قدرت یادگیری و تصمیم گیری است.. ١٣
١٤ . )goal directed( هدفمنــد  می توانــد  آن  رفتــار   

ــد. باش
 قابلیت رفتار هوشمند را دارد.. ١٥
تعامــالت . ١٦ زیرمجموعه هــا،  خصوصیــات  به جــای   

ــی  ــد؛ یعن ــن می کن ــده را تعیی ــار پدی ــا رفت ــن آن ه بی
ــم  ــه ه ــای روده، لول ــان به ج ــدن انس ــاًل در ب ــر مث اگ
ــم، اگــر تعامــالت حفــظ شــود، همــان هــدف  بگذاری
ــه  ــس زیرمجموع ــس جن ــود. پ ــل می ش ــی حاص اصل

ــت. ــته نیس وابس
ــف . ١٧ ــط تعری ــار ســامانه ای در محی ــا رفت ــده ب ــک پدی  ی

ــا تعامــالت  ــر از محیــط جــدا شــود و ی می شــود و اگ
ــا محیــط حــذف شــود، از بیــن خواهــد رفــت. آن ب

ــاس . ١٨ ــیار حس ــه بس ــرایط اولی ــه ش ــتم ب ــار سیس  رفت
در   Nearby Divergence خاصیــت  و  اســت 
ــاهده  ــامانه ای مش ــرد س ــا عملک ــای ب ــه پدیده ه کلی

. د می شــو
ــر . ١٩ ــرد یکدیگ ــود عملک ــعی در بهب ــتم س ــزاء سیس  اج

ــن  ــد و ای ــتم را دارن ــت سیس ــظ کلی ــتای حف در راس
ــد: ــه می گوی ــت ک ــروف اس ــعر مع ــان ش ــت هم خاصی

بنی آدم اعضای یک پیکرند     که در آفرینش ز یک گوهرند
دگر عضوها را مناند قرار چو عضوی به درد آورد روزگار  

 رفتار سیستم می تواند بین چند وضعیت مختلف . ٢٠
در حالت تغییر باشد )intermittency( و مدتی 

پریودیک، مدتی آپریودیک و یا مدتی آشوب گونه باشد.
نظــم در متــام پدیده هــای ســامانه ای مــوج میزنــد؛ امــا . ٢١

ــی نیســت بلکــه تعامــالت  ــوع نیوتون نظــم حاکــم از ن
هســتند کــه نظــم را شــکل داده انــد و بــه آن ســامان 

می دهنــد.
ــت و . ٢٢ ــت نیس ــامانه ای ثاب ــای س ــه آزادی پدیده ه درج

ــه آزادی  ــام درج ــه ن ــه آزادی ب ــری از درج ــوع دیگ ن

1. Singularity
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تعریــف   )Active Degree Of Freedom( فعــال 
می شــود کــه قابل تغییــر هســت.

ــواص . ٢٣ ــه خ ــه دارای کلی ــامانه ای ک ــه س ــادر ب ــر ق بش
ــد  ــده( باش ــواص ذکرش ــی Holism )خ ــت گرای کلی
نیســت؛ زیــرا خــود مــا نیــز جزئــی از سیســتم 
آفرینــش  طراحی شــده به وســیله ی خالــق یکتــای 
ــی چــون هــوش مصنوعــی و ...  ــذا عبارات هســتیم. ل

غیرعلمــی، غلــط و غیرمســئوالنه اســت.
 بــا معرفــی معیارهــای فــوق تــا حــد زیــاد و قابــل قبولــی 
ــن  ــه از ای ــم و اینک ــی بردی ــی سیســتم پ ــای واقع ــه معن ب
ــت  ــه مس ــم ب ــی بزنی ــا پل ــم ت ــتفاده می کنی ــا اس ویژگی ه
ــن  ــگفت انگیزترین و پیچیده تری ــن و ش ــن و زیباتری کامل تری
ــه  ــرای ورود ب ــان. ب ــدن انس ــی ب ــام، یعن ــتم و نظ سیس
مبحــث مدل ســازی ایــن سیســتم پیچیــده و کامــل، نیــاز 
بــه تفکــر سیســتمی و کل نگــر و ســیبرنتیکی داریــم. قبــل 
از بیــان ایــن نــوع تفکــر کل نگــر، نیــاز داریــم بــا مفهومــی 
ــویم.  ــنا ش ــم آش ــیار مه ــی و بس ــیار حیات ــق و بس عمی
تعامــل. مفهــوم تعامــل، درواقــع شــاه کلید ورود بــه تفکــر 

سیســتمی و ســیبرنتیکی اســت.
تعامل یا همان اینتراکشن چیست؟

ــوع  ــاط از ن ــا ارتب ــت، ام ــاط اس ــی ارتب ــه معن ــل ب  تعام
بســیار کامــل و گران بهــای آن یعنــی اثرگــذاری و اثرپذیــری 
هم زمــان. پذیرفــن همیــن اثرگــذاری و اثرپذیــری هم زمان، 
ایــن واژه را از ســایر واژه هایــی کــه در ایــن مســیر به غلــط 
ــدا می کنــد؛  ــوان تعامــل اســتعمال می شــوند، ج به عن
ــس در  ــن. پ ــن و اینترریلیش ــر اینترکانکش ــی نظی واژه های

متایــز ایــن واژه هــا دقــت کنیــم.
هم زمــان،  اثرپذیــری  و  اثرگــذاری  پذیــرش  جهــت  از 
اینترکانکشــن و اینترریلیشــن از اینتراکشــن جــدا می شــوند 
و بــر همیــن دیــدگاه اینتراکشــن آن تعامل و ارتباطی اســت 
کــه دوطرفــه باشــد و ایــن تعریــف اســت کــه در سیســتم 
بامعنــای واقعــی و بــر اســاس معیارهــای 23 گانــه نقــش 
کلیــدی ایفــا می کنــد و موجــب بــروز و ظهــور ویژگی هــای 
ــود  ــات می ش ــق اطالع ــر خل ــردی نظی ــیار منحصربه ف بس
کــه همیــن خاصیــت به تنهایــی سیســتم زیســتی و طبیعــی 
می کنــد.  متمایــز  انســان  ســاخته  دســتگاه های  از  را 
ــادی بیــن سیســتم  پذیــرش تعامــل موجــب اختالفــات زی
ــه  ــان )البت ــاخته انس ــتم س ــا سیس ــه ب ــتی در مقایس زیس
ــه  ــی نیســتند( می شــود ک ــای واقع ــه معن ــه سیســتم ب ک
ــن اختــالف در سیســتم زیســتی،  ــودن روح همی جــاری ب
ــر خودســازمان دهی،  ــروز خــواص باارزشــی نظی موجــب ب
ــه زاده ی  ــی ک ــان اطالعات ــطه ی جری ــق و ... به واس تطاب
ــه ذهــن  ــرای تقریــب ب همیــن تعامــل اســت، می شــود. ب
و درک معنــا و مفهــوم تعامــل، مثــال معــروف دو ســلف را 

ــم. ــرح می کنی مط
یــک مــدار الکتریکــی را در نظــر بگیریــد کــه از دو ســلف و 
ــاژ تشکیل شــده  ــع ولت ــک منب ــک مقاومــت و ی خــازن و ی
اســت. ســلف ها یکــی یــک میلــی هانــری و ژاپنــی و دیگری 
دو میلــی هانــری و آملانــی اســت. مــدار را می بندیــم و بــا 
ــدار را راه  ــس مشــخص م ــا فرکان ــع سینوســی ب ــک منب ی
می اندازیــم. مقــدار ســلف آملانــی و ســلف ژاپنــی در ابتــدا 
بــه ترتیــب دو و یــک میلــی هانــری بــود. آیــا اکنون کــه در 
ــدر اســت؟  ــوان گفــت مقدارشــان چق مــدار هســتند می ت
آیــا همــان مقــدار قبلــی اســت؟ آیــا تشــخیص ایــن دو از 

هــم ممکــن اســت؟ پاســخ قطعــًا خیــر اســت!
ــدان  ــود می ــر وج ــه در اث ــی ک ــل تعامالت ــه دلی ــلف ها ب س
ــر  ــم اث ــا برقرارشــده اســت، روی ه ــن آن ه مغناطیســی بی
می گذارنــد و هرحلظــه در حــال تغییــر دادن همدیگــر 
ــرون از  ــِی بی ــی و ژاپن ــلف آملان ــان س ــر هم ــتند. دیگ هس
مــدار نیســتند. میــدان بســتری از تعامــالت را بــه وجــود 
ــرش  ــود و پذی ــت و باوج ــن اس ــان اینتراکش ــه هم آورده ک
اینتراکشــن، تشــخیص دو ســلف از هــم ممکــن نیســت. این 
ــن ســلف و  ــی بی ــن تعامل ــاًل چنی ــه مث ــی اســت ک در حال
خــازن و یــا خــازن و مقاومــت به هیچ وجــه وجــود نــدارد.
البتــه واقعیــت امــر ایــن اســت کــه مثــال فــوق صرفــًا بــه 
خاطــر تقریــب بــه ذهــن و اینکــه تعامــل در حضــور میــدان 
ــا تعامــالت  اجنــام می شــود زده شــد و ایــن نــوع تعامــل ب
موجــود در سیســتم زیســتی و بــدن انســان اساســًا متفاوت 
ــل  ــا تعام ــا ســلف در مقایســه ب ــن دو ت ــل بی اســت. تعام
ــا ماهیچــه تفاوت هــای  ــا بیــن دوت ــا ســلول و ی بیــن دو ت
ــه مــا گفتیــم تعامــل در حضــور  ــد. بل ــاد و مهمــی دارن زی
ــم، امــا  میــدان اســت و بیــن دو ســلف هــم  میــدان داری
آیــا میدان هــا نــوع و خــواص رفتــاری آن هــا  یکــی اســت؟ 
ــت  ــن دو اس ــراق ای ــه افت ــد وج ــد در ص ــه ص ــزی ک چی
ایــن اســت کــه میــدان سیســتم انسان ســاز معیــن 
ــده از عــدم قطعیــت  ــدان سیســتم زن اســت حال آنکــه می
قانع کننده تریــن  و  مهم تریــن  ایــن  و  اســت  برخــوردار 
تفــاوت بیــن میــدان آن هــا و درنتیجــه بیــن نــوع تعامــالت 
آن هاســت. لــذا مثــاًل معــادالت ماکســول را منی تــوان 
بــرای سیســتم زنــده بــه کاربــرد و آن را الگوریتمیــک کــرد. 
ــر  ــادالت منج ــاز، مع ــتم انسان س ــرای سیس ــه ب درحالی ک
ــا  ــن دوت ــع بی ــه الگوریتمیــک شــدن آن می شــود. درواق ب
ــان  ــا هم ــاخگی ی ــه دوش ــم ک ــاخگی داری ــا دوش ــلف م س

ــی آورد. ــل را درم ــن، ادای تعام بایفورکیش
مــورد مهــم دیگــری کــه مطــرح اســت بحــث زمــان اســت. 
در دوشــاخگی اثرگــذاری و اثرپذیــری حلظــه ای نداریــم 
بلکــه اختالف زمانــی وجــود دارد حال آنکــه در تعامــل 
اصــاًل زمــان مطــرح نیســت. تشــکیل اتومبیــل از اجــزاء، 
ــرار  حلظــه ای نیســت حال آنکــه سیســتم زیســتی وقتــی ق

2. interaction  3. interconnection  4. interrelation
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ــاق  ــن اتف ــود، ای ــکیل ش ــش تش ــت از زیرمجموعه های اس
ــی  ــود. وقت ــرح منی ش ــان مط ــاًل زم ــد و اص ــی می افت آن
شــرایط تعامــل ایجــاد می شــود، کل به صــورت آنــی 
ــت  ــن علی ــرد. اینتراکش ــان منی ب ــود و زم ــکیل می ش تش
ــرا  ــرد؛ زی ــان منی ب ــل زم ــن دلی ــه همی ــوی دارد و ب حلق
ــل  ــرد. در تعام ــان می ب ــه زم ــت ک ــره ای اس ــت زجنی علی
هرکــدام از زیرمجموعه هــا هم زمــان هــم علــت اســت و هــم 
معلــول و هیــچ فاصلــه زمانــی هرچنــد کوچــک را منی تــوان 
یافــت کــه زیرمجموعــه ای علــت یــا معلــول باشــد. وقتــی 
ــه  ــن تعامــل ب ــد، ای ــا ماهیچــه باهــم تعامــل می کنن دو ت
ــی  ــی روح ــت؛ یعن ــزء در کل اس ــزء و ج ــکل کل در ج ش
ــن  ــاوت بی ــان تف ــم اســت. روح هم ــر کل سیســتم حاک ب
ــاز  ــتم انسان س ــت! سیس ــرده اس ــگ م ــده و س ــگ زن س
روح نــدارد؛ امــا چــون در سیســتم زنــده تعامــل به صــورت 
کل در جــزء و جــزء در کل اســت، پــس روح حاکــم اســت. 
ــم  ــم، می خواهی ــم و پذیرفتی ــل را فهمیدی ــه تعام ــال ک ح

ــم. ــان کنی ــد ســیبرنتیکی را بی ــوم دی مفه
تفکر و نگرش سیستمی و سیبرنتیکی

درواقــع دیــدگاه ســیبرنتیکی و تفکــر سیســتمی و کل نگــر، 
همــان پذیرفــن تعامــل در روح و رگ سیســتم اســت. 
ــدن  ــم و ب ــه داری ــه زیرمجموع ــم بلک ــزء نداری ــدن ج در ب
ــا  ــه ای از زیرمجموعه ه ــی مجموع ــت؛ یعن ــی از کل هاس کل
ــن  ــد و همی ــن( دارن ــل )اینتراکش ــم تعام ــه باه ــم ک داری
ــدن انســان و  تعامــالت باعــث می شــود کــه مدل ســازی ب
ــرای  ــده گــردد و ب ــدن انســان بســیار پیچی بیماری هــای ب
نیــل بــه اهــداف مدل ســازی، بــه دیــدگاه خاصــی نیازمنــد 

باشــیم کــه همــان دیــد ســیبرنتیکی اســت.
ــه  ــدن را به مثاب ــا تفکــر کل نگــر و کیفــی نگــر و اینکــه ب ب
ــای  ــک از زیرمجموعه ه ــه هری ــم ک ــر بگیری ــک کل در نظ ی
ــر  ــایرین و اث ــن از س ــر پذیرف ــال تأثی ــه در ح آن، هرحلظ
گذاشــن بــر روی آن هاســت، روش جدیــدی از مدل ســازی 
ــع  ــی و قط ــاخگی و معنای ــات دوش ــاس ریاضی ــر اس را ب
پوانــکاره و نیــز هندســه ی ریاضیــات بیــان خواهیــم کــرد. 
ــا  ــم روز دنی ــط در عل ــرِی غل ــان تفک ــام جری ــالف مت برخ
ــازی  ــه س ــری و ُمثل ــازی و جزءنگ ــق ساده س ــه از طری ک
عمــل می کنــد، روش صحیــح پاســخگویی بــه چنیــن 
مســائلی، مثلــه ســازی و تفکیــک کل بــه جمعــی از اجــزاء 
نیســت؛ آن هــم بــر اســاس تفکــر دترمینیســتی و برگرفتــه 
ــزاء  ــوع اج ــا مجم ــر ب ــه کل را براب ــفه ی دکارت ک از فلس
می دانــد و نیــز بــا تکیه بــر روح الپالســی کــه مدعــی اســت 
اگــر شــرط اولیــه را بدانــد تــا بی نهایــت را تعییــن تکلیــف 
ــن  ــیله ی ای ــت به وس ــوان گف ــوع می ت ــد و درمجم می کن
ــت  ــه حقیق ــوان ب ــودن منی ت ــرا و ک ــری گ ــات جب ریاضی
ــه  ــط و ب ــاًل غل ــا کام ــر م ــا ازنظ ــن روش ه دســت یافت. ای

 دور از واقعیــت اســت و دلیــل آن هــم دفــن کــردن تعامــل 
ــه چــون  ــات الپالســی و جبرگراســت و اینک در روح ریاضی
مــا معتقدیــم تعامــل باعــث می شــود کل برابــر بــا مجمــوع 
ــادی  ــس م ــالف از جن ــن اخت ــه ای ــد، )و البت ــزا نباش اج
ــر  ــا تکیه ب ــاخگی و ب ــات دوش ــک ریاضی ــه کم ــت( ب نیس
مدل ســازی بــه ایــن روش درراه رســیدن بــه حقیقــت 
دینامیــک پدیده هــا حرکــت خواهیــم کــرد. درواقــع 
ــی  ــازی، رهای ــوع مدل س ــن ن ــا در ای ــرف م ــاه کلید ح ش
ــا  ــه کمیت ه ــه ب ــه از توج ــت و اینک ــر اس ــر جزءنگ از تفک
ــر  ــتم ها را مدنظ ــار سیس ــت رفت ــانیم و کیفی ــم بپوش چش
ــازی  ــال مدل س ــه دنب ــا ب ــر، م ــم. به بیان دیگ ــرار دهی ق
ــا  ــق و بیشــتر ب ــِی مطل ــت گرای ــه کمی ــاری هســتیم ن رفت
دیــدگاه کل نگــری بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه مــدل مــا 
تقلیــدی از رفتــار سیســتم و پدیــده را بــه دســت دهــد و نه 
ــد. ــا توجــه کن ــک زیرمجموعه ه ــات تک ت ــه جزئی ــه ب اینک

مدل سازی سیستم زیستی
ــم،  ــی می گیری ــازی های کنون ــه مدل س ــا ب ــه م ــرادی ک ای
بــر ســر دیــد جزءنگــری آن هاســت. اکنــون بــه بیــان علــت 

آن می پردازیــم.
ــم.  ــده ای را مدل ســازی کنی ــرار اســت پدی ــد ق فــرض کنی
ــه  ــدای از اینک ــم، ج ــر بروی ــم از روش جزءنگ ــر بخواهی اگ
ــود  ــه خ ــود ک ــل می ش ــن تعام ــه دف ــر ب ــن روش منج ای
ــود  ــز وج ــری نی ــب دیگ ــت، مصائ ــراف اس ــن احن بزرگ تری
دارد. بایــد تک تــک پارامترهــا و نقــش آن هــا را جــدا کنیــم 
و تغییــرات تک تــک متغیرهــا را در نظــر بگیریــم و در مــدل 
ــق  ــال تطبی ــه دنب ــر ب ــت اگ ــن حال ــم و در ای ــل کنی دخی
ــی رفتارهــا باشــیم احتمــااًل می بایســت تعــداد بســیار  کّم
زیــادی معادلــه تشــکیل بدهیــم تــا شــاید و بلکــه بتوانیــم 
ــم  ــدل کنی ــک سیســتم را م چشــمه ای محــدود از دینامی
کــه البتــه بازهــم بــه بیراهــه رفــن اســت چراکــه در ایــن 
روش هــا یــک جــزء را جــدا کــرده و رفتــار آن بــدون در نظــر 
گرفــن تعامــل بــا کل بررســی می شــود کــه منی توانــد مــا 
ــرای  ــاًل ب ــاند. مث ــده برس ــک پدی ــت ی ــیر حقیق ــه مس را ب
ــه  ــط کلی ــارخون توس ــم فش ــم تنظی ــازی مکانیس مدل س
بایــد غلظــت یون هــا و امــالح و کامپالیانــس رگ هــا و قطــر 
شــریان ها و تغییــرات فشــار شــریان ها و شــریانچه ها و 
ــم و  ــر بگیری ــی جــاری را در نظ ــرات جریان ــن تغیی همچنی
ــه  ــی ب ــم جزئ ــر بخواهی ــد مــورد دیگــر و اگ ــن و چن چندی
هرکــدام بپردازیــم بایــد معــادالت زیــادی تشــکیل دهیــم و 
تأثیــر هــر پارامتــر را دخیــل کنیــم و ایــن یعنــی محاســبات 
خیلــی ســنگین و پرهزینــه و وقت گیــر کــه ایــده آل 
مهندســی نیســت. پــس راه ذکرشــده به هیچ وجــه راه 
رســیدن بــه واقعیــت نیســت.چاره چیســت؟ تفکــر کل نگر!
ــی  ــه ریاضیات ــا ب ــر، م ــر کل نگ ــا تفک ــازی ب ــرای مدل س ب
5. determine  6. Uncertainty  7. compliance  8. intermittency
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ــک  ــم ادای دینامی ــک آن بتوانی ــه کم ــه ب ــم ک ــاز داری نی
ــاس  ــر اس ــا ب ــت م ــاس ذهنی ــم. اس ــتم را درآوری سیس
مدل ســازی رفتــاری اســت. پــس ریاضیاتــی کــه اســتفاده 
می کنیــم بایــد قابلیــت ایــن مهــم را داشــته باشــند. 
ــن  ــی همی ــد، یعن ــم جدی ــر عل ــم ب ــی حاک ــات کنون ریاضی
ــل  ــن تعام ــل دف ــه دلی ــیل، ب ــرال دیفرانس ــات انتگ ریاضی
باشــد.  نیــاز مــا  پاســخگوی  به خودی خــود منی توانــد 
مــا بــه دنبــال ریاضیاتــی هســتیم کــه نیــاز مــا را برطــرف 
کنــد. ریاضیــات مدنظــر مــا ریاضیــات آشــوب و ریاضیــات 
ــر مبنــای نگاشــت ها و قطــع  بایفورکیشــن )دوشــاخگی( ب
پوانــکاره اســت. همچنیــن ریاضیــات انتگــرال دیفرانســیل 
ــد  ــه دوشــاخگی داشــته باشــد، می توان ــی ک هــم در حالت

ــد باشــد. مفی
ریاضیــات نگاشــت و روابــط بازگشــتی، ریاضیاتــی هســتند 
کــه ادای تعامــالت در آن هــا جریــان دارد و ریاضیــات 
کل نگــری هســتند کــه می تواننــد بهتریــن رفتارهــا را 
ــه  ــک منون ــد. ی ــدل کنن ــتی م ــتم زیس ــوص از سیس بخص
ــرد  ــهور و پرکارب ــه مش ــتی معادل ــط بازگش ــاده از رواب س

ــی: ــت؛ یعن ــتیک اس الجس

     این یــک نگاشــت و رابطــه بازگشــتی تک بعــدی و 
ســاده اســت کــه بــه ازای تغییــرات پارامتــر A بیــن مقادیــر 
صفــر تــا چهــار، پیچیده تریــن رفتارهــا را مــدل می کنــد و 
دینامیک هــای متعــددی را بــه دســت می دهــد. رفتارهــای 
پریودیــک و آشــوب گونــه و اینترمیتنســی و ... کــه بــرای 
مدل ســازی رفتــاری صاحب نظــر محســوب می شــوند. 
یــک منونــه ســاده اســتفاده از ایــن معادلــه در مدل ســازی 
 A رشــد جمعیــت اســت کــه در ایــن حالــت پارامتــر

ــد. ــی باش ــرات محیط ــده اث ــدل کنن ــد م می توان
ــر مشــاهده  منــودار دوشــاخگی ایــن رابطــه را در شــکل زی

می کنیــد:
 

منودار دوشاخگی تابع نگاشت الجستیک

در ایــن منــودار غایــت سیســتم برحســب تغییــرات پارامتــر 
A کــه همــان پارامتــر دوشــاخگی اســت منایــش داده شــده 
ــر  ــن پارامت ــرات ای ــه تغیی ــم ک ــاهده می کنی ــت. مش اس
منجــر بــه رفتارهــای متعــددی ازجملــه پریودهــای مختلــف 
ــوب  ــه آش ــدودًا A 3/7= ب ــدار ح ــًا از مق ــود و نهایت می ش

مــی رود.
ــط  ــه از رواب ــک منون ــا ی ــاده، تنه ــی س ــت خیل ــن نگاش ای
ــد  ــا عالقه من ــن م ــت؛ بنابرای ــه ماس ــتی موردعالق بازگش
بــه مدل ســازی بــه کمــک روابــط بازگشــتی هســتیم 
تــری هــم در  پــر تب وتــاب  به مراتــب  و نگاشــت های 
ــا  ــود دادن آن ه ــا بهب ــوان ب ــی می ت ــم و حت ــت داری دس
ــاری  ــر شــکل و شــمایل و رفت ــه ه ــا ب و دســت کاری آن ه

ــید. رس
ســؤالی کــه ممکــن اســت پیــش بیایــد ایــن اســت کــه آیــا 
ــوان پدیده هــا را مــدل  ــوع ریاضیــات می ت ــن ن ــا ای فقــط ب
کــرد؟ یعنــی آیــا ریاضیــات انتگــرال دیفرانســیل حتــت هیچ 
ــاب  ــاری انتخ ــازی رفت ــرای مدل س ــد ب ــرایطی منی توانن ش
ــاال هــم گفتیــم  ــه مثبــت اســت. در ب شــوند؟ پاســخ البت
کــه در صــورت وجــود دوشــاخگی، ممکــن اســت. ریاضیــات 
انتگرودیفرانســل نیــز در حاالتــی می تواننــد علیرغــم اینکــه 
تعامــل ندارنــد، ادای تعامــل را درآورنــد. ریاضیــات انتگرال 
ــان  ــا هم ــه دارای دوشــاخگی ی ــی ک دیفرانســیل، در حالت
بایفورکیشــن باشــد، می توانــد ادای اینتراکشــن یــا همــان 

تعامــل را درآورد.
دوشــاخگی بــه خاصیتــی گفتــه می شــود کــه در اثــر تغییــر 
ــار( سیســتم  ــِت رفت ــت، کیفی ــار )کیفی ــت، رفت ــک کمی ی
ــر  ــر تغیی ــتیک در اث ــه الجس ــاًل در معادل ــد. مث ــر کن تغیی
مقــدار )کمیــت( پارامتــر A، رفتــار سیســتم تغییــر می کند. 
ــک  ــتم پریودی ــار سیس ــدار A 3/54= رفت ــل از مق ــا قب ت
ــه  ــتم ب ــدار، سیس ــن مق ــش ای ــا افزای ــه ب ــت حال آنک اس
رفتــار آشــوب گونــه مــی رود. ایــن خاصیــت می توانــد ادای 
تعامــل را بــرای مــا درآورد تــا مــا بتوانیــم حتــی بــه کمــک 
ریاضیــات انتگــرال دیفرانســیل رفتــار تعاملــی و کل نگــر را 
ــم.  ــدل کنی ــامانه ها را م ــک س ــم دینامی ــم و بتوانی ببینی
ســؤال مهمــی کــه در اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت 
کــه فــرض کنیــد مــا می خواهیــم دینامیــک قلــب را مــدل 
کنیــم. میدانیــم کــه قلــب در تعامــل بــا ســایر قســمت ها 
ــون  ــه اکن ــی ک ــرد مدل ــا ک ــد ادع ــه می توان ــت. چگون اس
ــک  ــم، دینامی ــی می کنی ــازیم و طراح ــب می س ــرای قل ب
قلــب را می دهــد و نــه دینامیــک قلــب و ســایر بخش هــای 
ــاز و  ــم و مسئله س ــیار مه ــؤال، بس ــا آن؟ س ــل ب در تعام
حیاتــی ای اســت و پاســخ دادن بــه آن البتــه بــا دیــدگاه مــا 

بســیار ســاده اســت.
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خنســت می خواهیــم بســتر جــذب یــک سیســتم را تعریــف 
کنیــم. بســتر جــذب مجموعــه نقــاط و یــا ناحیــه ای اســت 
کــه سیســتم بــا رســیدن بــه آجنــا درواقــع به غایــت خــود 
ــدوده  ــک مح ــه در ی ــن البت ــار معی ــت و رفت ــیده اس رس
ــا  ــت؛ ام ــدود اس ــار مح ــه رفت ــی به منزل ــار قطع دارد. رفت
چــرا بســتر جــذب را بیــان کردیــم؟ کلیــد حــل مســئله و 
پاســخگویی بــه ســؤال قبــل بســتر جــذب اســت. اگرچــه 
قلــب و معــده و روده و ریــه و مغــز و ... همــه باهــم 
در تعامل انــد و روی هــم اثــر می گذارنــد و از هــم اثــر 
می پذیرنــد امــا بســتر جــذب هرکــدام منحصربه فــرد اســت 
ــط خــاص خــودش اســت و  ــش فق ــدام بســتر جذب و هرک
بــه خــودش مربــوط اســت و همیــن بســتر جــذب بهتریــِن 
ممکــن بــرای بررســی دینامیــک سیســتم و بخــش یــا ارگان 
اســت؛ یعنــی مــا بــا ثبــت دیتــای آزمایشــگاهی از بخــش 
ــم  ــن می کنی ــا بســتر جــذب را تعیی موردنظــر، از روی دیت
ــا  ــکاره رابطــه بازگشــتی ی ــه کمــک قطــع پوان و ســپس ب
همــان نگاشــت کــه می توانــد ایــن بســتر جــذب را بدهــد 

ــن اســت: ــا چنی ــس روش م ــم. پ ــه دســت می آوری ب

ثبت دیتا آزمایشگاهی البته به صورت درون تنی. ١
بازسازی دیتا در فضای فاز و فضای پوانکاره. ٢
یافن بستر جذب سیستم از روی دیتای ثبت شده. ٣
ــه . ٤ ــد ک ــدل کن ــن را م ــد ای ــه بتوان ــن نگاشــتی ک یاف

ــت های  ــود دادن نگاش ــا بهب ــم ب ــد ه ــه می توان البت
موجــود اجنــام گیــرد و هــم می توانــد بــه کمــک قطــع 
ــد  ــاز و تولی ــای ف ــا در فض ــه روی دیت ــکاره زدن ب پوان

نگاشــت مخصــوص باشــد.
 امــا مــا نوعــی دیگــر از مدل ســازی را نیــز داریــم کــه در 
ــال  ــت و ح ــده اس ــاًل ارائه ش ــه قب ــم ک ــی داری ــا مدل آن م
ــود  ــا بهب ــم و ی ــد کنی ــدل را تائی ــاًل م ــم مث ــا می خواهی م
ببخشــیم. در ایــن حالــت نیــز مجــددًا بــا ثبــت دیتــا عمــل 
ــم و از روی آن بســتر  ــی را می گیری ــای واقع ــم. دیت می کنی
ــم و بعــد مــدل را طــوری دســت کاری  جــذب را درمی آوری

ــه نتیجــه دخلــواه مــا برســد. می کنیــم کــه ب
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اپلیکیشن مترجم گریه کودکان برای والدین ناشنوا

ــن  ــکا، اپلیکیش ــگاه UCLA آمری ــان دانش ــی از محقق گروه
جدیــدی طراحــی کــرده و ســاخته انــد کــه مــی توانــد گریــه 
کــودک را شناســایی و همزمــان بــه والدیــن کمــک کنــد تــا 

معنــی آن را دریابنــد.
ــت  ــام دارد و در حقیق ــور Chatterbaby ن ــن مذک اپلیکیش
بــرای کمــک بــه والدیــن ناشــنوا ســاخته شــده تــا بتواننــد 
علــت گریــه فرزندشــان را متوجــه شــوند. هرچنــد دســتگاه 
هــای مانیتــور از راه دور صــوت بــرای والدیــن ناشــنوا کارآمــد 
هســتند، امــا منــی تواننــد میــان گریــه یــک نــوزاد مضطــرب 
ــان  ــال محقق ــه هرح ــوند. ب ــل ش ــز قائ ــروصدای او متای و س
ــه  ــه گری ــد ک ــن اپلیکیشــن، الگوریتمــی ســاخته ان ــرای ای ب
هــای کــودک را بــه ســه دســته درد، گرســنگی و عصبانیــت 

تقســیم مــی کند. 
ــد:  ــن پژوهــش مــی گوی ــق ارشــد ای ــا اندرســون، محق آریان
ــد آنچــه را کــه کودکــش  ــه راحتــی مــی توان گــوش مــادر ب
مــی گویــد، متوجــه شــود. امــا بــه عنــوان یــک محقــق از 
خــودم پرســیدم آیــا مــی تــوان بــه الگوریتمــی آمــوزش داد 
تــا فعالیــت گــوش هــای والدیــن را بــه طــور خــودکار اجنــام 

دهد؟ 
محققــان پــس از آزمایــش الگوریتــم هــای مختلــف روی بیش 
از 2 هــزار منونــه از گریــه کــودکان، سیســتمی ســاختند کــه 
ــه ناشــی  ــع گری ــت مــی توانســت در 90 درصــد مواق در نهای
از درد کــودک را تشــخیص دهــد. البتــه ایــن سیســتم بــرای 
ــا  ــنگی ب ــت و گرس ــای عصبانی ــه ه ــان گری ــز دادن می متای

مشــکالتی روبرو شــد. 

ــس  ــه فرکان ــن برنام ــد: ای ــی گوی ــاره م ــن ب ــون در ای اندرس
هــای مختلفــی را بررســی مــی کنــد کــه در گریــه و همچنین 
ــوان  ــه عن ــود دارد. ب ــکوت وج ــروصدا و س ــای س در الگوه
مثــال اگــر در فراینــد گریــه کــودک ســکوتی طوالنــی وجــود 
دارد، احتمــاال او عصبانــی اســت. امــا هنگامــی کــه کــودک 
ــر و فواصــل  ــی ت ــر و طوالن ــه او معمــواًل بلندت درد دارد، گری

ســکوت میــان اصــوات نیــز کمتــر اســت. 
ــرار منــی  ــاط برق ــک شــکل ارتب ــه ی ــودکان ب ــه ک ــه هم البت
کننــد؛ در همیــن راســتا اپلیکیشــن قابلیــت شــخصی ســازی 
ــرای  ــر اجــازه مــی دهــد ب ــه کارب ــداع کــرده کــه ب را نیــز اب
ترجمــه بهتــر اصــوات نــوزادش، بــه الگوریتــم آمــوزش دهــد. 
مــی تــوان بــا ضبــط و آپلــود کلیــپ هــای صوتــی نــوزاد در 
ســرور UCLA، صحــت پیــش بینــی هــای آتــی اپلیکیشــن را 

ــید.  بهبود بخش
ــه  ــری از گری ــروه قصــد دارد آرشــیو بزرگت ــن گ ــن ای همچنی
هــای نــوزادان گــردآوری کنــد تــا قابلیــت تشــخیص 
اختــالالت عصبــی بــه کمــک اصــوات غیــر معمــول را بیابــد.

امیررضا کریمی - حمید سلطانی
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انتقال خاطره از طریق تزریق آر-ان-ای

در علــوم اعصــاب، تــا کنــون تصــور بــر ایــن بــوده اســت کــه 
خاطــرات در ســیناپس هــا ذخیــره مــی شــوند امــا گالنزمــن 
بــر ایــن بــاور اســت کــه خاطــرات در هســته ی نــورون هــا 
نگــه داری مــی شــوند و بیــان مــی کنــد کــه ” اگــر خاطــرات 
در ســیناپس هــا نگــه داری مــی شــدند آزمایــش هــای مــا 

بــه هیــچ وجــه بــه نتیجــه منــی رســیدند”.
ــه  ــد ک ــی کن ــاره م ــه اش ــن نکت ــه ای ــن ب ــن همچنی گالنزم
دانشــمندان دربــاره ی بیولــوژی ســلولی ایــن شــکل ســاده از 
یادگیــری در ایــن حیــوان، بیشــتر از هــر شــکل یادگیــری در 
ســایر موجــودات، اطالعــات دارنــد و پروســه هــای ســلولی 
ــی و انســان شــبیه اســت و  ــزون دریای ــن حل ــی بی و مولکول
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود 20,000 نــورون در سیســتم 
ــداد  ــی تع ــود دارد ول ــی وج ــزون دریای ــزی حل ــی مرک عصب
ــزی انســان حــدود 100  ــی مرک ــای سیســتم عصب ــورون ه ن

میلیــارد مــی باشــد.
وی ادعــا میکنــد در آینــده ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا 
اســتفده از آر ان ای بتــوان خاطراتــی کــه در مراحــل اولیــه 
بیمــاری الزایمــر فرامــوش شــده انــد را دوبــاره بازیابــی کــرد.
ــه وی قصــد دارد  ــی از آر ان ای وجــود دارد ک ــواع مختلف ان

ــرای ایــن بیمــاری از آ نهــا اســتفاده کنــد. ب

روش مطالعه:
در علــوم اعصــاب، تــا کنــون تصــور بــر ایــن بــوده اســت کــه 
خاطــرات در ســیناپس هــا ذخیــره مــی شــوند امــا گالنزمــن 
بــر ایــن بــاور اســت کــه خاطــرات در هســته ی نــورون هــا 
نگــه داری مــی شــوند و بیــان مــی کنــد کــه ” اگــر خاطــرات 
در ســیناپس هــا نگــه داری مــی شــدند آزمایــش هــای مــا 

بــه هیــچ وجــه بــه نتیجــه منــی رســیدند”.
ــه  ــد ک ــی کن ــاره م ــه اش ــن نکت ــه ای ــن ب ــن همچنی گالنزم
دانشــمندان دربــاره ی بیولــوژی ســلولی ایــن شــکل ســاده از 
یادگیــری در ایــن حیــوان، بیشــتر از هــر شــکل یادگیــری در 
ســایر موجــودات، اطالعــات دارنــد و پروســه هــای ســلولی 
ــی و انســان شــبیه اســت و  ــزون دریای ــن حل ــی بی و مولکول
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود 20,000 نــورون در سیســتم 
ــداد  ــی تع ــود دارد ول ــی وج ــزون دریای ــزی حل ــی مرک عصب
ــزی انســان حــدود 100  ــی مرک ــای سیســتم عصب ــورون ه ن

میلیــارد مــی باشــد
آزمایشات

دکتــر گالنزمــن و تیــم وی جهــت اجنــام ایــن مطالعــه شــوک 
ــی را  ــای متفاوت ــا و شــدت ه ــان ه ــا زم ــی ب ــای الکتریک ه
ــپس ار ان  ــد.و س ــف وارد کردن ــای مختل ــزون ه ــه دم حل ب
ــد و  ــت کردن ــده را دریاف ــوک دی ــای ش ــزون ه ــای حل ای ه
واکنــش هــای تدافعــی ان هــا را مــورد بررســی قــرار دادنــد. 

RNA from Trained Aplysia Can Induce an Epigen-
etic Engram for Long-Term Sensitization in Un-
trained Aplysia.
The precise nature of the engram, the physical sub-
strate of memory, remains uncertain. Here, it is re-
ported that RNA extracted from the central nervous 
system of Aplysia given long-term sensitization 
training induced sensitization when injected into 
untrained animals; furthermore, the RNA-induced 
sensitization, like training-induced sensitization, re-
quired DNA methylation. In cellular experiments, 
treatment with RNA extracted from trained animals 
was found to increase excitability in sensory neu-
rons, but not in motor neurons, dissociated from 
naïve animals. Thus, the behavioral, and a subset 
of the cellular, modifications characteristic of a form 
of nonassociative long-term memory in Aplysia can 
be transferred by RNA. These results indicate that 
RNA is sufficient to generate an engram for long-
term sensitization in Aplysia and are consistent with 
the hypothesis that RNA-induced epigenetic chang-

es underlie memory storage in Aplysia.
Significance Statement It is generally accepted that 
long-term memory (LTM) is encoded as alterations 
in synaptic strength. An alternative model, how-
ever, proposes that LTM is encoded by epigenetic 
changes. Non-coding RNAs can mediate epigenetic 
modifications. Therefore, RNA from a trained an-
imal might be capable of producing learning-like 
behavioral change in an untrained animal. Here, 
it is demonstrated that the memory for long-term 
sensitization in the marine mollusk Aplysia can be 
successfully transferred by injecting RNA from sen-
sitized into naïve animals. Moreover, a specific cellu-
lar alteration that underlies sensitization in Aplysia, 
sensory neuron hyperexcitability, can be reproduced 
by exposing sensory neurons in vitro to RNA from 
trained animals. The results provide support for a 
nonsynaptic, epigenetic model of memory storage 
in Aplysia.

سوگل یونسی
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پیوندموفقیت آمیز ریه رشدیافته آزمایشگاهی به خوک

تیــم پزشــکی دانشــگاه تگــزاس  توانســتند بــا موفقیــت ریــه 
ــگاه را  ــتی در آزمایش ــی زیس ــا روش مهندس ــده ب ساخته ش
ــرای  ــد ب ــب امی ــن ترتی ــد و بدی ــد بزنن ــک خــوک پیون ــه ی ب
ســاخت اندام هــای حیاتــی بــرای پیونــد بــه انســان در 

ــوار خواهــد شــد. ــده هم ــا 5 ســال آین ــع ضــروری ت مواق
 بــه گــزارش خبرآنالیــن، انــدام ساخته شــده به ســرعت 
ــه عــروق  ــوان پذیرفتــه شــد و در عــرض دو هفت توســط حی
خونــی شــبکه ای بــرای ادامــه حیــات توســط حیوان ســاخته 

شــد.
گفتنــی اســت تالش هــای قبلــی موفقیت آمیــز نبــود چراکــه 
حیــوان نتوانســت عــروق موردنیــاز بــرای اکســیژن و جریــان 

خــون در بــدن خــود ایجــاد کنــد.
ایــن عمــل موفقیت آمیــز بــه بحــران اهــدای عضــو در 
ــر در  ــزار نف ــش از 7 ه ــه بی ــس ک ــد انگلی ــورهایی مانن کش
لیســت انتظــار هســتند، کمــک فراوانــی خواهــد کــرد کــه 

ــتند. ــه هس ــد ری ــر پیون ــار منتظ 350 بیم
جــان نیکولــز عضــو تیــم پزشــکی در دانشــگاه تگــزاس 
ــرای  ــد ب ــن جدی ــعه آپش ــا توس ــی م ــدف نهای ــد: ه می گوی

ــت. ــد اس ــرای پیون ــر ب ــاران منتظ ــیاری از بیم بس
جاکیــن کورتیــال مدیــر البراتــوار انــدام ســازی بــا مهندســی 
زیســتی در دانشــگاه تگــزاس نیــز گفــت: در عــرض 5 تــا 10 
ســال آینــده مــدل انســانی ایــن پیونــد را خواهیــم داشــت تــا 

مشــکل بیمــاران ریــوی بــرای همیشــه حــل شــود.
دانشــمندان بــرای رشــد انــدام در آزمایشــگاه کالبــد ریــه یک 
ــلول های  ــذی و س ــواد مغ ــته و م ــری را برداش ــوک دیگ خ
ــدام  ــد ان ــا کالب ــپس آن را ب ــد و س ــد دادن ــاز را رش موردنی

ــد. موجــود ترکیــب کردن

 رویداد ها

www.khabaronline.ir
فرزانه موالفر
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دیکــن«  »دانشــگاه  دانشــمندان 
ــد  ــه منظــور اســتفاده مفی اســترالیا ب
از برخــی زباله هــای عظیــم تولیدشــده 
ــدی را  توســط صنعــت مــد روش جدی

ــد. ــعه داده ان توس
ــترالیا  ــگاه دیکن« اس ــان  »دانش محقق
یــک شــیوه ای را بــرای اســتفاده از 
»دنیم هــای« )denim( رهــا شــده 

ــد. ــعه داده ان توس
ــم  ــه ای محک ــه پنب ــک پارچ ــم ی دنی
و ضخیــم اســت کــه در آن پــود از 
دو یــا بیشــتر از دو تــار می گــذرد. 
ــل  ــگ نی ــه رن ــن پارچ ــه ای ــوال ب معم
زده می شــود و در حالــی کــه فقــط 
ــردن  ــگ ک ــرای رن ــل ب ــرم نی ــد گ چن
یــک شــلوار الزم اســت، ســاالنه بیــش 
از 20 میلیــون تــن نیــل در ایــن صنعت 
ــار  مصــرف می شــود. برای خنســتین ب
ــه  ــس تهی ــن جن ــان از ای لباس ملوان
ــود  ــه 1950 ب ــا در ده ــی تنه ــد، ول ش
ــان  ــدا در می ــه اســتفاده از جین ابت ک
ــه  ــان هم ــپس در می ــان و س نوجوان
مــردم شــایع شــد. امــروزه مــردم 
آمریــکا ســاالنه 14 میلیــارد دالر جیــن 

می کننــد. خریــداری 
روش محققــان این دانشــگاه این اســت 
بلوک هــای  دنیم هــا،  توســط  کــه 
را  مصنوعــی  غضــروف  ســاختمانی 
توســعه دهنــد. آنهــا بــر ایــن باورند که 
ــوان از آن  ــده می ت ــن ای ــعه ای ــا توس ب
ــی  ــازی های غضروف ــام بازس ــرای اجن ب

ــت. ــره گرف ــز به انســان نی
ــا  ــری »نوالن ــت رهب ــه حت ــن مطالع ای
ــک  ــرن« )Noelene Byrne( پزش بای
مهندســی  دانشــکده  دانشــمند  و 

ــت.   ــن اجنــام گرف دانشــگاه دیک
حــالل  یــک  از  خنســت  محققــان 
ــرای حــل کــردن جیــن در آن  ــع ب مای
اســتفاده کردنــد. »بایــرن« گفــت: 
ایــن حــالل را در خانــه ســاخته ام، امــا 
در حــال حاضــر منی تــوامن ترکیبــات 

ــا  ــم؛ تنه ــاش کن ــما ف ــرای ش آن را ب
چیــزی کــه می تــوامن بگویــم، ایــن 
اســت کــه ایــن حــالل باعــث تبدیــل 

ــود. ــلولز می ش ــه س ــم ب دنی
ــلولی  ــواره س ــه دی ــاختار اولی سلولز س
گیاهــان را تشــکیل می دهــد. دســتگاه 
گوارشــی انســان قــادر بــه هضــم 
ــر  ــدون تغیی ــت و آن را ب ــلولز نیس س
ــوران  ــی جان ــا برخ ــد، ام ــع می کن دف
مثــل نشــخوارکننده ها و موریانه هــا 
کمــک  بــه  را  ســلولز  می تواننــد 
ــتگاه  ــه در دس ــم هایی ک میکروارگانیس
می کننــد،  زندگــی  آنهــا  گــوارش 
ــن میکروارگانیســم ها  ــد. ای هضــم کنن
ــم  ــه هض ــی ب ــردن آنزیم های ــا آزادک ب

ســلولز کمــک می کننــد.
 

ــاده  ــک م ــلولز ی ــزود: س ــرن« اف »بای
اســت،  منظــوره  چنــد  جتدیدپذیــر 
ــای  ــم از حالل ه ــا می توانی ــن م بنابرای
مایع بــرای حــل کــردن دنیم هــای 
ــه »هــواژل«  ــل آن هــا ب ــه و تبدی باطل
کنیــم.  اســتفاده   )Aerogels(
کــم  علــت چگالــی  بــه  هواژل هــا 
مــواد آلــی برای»داربســتهای زیســتی« 
یــا  و  جــذب   ،)bio scaffolding(

فیلتراســیون هســتند.
هوا-ِژل یــک مــاده تولیــدی اســت 
کــه کمتریــن چگالــی را در میــان مــواد 

جامــد دارد. در ابتــدا فــرض بــر منفــی 
ــا  ــی ب ــود، ول ــن مــاده ب ــودن وزن ای ب
حتقیــق متوجــه وزن بســیار ناچیــز 
ــه  ــک ژل ب ــاده از ی ــن م آن شــدند. ای
دســت می آیــد کــه در آن قســمت مایع 
ژل بــا گاز جایگزیــن می شــود. نتیجــه 
ایــن فراینــد مــاده ای جامــد بــا چگالی 
بســیار کــم و در عیــن حــال، ویژگــی 
ــی  ــق گرمای ــه عای ــه در زمین قابل توج
اســت. هــواژل در فرهنــگ عامــه مردم 
ــون دود  ــری هم چ ــای دیگ ــت نام ه حت
ــا  ــوای جامد ی ــد، دود جامد، ه منجم
ــه  ــود ک ــناخته می ش ــز ش دود آبی نی
ــر  ــل ظاه ــه دلی ــا ب ــن نام گذاری ه ای
شــفاف و نیــز حنــوه پخــش نــور در ایــن 

مــاده  اســت.
هــواژل تشــکیل شــده از  ســلولز چیــز 
ــردی  ــچ ف ــا هی ــت، ام ــدی نیس جدی
ــم  ــواژل را از دنی ــون نتوانســته ه تاکن

ــه دســت اورد. ب
ــه  ــت ک ــت اس ــد اس ــرن« معتق »بای
طبیعــت چســبناک ســلولز مبتنــی 
ــه  ــرای اســتفاده ب ــم، کامــال ب ــر دنی ب
ــب  ــی مناس ــروف مصنوع ــوان غض عن

ــت. اس
همــکاری  بــا  محققــان  اکنــون 
محققــان مهنــدس مــواد دانشــگاه 
دیکــن در حــال حتقــق بخشــیدن ایــن 

ایــده خــود هســتند.

ساخت غضروف مصنوعی از شلوار جین
فرزانه موالفر
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رمز شکنی از ساختار پروتئین کشسان بدن )تروپو االستین(

همــان طــور کــه مــی دانیــد خــواص کشســانی ســلول هــای 
جانــوری کــه بــه ان هــا اجــازه مهاجــرت، تغییــر شــکل، و 
کشــیده شــدن را مــی دهــد،  بــه خاطــر وجــود یــک نــوع 
ــود  ــی ش ــده م ــتین نامی ــه تروپواالس ــی ک ــول پروتئین مولک
اســت. عــالوه بــر ایــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مولکــول 
ــر شــکل داده و  ــد تغیی ــدازه خــود میتوان ــر ان حــدودا 8 براب
بــاز شــود و دوبــاره بــدون هیــچ گونــه تغییــری در ســاختار 

ان بــه حالــت اول خــود برگــردد. 
محققــان بــه تازگــی توانســته انــد تــا ســاختار بســیار 
پیچیــده ی ایــن مولکــول پروتئینــی را امت بــه امت و ســکانس 
بــه ســکانس رمــز گشــایی کننــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد 
ــر  ــه منج ــی ک ــای ژنتیک ــاری ه ــان بیم ــرای درم ــی ب روش
ــی  ــتین م ــده تروپواالس ــان کنن ــت ژن بی ــان نادرس ــه بی ب
شــود، ارائــه دهنــد. تروپواالســتین یــک مولکــول پیچیــده از 
ــای  ــاختار ه ــار س ــه در کن ــت ک ــا اس ــتین ه ــواده االس خان
ــد  ــا کلی ــل ه ــون میکروفیبری ــم چ ــری  ه ــی دیگ پروتئین
ــلول  ــه س ــی از جمل ــلول های ــانی س ــت کشس ــی خاصی اصل
هــای بافــت هــای  پوســت و شــش هــا و رگ هــای خونــی 
ــیار  ــاختار بس ــی دارای س ــول پروتئین ــن مولک ــا ای ــت ام اس
ــی  ــه در توال ــو اســید ک ــه شــامل 698 امین ــده ای )ک پیچی
هــای متفــاوت در کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد( اســت و ایــن 
ــرا  ــد چ ــی ش ــوب م ــمندان محس ــرای دانش ــش ب ــک چال ی
ــه اختــالل  ــوط ب ــرای درمــان بیمــاری هایــی کــه مرب کــه ب

در  ســاختار ایــن پروتئیــن اســت ابتــدا بایــد ســاختار ایــن 
ــای  ــی ه ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــند  و ب ــن را بشناس پروتئی

ــود. ــن نب ــر ممک ــن ام ــتین ای ــاختار تروپواالس س
ــب  ــه از ترکی ــان ک ــم از محقق ــک تی ــش توســط ی ــن چال ای
فنــاوری هــای  مــدل ســازی مولکولــی بــا مشــاهده جتربــی 
بــرای ســاخت یــک تصویــر امت بــه امت و ســکانس بــه ســکانس 
ــد حــل شــده  از ایــن مولکــول پروتئینــی اســتفاده کــرده ان
ــه  ــه در مجموع ــک مقال ــق در ی ــن حتقی ــج ای ــت. نتای اس
مقــاالت اکادمــی ملــی علــوم بــه چــاپ رســیده اســت. بــه 
ــاری  ــان بیم ــرای درم ــا ب ــه تنه ــن کار ن ــان ای ــه محقق گفت
ــد  ــتین مفی ــای تروپواالس ــاری ه ــا ناهنج ــط ب ــای مرتب ه
اســت بلکــه مــی تــوان از ان بــه عنــوان مدلــی بــرای طراحی 
پلیمــر هــا و زیســت مــواد هایــی کــه خاصیــت االستیســیته 
در ان هــا بســیار اهمیــت دارد اســتفاده کــرد. هــم چنیــن 
ــاهده  ــا مش ــی ب ــازی مولکول ــدل س ــاوری م ــب  فن از ترکی
ــک  ــه امت از ی ــر امت ب ــک تصوی ــاخت ی ــپس س ــی و س جترب
مولکــول زیســتی مــی تــوان بــرای رمــز گشــایی ســکانس هــا 
و ســاختار هــای پروتئیــن هــای دیگــر نیــز اســتفاده کــرد و 
ــال  ــد در طراحــی و ســاخت بیومتری ــن موضــوع مــی توان ای
ــه  ــت رفت ــای از دس ــت ه ــه باف ــبیه ب ــمند و ش ــای هوش ه
و یــا بــا عملکــرد نامناســب بــا اســتفاده از الگــو بــرداری از 

ــد ــده و بافــت طبیعــی  کمــک کن سیســتم هــای زن

امیر محمد اکبری
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عرضه نانوداربست های استخوانی با قابلیت حذف سلول های سرطان

کمــک  بــه  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  پژوهشــگران 
چاپگرهــای ســه بعدی، داربســت های اســتخوانی را طراحــی 
ــده  ــیب دی ــتخوان آس ــم اس ــر ترمی ــالوه ب ــه ع ــد ک کردن
ــان ســرطان  ــرای درم ــی، ب ــا روش گرمادرمان ــادر اســت ب ق
اســتخوان  در مجــاورت بافــت پیونــدی بــه  کار بــرده شــود.
ســعید ســهمانی، مجــری طــرح در ایــن بــاره گفــت:  در ایــن 
ــزار دقیــق و ســریع چاپگــر ســه بعدی،  ــا کمــک اب حتقیــق ب
داربســت اســتخوانی بایــو- نانوکامپوزیتــی دو کاره ای »زیســت 
ــد  ــرطانی« تولی ــلول های س ــده  س ــن برن ــازگار« و »از بی س

کردیــم.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر آن بــا اســتفاده از خــواص مکانیکی 
ــار  ــه، رفت ــورت گرفت ــات ص ــط آزمایش ــده توس استخراج ش
ــن  ــده از ای ــتخوانی ساخته ش ــت اس ــک ایمپلن ــات ی ارتعاش
ــذاری  ــی و حتــت شــرایط بارگ ــه  صــورت حتلیل داربســت را ب

گوناگــون مــدل کردیــم و مــورد بررســی قــرار دادیــم.
ســهمانی، ســاخت ایــن داربســت را بــا اســتفاده از چاپگرهای 
ــت(  ــرامیک )بردیجی ــنتز بایوس ــب و س ــه بعدی و از ترکی س
ــه داد:  ــت و ادام ــت( دانس ــی )مگنتی ــوذرات مغناطیس و نان
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه داربســت تولیــد شــده 
زیســت ســازگار بــوده و خــواص بیولوژیکــی و مکانیکــی 
ــرای  ــی دارد و از ختلخــل الزم ب ــا اســتخوان طبیع ــابه ب مش
رشــد ســلول های اســتخوانی جهــت ترمیــم و بازســازی یــک 

بخــش صدمــه  دیــده  اســتخوان برخــودار اســت.
مجــری طــرح بــا اشــاره بــه کاربردهای داربســت تولید شــده، 

ــش  ــوان در بخ ــت می ت ــن داربس ــرد: از ای ــان ک ــر نش خاط
ــای  ــازی بخش ه ــم و بازس ــت ترمی ــکی، جه ــی پزش مهندس
صدمــه  دیــده  اســتخوان بهــره گرفــت. از طرفــی بــه دلیــل 
دارا بــودن نانــوذرات مغناطیســی )مگنتیــت( ایــن قابلیــت را 
 ،AC دارد کــه بــا قــرار گرفــن در یــک میــدان مغناطیســی
ــت  ــش درجــه حــرارت باف ــد و ســبب افزای ــد کن ــا تولی گرم

اطــراف خــود شــود.
ــب  ــت موج ــراف داربس ــا در اط ــش دم ــه وی، افزای ــه گفت ب
ــراف  ــود در اط ــرطانی موج ــلول های س ــی س ــود متام می ش
ــا  ــط هایپرترمی ــت، توس ــده در باف ــذاری ش ــت جایگ داربس

ــد. ــن برون ــی( از بی )گرمادرمان
ــت  ــاخت داربس ــی و س ــرد: طراح ــان ک ــهمانی خاطرنش س
ــه بعدی،  ــر س ــری از چاپگ ــا بهره گی ــت ب ــو- نانوکامپوزی بای
روشــی ســریع و بــا قابلیــت بــرای طراحــی و ســاخت 
منونه هایــی بــا ســاختار پیچیــده و ختلخــل در  ابعــاد مشــابه 
بــا اســتخوان طبیعــی بــه شــمار مــی رود، از ایــن رو می تــوان 
آن  را از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن حتقیــق نــام بــرد.

فرزانه موالفر
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رویداد مشترک

کنگـــره  چهارمیـــن 
هـــای  پیشـــرفت 
و  بافـــت  مهندســـی 
بازســـاختی  پزشـــکی 
حضـــور  بـــا  ایـــران 
و  اســـاتید  از  برخـــی 
دانشکده  دانشجویان 
پزشـــکی  مهندســـی 
امیرکبیـــر  دانشـــگاه 
ششـــم  و  بیســـت  از 
تا بیســـت و هشـــتم 
مرکـــز  در  مـــاه  آبـــان 
همایـــش هـــای بین 
برگـــزار  رازی  ــی  الملـل

شـــد. خواهـــد 
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آموزش زیست شناسی با دستگاه 
»خشک انجماد دی. ان. ای«

ــگاه  ــت« و دانش ــاوری »ماساچوس ــه فن ــگران موسس پژوهش
ــی  ــام »BioBits« طراح ــه ن ــت ب ــک کی ــترن« ی »نورث وس
ان.  دی.  اجنمــادی  روش خشــک کردن  از  کــه  کرده انــد 
ــط  ــی توس ــات زیست شناس ــه آزمایش ــکان جترب ــرای ام ای ب

دانش آمــوزان در خانــه اســتفاده می کنــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ســاینس دیلی، پژوهشــگران 
دانشــگاه  و   )MIT( ماساچوســت  فنــاوری  موسســه 
ــایل  ــعه وس ــال توس ــترن )Northwestern( در ح نورث وس
بــه  بیولوژیکــی  مفاهیــم  معرفــی  بــرای  کمک آموزشــی 

ــتند. ــودکان هس ک
ــه  ــان ب ــد خودش ــازه می ده ــران اج ــه کارب ــا ب ــن کیت ه ای
ــرای  ــا DNA را ب ــی ب ــه، آزمایش هــای ابتدای ــی در خان تنهای
تولیــد بوهــا، پروتئین هــای درخشــان و دیگــر نتایــج کــه بــه 

راحتــی قابــل مشــاهده هســتند، جتربــه کننــد.
ســازندگان امیدوارنــد کیت هــای BioBits در کالس هــای 
ــم کلیــدی در  ــا مفاهی ــد ت ــرار بگیرن درس مــورد اســتفاده ق
ــه  ــن ترجم ــه پروتئی ــه ب ــه چگون ــد اینک ــورد DNA، مانن م

ــود. ــوزش داده ش ــود، آم می ش
ــوم در  ــکی و عل ــی پزش ــتاد مهندس ــز«، اس ــز کالین »جیم
موسســه مهندســی پزشــکی و علــوم MIT می گویــد: چشــم 
انــداز مــا ایــن اســت کــه ایــن کیت هــا بــه عنــوان یــک راه 
خالقانــه بــرای افــراد نوجــوان بــه کار گرفتــه شــود و نشــان 
پلت فــرم  یــک  می توانــد  زیست شناســی  کــه  می دهــد 

طراحــی باشــد.
وی افــزود: اکنــون زمــان مناســبی بــرای ایجــاد کیت هــای 
و  در کالس هــای درس  کــه می تواننــد  اســت  آموزشــی 
ــراد جــوان  ــا اف ــد ت ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق ــه م ــا در خان ی
و بزرگســال، فناوری هــای زیســتی را آمــوزش ببیننــد و 
بــه فناوری هایــی کــه پایــه زیست شناســی مصنوعــی و 

ــند. ــته باش ــی داش ــتند، دسترس ــوژی هس بیوتکنول
ــای  ــه ج ــرا ب ــتند، زی ــا هس ــا ارزان و خودکف ــن کیت ه ای
خشــک اجنماد  روش  از  زنــده،  ســلول های  از  اســتفاده 

اجــزای ســلولی اســتفاده می کنــد.
خشــک کردن اجنمــادی)Freeze-drying( بــه طــور خالصــه 
فرآینــدی اســت کــه در طــی آن مــاده ای را منجمــد می کننــد 
و ســپس بــا کاهــش فشــار ســامانه، آب منجمــد درون مــاده 
مــورد نظــر را بــه طــور مســتقیم بــه بخــار تبدیــل می کننــد 

)تصعید(.
از ایــن فرآینــد بــرای افزایــش مــدت نگــه داری مــواد غذایــی 
ــا  ــل آن ه ــل و نق ــردن حم ــان ک ــن آس ــی و هم چنی و داروی

ــد. ــره می برن به
ــک  ــگ م ــز دیرین ــه چارل ــتاد موسس ــت« اس ــکل جوئ »مای
کورمیــک، اســتاد مهندســی شــیمی و مهندســی بیولوژیــک 

و مدیــر کل مرکــز زیست شناســی مصنوعــی در دانشــگاه 
یــک  زیست شناســی مصنوعــی  نورث وســترن می گویــد: 
ــن  ــت و ای ــم اس ــت و یک ــرن بیس ــا ق ــب ب ــاوری متناس فن
کیت هــای پیشــرفته و در عیــن حــال ســاده، آمــاده حتــول 

ــتند. ــی هس ــی مصنوع ــوزش زیست شناس در آم
 در واقــع کیت هــای BioBits کاربرپســند هســتند و آمــوزش 
زیست شناســی را بــه شــکل ترکیبــی از ســرگرمی و هیجــان 

ــد. ــن می کنن ممک
ایــن کیت هــا بعــد از ســالها کار توســط آزمایشــگاه »کالینــز« 
ســاخته شــده اند تــا راهــی بــرای اســتخراج و خشــک کــردن 
ســاختار مولکولــی مــورد نیــاز بــرای ترجمــه دی. ان. ای بــه 

ــد. ــه دهن ــا ارائ پروتئین ه
نتیجــه، قرص هــای خشــک اجنماد اســت کــه شــامل ده هــا 
ــلول ها  ــده از س ــتخراج ش ــای اس ــایر مولکول ه ــم و س آنزی
ــوان  ــده را می ت ــک اجنماد ش ــای خش ــن منونه ه ــتند. ای هس

در دمــای اتــاق ذخیــره کــرد.
هنگامــی کــه آب بــه آنهــا اضافــه می شــود، قرص هــا تولیــد 
ــد.  ــاز می کنن ــط DNA را آغ ــده توس ــد ش ــای ک پروتئین ه
ــه توســعه مجموعه هــای  ــن پیشــرفت پــس از آن منجــر ب ای

ــود. ــی می ش ــی آموزش زیست شناس
ــد:  ــن روش می گوی ــعه دهندگان ای ــی از توس ــگ« یک »هوان
مــن در دوران دبیرســتان عاشــق زیست شناســی شــدم، 
ــم زیست شــناختی را در آن دوره  ــا مفاهی ــا هیچــگاه واقع ام
کامــال متوجــه نشــدم، تــا زمانــی کــه در آزمایشــگاه حتقیقاتی 
شــروع بــه کار کــردم و در حقیقــت متــام آزمایش هــای واقعــی 

را اجنــام دادم.
ــا ایــن کیــت می تواننــد یــک آزمایشــگاه واقعــی را  بچه هــا ب

بــدون هزینــه یــا ســر و صــدا در خانــه جتربــه کننــد.
ــی  ــن راه ــروژه یاف ــن پ ــدف از ای ــد ه ــازندگان می گوین س
ــه یــک محیــط  ــرای آوردن ایــن آزمایشــات آزمایشــگاهی ب ب
غیرآزمایشــگاهی بــه یــک شــیوه آســان و ارزان بــوده اســت.
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــیکاگو م ــدارس ش ــا در م ــن کیت ه ای
ــزارش شــد. ــا گ ــی از اســتفاده از آنه ــج خوب ــد و نتای گرفتن
ایــن کیت هــا همچنــان توســعه پیــدا خواهنــد کــرد و 
ــه  ــروژه ب ــوان پ ــه عن ــتر ب ــای بیش ــات و پیچیدگی ه آزمایش

انهــا افــزوده می شــود.

فرزانه موالفر
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 معرفی شرکت های خارجی تولیدکننده ی 
استنت های مغزی و کاروتیدی

فاطمه امجد، بهاره خیل نژاد

ــی در  ــرفت ها علم ــود پیش ــا وج ــران ب ــان ای ــور عزیزم کش
ــه  ــفانه در زمین ــکی، متاس ــوالت پزش ــد محص ــوزه تولی ح
اســتنت های مغــزی هنــوز بــه خــود کفایــی نرســیده اســت 
ــی  ــول را وارد م ــن محص ــاران ای ــاز بیم ــن نی ــرای تامی و ب
ــه معرفــی برخــی از شــرکت هــای  ــن قســمت ب کنــد. در ای
ــدی  ــزی و کاروتی ــای مغ ــده ی اســتنت ه خارجــی تولیدکنن

ــم: میپردازی
STI Laser Industries Ltd :
STI Laser Industries Ltd.، واقــع در اســرائیل، ســازنده 
اصلــی جتهیــزات  ختصصــی در بــرش لیــزری و پایــان تکمیــل 

قطعــات ظریــف فلــزی اســت.
محصــوالت ایــن شــرکت شــامل انــواع اســتنت هــای مغزی، 

قلبــی، صفــراوی و پیرامونــی می باشــد. 
www.sti-laser.com

 stryker:
دفتــر مرکــزی آن در امریــکا اســت ولــی در ســطح جهانــی بــه 
ــادا،  کشــورهایی نظیــر : چیــن، هنــد، مالــزی، تایلنــد، کان
روســیه، هلنــد، آفریقــای جنوبــی و ... محصــوالت خــود را 

عرضــه میکنــد.
ــزی  ــتنت مغ ــوع اس ــز دو ن ــی نی ــرکت های ایران ــی از ش یک
 Wingspan - هلنــد )Stryker( اســترایکر Wingspan
اســترایکر  نوروفــرم  مغــزی  اســتنت  و    Stent System
 Neuroform Microdelivery Stent هلنــد )Stryker(

می کنــد وارد  Systemرا 
www.stryker.com
بــه گفتــه ســازمان غــذا و دارو آمریــکا  FDA از اســتنت های 
Stryker عــالوه بــر انعقــاد خــون اثــرات جانبــی مخرب تــری 

گــزارش شده اســت و کمتــر از آن هــا اســتفاده می شــود.

ــته  ــز کاش ــه در مغ ــده ک ــه ش ــتنت های گفت ــر اس ــالوه ب ع
شــریان  در  کــه  کاروتیــدی  اســتنت های  می شــود. 
ــزی  ــتنت های مغ ــزء اس ــرد ج ــرار می گی ــردن ق ــد گ کاروتی
آن هــا  کننده هــای  تولیــد  ازجملــه  می آیــد.  بشــمار 
ایــن  هســتند.   inspiremd و   abbott,cordis,balton
نــوع اســتنت ها از جنــس ناتینــول یــا پالتینیــوم اســت و در 
ــا بازشــنوده بــه کمــک بالــن یافــت  نــوع خــود بازشــونده ی

می شــود.

cordis:
Cordis رهبــر جهانــی در توســعه و تولیــد فــن آوری عروقــی 
مداخلــه ای بــا بیــش از 50 ســال ســابقه محصــوالت پیشــرو 
ــال  ــر س ــت. از اکتب ــار اس ــا بیم ــون ه ــان میلی ــرای درم ب
Cordis ،2015 بخشــی از  cardinal healthاســت کــه 
ــم  ــا ه ــالمت را ب ــت س ــت مراقب ــم در صنع ــن مه دو بازیک
ترکیــب کــرده و یــک ترکیــب ترکیبــی بــی نظیــر در فضــای 
ــتری  ــی بیش ــه دسترس ــد ک ــی کن ــم م ــی فراه ــی عروق قلب
بــه محصــوالت و خدمــات بــا کیفیــت در سراســر جهــان را 

تضمیــن مــی کنــد.
که در آمریکا، ژاپن، اروپا، آفریقا و کانادا شعبه دارد.

https://emea.cordis.com

INSPIRE MD:
ــن  ــک ف ــاد ی ــدف ایج ــا ه ــال 2005 ب InspireMD در س
آوری کــه مــی توانــد مشــکل آمبولیزاســیون را در روش 
ــد، تاســیس شــد.  ــاال حــل کن ــا ریســک ب ــی ب ــای عروق ه
امــروز InspireMD یــک شــرکت جهانــی کــه مقــر آن 
ــه  ــت. InspireMD ب ــده اس ــع ش ــتون، MA واق در بوس
 MicroNetTM ــی ــن آوری اختصاص ــتفاده از ف ــال اس دنب
ــوان اســتاندارد  ــه عن ــا محصــوالت خــود را ب خــود اســت ت
ــا یــک راه حــل  ــب و عــروق ب ــرای حفاظــت از قل صنعــت ب
برتــر بــرای مســائل کلیــدی بالینــی روش هــای عروقــی ارائــه 
ــس  ــا از جن ــط آن ه ــده توس ــه ش ــتنت های ارائ ــد. اس ده

می باشــد.  PET
http://www.inspiremd.com 
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Balt Extrusion company:
ــد  ــیون جدی ــواد embolization و کاتتریزاس ــعه م ــا توس ب
ــه  ــز، دامن ــرداری مغ ــتمر تصویرب ــود مس ــا بهب ــراه ب و هم
اقدامــات مناطــق جراحــی نورولوژیســت مداخلــه ای در 

ســال های گذشــته گســترش یافتــه اســت.
http://www.balt.fr

Getz Healthcare:
بخشــی از شــرکت getz group و تولیــد کننــده محصــوالت 
عمومــی،  مصرف هــای  عروقــی،   – قلبــی  مختلــف 
اســت.  و...  جراحــی  جتهیــزات  جراحــی،  مصرفی هــای 
ــوان،  ــزی، فیلیپیــن، تای ــر اســترالیا در تایلنــد، مال عــالوه ب
ــه  ــعبه دارد. از جمل ــام ش ــگ و ویتن ــگ کن ــتان، هن پاکس
ــل  ــه مــوارد ذی ــه اســتنت های مغــزی ب محصــوالت در زمین

می تــوان اشــاره منــود:
Balt silk+ : طراحــی شــده بــرای درمــان آنوریســم داخــل 
ــر  ــم در سراس ــش متراک ــه  م ــیم بافت ــه 48 س ــه ک جمجم

ــد. ــی دهن ــردن آنوریســم را تشــکیل م گ
ــان  ــرای درم Balt Leo+ & Leo+ Baby : طراحــی شــده ب
آنوریســم داخــل جمجمــه کــه 16 ســیم بافتــه  مــش متراکــم 

در سراســر گــردن آنوریســم را تشــکیل مــی دهنــد.
www-au.getzhealthcare.com

 

MicroVention
در ســال MicroVention 1997 در یــک مرکــز کوچــک 
ــن  ــدا، ای ــان ابت ــا تاســیس شــد. از هم ــوب کالیفرنی در جن
شــرکت بــه دنبــال توســعه و فــروش جتهیــزات پزشــکی بــود 
ــود  ــون را بهب ــک خ ــروق کوچ ــای ع ــان بیماری ه ــه درم ک
ــه و  ــم اولی ــی از مفاهی ــعه برخ ــس از توس ــید. پ ــی بخش م
ــان  ــه درم ــود را ب ــز خ ــرکت مترک ــه، ش ــای اولی ــه ه منون
آنوریســم و توســعه یــک خــط از کویــل هــای پالتیــن 
ــرد. ر ســال 2006، توســط  ــر محــدود ک ــل انعطــاف پذی قاب
ــد  ــداری ش ــن خری ــرکت Terumo® Corporation ژاپ ش
. Terumo چارچوب هایــی بــرای MicroVention ارائــه 
ــه آن داد.  ــه را ب ــد آزادان ــتقل و رش ــکان کار مس ــرد و ام ک
دفتــر مرکــزی آن واقــع در Aliso Viejo اســت البتــه دفاتــر 
دیگــری در انگلســتان، چیــن، آملــان و فرانســه دارد. ازجملــه 
ــرکای  ــد، پاکســتان، اســترالیا و آم ــه هن ــع آن ب ــز توزی مراک

جنوبــی اشــاره کــرد.
نــام جتــاری اســتنت های تولیــد شــده بــرای درمــان آنوریســم 
ــدی :  LVIS® and LVIS® Jr.) در  ــای کاروتی و بیماری ه
MAY 31 2018 از طــرف FDA تاییــده گرفتــه اســت.]15[(، 

® CASPER و  .FRED® and FRED® Jr
www.microvention.com



71 نشریه علمی-پژوهشی تپش

مطالعات نشان میدهد تشعشعات تلفن همراه ممکن است 
روی عملکرد مغز به خصوص در نوجوانان تاثیر داشته باشد.

امیررضا کریمی - حمید سلطانی

هنگامــی کــه بــدون رعایــت نــکات ایمنــی و ســالمت 
از تلفــن همــراه اســتفاده میکنیم,فرکانســهای رادیویــی 
ــر  ــی ب ــرات مخرب امــواج الکترومغناطیــس ممکــن اســت تاثی
قســمتهای خاصــی از مغــز کــه پیشــرفت حافظــه رابرعهــده 

دارند،بگــذارد.
ایــن یافتــه هــا حاصــل مطالعــه بــر روی بیــش از 700 
نوجــوان در ســوئیس اســت.این حتقیــق بــه رهبــری مؤسســه 
TPH ســوئیس صــورت گرفتــه اســت کــه در 23 جــوالی در 

ــط زیســت منتشــر شــد. ــه ســالمت محی مجل
ــوزه  ــات در ح ــات و اطالع ــوژی ارتباط ــل تکنول ــیر تکام س
ــی و الکترومغناطیســی در زندگــی مــا رو  فرکانســهای رادیوی

ــه افزایــش اســت. ب
هنگامــی کــه تلفــن همــراه را نزدیــک ســر خــود مــی 
بیشــترین  معــرض  در  مکامله(،مغــز  هنــگام  گیریم)بــه 
ــرای  ــددی ب ــات متع ــرار دارد.مطالع ــی ق ــعات رادیوی تشعش
شناســایی اثــرات بالقــوه امــواج RF-EMF بــر روی مغز،اجنــام 
شــده اســت.هرچند نتایــج قابــل اطمینانــی بدســت نیامــده 

ــت. اس
 TPH ــه ــمندان مؤسس ــط دانش ــده توس ــام ش ــق اجن حتقی
ــای بیســیم  ــن مضــرات دســتگاه ه ــه رابطــه بی ســوئیس ب
RF-EMF و عملکــرد حافظــه در  تولیــد کننــده امــواج 

ــت. ــه اس ــان پرداخت نوجوان
ــده در  ــزارش منتشرش ــک گ ــده ی ــه دهن ــق ادام ــن حتقی ای
ــال 2015  ــل در س ــن املل ــت بی ــط زیس ــی محی ــه علم مجل
اســت کــه بــا اطالعاتــی بیشــتر نســبت بــه قبــل بــه مطالعــه 
در مــورد میــزان جــذب امــواج RF-EMF در مغــز نوجوانــان 
بــه هنــگام اســتفاده از ابزارهــای ارتباطــی بیســیم پرداختــه 

اســت.
ایــن هــا خنســتین مطالعــات اپیدمیولوژیــک در ســطح جهــان 
هســتند کــه بــرای ختمیــن میــزان حتریــک مغــز در نوجوانــان 

توســط امــواج RF-EMF اجنــام شــده اســت.
•ر  ابطه بین استفاده از رسانه و عملکردمغز نوجوانان

ایــن مطالعــه منتشــر شــده در 23 جــوالی 2018 نشــان مــی 
دهــد کــه قــرار گرفــن در معــرض امــواج RF-EMF حاصــل 
از اســتفاده از تلفــن همــراه بــه مــدت بیــس از یکســال ممکــن 
اســت تاثیــر منفــی بــر پیشــرفت عملکــرد حافظــه تصویــری 
در نوجوانــان داشــته باشــد،که نتایــج منتشــر شــده در ســال 

2015 را تاییــد میکنــد.
ــا در نیکــره راســت مغــز قــرار دارد. حافظــه تصویــری عمدت
از ســویی امــواج RF-EMF بیشــتر روی نیمکــره راســت 
مغــز تاثیــر میگذارنــد چــرا کــه نوجوانــان اغلــب بــه هنــگام 
متاس،تلفــن همــراه را در مســت راســت ســر خــود میگیرنــد. 

مارتیــن روزلــی رئیــس ســازمان ســالمت و محیــط زیســت 
ــواج ــان دارد که:»ام ــوئیس بی TPH س

 RF-EMF جــذب شــده توســط مغــز نیــز بــه خاطــر همیــن 
رفتــار اســت.«

ــیم  ــی س ــات ب ــوژی ارتباط ــتفاده از تکنول ــر اس ــوارد دیگ م
ماننــد ارســال پیــام هــای متنی،بــازی کــردن و یــا اســتفاده 
 RF-EMF ــواج ــرض ام ــز را در مع ــان مغ ــت همچن از اینترن
ــر پیشــرفت  قــرار میدهــد امــا ایــن مــوارد تاثیــر چندانــی ب

ــدارد. ــز ن ــری مغ عملکــرد حافظــه تصوی
ــر  ــای منحص ــی ه ــی از ویژگ ــت که:»یک ــان داش ــی بی روزل
ــع آوری  ــای جم ــتفاده از دادهه ــه اس ــن مطالع ــرد ای ــه ف ب
شــدهی کاربــران تلفــن همــراه از اپراتــور هــای تلفــن همــراه 
اســت.او تأکیــد داشــت کــه بــرای جلوگیــری از تأثیــر ســایر 
عوامل،حتقیقــات بیشــتری الزم اســت.به عنــوان مثــال ممکن 
اســت نتایــج مطالعــه حتــت تأثیــر بلــوغ قــرار داشــته باشــد.«
RF- داده هــای جمــع آوری شــده در مــورد تاثیــرات امــواج
EMF بــر توســعه عملکــرد مغــز در نوجوانــان اســت کــه ایــن 
ــول  ــوان در ط ــا 700 نوج ــر روی تقریب ــی ب ــا از بررس داده ه

یکســال بدســت آمــده اســت.
ــا 17 ســال  ــق بیــن ســنین 12 ت ــدگان در حتقی شــرکت کنن
از مناطــق شــهری و روســتایِی سوئیســی-آملانِی ســوئیس 

ــد. بودهان
RF-EMF کاهش خطر قرار گرفن در معرض امواج  •

ــبتا  ــه نس ــک زمین ــز ی ــر مغ ــواج RF-EMF ب ــوه ام ــر بالق اث
ــت. ــی اس ــات علم ــد در حتقیق جدی

ــه  ــه چگون ــت ک ــن نیس ــت:»فعال روش ــد اس ــی معتق روزل
امــواج RF-EMF مــی توانــد بــه طــور بالقــوه بــر فرآیندهــای 

ــذارد.« ــر بگ ــزی تأثی مغ
ــا  ــد ب ــد میتوان ــد مــی کن ــز را تهدی ــوه کــه مغ خطــرات بالق
اســتفاده از هدفــون یــا بلندگــو در هنــگام متــاس بــه حداقــل 
برســد.به طــور ویــژه وقتــی کــه کیفیــت امــواج شــبکه پائیــن 
اســت تلفــن همــراه در باالتریــن ســطح قــدرت خــود عمــل 

مــی کنــد.
•  درباره این حتقیق:

ــکاری  ــا هم ــوئیس ب ــازمان TPH س ــط س ــه توس ــن مقال ای
ــا GERoNiMO اجنــام شــد کــه هــدف  ــه اروپ ــروژه احتادی پ
آن ارتقــاء آگاهــی از ایــن اســت کــه امــواج RF-EMF چــه 

ــر مــی گــذارد. ــر ســالمت تأثی ــدار ب مق
ــا  ــواج RF-EMF ب ــر ام ــزان تأثی ــر روی محاســبات می کار ب

همــکاری دانشــمندان بلژیکــی اجنــام شــد.
بودجــه ایــن پــروژه توســط هفتمیــن بســته برنامــه جامعــه 
ــده  ــص داده ش ــوئیس ختصی ــوم س ــی عل ــاد مل ــا و بنی اروپ

برگرفته از سایت:
https://www.sciencedaily.com 
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به نام نقش بند صفحه ی خاک

آشفته بازاری به نام مهندسی پزشکی
بـرای خیلی هـا مثـل مـن شـاید مهندسـی پزشـکی فقـط یـک انتخـاِب بـدون شـناخِت تصادفـِی از روی اجبـار باشـد و بـرای 
خیلی هـا مثـل مـن شـاید آن روزی کـه مهندسـی پزشـکی را انتخـاب کردنـد، تصـور جامعـه از ایـن رشـته فقط سـاخن پای 
مصنوعـی و عصـا بـود! و برای خیلی ها مثل من شـاید مهندسـی پزشـکی ملـس تبعیِض مافیایی شـکِل حاکم بـر وزارت خانه ای 

باشـد کـه مدعی سـالمت جامعه اسـت.
می خواهم با یک سؤال جدی شروع کنم. سؤال بنده این است که ضرورت وجود مهندسی پزشکی چیست؟

سـؤال مهمـی کـه بایـد هم از وزارت علوم پرسـید و هـم از وزارت کریمه ی بهداشـت. وزارتی کـه به عقیده ی بنـده تا وقتی یک 
پزشـک در رأس آن اسـت نه تنهـا حقـوق سـالمت جامعـه تأمین منی شـود بلکـه حق وحقوق مهندس پزشـکان نیز هرگـز احقاق 
خنواهـد شـد. امـا مهندسـی پزشـکی بایـد حتت لـوای کـدام وزارت خانه باشـد؟ آیا حتی اسـم آن چنیـن القا منی کند که سـهم 
عظیمـی از حـوزه سـالمت در اختیـار مهندس پزشـکان باشـد؟ اصاًل چرا جایگاه پزشـک این قدر رفیع اسـت و جایـگاه مهندس 
پزشـک پشـیزی احسـاس تعلق خاطـر و اهمیت منـی آورد؟ مگر چه تفاوتـی وجود دارد؟ بگذارید برایتان داسـتان را روشـن کنم.
از رشـته پزشـکی شـروع کنیـم. بـا متـام احترامـی که بـرای متام پزشـکان و جامعـه ی پزشـکی قائلم اما رشـته پزشـکی حداقل 
جـزو 5 رشـته سـخت هـم نیسـت. تنهـا حجم مطالب انبوه و شـاید شـرایط سـخت ورود بـه این رشـته چنین القا کرده اسـت 
کـه رشـته سـختی اسـت. بلـه سـختی دارد اما قطـع به یقین در قیـاس با بسـیاری از رشـته های حتلیلی و مهندسـی حتی جزو 
5 رشـته سـخت هـم محسـوب منی شـود. پـس چـرا این قدر جایـگاه پزشـکان مرتفـع اسـت و جایگاه مهنـدس پزشـکان دون؟ 
اگـر پاسـختان هـم پاسـخ دمده شـده ی کلیشـه ای همیشـگی اسـت کـه چون با جـان آدمیـزاد و بشـر سـر و کار دارند، خب 

قاعدتـا مـا بـا جـان حشـر سـر و کار نداریم کـه! اتفاقا ما بیشـتر سـر و کار داریم!
برخـی می گوینـد پزشـکان در جایگاهشـان هسـتند و ایـن ما هسـتیم کـه در جایگاهمان نیسـتیم امـا بنده عـرض می کنم این 
سـاده ترین و بی مسـئولیت ترین پاسـخی اسـت کـه بـرای پوشـش بی لیاقتـی خـود در سـتاندن حقمـان بیـان می کنیـم. اتفاقـًا 
ایـن جامعـه پزشـکان هسـتند کـه چنان حـوزه ی سـالمت و سـرمایه های آن را قـرق کرده اند که هرگـز یارای عرض انـدام حتی 
بـه بخش هـای پیراپزشـکی هم داده نشـده اسـت چه رسـد بـه ما مهندس پزشـکان. سال هاسـت سـرمایه مملکت متـام و کمال 
در حـوزه سـالمت »هـدر« مـی رود تـا جیـب پزشـکان روزبه روز سـنگین تر شـود. تـا پنجه طالیی هـا روزبـه روز پول دارتر شـوند. 
مگـر چـه می کنیـد؟ چـرا بایـد این قدر درآمد داشـته باشـید؟ هیچ فکـر کرده اید بخـش عظیمی از درآمد شـما قطعًا و شـرعًا و 
عرفـا و اخالقـًا حـق مـا مهندس پزشـکان اسـت؟ می پرسـید چرا؟ اگر مهندس پزشـک دسـتگاه طراحـی نکند و اگـر  مهندس 
پزشـک جتهیـزات نسـازد و در اختیـار شـما نگـذارد حتـی یـک سـرماخوردگی را هـم منی توانیـد تشـخیص دهید. بله ابن سـینا 
زمانـی حتـی بـا گرفن نبض کم سـویی را تشـخیص می داد اما شـما متـام تشـخیصتان وام دار از تکنولوژی جدید اسـت و بدون 
آن واهلل اگـر بتوانیـد حتـی یـک سـرماخوردگی را هـم تشـخیص دهید. تازه، همیـن االن گاهی وقتـی هم ام آرآی و هم سـیتی 
و هـم سـونوگرافی و هـم آزمایش هـای مختلـف را جتویـز می کنیـد بازهـم تشـخیص غلـط می دهید. و ایـن قطعًا از کـم کاری و 
کوتاهـی مـا مهنـدس پزشـکان اسـت که جیب شـما روزبـه روز پرتر و شـرایط مـا روزبه روز سـخت تر می شـود. سـرمایه های این 
مملکـت هرسـاله در حـوزه سـالمت بـه تـاراج مـی رود تـا عـده ای روزبـه روز به اصطـالح الکچری تر شـوند. اصـاًل دقـت کرده اید 
چـرا سال هاسـت تلویزیـون راجـع به پیشـگیری حرف درسـت حسـابی منی زنـد؟ چـون اعتقاددارند شـماراحت باشـید و هرچه 
دوسـت داریـد بخوریـد و هـر کاری دوسـت داریـد اجنـام دهیـد. خیالتـان راحـت اگـر مشـکلی پیش آمـد مـا پنجه طالیی هایی 

داریـم کـه 1٠٠ میلیـون می گیرنـد و بای پـس می کنند. نگـران نباشـید! عجب!
بـه همیـن دلیـل اسـت که بازهـم تأکید می کنـم تا زمانی کـه در رأس ایـن وزارختانه یک پزشـک باشـد قطعًا چیـزی دراین باره 

تغییـر خنواهـد کـرد. فرقـی هم منی کنـد ملک زاده ها باشـند یـا قاضی زاده ها یـا لنکرانی هـا و غیره. 
اما آیا دلیل اصلی شرایط ما این است؟ خیر!

رشـته های بین رشـته ای کـه در متـام دنیـا بهتریـن و مهم تریـن امـا در مملکت مـا بیکارتریـن و بی ارزش ترین هسـتند همه سـاله 
در حـال تربیـت بیـکار هسـتند. خدمتـی کـه ایـن رشـته ها بـه تعـداد جمعیـت بیـکاران جامعـه می کنـد دولـت منی کنـد! اگر 
بـرق بخوانـی یـا مکانیـک یـا شـیمی یـا غیـره، جایـت در بـازار کار مشـخص اسـت. مـی روی آجنـا در آن موقعیـت مشـخص 
مشـغول بـه کار می شـوی)با فـرض وجـود کار(. امـا برای رشـته های بین رشـته ای هیچ چیز تعریف نشـده اسـت. هنوز هسـتند 
بیمارسـتان هایی کـه به جـای مهنـدس پزشـک مهندس بـرق و غیره اسـتخدام می کننـد. باید از وزارت شـریفه ی علوم پرسـید 
حضرت عالـی مگـر جایـی بـرای مهنـدس پزشـکان تعبیه کرده ای که قشـون قشـون مهنـدس پزشـک فارغ التحصیـل می کنی؟ 
ماشـاال هرجـای مملکـت را هـم نـگاه می کنـد یـک دکان بـاز می شـود و مهنـدس پزشـک تولیـد می کنـد. چـرا بـرای وزارت 

بهداشـت مهـم نیسـت؟ چـرا جایگاه مهندسـی پزشـکی تثبیت منی شـود؟
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در حـوزه ی پزشـکی، فقـط داروسـاز می توانـد داروخانـه بزنـد یـا در این زمینـه فعالیت کنـد. فقط پزشـک می توانـد دارو جتویز 
کنـد و ایـن بدیـن دلیـل اسـت که جایگاه آن ها مشـخص اسـت و هرکـدام مهر مخصـوص خود رادارنـد که هیچ کـس دیگری از 
صنـف دیگـری منی توانـد بـه صنـف و جایـگاه آن ها تعـدی کند. اما بسـیار می بینید که پزشـکان محترم آسـتین ها را بـاال زده و 
در بـازار جتهیـزات پزشـکی جـوالن می دهنـد. خـب وزارت کریمه، شـما چـرا این جایـگاه را اختصاصـی منی کنی؟ چـرا تدابیری 
اندیشـیده منی شـود کـه در حـوزه جتهیزات پزشـکی هم اختصاصی نقش ها تقسـیم شـود؟ خب بـه همین دلیل اسـت که عرض 
می کنـم تـا وقتـی وزیـر بهداشـت پزشـک باشـد نه مـا ، کـه مملکت هـم به جایی منی رسـد. منـی دامن چه اصراری اسـت کـه وزیر 
بهداشـت بایـد حتمـًا پزشـک باشـد. حتـی مدیر بیمارسـتان هـم! وقتی میگویـی وزیر بهداشـت، یعنـی اول وزیر و مدیر باشـد 
بعـد بهداشـت! وقتـی میگویـی مدیـر بیمارسـتان یعنـی باید اول مدیر باشـد بعد بیمارسـتانی باشـد! بایـد یک مدیـر کاردان با 
معاونـت یـا مشـاورین پزشـک در رأس چنیـن نهادهایی باشـد نه پزشـکان! و به خاطر همین اسـت که جامعه ی پزشـکی دارای 
جایـگاه مافیایـی شـکلی در وزارت بهداشـت اسـت!  حـاال تصـور کنیـد در راس اداره جتهیـزات پزشـکی کسـی اسـت کـه هیچ 
ختصصـی در ایـن حـوزه نـدارد. اگـر بـه سـوابق ایشـان و حوزه ختصـص ایشـان نگاهـی بیندازید این سـوال مطرح میشـود مگر 
در مهندسـی پزشـکی قحـط الرجـال اسـت کـه شـخصی بـا این مختصـات غیـر مرتبط بر مسـندی تکیه زده اسـت کـه فقط و 

فقـط حق یک مهندس پزشـک اسـت.
بگذریـم. میگوییـم آهـای وزارت بهداشـت چـرا مهندسـی پزشـکی را سروسـامان منی دهـی می گویـد شـما متعلـق بـه وزارت 
علـوم هسـتید بـه مـا چـه. اصـاًل نیـازی به شـما نداریم. اینجاسـت کـه باید پرسـید اگـر به وجـود ما نیازی نیسـت چرا شـما 
در دانشـگاه تهـران و شـهید بهشـتی و غیـره دکان بازکرده ایـد و مشـغول تولیـد مهندس پزشـک هسـتید؟ اصاًل وقتـی وزارت 
علـوم دارد مهنـدس پزشـک تولیـد می کنـد چـه ضرورتـی دارد شـما هـم آسـتین بـاال بزنید؟ آیـا این بـه معنی جنـگ علنی با 
وزارت علـوم نیسـت؟ آیـا منی خواهیـد بگوییـد ما شـمارا قبول نداریـم و خودمـان میدانیم چکار کنیـم؟ اصاًل مگر بـرای همان 
جمعیـت فارغ التحصیـل شـده از وزارت علـوم جایـگاه مشـخص کرده ایـد کـه حاال وزارت بهداشـت هـم دکان بازکرده اسـت؟

آیا علت جایگاه دوِن ما وزارت بهداشت است؟ بازهم خیر
اگـر شـب بخوابیـم و صبـح بیـدار شـویم و مثـاًل ببینیـم قطب مهندسـی پزشـکی ایـران یعنـی دانشـکده ی محترم مهندسـی 
پزشـکی در دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر بـا خاک یکسـان شـده اسـت، کار کجا لنـگ می ماند؟ چـرخ کدام آسـیاب منی چرخد؟ 
کجـا احسـاس می شـود کـه کارهـا از روال خارج شـده اسـت؟ واقعیـت این اسـت که هیچ کجـا! اما اگـر همین فـردا جامعه ی 
پزشـکان بگوینـد مـا سـرکار منی رویـم آیـا ختت هـای بیمارسـتان ها خالـی منی مانـد؟ آیـا خـأ ای حس منی شـود؟ آیا مشـکالت 
عدیـده ای اتفـاق منی افتـد؟ قطعـًا می افتد. قطعًا سـاعتی خنواهد گذشـت که آشـفته بازاری ایجاد می شـود و مملکت اگـر نگوییم 
فلـج می شـود امـا شـرایط بسـیار بـد می شـود. خـب با ایـن اسـتدالل چه حسـی پیـدا کردید؟ آیـا فکـر منی کنید به حضـور ما 
مهنـدس پزشـکان نیـازی نیسـت؟ قطعـًا نیسـت. در مملکـت هیـچ نیازی بـه حضور ما نیسـت درحالی کـه در بالد کفـر اهمیت 

مـا کم از جامعه ی پزشـکی نیسـت. 
حـال بایـد از اسـتاد گران قدر، پدر مهندسـی پزشـکی ایران، دکتر هاشـمی گلپایگانی بپرسـم که چـرا؟ چرا این رشـته را بنیان 
نهادیـد؟ همیـن دانشـکده شـما به عنـوان قطـب مهندسـی پزشـکی ایـران تاکنون چـه خروجـی درخور و ارزشـمندی داشـته 
اسـت؟ خوشـحال می شـوم یـک مـورد را نـام ببریـد. تاکنون چـه دردی از جامعـه را دوا کرده ایـد؟ قطعًا منظورتان این نیسـت 
کـه بـا تولیـد مقالـه درد جامعـه دوا می شـود؟ در ایـن سـال هایی کـه دانشـکده زده ایـد و یـال و کوپالـی سـر هـم کرده اید چه 
خدمـت درخـور و مهمـی بـه جامعـه تقدیـم کرده ایـد؟ فکـر منی کنیـد همیـن کاری کـه شـما می کنیـد را دانشـکده های برق و 
مکانیـک و شـیمی و پلیمـر و مـواد هـم می کننـد و اتفاقـًا بهتـر از شـما می کننـد؟ فکـر منی کنیـد ضرورتـی بـرای وجود شـما 
احسـاس منی شـود؟ بـا رونـدی کـه داریـد و در پیش گرفته ایـد قطعـًا پاسـخی جـز تأییـد عرایـض ایـن حقیـر نداریـد. قطعا نظر 
شـما را میـدامن و اطـالع دارم کـه ایـن رونـد مـورد تاییـد شـما نیسـت و شـما هـم بـرای تقلیـد از بـرق و مکانیک و پـردازش 
سـیگنال و تصویـر بـه روش  آنهـا و تقلیـد از فـازی و شـبکه عصبی به روش آنها و مدلسـازی بـه روش آنها دانشـکده برپا نکرده 

ایـد. امـا یـا درب ایـن دکان تقلیـدی را ببندیـد کـه دردی از جامعـه دوا نکرده اسـت یا درسـتش کنید!
بلـه! دلیـل اصلـی ایـن شـرایطی کـه ما بـا آن دسـت وپنجه نـرم می کنیم و هرسـاله مشـتی بیـکار بـه جامعه حتمیـل می کنیم 
همیـن اسـت. ورای از متـام مشـکالتی کـه پیـش از علـت فـوق ذکر شـد، واقعیـت این اسـت کـه در جامعه و بخصـوص حوزه 
سـالمت در مملکـت مـا ضرورتـی بـرای وجـود مهنـدس پزشـک احسـاس منی شـود. قطعـًا هدفمـان تربیـت بازاریـاب فـروش 
به تنهایـی نبـوده اسـت و فکـر منی کنـم هیـچ دانش آموختـه ای شـب و روز درس بخواند و 14٠ واحـد برای تنها مدرک لیسـانس 
بگذرانـد کـه بازاریابـی کنـد چـرا که بـدون گذراندن این 14٠ هم می توانسـت بـا 1 ماه کار جتربی بـه این مهم دسـت پیدا کند!!
بلـه. بـه خودمـان بیاییـم. جایگاهمـان را تعییـن کنیـم. حقمان را از حـوزه سـالمت بگیریم و اجـازه ندهیم جامعه ی پزشـکی 

بـه ایـن شـکل حـق مـا را نادیـده بگیـرد. ان اهلل ال یغیرو ما بقـوم حتی یغیـرو ما بانفسـهم...

جالل خوهک




